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Stavba kanalizace v Resslově ulici a výstavba chodníků v Pražské ulici jsou v plném proudu. Zatím je
nezastavila ani koronavirová epidemie.

Mimořádná opatření v Sadské
kvůli epidemii koronaviru
Vláda ČR přijala v souvislosti s šířením koronaviru Covid‑19 řadu opatření. Mezi nimi omezila sdružování
a svobodný pohyb osob, což se dotýká všech občanů ČR a samozřejmě také Sadské. Radnice se snaží
obyvatelům města maximálně vyjít
vstříc.
„Kvůli současné mimořádné situaci žádáme občany, aby poplatky hradili přednostně platební kartou nebo platbou přes
účet s tím, že známky na směsný odpad si
mohou vyzvednout v pokladně po skončení
karantény,“ vysvětluje starosta Milan Dokoupil. Odpad bude až do odvolání vyvážen
i bez vylepené známky, není třeba se bát
sankcí. Zájemci o zapůjčení popelnic pro
tříděný odpad se můžou přihlásit telefonicky a smlouvu k podpisu dostanou do poštovní schránky.
„Vzhledem k rozhodnutí vlády o omezení
pohybu osob jsme nuceni výrazně omezit
také provoz radnice. Zůstane zachován
pouze provoz podatelny a pokladny a to jen
v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin,“
dodává starosta. V těchto dnech nefunguje
ani sběrný dvůr.

Vláda zakázala lidem volný pohyb s výjimkou nejnutnějších cest do zaměstnání,
k lékaři, k příbuzným či na nákup. Nicméně
i nákupy mohou být pro nejvíce ohroženou
skupinu občanů ve věku od sedmdesáti let
rizikem. Město jim proto nabízí donášku
a nákup základních potravin a hygienických
potřeb prostřednictvím strážníků městské
policie. Obchody v Sadské zůstávají normálně v provozu.
Ačkoli restaurace a jídelny jsou zavřené,
některé podniky v Sadské dál vaří a nabízejí obědy v krabičkách takzvaně „s sebou“
nebo donáškou až domů, konkrétně hotel
Modrá hvězda a Bowling Squash Sadská.
Více informací na jejich webových a facebookových stránkách.
Bohužel existují i tací, kteří se snaží
ze vzniklé situace těžit poněkud neetickým
způsobem. Na redakci Sadských novin se
obrátil čtenář, který si všiml, že například
dezinfekční prostředky u jednoho nejmenovaného obchodníka ze dne na den výrazně
zdražily. „Objeví se noví šmejdi?“ ptá se
čtenář.
Jolana Boháčková

Milí spoluobčané,
Píši tento sloupek v úterý 17. března a už
teď vím, že až ho budete koncem měsíce
číst, tak možná bude zoufale neaktuální,
stejně jako celé tyto noviny. Ale tak to teď
bohužel je, situace se mění každým dnem
a různá omezující opatření stíhají jedno
druhé. Sadské noviny, které držíte v ruce,
měly být plné pozvánek na různé kulturní
a společenské akce na další měsíc. Vše jsme
museli zrušit.
Před pouhým měsícem si nikdo z nás
neuměl představit, že to, co se děje v Číně,
může za chvíli vypuknout i u nás. V posledních
dnech se ale náš každodenní navyklý rytmus
života hroutí pod omezujícími opatřeními.
Ty jsou ale nutná. Musíme si na novou
realitu rychle zvyknout a přistupovat k ní
s pochopením a pokorou.
Musíme brát hlavně ohledy na starší
generaci našich spoluobčanů, pro kterou
může být onemocnění COVID‑19 velmi
nebezpečné. Apeluji tedy hlavně na mladé:
pomáhejte rodičům a prarodičům, jak to jen
půjde. A na vás starší apeluji také: zůstaňte
doma, vyhýbejte se kontaktům s ostatními
a využijte nabídky na pomoc. Většinu
potřebných informací najdete v těchto
novinách. Když budete potřebovat poradit
nebo pomoci, můžete nám zavolat na radnici
nebo na linku městské policie.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří zdarma nabízejí své
služby, ať už jde o šití roušek, nebo o různé
pochůzky. Je obdivuhodné, jak dokáží být
lidé solidární pod tlakem takové krize.
Děkujeme.
Přeji vám všem pevné zdraví.
Milan Dokoupil
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 19. února 2020
Rada města schválila:
přidělení dotace ve výši 15 tisíc
korun organizaci Laxus, z. ú., Centrum adiktologických služeb Nymburk, na akci Terénní program
Sadská a zároveň schválila VPS
na poskytnutí této dotace
smlouvu o poskytování právních
služeb za hodinovou sazbu 1 500
korun za každou hodinu poskytnutých právních služeb advokátem
s panem Mgr. Danielem Mackem,
Praha 1
Obec Třebestovice neprovozuje
vlastní veřejné pohřebiště, ostatky
zemřelých občanů z Třebestovic
jsou historicky ukládány na hřbitově v Sadské. Zákon o pohřebnictví umožňuje mezi obcemi
uzavírat k plnění této povinnosti
smlouvy, obec Třebestovice požádala o uzavření smlouvy za tímto

účelem s městem Sadská. Rada
města schválila smlouvu o zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci na základě § 16
odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.
o pohřebnictví, v platném znění.

c) Rada
města
schválila
smlouvu o svozu a nakládání s odpadem s novým dodavatelem této
služby dle zadávacího řízení, tj.
s firmou NYKOS a.s., s účinností
od 1. května 2020.

Do zadávacího řízení na akci „Svoz
a nakládání s odpadem města Sadská“ podala nabídku jedna firma,
a to NYKOS a.s.,
a) Rada města schválila jako
dodavatele akce „Svoz a nakládání s odpadem města Sadská“
firmu NYKOS a. s., Kostelec nad
Černými Lesy, za celkovou nabídkovou cenu za čtyři roky ve výši
22 069 759 Kč bez DPH.
b) Rada
města
schválila
dodatek č. 2/2020 ke smlouvě
č. 2991000075 s firmou NYKOS
a.s., kterým se tato smlouva ukončuje ke dni 30. dubnu 2020.

Rada města schválila smlouvu
o přijímání platebních karet –
elektronické transakce KB SmartPay pro platby na WC na Husínku
s firmou KB a.s., Praha 1, a Worldline Czech Republic s.r.o., Praha
8.
Rada města vyslovila souhlas
s podáním žádosti o dotaci ve výši
80 procent reálných nákladů
na opravu Zvonice v ulici Tylova
v k.ú. Sadská do programu Havarijní program Ministerstva kultury
ČR 2020.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 4. března 2020
Rada města schválila záměr města Sadská prodat následující pozemky v lokalitě za továrnou firmy
Dudinger v k.ú. Sadská, orná půda,
vedené Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Nymburk, pro katastrální
území Sadská na LV 2344.
Rada města schválila příkazní
smlouvu na realizaci zadávacího řízení na akci Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Prokopova v Sadské
s firmou MA projekt, spol. s r.o.,
Praha 6, za cenu 35 tisíc korun bez
DPH.
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Celkem

11908

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Ústředna: 325 546 600
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

PLATBY ZA ODPADY
V MIMOŘÁDNÉ SITUACI

NÁKUP PRO SENIORY
Kdo to ještě neví,
Vše NEJ Ti obě dcery přejí,
pak ještě děti, oba tvoji zeti,
čtyři vnoučata s rodinami
a devět pravnoučátek,
to jen tak mezi námi.
Naše milá babičko, máme Tě moc rádi.
Dne 16. března oslavila paní Božena Vlasatá krásné
životní jubileum 95. narozeniny. Hodně zdraví,
štěstí a domácí pohody přejí dcery Milena Chlupová
a Miroslava Styborová s rodinami. Ke gratulaci se
připojují také zástupci města Sadská.

Po dobu nouzového stavu s platností od
pondělí 16. března nabízíme pro nejvíce
ohroženou skupinu občanů ve věku od
65ti let možnost donášky nákupu základních potravin, hygienických potřeb
a podobně a obstarání všech důležitých
pochůzek prostřednictvím strážníků naší
městské policie.

SLUŽBU SI OBJEDNÁVEJTE NA
BEZPLATNÉ LINCE NAŠÍ MĚSTSKÉ
POLICIE 800 20 21 21.

poplatky hraďte přednostně platební kartou nebo platbou přes účet, platební údaje
pro bezhotovostní platbu
sdělíme na telefonním čísle
325 546 609 – 610
známky na směsný odpad si
můžete vyzvednout v pokladně
po skončení karantény
odpad bude až do odvolání
vyvážen i bez vylepené známky, není třeba se bát sankcí
zájemci o zapůjčení popelnic pro tříděný odpad se můžou přihlásit telefonicky na telefonním čísle 325 546 600,
případně
na
telefonních
číslech 325 546 609 – 610,
smlouva k podpisu bude vhozena do poštovní schránky

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Jak na třídění odpadu
Přes omezení způsobená probíhající epidemií se nezastavuje
běžný život. Mimo jiné pokračujeme v přípravách na spuštění nového systému svozu komunálního a tříděného odpadu.
V této souvislosti se opakují některé dotazy k tomu, co patří
do které popelnice a co tam nepatří.
Zároveň s těmito novinami je roznášen leták, na kterém je z jedné strany
kalendář svozů platný od dubna do konce prosince 2020 a na druhé straně
instrukce k třídění odpadů. Já doplním několik praktických postřehů.
Do směsného komunálního odpadu, to znamená typicky do černých popelnic, můžete házet odpadky v pytlících, ve kterých je vyndáte z odpadkových košů. Rozhodně je nemusíte z těchto pytlů vysypávat. Naopak vzhledem k delšímu intervalu svozu je žádoucí, aby byl odpad uzavřen v pytlích.
Do žlutých popelnic patří plast a do modrých papír. Pokud jste na pochybách o nějaké věci, jestli patří do papíru, do plastu, nebo jestli se vůbec
může třídit, tak se netrapte a klidně jí do některé barevné popelnice vhoďte. Veškerý odpad z barevných popelnic jde totiž na třídící linky, kde to, co
tam nepatří, pracovníci linky vytřídí a vyhodí. Je škoda surovinu vyhodit
do směsného odpadu jen proto, že si nevíte rady.
Do tříděného odpadu však nepatří obaly, které jsou silně znečištěny olejem, tyto prosím vyhazujte do černé popelnice. Tím jsou myšleny

například plastové lahve od oleje se zbytkem oleje na dně. Plastový obal
od šunky, který je trochu mastný, samozřejmě můžete vytřídit do plastů.
Vytříděné plasty nemusíte omývat, je možné vyhodit i kelímek znečištěný
trochou jogurtu, ale je k tomu potřeba přistupovat s rozumem a neznečistit si žlutou popelnici.
Do hnědých popelnic na bioodpad patří nejen listí a tráva, ale také odpad z kuchyně, jako jsou odřezky ze zeleniny, staré pečivo, prošlé potraviny vysypané z obalů. Neházejte tam ale odřezky od masa, kosti, psí výkaly
a další živočišné zbytky, ty je třeba vyhodit do černé popelnice.
I nadále bude svozová firma svážet PET lahve s použitým kuchyňským
olejem. Tyto zašroubované lahve můžete umístit nahoru na zavřené víko
kterékoliv popelnice při každém svozu. Pozor na vyjetý motorový olej –
ten patří na sběrný dvůr nebo do autoservisu!
Závěrem ještě jedna novinka. Do žlutých popelnic na plastový odpad
můžete vyhazovat také plechovky od nápojů. Ale pouze od nápojů! Plechovky od fazolí, tuňáka, guláše, kočičího nebo psího žrádla a podobné,
ty všechny nadále patří do šedivých zvonů na třídících místech v ulicích.
Děkujeme, že třídíte a pomáháte tak sobě i životnímu prostředí.
Milan Dokoupil,
starosta města

Odpady – co se chystá?

Vítání občánků zrušené

Jelikož jsou odpady nyní velice diskutovaným tématem, dovolujeme si tímto článkem informovat o navrhovaných změnách
v zákoně, které budou mít vliv na každého z nás.
Aktuálně se nový zákon o odpadech nachází v Poslanecké sněmovně
ČR, proběhlo první čtení a k zákonu se nyní vyjadřují výbory, je tedy možné, že ještě dojde k úpravám. Nový zákon pravděpodobně vstoupí v platnost v lednu 2021.

Na základě usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
jsme byli nuceni zrušit až do odvolání veškeré kulturní a společenské akce. Naše každoroční „Vítání občánků“, které bylo
naplánované na 17. března v obřadní síni Městského úřadu,
bylo proto také zrušeno.
„Vítání občánků“ se týkalo dětí narozených v období od září 2019 až
do února 2020. Rodiče, kteří měli zájem, nám svá miminka nahlásili.
Město Sadská by tedy chtělo alespoň touto cestou přivítat občánky: Tobiáš Stránský, Matyáš Krátký, Viktorie Šolcová, Marie Slabá (tato holčička je také prvním miminkem Sadské v roce 2020) a dvojčátka David
a Patrik Semecký.
Dárečky, které mělo Město Sadská připraveny, byly všem miminkám
rozvezeny a předány.

Co nyní najdeme v návrhu nového zákona a co bude mít vliv
na nás jako občany?
•
Navýšení základního poplatku – aktuálně máme základní poplatek
500 korun za tunu směsného komunálního odpadu, ministerstvo
životního prostředí navrhlo, aby byl poplatek postupně navyšován
až na1 850 korun v roce 2029. Je tedy legislativní tlak na to, aby se
rapidně navýšilo uložení odpadu na skládce – domníváme se, že celková cena může dosáhnout až 3 000 korun za tunu.
•
Navýšení recyklačních cílů a zákaz skládkování – v roce 2030 dojde
k zákazu skládkování využitelných odpadů, budeme moci skládkovat maximálně 10 procent komunálních odpadů. Česká republika
si zároveň stanovila nové recyklační cíle – tedy že v roce 2025 bude
recyklovat 55 procent komunálních odpadů, v roce 2030 to bude 60
procent a v roce 2035 poté 65 procent komunálních odpadů. Cílem
zákona je maximálně třídit odpad, aby využitelný odpad zbytečně nekončil na skládkách a spalovnách.
•
Třídící sleva pro obce a města – pokud obec/město dosáhne cílů a vytřídí stanovené procento odpadů, bude jim nadále účtována nižší
částka za likvidaci odpadu. Přesný vzorec pro výpočet míry vytříděnosti stanoví vyhláška, která v současné době není k dispozici.
Tyto informace proběhly již před časem v našich sdělovacích prostředcích a je patrné, že situace v hospodaření s odpady se velice zpřísní a hlavně prodraží. Při podrobnějším zamyšlení nad uvedenými čísly zjistíme, že
je zatím těžké přesně stanovit, jaký dopad to celé na naše město bude mít.
Při schvalování může ještě dojít k nějakým změnám a také některé parametry v návrhu ještě nejsou zcela jasné.
Vzhledem k výše uvedeným změnám se domníváme, že náklady obcí
a měst na odpadové hospodářství se v následujících letech rapidně navýší, což se odrazí na výši poplatku pro občany. Proto zavádíme dokonalejší
způsob třídění, aby se co nejvíce snížil podíl směsného komunálního odpadu, který končí na skládce a od něhož se budou odvíjet hlavní platby
za odpady.
Ivana Sobotková, Karel Skřivánek

Pavlína Koubová,
matrikářka

PROVOZ RADNICE
Vzhledem k rozhodnutí vlády o omezení pohybu osob jsme nuceni
pro nejbližší dny výrazně omezit provoz radnice. Zůstane zachován
pouze provoz podatelny a pokladny: v pondělí a ve středu od 13
do 16 hodin.

PROVOZ ČESKÉ POŠTY OMEZEN
Pobočka České pošty v Sadské v souvislosti s šířením nákazy koronavirem přistoupila k omezení provozní doby. Pošta bude mít
otevřeno pouze od 8 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 16
hodin. V sobotu bude mít zcela zavřeno. Toto opatření platí až
do odvolání.

NÁKUPNÍ HODINY JEN PRO SENIORY
Na základě nařízení Vlády ČR mohou v prodejnách potravin
a drogerie od 8 do 10 hodin nakupovat pouze občané starší
65 let. Samozřejmě by měli mít patřičné ochranné pomůcky jako
roušky, respirátory či jinak zakrytá ústa a nos jako všichni obyvatelé
ČR. Senioři samozřejmě nemusí této výhody využít a mohou nakupovat v jakoukoli denní dobu, stejně jako ostatní. Jedná se pouze
o doporučení, které chrání právě nejohroženější skupinu obyvatel.
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Z MĚSTA A ZE ŠKOLY

Soutěž: Nejhezčí omalovánka loga pumptracku

V minulém vydání novin nám tiskařský šotek nadělal trochu neplechu a omalovánka nevyšla, tak jak měla. Proto pokračujeme v soutěži o nejhezčí
omalovánku loga pumptracku pro děti i dospělé. Vítězná omalovánka se stane finálním logem sadského pumptracku. Své výtvory zasílejte jako
fotku nebo ve formátu pdf do konce dubna na adresu: sadskenoviny@seznam.cz.

Škola se uzavřela
Jako blesk z čistého nebe přišla v úterý
10. března zpráva, která nám přikázala
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví uzavřít školu, a to
s okamžitou platností.
Všichni jsme se ocitli v situaci, kterou jsme
neznali. Tohle nejsou prázdniny, na které se
každý těší. Tohle je něco jiného. Obrovská nejistota, jak dlouho tenhle stav bude trvat, otázky, jestli budeme schopni komunikovat s dětmi
elektronicky, jestli se naučíme ovládat všichni
webové stránky tak, abychom mohli zprostředkovat alespoň část učebních materiálů.
V té době jsme si ještě mysleli, že vytvoříme
možnost, jak si předávat materiály v písemné

podobě nebo mít dokonce konzultační hodiny. Bohužel tato možnost padla v neděli vyhlášením nouzového stavu a úplného omezení
kontaktů. Bylo jasné, že uzavření škol nebude
otázka dní, ale týdnů nebo dokonce měsíců.
Střízlivé odhady mluví o termínu Velikonoc, což
ale bude záležet na vývoji počtu nemocných.
Vytvořili jsme tedy portál Studovna, který
slouží jako hlavní komunikační kanál mezi
námi, dětmi a rodiči. Většina učitelů je ve spojení s dětmi i přes e‑mail a skupiny na sociálních sítích. Spoustu času tráví přípravou
a opravami zadané práce, protože zvlášť v hlavních předmětech máme snahu, aby se příliš
nezameškalo. Někteří se učí natáčet výuková

videa, jiní vyhledávají již vytvořené materiály nebo hledají
na různých portálech aplikace,
které by umožňovaly procvičování i s opravou práce. Pro většinu je to větší
množství času, než by věnovali výuce a přípravě normálně.
Po prvním nadšení se ozývají i děti, protože
jim chybí kontakt a společnost, na kterou byly
zvyklé. Doufejme, že všechna opatření povedou k očekávanému výsledku a škola se znovu
otevře. Je pro nás místem plným života, kde se
rádi potkáváme s dětmi i kolegy.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Klub mladých diváků

nožem. Viděli jsme obsidian neboli sopečné
sklo. Vyráběli jsme také různé výrobky z modelíny. Každý z nás dostal knížku, do které si nalepil
různé zajímavosti. Bylo to super.
Jonáš Trejdl, 4. A
Jak asi vypadal život v pravěku? Bylo to prima! Zkusili jsme si několik činností. Měli jsme
pět stanovišť, ve kterých jsme se dozvěděli zase
něco nového. Během svačinové přestávky jsme
si mohli koupit suvenýry. Z výletu jsem si zapamatoval, jaký měli lidé v pravěku život, co vyráběli pro svou ochranu a podobně.
Nikolas Čechrák, 4. A
Ve středu 19. února jsme jeli do Městského
paláce Templ v Mladé Boleslavi. Vyzkoušeli
jsme si téměř vše, co dělali lidé v době kamenné.
Práci na zrnotěrce a rotačním mlýnku, výrobu
přeslenu. Také jsme si přivezli různé náhrdelníky a amulety. Nejvíce se mi líbilo, jak byl Lukáš
zvolen šamanem.
Šimon Koubek, 4. C
Paní průvodkyně nám popsala kameny pazourek, kamenec a obsidián. Zahnali jsme

vedlejší kmen křikem a hrou na různé hudební
nástroje. Já jsem byl na chvíli šamanem. Odvezli
jsme si hodně zážitků, ale i suvenýrů. Já jsem si
přivezl tygří zub a pro mamku jsem koupil náramek. Zajímavostí bylo, že z mrtvého zvířete využil pračlověk úplně všechno. Nejvíce se mi líbilo,
jak jsme zahnali sousední kmen.
Lukáš Peťura, 4. C

V pátek 14. února jsme navštívili představení
Dějiny kontra Spejbl v Divadle Spejbla a Hurvínka. Spejbl se snažil přesvědčit Hurvínka
o smyslu dějin. Na výpravách do minulosti nám
ukázal objevy, které nakonec byly vždy zneužity
proti lidstvu. Navštívili jsme starověké Řecko,
Egypt, bratra Žižku i bratrance Veverkovy.
Když jsme na představení jeli, myslela jsem,
že to bude pro malé děti, takže nudné a nezábavné. Ale jak se ukázalo, v hledišti seděli hlavně
dospělí. Hra se nám nakonec líbila, protože byla
vtipná.
Eliška Šedivá, 8. A

Městský palác Templ Mladá
Boleslav
Vyzkoušeli jsme si tam hodně věcí, které vyráběli lidé v pravěku. Vytvořili jsme např. amulety, drtili jsme zrní na zrnotěrce, bubnovali jsme
na bubny a hráli na ručně vyrobené nástroje.
Řezali jsme kůži pazourkem, ručně vyrobeným

Žáci naší školy byli opět
úspěšní
V únoru se konalo okresní kolo konverzační
soutěže v německém jazyce. Soutěže se zúčastnilo šest žáků naší školy. Sofie Heerink (7. B)
získala 1. místo ve své kategorii, Marie Hendrychová (7. B) se umístila na 2. místě a pozadu nezůstala ani Nikol Koubková (7. B), která obsadila 3. místo. Další krásné 3. místo ve své kategorii
získal Filip Skála (8. A).
Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Monika Semecká
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Sadští blázni a postavy svérázné II.
Velice nepřehlédnutelnou a velmi svéráznou postavou Sadské
by starý Venca Jaroš, zvaný „Škvarek“, dnes chci ale připomenout také Vildu Gerschitze, „Hluchoněmou Helenu“ či
Radka Kutnohorského.
Začnu Vencou Jarošem. Býval velice uznávaný a šikovný sklenář, který svého času jezdil zasklívat okna i do Prahy. Tedy než
začal chlastat a vést život vyvrhele socialistické společnosti. Bydlel v „Azylu“ u hřbitova, a když se ho někdo zeptal, jak si tam
topí, tak vždycky odpovídal: „Já mám dálkové topení! Kamna
mám u Vejra (dříve Kovomat na náměstí, dnes železářství u Štěpána) a uhlí v uhelných skladech“. V zimně spal ve skříni, přikrytý novinami, a když přišla opravdu tuhá zima, tak říkal: „No co?
Tak někde něco provedu, nechám se zavřít do krymu a tam zimu
přečkám v teple.“
Jeho alkoholové úlety byly často fakt zážitkem. Své by mohly vyprávět „ženský“ z prodejny „Na Vinici“. Když ráno přišly
do práce a před prodejnou jim ležel v patnáctistupňovém mrazu
starej „Škvarek“, úplně mrtvý a zmrzlý. Bohužel, než stihly zavolat VB, a nahlásit, že před prodejnou leží mrtvý chlap, tak se
najednou „Škvarek“ zvednul a odešel domů spát.
Památná byla i situace, když se „Škvarek“ na Velikonoce totálně ožral a ležel na cestě před hřbitovem. Tenkrát tudy zrovna šel
na hřbitov se svou ženou náčelník místní VB Ulrych (mimochodem jeho postava je popsána i v Hrabalových Slavnostech sněženek). Ten se na „Škvarka“ obořil: „Vašku, ty dobytku vožralej,
koukej odsud vypadnout!“ Škvarek jen otevřel oči a povídá: „Jé,
nazdar náčelníku! Jo ty jsi v civilu? Tak to mi polib …“
Samozřejmě jeho hláška, když přišel do hospody a neměl peníze na pivo: „Půjč mi dvojku, ať se chytnu“ je dodnes památná.
Ke „Škvarkovi“ ovšem neodmyslitelně patřila i postava Věrky
Randákové z Nymburka. „Randačka“ byla fakt sexuální a alkoholová mašina. Měřila tak 160 centimetrů a vážila kolem 140
kilo. Nosila minisukně, což bylo při její postavě naprosto úchvatné. Ona měla od policajtů zakázanou Sadskou a Škvarek zase
Nymburk. Samozřejmě oba na to kašlali, takže když se Věrka
objevila v nějaké sadské hospodě, tak vždy nastaly obrovské
chlastací a sexuální orgie pro celé osazenstvo putyky. Co se dělo
v Nymburce, ani nechci domyslet… Co ale musím na závěr povídání o „Staým Škvarkovi“ uznat, tak měl naprosto úžasnou smrt.
Přišel do hospody „Na Staďáku“, poručil si pivo a panáka rumu,
a když ho do sebe kopnul, tak to s ním švihlo a už se neprobral.
Musím samozřejmě vzpomenout i Vildu Gerschitze, který
se zde v té době s nimi vyskytoval. Vilda byl těžce dýchavičný

a šrotoval na statku obilí ve skladu. Měl taky zhruba 160 centimetrů a váhu kolem 140 kilo. Kouřil doutníky a bydlel ve „Starý
slepičárně“, no a s Věrkou Randákovic měl i svého času vážný
poměr a bydlel s ní. Památná historka byla, když se ožral v hospodě „Na Schůdkách“ a starej „Rypáček“ ho vezl na traktorovém
valníku domů, kde ho prostě sklopil do příkopu, protože nebyl
schopen vystoupit.
Výraznou postavou byla i Helena Bílá, které nikdo neřekl jinak, než „Hluchoněmá Helena“. Bydlela ve spodním patře Paroubkova chudobince (č. p. 181) a byla fakt hluchoněmá, takže
vydávala jen zvláštní skřehotavé zvuky. Ovšem o tom, jestli byla
i hluchá, se vedly dlouhé dohady, protože občas slyšela velice
dobře, ale jen to, co chtěla slyšet.
Chodila vždy čistě a šarmantně oblečená, i když jí byl už nějaký
ten pátek. No a chlapi před ní doslova utíkali, tedy pokud se v některé putyce nezřídili víc, než bylo zdrávo. Pak totiž hrozilo nebezpečí, že si dotyčné nešťastníky Helena dovedla k sobě domů.
Kdo se tam u ní probudil, se tím nikdy moc nechlubil, ale ona to
na něj (ač byla hluchoněmá), stejně vždycky vykecala v posunkové řeči i s nekompromisním hodnocením jeho výkonu.
Svého času byla zaměstnána jako uklízečka v Asbestosu Zvěřínek, ale příliš se tam nevyskytovala, protože jezdila za „jiným“
výdělkem do Prahy. Ovšem velice si zakládala na velikosti svého
poprsí a všem ukazovala na prstech ruky, že má „šestky“. Samozřejmě chlapi, co jí dobře znali, se s ní po hospodách velice rádi
hádali a říkali jí, že kecá a má obyčejný „trojky“. Tohle špičkování
totiž vždycky vyvrcholilo tím, že Helena po chvíli hádání vyhrnula vrchní část oblečení nahoru a prsa všem ukazovala. Odstěhovala se pak během přestavby Paroubkova chudobince ke své
dceři někam k Voticím.
Zvláštní postavou byl i Radek Kutnohorský. Starej „ajzboňák“
s velkou hlavou. Bydlel někde na „Vejfuku“ a byl to velice chytrý
chlap. Ovšem vždy, když přišel někam do hospody a dal si pivo,
tak okamžitě usnul. Byl taky hodně politicky angažovaný. Jednou přišel do hospody „Na Staďáku“ z prvomájového průvodu
v Nymburce, kde fotil veselé svazačky, svazáky a pionýry, odložil
fotoaparát na stůl, dal si pivo a usnul. To ovšem byla chyba! Aparátu se zmocnili kolem sedící „reakcionářský škodilové“ a na zbytek filmu jej nafotili, jak spí v hospodě. Vzhledem k tomu, že pak
film vyvolávali na OV KSČ v Nymburce, byl z toho trochu malér.
No a což „starej Partyzán“? Ale o tom zase příště.
Michal Němeček

Fotosoutěž

Na fotografii v minulých Sadských novinách
byla „garáž za plotem“, kterou najdete u domu č.
p. 1097 v Riegrově ulici. Jako první správně odpověděla paní Eva Bartíková.

FOTOHÁDANKA NA BŘEZEN:
Víte, kde v Sadské najdete tohle okno s krásnou, ozdobnou mříží ve tvaru sadského
kostelíka? Své odpovědi s názvem ulice, čísla popisného, nebo bližšího místa, zasílejte od středy 1. dubna (ne dříve!) na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz.
Michal Němeček
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ZE ŠKOLKY

Když se jaro probouzí
Pomalu k nám přichází jaro. Co všechno prožily před příchodem jara děti v jednotlivých třídách?
Děti ze třídy Berušek si únorové čekání na sněhovou nadílku, která
nedorazila, zkrátily zimní olympiádou v Sokolovně. Děti si vyzkoušely
některé zimní sporty i bez sněhu. Nechyběly ani vítězné medaile. Dále
se seznámily s tím, jak pečovat o své tělo a jak předcházet případnému
nebezpečí při sportování.
Jako mávnutím kouzelného proutku se v tomto období třída nejmladších Lištiček proměnila v pohádku plnou čar a kouzel. Paní učitelky četly, děti poslouchaly, kreativně tvořily a následně dramatizovaly klasické
národní pohádky. Upekly dort s pejskem a kočičkou, šly na návštěvu
k babičce s Červenou Karkulkou, a také přály krásné Sněhurce, aby zvítězila nad zlou ježibabou. Tečkou za pohádkovým světem byla návštěva
loutkového divadla s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“.
Únor, tak jako v celé školce, začal i ve třídě Kuřátek účastí na masopustním průvodu pořádaném divadelním spolkem Vánek a maškarním
plese organizovaném naší školkou. Dále se nesl v duchu poznávání fungování našeho těla a zdravého stravování. Mnoho společných procházek
utužovalo naše zdraví. Také jsme se podívali do divadla v Nymburce
na krásné představení O Líném Honzovi.
Předškoláci ze třídy Delfínků od měsíce ledna navštěvují kurzy plavání
v AquaBella Baby Clubu v Poděbradech. Zábavnou formou se tak seznamují s vodou, otužují se a zdokonalují obratnost i svoje pohybové schopnosti. Plavání se jim velmi líbí a jezdí do bazénu rádi. Oblíbené je i sportování v Sokolovně. Děti se pečlivě připravují na zápis do základní školy.
I v předškolní třídě Žabiček se děti rozloučily se zimním obdobím.
Přes nepřízeň počasí si ve třídě zajezdily na lyžích a v Sokolovně zahrály
hokej. Dozvěděly se, jaké vybavení je potřebné k těmto sportům. Určité
období věnovaly i zvířátkům. V prvním týdnu března si děti hrály na doktory a raněné. Učily se, jak vypadá jejich tělo, a co dělat v případě zranění
a nemoci. Začátkem března děti vyzdobily třídu závěsnými sluníčky a již

netrpělivě očekávají jaro. Také Žabičky se chystají k zápisu, a proto věnujeme velkou pozornost přípravě na úspěšný vstup do první třídy.
Do jednotlivých tříd zavítal s programem Objev i ty svou Ameriku mořeplavec Jiří Denek, který se s dětmi podělil o své dobrodružné zážitky.
Začátkem března nás ve školce navštívilo loutkové divadlo pana Bílka
s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“. Děti také shlédly divadelní představení „O líném Honzovi“ v Hálkově divadle v Nymburce. Obě představení
se jim velmi líbila.
Všichni se již těšíme na příchod jara, ale bohužel ne pohromadě ve
školce. Stejně jako většina různých zařízení pro děti po celé České republice byla i mateřská škola v Sadské uzavřena. Doufáme, že nebezpečí
brzy pomine a všichni se ve školce zase ve zdraví sejdeme.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Z KULTURY

Uzavření Kulturního
a informačního centra
a knihovny
Z nařízení vlády je pro veřejnost uzavřeno Kulturní a informační
centrum města Sadská a také Městská knihovna K. Viky. Zrušeny jsou do odvolání všechny plánované veřejné akce.
Máme připraven Rej čarodějnic (ve spolupráci s kynology a hasiči), těšíme se na květnový pořad Na stojáka a knihovna plánuje náhradní termín
pro noc s Andersenem. Jenže zatím si nemůžeme být jisti, že se tyto akce
uskuteční.
Nicméně v zaměstnání jsme. Věnujeme se posvícenským a podzimním
akcím, uklízíme, doháníme resty a pevně věříme, že bude lépe a brzy se
zase uvidíme. Přejeme všem hlavně pevné zdraví.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC
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Klicperovy divadelní dny
Všem příznivcům divadla s lítostí musíme oznámit, že přehlídka Klicperovy divadelní dny se letos zřejmě konat nebude
a 22. ročník proběhne až příští rok.
Snažili jsme se okamžitě reagovat na nenadálou situaci a zajistit náhradní termín, dokonce i otevřít naši přehlídku pro soubory z jiných krajů, případně se dohodnout na řešení s ostatními krajskými přehlídkami.
Ovšem za současné situace, kdy nevíme, jak dlouho bude trvat karanténa, zákaz kulturních akcí a zákaz shlukování většího počtu obyvatel, není
možné investovat úsilí ani veřejné finanční prostředky do projektu, u něhož nemáme jistotu, že se vůbec bude moci realizovat.
Po poradě s NIPOS Ministerstva kultury ČR se KDD předběžně ruší.
Zůstává však dohoda s pořadateli přehlídky za Pardubický kraj, že případně spojíme síly a propojíme divadelní spolky, aby o soutěž nepřišly. Jak
a kdy však stejně zatím nemůže nikdo slíbit. V každém případě se budeme
těšit, že soutěžící spolky přivítáme v našem divadelním kinosálu jako hosty, až to situace dovolí.
Zdenka Hamerová,
za přípravný výbor KDD

V Sadské se potkává čtvrtá a pátá etapa poutní cesty
Blaník – Říp
Hora Blaník a hora Říp. Dva bájné a historicky důležité vrcholy
naší republiky. Jeden je symbolem ochrany a druhý představuje zrod a počátek. Členy spolku Cesta Česka napadlo tyto dvě
hory propojit a ve spolupráci s Klubem českých turistů zrealizovat poutní cestu Blaník Říp s mottem „Poznej českou zemi
a sám sebe.“
Cesta obsahuje sedm etap a měří necelých 190 km. Putování začíná
v obci Louňovice pod Blaníkem a pokračuje po vyznačených turistických
cestách. Každá etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení i návodné otázky, které pomáhají poutníkům udržet si záměr. Jsou předepsány v „deníku poutníka,“ který si můžete koupit v každém informačním centru
na poutní cestě (tedy i u nás v Sadské.) Pro zajímavost několik otázek
uvádím, schválně, dokážete si odpovědět?
1. Louňovice – Český Štenberk
Téma k zamyšlení: rodina, jak byste ji popsali? Umíte si dát prostor?
Respektujete se navzájem? Podporujete se?
2. Český Štenberk – Sázava
Vztah k sobě samému. Jak jste na tom s časem? Odpočíváte? Umíte to
vůbec?
3. Sázava – Kouřim
Nalezení stínů. Jsou vaše reakce přiměřené? Umíte být druhým
oporou?
4. Kouřim – Sadská
Hledání svých hodnot a kvalit. Umíte chválit? Umíte být taktní? Umíte
vyjádřit radost?
5. Sadská – Stará Boleslav
Objevování životních priorit. Na čem opravdu záleží? Co má skutečnou hodnotu? Co nechcete ztratit? Pro co jste ochotni překonat sami
sebe?
6. Stará Boleslav – Mělník
Hledání záměru. Co je pro vás hnacím motorem? Umíte si záměr
udržet?
7. Mělník – Ctiněves – Říp
Kam vede vaše směřování. Jaké jsou vaše nejčastější myšlenky?
Nyní již nezbývá, než si u nás v KIC vyzvednout „deník poutníka“
a mapu celé pěší trasy. Putování Blaník – Říp trvá cca týden. Krajina
i města, kudy značená trasa vede, stojí za vidění. Na trase jsou samozřejmě k dispozici hotely, které se spolkem Cesta Česka spolupracují a nabízejí ubytování.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

O SPOLKU CESTA ČESKA
Cesta Česka působí od roku 2014. Spolek se věnuje projektům zaměřeným na smysluplné využití volného času a na seznamování
lidí s českou tradicí a historií. Mezi aktivity spolku patří například
pořádání výletů a letních táborů pro děti, organizace historických
přednášek, Pouť Českého Anděla a nyní též realizace poutních cest
v České republice. Více informací naleznete na adrese:
www.cestaceska.cz.

Hlavní velikonoční bohoslužby
v kostele sv. Apolináře v Sadské
Neděle 5. DUBNA – 11.30 H.
Květná neděle

STŘEDA 8. DUBNA – 17.00 H.
Neděle 12. DUBNA – 11.15 H.

Boží hod velikonoční, Zmrtvýchvstání Páně

STŘEDA 18. DUBna – 11.15 H.

2. neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství

Ostatní bohoslužby ve farnosti a jiné akce na http://nymburk.farnost.cz. Vzhledem k situaci kolem Covidu‑19 není jasné, zda se
budou moci bohoslužby nakonec sloužit. Zájemci nechť sledují
webové stránky farnosti.
Pokojné a radostné svátky velikonoční
přeje farnost Sadská – Nymburk

Z KNIHOVNY
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Ivona Březinová
WWW.BEZ‑BOT.CZ
Kniha pojednává o problematice tělesně handicapovaných a je primárně určena pro teenagery. Je psána vtipným jazykem, bez jakéhokoli
moralizování a zbytečného sentimentu. Střízlivě a úderně. Vtáhne proto do děje velmi lehce
i dospělé, neboť i jich se příběh hlavního hrdiny
týká – je nadčasový. Rukopis knihy byl konzultován s handicapovanými sportovci, s mnoha
odborníky na danou problematiku.
Knihu vydává nakladatelství Cattacan ve spolupráci s Nadačním fondem Emil, který od roku 2009 podporuje mladé
sportovce se zdravotním postižením. Důležitou součástí aktivit nadačního
fondu je i tato připravovaná kniha, a to především kvůli svému tematickému (osvětovému) zaměření. Nadačnímu fondu Emil bude věnována část
výnosu z prodeje této knihy.

Saskia Noort
STROMBOLI
„Jednou jsem zaslechla, jak matka tetě říká:
špatné manželství je lepší než žádné. Teta nakonec, proti své vůli, zůstala s manželem alkoholikem ještě mnoho let. V naší rodině jsme
prostě raději nevěrní nebo nešťastní než rozvedení.“ Manželé Sára Zomer a Karel van Bohemen působí navenek jako ideální pár. Oba
úspěšní spisovatelé, po jejichž fejetonech,
otevřeně popisujících jejich rodinný život, šílí
statisíce nedočkavých čtenářů. Po jednom z nočních napadení pohár Sářiny trpělivosti přetéká a ona se rozhodne, že Karla opustí. Brzy ovšem zjistí,
že na všechno zůstala sama. Nikdo s ní nechce mít nic společného. Krátké
sexuální aféry nic neřeší, a tak odjíždí na týdenní retraite na italskou sopku
Stromboli. Pod vedením světoznámého gurua Jense Donsona a ve společnosti těch, kteří se potýkají se stejnými problémy, se pomocí skupinové
terapie pokouší najít ztracenou rovnováhu. Místo toho je však konfrontována s minulostí, o které doufala, že navždy zůstane skrytá.

Zuzana Zimmermannová
SRAZ V KAVÁRNĚ VÍDEŇ
Dopis s fotkou nevlastního syna jí adresován
není, ale Helena ho díky záměně obdrží. Adresát, Helenin manžel, má již delší dobu pomníček na hřbitově, kterého se vdova Helena
Müllerová straní. Alkohol, problémy s nadváhou a výpověď z bytu ji uvěznily ve čtyřech
stěnách. Nákupy jí obstarává bývalý kolega,
občas telefonuje s příbuznými a ironicky komentuje pořady v televizi. Pohled na fotografii přivádí Helenu na novou cestu. Vlastní děti nemá, a tak je rozhodnutá
seznámit se s utajeným manželovým potomkem osobně. I přes zlomeninu
nohy, kterou v opilosti utrpěla, a hospitalizaci se nevzdává, usilovně trénuje chůzi o berlích, neboť jí došel další dopis od pana Neznámého: „Sraz
v kavárně Vídeň“… 289 NS (14,46 AA)

Olin Jurman a kolektiv
PŘEVRAT
Pravda, fámy a lži o 17. listopadu
Byla to sametová revoluce nebo převrat?
Spontánní výbuch zlosti národa nad nepodařeným socialistickým vývojem země a neurvalým bitím studentů nebo zákulisní hra tajných
služeb z východu i západu? A co když se to
vlastně semlelo nějako úplně jinak a jsme tady
v pomalu odumírající Evropě jen hříčkou geopolitických hrátek s nástupem tvrdého islámu
za ovládnutí světa? Co občan naší země, to vlastní teorie, vítězové i poražení po třiceti letech přemýšlejí, zda by se dnes nezachovali jinak. Tato kniha

má být jen polenem do táboráku spalujícím to bývalé a prosvítit troškou
světla to příští.

Arnošt Lustig
KRÁSNÉ ZELENÉ OČI
Ke svému doma i v zahraničí vysoce ceněnému
dílu připojil Arnošt Lustig román Krásné zelené oči. Tento román je kladně hodnocen kritikou i čtenáři v USA a Velké Británii, kde v roce
2000 vyšel vůbec poprvé. Pro české vydání autor knihu zrevidoval a doplnil o pasáže, které
v zahraničí publikované dílo neobsahovalo.
V roce 2003 byl román navržen na Pulitzerovu cenu. Zelené oči má patnáctiletá Kůstka,
Hanka Kaudersová, plachá zrzka, která jako jediná z rodiny ušla smrti
v Auschwitz‑Birkenau. Lustigova próza je výrazná svým napínavým příběhem, který se odehrává převážně v polním nevěstinci, zároveň je však
úsporná a zdrženlivá, pokud jde o líčení fyzické a duchovní krutosti.

Marie Reifová
KOMU STRAŠÍ VE VĚŽI
Ve středočeském městečku Brod se schyluje
k obecním volbám a vypadá to, že nic nedokáže narušit jejich průběh. Příjezd nového učitele Jakuba Stehlíka ale odkryje mnohé stíny
z minulosti. Kdo zavinil smrt Jakubovy matky? Co s ní má společného starosta Jaroslav
Jiroušek? Komu v Brodu se hodí, aby tento čin
nezůstal zapomenut? Jak do toho všeho zapadá rodina majitelky pekařství paní Řábkové?
Co znamená králičí tlapka v pouzdře na trumpetu a jaké tajemství skrývá zahrádkářská kolonie za městem? A co všechno je pro úspěch schopná udělat opozice v čele s Ivo Podroužkem? Učitelka Josefína Divíšková se snaží přijít na kloub událostem, které se v Brodu
staly před více než třiceti lety, a tím pomoci napravit staré křivdy. Musí
se spolehnout na svůj důvtip a schopnost zvládat vše s humorem, jakož
i na svérázného komisaře Tvrdíka.

Marie Reifová
KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ
Poklidný život městečka ležícího na brdském
pomezí rozvíří smrt výstřední učitelky. Josefína Divíšková, mladá malířka původem z Prahy a rovněž učitelka, jež v Brodu nalezla dočasné útočiště, začne rozplétat nitky případu
stylem (a s humorem) jí vlastním. Kdo a z jakého důvodu mohl zabít Alenu Výbornou, která byla možná trochu praštěná, ale nikdy nikomu neublížila? Jak s případem souvisejí drsní
majitelé místního autobazaru, manžel oběti Rudolf Výborný, mentálně
zaostalý mladík Pavel Řábek či další z učitelek brodského gymnázia, Běta
Benčáková? Podaří se Josefíně odhalit pozadí skandálního zločinu dřív než
kriminalistům? Nebo bude muset spolupracovat s komisařem Tvrdíkem,
který je sice sympatický a zatraceně dobře vypadá, ale přesto – nebo možná
právě proto – jí pije krev víc, než je zdrávo?

Christian Jacq
SETNOVO PÁTRÁNÍ II.
ZAKÁZANÁ KNIHA
Láska, falešná zdání a boj se zločinem: druhý díl
dobrodružství ve starověkém Egyptě. Napínavý příběh slavného Christiana Jacqa který proslul svými
romány o starém Egyptě, pokračuje a jeho hrdinou
je nadále učený princ Setna, mladší syn Ramesse II.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

ZE SPORTU
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Vlaštovky poprvé na bedně!
Začátek nové sezóny se našim hráčům
vydařil. Na turnaji JOUDRS indoor cup
U10 jsme vybojovali krásné 3. místo.
Hrálo se o pololetních prázdninách, a byť nás
po chřipkovém ataku zbylo z původních 13 jen
8 do hry, tak nám pár zapůjčených „kukaček“
vypomohlo na místě. Hrálo se ze stativu, tzv.
tee‑ball. Teď hlavně neusnout na vavřínech,
že…
Po jarních prázdninách jsme se vydali 7. března do Chocně na baseballový turnaj
Winter Cup U11 u našich přátel Orlů Choceň. Tentokráte se hrálo stylem „coach pitch“,
čili z nadhozu od trenéra, a bylo znát, že živý
nadhoz nám ještě činí velké potíže. Nicméně

i získávání zkušeností se počítá
a při cestování se utužuje parta. Takže příště lépe. Víme, že
bez práce na cvičišti není lehko
na bojišti.
A na závěr malá agitka:
V červnu bychom měli pořádat
dva turnaje přímo u nás v Sadské, pokud kvůli aktuální situaci
nenastanou změny v rozpisech
či úplné rušení akcí. Každopádně zatím je stále v plánu sobota 13. června, kdy
tu budou hrát starší děti turnaj U11, a o týden
později v sobotu 20. června., kdy nastoupí naše
nejmladší naděje do turnaje U9. Budeme hrát
na zadním tréninkovém hřišti AFK Sadská, tak

neváhejte, svolejte babičky, tetičky, všechny příbuzné a přijďte nás ve velkém podpořit.
HOP, HOP, HOP… VLAŠTOVKY JSOU
TOP!
Máca Dokoupilová, trenérka

Kvalifikace o Mistrovství ČR
Poslední kvalifikace čekala
loňské mistryně o víkendu
18. a 19. února.
BC Slaný nejdříve zápas pro
chřipku odložil, a když došlo
na náhradní termín, měli jsme
naopak my dvě zraněné a další
nemocné. To poznamenalo první zápas, kde jsme hráli v provizorní sestavě a na začátku se
trápili. Od poločasu jsme však
zapnuli na vyšší stupeň a zvítězili 59:32.
V neděli to ale byl úplně
jiný zápas. Od prvních minut

jsme vlétli na hřiště jako uragán a nenechali
ani chvilku soupeřky vydechnout. Poločasové
vedení 48:10 bylo obrazem dění na hřišti. V zápase jsme zvítězili 85:24 a potvrdili roli favorita. Krásnou tečkou za oběma zápasy se Slaným
bylo závěrečné kolečko obou týmů s pokřikem
„Vosy jsou nej!“, což se příliš nevidí.
Bohužel vzhledem k současné situaci a snaze
o ochranu zdraví se zřejmě žádná mistrovství
konat nebudou, a tak, i když jsme si účast zajistili ve čtyřech kategoriích, šanci obhájit medailové zisky z minulého roku asi nedostaneme.
Blanka Žánová,
trenérka

POZVÁNKY A INZERCE
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HODINA ZEMĚ

28... BŘEZNA 20.30 HODINAZEME.CZ

Sadská
20. května 2020
od 19,30 hodin
Kino Sadská

Ester Kočičková, Lukáš Pavlásek,
Arnošt Frauenberg

Vstupné 160 - 230,-Kč
Předprodej KIC Sadská (Palackého nám.257, Sadská)
knihovna (Palackého nám. 3 Sadská)
Více informací na FB Kulturní a informační centrum
města Sadská Tel. 603891304 kic.sadska@email.cz

PŘIDEJTE SE K MILIÓNŮM

DEJTE SVŮJ HLAS
PRO KLIMA
hodinazeme.cz

Připojte se k Hodině Země. Zhasněte v sobotu
28. března ve 20.30 a ukažte, že chcete zdravou
přírodu, na kterou se všichni můžeme spolehnout.
Naléhavě potřebujeme stabilní klima. Spojme se
a zastavme hrozivý úbytek přírodní rozmanitosti.
Chraňme přírodu. Je našim největším spojencem
v boji proti globálnímu oteplování a je nezbytná
pro naše přežití a dobrý život všech.

© Day's Edge Productions / WWF-US

Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

Je ruční pletení Vaším koníčkem?
Pak volejte: 720 165 854

VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘIDIČ/SKLADNÍK

(VZV, ŘP sk. C, E, prof. průkaz PODMÍNKOU)

PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
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