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Blíží se festival
Ráj na zemi

Vzácným hostem 1. plesu Sdružení obcí Kersko konaného v sále Obecního domu v Nymburce byla zpěvačka Eva Pilarová. Svým vystoupením
nadchla všechny přítomné. Dlouhý potlesk byl důkazem, že ona ani její
písně nestárnou.
Foto Bronislav Kuba

POZOR NA POPLATKY!
Místní poplatky městu za psy a za svoz
komunálního odpadu je nutné uhradit nejpozději
do konce března, nejlépe
v hotovosti v pokladně městského úřadu.
Pro platbu převodem na bankovní účet kontaktujte
pracovnici Městského úřadu Sadská Dagmar Kazdovou
na tel. 325 595 028 nebo 325 594 261, l. 148.
Při nedodržení termínu úhrady hrozí sankce
(penále, v krajním případě i exekuce)!

Třet í ročn í k fest ivalu R áj
na zemi se bude konat 17. května.
Rada města vyhověla žádosti organizátora (občanské sdružení RC
Život je hra) a 6. března schválila
souhlas s jeho organizací na Palackého náměstí a v přilehlých ulicích
s tím, že si sám zajistí povolení
ke zvláštnímu užívání komunikací.
Spolupráci městské policie, likvidaci odpadků, rozmístění poutačů
na příjezdových komunikacích
zajistí bezplatně samo město.
Vedení mateřské školy oznámilo
radě, že o letních prázdninách,
přesněji od 15. července do 16. srpna, bude školka uzavřena. Zároveň
získalo od rady svolení k převodu
téměř 100 tisíc korun z rezervního
fondu, za něž pořídí herní sestavu
na školní zahradu.
Společnost EKO-KOM, a. s.,
poskytne městu bezplatně další
nádoby na tříděný odpad.
Rada také vzala na vědomí
opožděnou žádost Českého rybářského svazu o dotaci na činnost
dětského rybářského kroužku s tím,
že organizaci může být finanční
podpora poskytnuta za předpokladu, že další dotace na činnost s dětmi budou organizacím rozdělovány
ještě v průběhu roku.
Společnost ČEZ Dist r ibuce od města odkoupí pozemek
p. č. 658/2 o výměře 38 m 2 v ulici
Na Lávkách za cenu 300 Kč/m 2
a budovu trafostanice, která se
na tomto pozemku nachází, za symbolickou 1 korunu.
Na další schůzi 20. března rada
schválila pronájem jednotlivých částí nemovitosti čp. 15 v Pražské ulici
(bývalý SVAZARM), a to dílny

Aloisu Košnarovi - opravy motorových vozidel za částku 627,- Kč/m2
a rok, skladu zbraní Sporovně střeleckému klubu Sadská Českého střeleckého svazu rovněž za 627,- Kč/m2
a rok a kanceláře Automotoklubu
Sadská za symbolickou 1,- Kč/m 2
a rok. Nájemní smlouvy vstoupí
v platnost 1. dubna 2013.
Rada také schválila nájemní
smlouvu se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., ze Stráže nad
Nisou ke dvěma místům (sídliště
a tržnice), na která uvedená firma
umístí kontejnery na textil. Roční
nájemné za jedno stanoviště činí
1500 Kč bez DPH.
Městská knihovna Karla Viky
nechá na střechu budovy nainstalovat anténu za účelem bezdrátového
připojení k internetu.
Ve středu 10. dubna se bude
na Palackého náměstí konat v době
od 9 do 17 hodin potravinový
trh. Společnost Viva Natura koření s.r.o., která jej připravuje,
uhradí městu za pronájem tohoto
prostranství 2000 korun.
Rada města zamítla žádost Českého červeného kříže, oblastního
spolku Nymburk o sponzorský dar
na krajské kolo postupové soutěže
hlídek mladých zdravotníků –
soutěže v první pomoci pro děti
základních škol s tím, že vyčleněné
finanční prostředky na činnost dětí
a mládeže již byly vyčerpány.
Odd áva cí m i d ny pro sa dský matriční úřad budou pátek
od 10 do 14 hodin a sobota od 10
do 15 hodin. Mimo tuto stanovenou
dobu bude uzavření manželství
zpoplatněno správním poplatkem
ve výši 1000 korun.
-qk-

Velikonoce, plné naděje, lásky a radosti, přeje všem vedení
města a redakční rada
Sadských novin.

V dnešním čísle najdete:
Městská policie v r. 2012 str. 2
Co dál se Sadkou

str. 3

Zápis do mateřské školy

str. 4

Klicperovy divadelní dny str. 6
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Krátce ze zastupitelstva
Zatím poslední zasedání zastupitelstva se konalo 27. února.
Zastupitelé schválili přijímání
žádostí o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na modernizací bytů a domů
na území Sadské, které mohou
zájemci podávat do 2. dubna.
Úpravou prošla vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Konkrétně jde
o zmenšení části města, kde je
určen poplatek za vyhrazené parkovací stání ve výši 3 tisíc korun
ročně na tyto lokality: Grégrovo
náměstí, Kostelní ulice od Palackého náměstí ke křížení s ulicí
Tylovou, Paroubkovou, Husovou
od Palackého náměstí ke křížení

s ulicí Spálenou, Riegrovou a Pražskou od Palackého náměstí ke křížení s ulicí Tyršovou. V ostatních
částech města činí tento poplatek
1,5 tisíce korun.
Zastupitelstvo zamítlo prodej
části pozemku p. č. 601 v zadním
traktu domu čp. 256 v Kostelní
ulici (Jan Neckář zde žádá o možnost parkování) do doby skončení
privatizace této nemovitosti.
Přítomní zastupitelé také uložili
radě prověřit možnost výstavby
rozhledny v prostoru významného
krajinného prvku Skála, na niž by
bylo možné umístit i vysílací zařízení mobilních operátorů.
-qk-

Městská policie
v roce 2012
Jedním z bodů zasedání zastupitelstva 27. února byla i zpráva
o činnosti městské policie. Některé
údaje z této zprávy vyjímáme.
Před ně lze konstatovat, že
bezpečnostní situace ve městě
v uplynulém roce nebyla proti
předchozím letům ničím mimořádná.
V pracovních dnech strážníci vykonávali pravidelný dozor
na přechodech pro chodce, v době
příjezdu ranních školních spojů
dozor na okružní křižovatce. Město
využilo možnost zavést veřejnou
službu organizovanou Úřadem
práce v Nymburce a občané zařazení v tomto programu v říjnu
a listopadu zajišťovali bezpečnost
chodců na ostatních přechodech.
Na základě rozhodnutí ústavního
soudu byla povinná veřejná služba
zrušena, což se projevilo okamžitým nezájmem proškolených osob
o tuto práci.
Strážníci městské policie věnovali velkou pozornost zejména
bezpečnosti v dopravě. Kromě již
zmíněného dozoru na přechodech
měřili po celý rok rychlost vozidel na pozemních komunikacích
ve městě. Z cel kového počt u
279 pře st upk ů proje d na ných
v blokovém řízení bylo právě 163
přestupků spácháno překročením nejvyšší dovolené rychlosti
a dalších 60 přestupků se oblasti
provozu na pozemních komunikacích týkalo jiným způsobem
například porušením zákazu stání
nebo zákazu vjezdu.
Z ostatních přestupků řešených v blokovém ř ízen í bylo
5 prot i ob č a n ské mu sou ž it í,

14 proti majetku a 12 proti veřejné mu poř á d k u. P ře st upk y
na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi byly
projed nává ny v 6 př ípadech,
vyhlášky a nařízení obce byly
porušeny v 19 případech.
Z dalších, převážně rutinních
činností lze zmínit pravidelné kontroly živnostenských provozoven,
čerpacích stanic, tržnice, místního
hřbitova a objektu fary. V místních restauracích bylo pravidelně
kontrolováno podávání alkoholu
osobám mladším 18 let a během
celého roku nebylo v tomto směru
zjištěno porušení platné legislativy. K ochraně majetku města
sloužily pravidelné pochůzky
v městských lesích, namátkové
kontroly ve všech třech chatových
osadách vedly k předcházení
trestné činnosti proti soukromému
majetku.
Strážníci se také starají o nalezené psy. V útulku pro zvířata bylo ve sledovaném období
umístěno 48 zvířat, z nichž většina byla předána majitelům nebo
umístěna do adopce. Na základě smluv mají možnost umístit
do našeho útulku zatoulané psy
také okolní obce. Péče o tato zvířata je hrazena podle schváleného
ceníku. V prosinci poskytoval
útulek péči 3 psům.
Cecilie Pajkrtová, starostka

Poděkování
Městská policie děkuje Tereze
Tuháčkové za finanční dar pro
pejsky z útulku Aura.
-mp-
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Sadští chovatelé
na lyském výstavišti
Již poosmé se ve dnech 11. až 13.
ledna konala na výstavišti v Lysé
nad Labem soutěžní Středočeská
krajská výstava drobného zvířectva
Náš chovatel. Letošní ročník se vyznačoval rekordním počtem zvířat,
který převyšoval 4000 kusů. Kromě
tradičních expozic králíků, holubů
a drůbeže se zde konaly i celostátní
speciální klubové výstavy. Pořádaly
je kluby chovatelů drůbeže – marasek, viandotek, holubů rejdičů,
racků, brněnských voláčů, gigantů,
rysů, slepičáků, rakovnických kotrláků, hýlů i norimberských skřivanů. Speciální výstavu měly i chovy
králíků holandských a zakrslých
teddy. Zpestřením jistě byla ukázková expozice barevných mutací
činčil jihoamerických. Přiznám se,
že některé druhy jsem viděl poprvé.
Ale proč o tom všem píši?
Ona totiž i Středočeská výstava drobného zvířectva může být
ukázkou toho nejlepšího, co naši
chovatelé vychovají, a tak odborné
i široké veřejnosti představí svou
dovednost a píli.
Letošní krajská výstava měla
jednu zvláštnost! Nikdy předtím
zde nebylo vystaveno tolik druhů
holubů jako nyní. Není snad třeba
připomínat, že každá z podobných velkých výstav je současně
i propagací českého a moravského
chovatelství.
Myslím, že je na místě zmínit
se i o Základní organizaci Českého
svazu chovatelů (ZO ČSCH) v Sadské, která má na krajských i celo-

státních výstavách téměř pravidelné
zastoupení. Její členové tu získávají
na své odchovy vysoká bodová
hodnocení včetně titulů šampionů
a mistrů České republiky. Rád bych
jmenoval přítele Otu Staňka, který
v Lysé bodoval s chovem činčil
velkých a obdržel čestnou cenu.
V loňském roce pak přítel Stanislav Kulhánek bodoval s nejlepší
kolekcí činčil velkých na celostátní
výstavě v Hodoníně, kde obdržel
čestnou cenu a titul mistra České
republiky. Nemohu opomenout ani
mladou chovatelku Dádu Štípkovou, o které již Sadské noviny psaly
a která uspěla na celostátní výstavě
mladých chovatelů, kde získala
druhé místo v odbornosti králíků.
Obrovským úspěchem pak skončila
i její účast na mezinárodní výstavě
v německém Lipsku. Organizace si
těchto členů váží, je to nejen její reprezentace, ale i reprezentace města
Sadská, okresu Nymburk i České
republiky. Snad i proto se snažíme
v rámci svých možností úspěšné
mladé chovatele finančně podpořit
v jejich další činnosti. Jsme rádi
a děkujeme za finanční pomoc Městu Sadská, které poskytlo i finanční
podporu mladým chovatelům.
Věříme, že i letošní rok bude pro
naší organizaci a chovatelství vůbec
úspěšný. Konečně úkoly, které si organizace ČSCH dala na své výroční
členské schůzi pro letošní rok, tomu
nasvědčují.
Václav Frank,
místopředseda ZO ČSCH

EU peníze školám v Sadské
V minulém roce se naše škola
zapojila do projektu, do kterého
vkročily téměř všechny školy v republice, a získala necelé 2 miliony
korun. Díky tomu můžeme obnovit
technické vybavení školy a přispět
k modernizaci výuky. Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění
do výuky a zlepšení materiálního
vybavení školy především v oblasti
informačních a komunikačních
technologií.
Projektový program jsme sestavili dle aktuálních potřeb školy.
V první fázi došlo na vybavení
novými tabulemi, učitelskými

počítači a dataprojektory. Ve druhé
fázi dokoupíme potřebné pomůcky,
které v našem již zastaralém vybavení chybí.
Podmínkou pro získání výše
uvedené částky je, aby učitelé
v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem vytvořili celkem
840 digitálních učebních materiálů
(DUM). Do jejich tvorby se zapojilo celkem 15 pracovníků. Materiály
jsou postupně pilotovány ve všech
ročnících školy. Z realizace projektu tak bude mít užitek všech
420 žáků naší školy.
Blanka Žánová, ředitelka školy

25. března 2013
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Cesta do hlubin
školákova srdce

Letošní zima dala všem zabrat a neustala ani s příchodem astronomického
jara. V úterý 19. března pokryla ulice Sadské souvislou vrstvou těžkého
sněhu, ve středu ráno nás překvapil několikastupňový mráz a veselo
nebylo ani v dalších dnech.

Osud Sadky stále
s otazníkem

Naše škola pomohla sběrem
víček malému Danečkovi z Bučiny,
který trpí obrnou a epilepsií. Tento
nápad mě napadl, když jsem sledovala Televizní noviny, kde byla
reportáž o Danečkovi. Dobrovolní
hasiči z Bučiny začali sbírat víčka
pro Danečka, aby rodině finančně
pomohli.
Hned mě napadlo, že ve škole
sbíráme víčka, a proto jsem se
rozhodla zajít s nápadem za paní
učitelkou Bláhovou, která má sběr
víček na starosti. Paní učitelka byla
nápadem nadšená a hned začala
shánět kontakty do Bučiny. Po te-

lefonické dohodě hasiči slíbili, že si
pro víčka dojedou.
Mezitím se ve škole rozhlásilo, ať
děti přinášejí více a více víček pro
Danečka. Víček se vybralo téměř
500 kg. A v Bučině začali shánět auto
a 11. 3. přijeli. Byli nadšeni, kolik
jsme toho nasbírali a kolik za to dostanou peněz. Také byli rádi, že nás
napadlo malému Danečkovi pomoct.
Jsme rádi, že naše škola pomohla
dobré věci a doufáme, že inspirujeme ostatní školy a že budeme nadále
pomáhat dobrým věcem.
Nikča Hnátková
a Míša Ottová, 8. B

Od května 2012 je pítko minerální vody Sadka mimo provoz. Důvodem
jeho odstavení byl závěr, že čerpaná kyselka dlouhodobě vykazuje zvýšenou radioaktivitu, která několikanásobně překračuje povolené hodnoty
pro pitnou vodu. Ministerstvo zdravotnictví (odbor zdravotního dohledu)
pokládá vodu ze Sadky vhodnou k vnější balneaci, nikoli však pro vnitřní
užívání zvlášť za situace, kdy je její konzumace mimo lékařský dozor.
Poslední jednání mezi zástupci ministerstva, vlastníka zdroje společnosti Building SP, spol. s r. o., a města se konalo bez definitivního
závěru v září 2012 s tím, že si účastníci ponechají čas ke zvážení dalšího postupu a že ministerstvo po prostudování předložených materiálů
zaujme k věci stanovisko, o němž bude ostatní informovat. Pokud bude
Sadka vyhodnocena jako riziková, zahájí kroky ke zrušení povolení
k využívání tohoto zdroje minerální vody. Rozhodnutí ministerstva
není dosud známo.
-zr-

Prázdninový týden
Př íměstsk ý tábor chystaný
na jarní prázdniny se blížil a nám
se přihlásily všeho všudy čtyři
děti. Naplánovali jsme sice pečení,
tvoření, divadlo, zábavnou „bojovku“ a společenské hry, jenže děti
odjížděly s rodiči na hory, výlety
nebo je dohonila zákeřná chřipka.
A tak jsme nakoupili potraviny
na jablkovou a kakaovou buchtu
a čekali, kdo přijde.
Jaké bylo naše překvapení, když
do klubu kulturního a informačního centra dorazilo v pondělí šest-

náct dětí vybavených vykrajovátky
a zástěrami. V úterý tu bylo dvacet
dětí, které s chutí do práce vyrobily
desítky plastických hvězdiček. Posloužily nám na výzdobu sokolovny
při společenském plesu města.
Přestali jsme mít starost o účast
a nakonec jsme si s dětmi ve věku
od šesti do patnácti let užili báječný
týden. Moc nás potěšilo, kolik dětí
mělo zájem trávit jarní prázdniny
aktivně a s dalšími dětmi. Příměstského tábora se zúčastnilo celkem
třicet dva dětí.
-kic, měk-

S pytlováním víček pomáhají děvčata z keramického kroužku.
Foto poskytla ZŠ

Mezi šedesáti osmi psy
Letošní jarní prázdniny jsem
trávil s bráchou a rodiči ve skiareálu Lipno. Počasí nám přálo,
a tak jsme si lyžování pořádně
užili. Poslední d en jsme se královsky nasnídali a vyrazili jsme
na překvápko. Zastavili jsme před
menším domem nedaleko Volar
a už z dálky jsem slyšel štěkot
psů. Naproti nám přišel usměvavý
vousatý obr, musher Pavel Kučera.
(Mushink jsou druhy sportů,
ve kterých je člověk tažen jedním
a více psy. 1 - 2 psi jsou individuální
sporty, 2 a více psů jsou sporty psích
spřežení. Člověk, který velí psům,
je musher.)
Pan Kučera nás upozornil, že
přijdeme mezi 68 psů. Všechny
jsme mohli hladit a všichni se chtěli
mazlit. Potom pan Kučera vyndal
saně a zapřáhl psy. Provezl mne
i mého brášku Sébu. Dokonce mě
pustil jet samotného. Moji psi se
jmenovali Pravá, Petra, Bublina

a Ben. Séba i já jsme se nádherně
projeli. Psi, které chová pan Kučera, jsou sibiřský husky, malamut
a evropský tažný pes.
Dozvěděli jsme se vše o sportu
i soužití se psy. Kučerovi se synem,
kterému říkají „Mauglí“, vychovávají pejsky od štěňátek a nechávají
šťastně dožít i všechny pejsky, kteří
již nezávodí.
Výlet patří k mým nejlepším zážitkům a můžu ho doporučit všem,
kdo mají rádi zvířátka a lidi.
Matyáš Balaš, 4. B
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OZNÁ MENÍ!
Zastupitelstvo města Sadská schválilo v souladu
se schválenými pravidly

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚVĚR
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
na modernizaci bytů a domů v katastrálním
území města Sadská.
Podat žádost o poskytnutí úvěru lze do 2. dubna 2013!
Formuláře žádostí pro fyzické nebo právnické osoby o poskytnutí
úvěru lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Sadská nebo
je lze získat na elektronické úřední desce na elektronické adrese
www.mesto-sadska.cz.

Sadské noviny

Cestujeme po Evropské unii
Na sedmého března jsme ve škole připravili projektový den, při kterém
žáci všech tříd plnili úkoly z oblasti osobnostní, sociální, multikulturní
a environmentální výchovy a dále výchovy myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchovy demokratického občana či mediální výchovy,
které jsou dány rámcovým vzdělávacím programem.
Tématem pro žáky prvního stupně byla Česká republika, národnosti,
domov, báseň o něm, typická jídla, ilustrátoři známí v Evropě. Výsledky
diskuzí a hledání měly děti ztvárnit do podoby brožury. Třídy z druhého
stupně zjišťovaly typické znaky a zvyky země Evropské unie, kterou si
vylosovaly. Závěr patřil prezentaci zhotovených prací. Ti menší svá díla
předváděli před vrstevníky z dalších tříd téhož ročníku, ti z druhého
stupně před všemi žáky prvních až pátých tříd. Odměněni byli velkým
potleskem.
Milena Cempírková

Zápis do prvních tříd

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
VYHLAŠUJE

ZÁPIS
na školní rok 2013 / 2014

V lednu se uskutečnil zápis do prvních tříd. Natěšení i trochu vystrašení předškoláci se svými rodiči netrpělivě přešlapovali na chodbě. Při
samotném rozhovoru s učitelkou je však opouštěl strach a tréma a snažili
se úkoly splnit co nejlépe. Domů odcházeli hrdě s první žákovskou knížkou
plnou jedniček a s dárky, které pro ně vyrobili budoucí spolužáci.
K zápisu se dostavilo 65 dětí, do školy 1. září nastoupí 55 žáčků. Škola
tedy bude otvírat dvě první třídy.
-zš-

V pondělí 8. dubna se od 15.30 hodin koná v mateřské škole informační
schůzka k zápisu. Zájemci si tu budou moci vyzvednout přihlášky. Ty
jsou k dispozici i na www.ms-sadska.webnode.cz.
Řádně vyplněné přihlášky bude možné ředitelce mateřské školy odevzdat v úterý 23. dubna od 10.00 do 15.00 hodin.
Občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti)
a rodný list dítěte vezměte s sebou.
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Ředitelka Mateřské školy Sadská, p. o., stanovuje následující kritéria
pro přijímání dětí do mateřské školy v tomto pořadí:
1. Trvalé bydliště dítěte je v Sadské.
2. Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
3. Podle dosaženého věku od nejstaršího dítěte k nejmladšímu, zpravidla po dovršení třetího roku minimálně v den zahájení školního
roku, pro který by mělo být dítě přijato.
Dana Kaplanová
ředitelka MŠ Sadská

Inzerujte
v Sadských novinách!

POZOR! Nejbližší termín pohybově-tanečních
seminářů LILI Mini STYLE a LILI STYLE
se překládá na 14. duben!
Připomínáme, že se scházíme v RC Život je hra, děti
(od 6 let) v 16.00 - 17.00 hodin, dospělí v 17.30 - 19.00 hodin. Děti za jeden seminář platí 30,- dospělí 200,- Kč.
Kapacita jednoho semináře je 14 účastníků.
K tancům jako je salsa, bachata, merenque, kuduro, chacha, rumba mix si vezměte pohodlné sportovní oblečení,
měkké tenisky, cvičky, ponožky.
V případě zájmu se hlaste minimálně týden před seminářem na tel.:
605 278 909 - Anička
724 166 664 - Hanka
nebo e-mailem: info@zivotjehra.com

DŮCHODCI, VĚNUJTE POZORNOST TÉTO INFORMACI!

Právní a bytová poradna pro důchodce
Krajská rada seniorů Středočeského kraje zahájila činnost sociálně-právní a bytové poradny a bezplatného poskytování konzultací pro
důchodce Středočeského kraje.
Požadavky na konzultace jsou přijímány osobně každý čtvrtek
od 13 do 16 hodin v kanceláři Krajské rady seniorů v 1. patře
Domu techniky, ul.Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno (kancelář
č. 138).

Zájemci o konzultace mohou zaslat své požadavky nebo sjednat
schůzku rovněž elektronickou poštou na adresu rs.kraj@seznam.cz,
zaslat faxem na tel. číslo 312 522 874, odeslat poštou nebo vhodit svůj
stručný požadavek s uvedením kontaktu přímo do schránky Krajské
rady seniorů na uvedené adrese. Každý dotaz bude BEZPLATNĚ
zodpovězen ve velmi krátké lhůtě.
Miloslav Vajs, předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje
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Zatančili nám i andílci
Druhého března nás již popáté
přivítala starostka Cecilie Pajkrtová na společenském plese města
Sadská. První tóny kapely Pohoda
se rozezněly chvíli po osmé večerní
a zanedlouho potom jsme mohli obdivovat vystoupení malých slečen

Dance Factory z rodinného centra
Život je hra. Ďáblice, či spíše andílci, si svým vystoupením přivydělali
na letní soustředění. Po desáté hodině Martina Kučerová předvedla
Pole Dance, tanec na tyči. Velmi
náročné, téměř akrobatické vystoupení, jsme někteří z nás viděli poprvé v životě a jistě se mnou budete
souhlasit, když dodám „klobouk
dolů“. Vtipným zpestřením pak
byla soutěž mužů, kdo z nich se
na tyči déle udrží. Nikdo z přítomných pánů se na parket nehrnul, ale
naštěstí bratři Michnovi zachránili
situaci a předvedli vtipnou show.
Půlnoc patřila dámám z kurzu Feel
like a Woman rodinného centra
Život je hra. Zatančily na židlích
v choreografii Ireny Klinkáčkové
a jejich vystoupení mělo název
Rock-and-roll a židle.
Poté starostka Pajkrtová vylosovala vítěznou barvu plesu a na závěr byla předána hlavní cena města,
kterou byl velký mixér Kenwood.
Ples končil ve tři hodiny ráno a jeho
program byl nabitý, atmosféra příjemná a veselá díky vám, protože
jste přišli a dobře jste se bavili.
Jako pořadatel je pod plesem
podepsáno kulturní a informační
centrum a město. Přesto jde o velkou týmovou práci, která zabere
několik dnů a účastní se jí hodně
spolehlivých a sehraných lidí, kteří
nikdy nezklamou a pomáhají téměř
při všech našich velkých akcích.
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Dokonce s sebou vezmou na pomoc
další přátele, přítelkyně a manžele.
Tentokrát bych ráda jmenovitě
poděkovala Jitce Vyleťalové, Míle
Králové, Heleně Novákové, Jaroslavě Kynclové, Věře Svobodové,
Denisce Wohlové, Jirkovi Jeníkovi,
Pavlu Kalašovi, Jirkovi Michnovi, Davidovi Michnovi, Honzovi
a Kubovi Slavíčkovým a Norbertu
Hamerovi. Dále starostce Cecilii
Pajkrtové za pomoc s tombolou,
podporu a trpělivost, kolegyním
za ochotu pracovat celý víkend,
pánům ze správy a údržby města
za přesun věcí do sokolovny a zpět
a Rodinnému centru Život je hra
za zapůjčení dekorací.
Velký dík patří sponzorům.
Obdivuji, kolik krásných a drahých
věcí se nám v tombole vždy znovu
a znovu sejde. Moc si toho vážíme.
Koláče na stůl i pečivo do tomboly

darovalo pekařství Kopecký Nymburk. Díky si dále zaslouží manželé
Pajkrtovi, Koubovi, Révajovi,
Malinovi, Martina Šarochová, Jan
Pleskač, firma Nykos Ždánice,
modeláž nehtů Martina Husáková,
hospůdka v sokolovně manželů
Klokočníkových, Lesní ateliér
Kuba v Kersku, drogerie Teta Ladislav Koutský, hotel Modrá hvězda,
restaurace Pokec, dárkové studio
Atrium Nymburk, prodejna Květinka Sadská, organizace Zvířatka
v akci Sadská, Večerka Eduard
Štěrba Sadská a Kenast Pečky.
Na shledanou příští rok na šestém společenském plese města
Sadská.
Zdenka Hamerová

Program KIC
DIVADLO
pátek 29. března od 19.00 hod.
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA – Divadelní adaptaci
jednoho z nejslavnějších českých románů z pera Jaroslava Haška
„Na Bělehrad!“ nám přiveze do sadského kina DS Hálek Nymburk.
Švejk hnaný do války za Rakousko-Uhersko bude plnit rozkazy „až
do roztrhání svýho těla“. Vstupné 70 Kč, důchodci 60 Kč
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

Noc s Andersenem 2013
Již popáté se v městské knihovně
bude konat „Noc s Andersenem“.
Dě zde přenocují a budou tu mít
připravený program. Akce se koná
v pátek 12. dubna a je určena pro
dě z 1. stupně základní školy, které
pravidelně navštěvují knihovnu.

V rámci pondělního tvoření se děti v knihovně pustily 11. března do výroby
soviček z papíru.
Foto MěK

Z KNIHOVNY
Čtenářem roku 2013 byli v sadské městské knihovně Karla Viky
zvoleni tito nejpilnější čtenáři: Tereza Frýdková (mládež do 15 let
- 77 vypůjčených titulů v roce 2012) a Helena Vojáčková (dospělí - 379 vypůjčených titulů v roce 2012). Výhercům gratulujeme,
získávají diplom a malý dárek.
Cílem aktivity Čtenář roku je posilování společenského významu a prestiže četby a ocenění těch, kteří nejvíce využívají služby
knihoven.
***
Městská knihovna Karla Viky odebírá také zajímavé časopisy,
například Dieta, dTest, Příroda, Moje psychologie(rok 2012), Náš
útulný byt, Květy…
-měk-
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Klicperovy divadelní dny 2013
XV. ročník
Je zahalená v dlouhý šat, v levé ruce má divadelní masku a v pravé pastýřskou hůl… Poznáváte ji? Ano, je to Thálie! Jedna
ze čtyř múz a zároveň bohyně komedie se chystá ovládnout kulturní život Sadské. Přijďte podpořit ochotníky a pojďte s námi
strávit příjemné jarní odpoledne nebo večer.
Ve dnech 11. – 14. dubna se bude konat již XV. ročník přehlídky divadelních amatérských souborů z malých měst Středočeského kraje. Festival vyhlašuje Svaz českých divadelních ochotníků a vítězná inscenace
bude nominována na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
do Vysokého nad Jizerou. Tentokrát se soutěže v Sadské zúčastní pět
divadelních souborů a jejich umění budou posuzovat tito porotci: Lenka
Lázňovská, Dušan Zakopal a Jaromír Vosecký. Všichni tři porotci se divadlu desítky let aktivně věnují a mají za sebou i léta praxe v hodnocení
divadelních soutěží.
Klicperovy divadelní dny se budou opět konat v sále kina. Vstupné činí
60 Kč, pokud si jej však koupíte v předprodeji na dvě představení, zaplatíte
dohromady jen 100 Kč. Pro důchodce a děti platí zlevněné vstupné 40 Kč,
pro ochotníky 20 Kč.
Po každém představení se bude konat veřejný seminář s porotou v klubu kulturního a informačního centra. Těšíme se na vás a divadelníkům
přejeme: „Zlomte vaz!“

PROGRAM PŘEHLÍDKY
Čtvrtek 11. dubna
19.00 hod.
Pierre Palmade, Christophe Duthuron: Na útěku
DS Křoví Líšnice
Jevištní roadmovie a tragikomedie nejen o jízdě životem dvou svérázných dam, které se vydávají na cestu za svobodou. Claude a Margot
se náhodně setkají během stopování, mají všeho po krk a chtěly by svůj
život změnit. Jedna utíká z domova důchodců a druhá od rodiny. Na cestě
za svobodou spolu stráví několik dní, které zásadně ovlivní jejich další
život.
Přeložil Alexander Jerie, režie Dana Radová (90 min. + přestávka)

20.00 hod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
Ray Cooney: 1+1 = 3
DS Klicpera Sadská
Komedie s břitkým anglickým humorem se odehrává v Londýně.
Nešťastný taxikář John Brown je ženatý s dvěma ženami a zatím všechno
zvládá, protože úzkostlivě dodržuje denní harmonogram. Jednoho dne
se však vinou zdržení začne celý jeho plán hroutit jako domeček z karet.
Přeložil Břetislav Hodek, režie Zdenek Piskáček (120 min. + přestávka)

Sobota 13. dubna
15.00 hod.
Laurent Ruquier: Uděláme to znova?
Nechanický ochotnický spolek
Moderní komedie z prostředí plastické chirurgie o ženském světě plném intrik, kterému čelí hlavní hrdina plastický chirurg doktor Jouvance.
Ten totiž přijímá jako zástup za nemocnou sekretářku půvabnou Claudine.
Ovšem na tu žárlí doktorova o hodně let starší manželka a spolumajitelka
ordinace. A má samozřejmě důvod, protože doktor s Claudine se do sebe
zamilují. Jenže Claudine je ve skutečnosti novinářka. Místo přijala, aby
získala materiál pro článek do ženského časopisu.
Přeložil Jaromír Janeček, režie Zuzana Kramářová (120 minut +
přestávka)
20.00 hod.

Mrsťa Prsťa dle „duchaplných“ filmů
Tima Burtona: Deadline (…a co bude pak?)
Mrsťa Prsťa Junior´s Kouřim
Adam a Helena se proberou v obývacím pokoji na gauči s pořádnou
kocovinou a „okýnkem“. A nejen to, do bytu se nahrne úplně cizí rodina
a chová se jako doma. Co se stalo? Co si manželé počnou? Třeba pomůže záhadná kniha „Manuál pro svět zesnulých“, kterou Helena najde v koupelně.
Režie Martin Drahovzal (80 minut)

Neděle 14. dubna

Pátek 12. dubna
16.00 hod.
Zdeněk Hovorka: Darmošlapky aneb repete, hoši!
DS Blaník Načeradec
Nechte se strhnout vírem komických situací a vtipných dialogů příběhem zanedbaného sedláka Pamfila a jeho kumpánů. Jejich bezstarostný
život je totiž narušen návštěvou příbuzných, a to vdavekchtivých žen,
které si ke všemu dělají zálusk i na sedlákův majetek.
Režie Marie Čálková (120 min. + přestávka)

13.00 hod.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XV. ROČNÍKU KDD
včetně nominace či doporučení na národní přehlídku Krakonošův
divadelní podzim Vysoké nad Jizerou
15.00 hod.
Příběhy včelích medvídků
DS Hálek Nymburk (host přehlídky)
V pohádce na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna potkáme
čmeláčí kluky Čmeldu s Brumdou a také další kamarády z hmyzí říše.

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
Velkého svatého týdne a doby velikonoční
24. 3.

Květná neděle

Sadská, chrám sv. Apolináře

průvod s ratolestmi (sraz před křížem 11.15 hod.
u kostela)
NÁVŠTĚVY
mše sv. (kostel)
11.30 hod.
KOSTELA
27. 3.
středa Svatého týdne Sadská, chrám sv. Apolináře
křížová cesta
16.30 hod.
(nikoli
kvůli účasti
mše sv.
17.00 hod.
na
bohoslužbách)
příležitost k svátosti smíření
17.45 hod.
jsou nejvhodnější
28. 3.
Zelený čtvrtek
Nymburk, farní chrám sv. Jiljí mše sv. s obřadem mytí nohou
18.00 hod.
20 minut před
29. 3.
Velký pátek
Nymburk, farní chrám sv. Jiljí velkopáteční obřady
18.00 hod.
začátkem
bohoslužby.
30. 3.
Bílá sobota
Nymburk, farní chrám sv. Jiljí vigilie Velké svaté noci
20.30 hod.
31. 3.
Boží hod velikonoční Sadská, chrám sv. Apolináře
mše sv. s žehnáním pokrmů
11.15 hod.
Radost z Boží lásky a z daru vykoupení všem! Duchovní správa Římskokatolické církve při kostele sv. Apolináře v Sadské

25. března 2013
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Lesní ateliér
Kuba v Kersku
vás zve na:

Tradiční prodejní výstavu
keramiky a jarních dekorací
s největším výběrem kraslic

VELIKONOCE
2013

s doprovodným programem:
VALAŠSKÉ VYŠKRABOVANÉ KRASLICE - sobota
30. března (10–17 hod.)
Jak se zdobí kraslice vyškrabováním, vám předvede zaručeně
pravá valašská malérečka Naďa
Šebestýenová z Rožnova pod Radhoštěm. Kraslici vám ráda doplní
jménem nebo veršem na přání.

KOSMETICKÝ
SALON
VE ZVĚŘÍNKU
Nabízím celkové kosmetické
ošetření zaměřené
i na relaxaci a uvolnění
s vonnými oleji, včetně
možnosti depilace, trvalé
na řasy, indické masáže hlavy.
Bližší informace na stránkách
www.mkosmeo.cz
a telefonicky 774 277 333.

MINIMUZEUM
DŽBÁNŮ
Stálá expozice: kreslené džbánky známých českých osobností
a keramické džbány současných
keramiků.
OTEVŘENO také na velikonoční
neděli 31. března a Velikonoční
pondělí 1. dubna! Přijďte si s námi
dát vaječný koňak!
Lesní ateliér Kuba v Kersku
je otevřen denně mimo pondělí:
10 - 12 a 12.30 - 17 hodin,
víkendy 10 - 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

Občanské
sdružení
spotřebitelů

TEST
bezplatně nabízí:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 (pracovní
dny 9–17 hodin, běžný telefonní tarif) či přes internet
na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna,
• d at abá z i v íce než 50 0 0
n e b e z p e č n ýc h v ý r o b k ů
n a web ov ých st r á n k á ch
www.nebezpecnevyrobky.
cz, která je díky mobilní
aplikaci dostupná kdekoli,
• vybrané vzory právních listin
a podání vypracované pro
konkrétní účel,
• mnoho různých informací
a publikací pro spotřebitele
zaměřených na nejrůznější
aspekty spotřebitelských
práv (předváděcí a podomní
prodej, nákupy přes internet,
telekomunikace, cestování,
potraviny a další).

KNIŽNÍ NOVINKY
Lowell, Elizabeth - Křišťálový
pramen: Osiřelá Hope má jedinou
naději, jak zachránit sebe a svůj
ranč: musí na svém pozemku najít
vydatný zdroj vody. Rozhodne se
riskovat a svěří vlastní osud do rukou samotářského Ria. Ten slibuje,
že ví, jak vodu nalézt. Hope se nebojí investovat poslední peníze, ale
brání se přidat i své city, neboť ví,
že Rio u ní nemůže zůstat navždy...
Hýža, Marek - Vodácká putování s Lukášem Pollertem: Literární
zpracování cyklu České televize
- Vodácká putování s Lukášem
Pollertem o nejkrásnějších a nejzajímavějších českých řekách s bonusem, který obsahuje mapu řek.
Čech, P řemysl - Objekt iv
s úsměvem: Autor ve 42 kapitolách představuje zajímavé a často
i úsměvné reportáže a zážitky
jejich tvůrců, které buď nebyly nikdy odvysílány, nebo jejich stránka
zůstala divákovi z nejrůznějších
důvodů skryta. Zpříjemněte si
chvíle vyprávěním o zážitcích,
o kterých jste neměli ani tušení!
Vondruška, Vlastimil - Osmanský tábor: I když se situace v Uh-

rách v polovině 16. století poněkud
uklidnila a Osmani na nějakou
dobu přestali s útoky na území
svých sousedů, objeví se jeden veliký a zdánlivě neřešitelný problém.
Jde o diskrétní záležitost, která vylučuje použití vojska, dokonce ani
vyslanec českého krále v Budíně
nemůže zasáhnout. Proto se královna Anna obrátí na královského
písaře Jiřího Adama z Dobronína.
Hošťálek, Petr - Expedice
Peking 40 000 km - 1. a 2. díl:
Netradiční cestopis o autorově putování na motocyklu s postranním
vozíkem z Čech do Pekingu a posléze o jeho další cestě po stopách
slavného závodu Peking-Paříž.
Šichtařová, Markéta, Pikora,
Vladimír - Nahá pravda aneb Co
nám neřekli o našich penězích
a budoucnosti: Autoři kacířsky
tvrdí, že jsme se stali obětí fikce;
zadlužení světa a neustálá honba
za růstem jsou časovanou bombou,
která hrozí již brzy vybuchnout.
Podrobují zdrcující kritice naše
politiky, kteří z nás záměrně dělají
poslušné ovce.
Monika Malinová

Při první návštěvě
sleva 10 %

INZERCE

Pavel Frank, autorizovaný technik pro pozemní stavby,
činnost: technický dozor staveb, stavební dokumentace,
vedení realizace staveb, stavebně-technický průzkum. Telefon: 774 843 990, e-mail:
pavelfrank.at@seznam.cz

Prodám v Sadské byt
3 + 1 s garáží v osobním vlastnictví. Kontakt: 728702641.

Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně zateplení), půdní vestavby,
zavěšené stropní kazetové
podhledy, stavební, zámečnické
práce a nátěry plochých střech.
Tel.: 325 594 529, 723 426 189.

Prodej slepiček: firma
Dráb Červený Hrádek opět
prodává slepičky snáškových
plemen lohman hnědý, tetra hnědá a dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu!! Stáří slepiček 16 – 18
týdnů, cena 149 – 170 Kč/ks,
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční v sobotu 30. března 2013 v Sadské
u vlakového nádraží v 14.50
hod. Případné bližší informace
na tel.: 728605840, 728165166,
415740719. Při prodeji slepiček
i nová služba - výkup králičích
kožek, cena 22 – 35 Kč/ks.

PO D ĚKOVÁ N Í: D ěkuji
za účinnou pomoc při zjištění
identity majitele jistého tel. čísla.
P.V.

Hledám práci hospo dyně, hlídání dětí, venčení psa.
Sadská a okolí. 603 434 552
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Kuželky
Po 18. kole kuželkářské ligy
mužů A srovnaly s dosud vítězící
Sadskou k rok Rokycany. Oba
týmy mají nyní shodně po 30 bodech, ale pomocné body upřednost ňují Rok yca ny. Je velice
pravděpodobné, že právě jeden
z těchto týmů postoupí do soutěže
nejvyšší. O tom, kdo to nakonec
bude, hodně napoví jejich společný zápas ve 21. kole. Ostatní celky
ztrácí na vedoucí týmy tabulky
o poznání více.
Mezi jednotlivci si stále nejlé p e ve de ze sa d ského t ý mu
Aleš Košnar (3. místo) následovaný Tomášem Bekem (10).
Mar tin Schejbal se ny ní d rží
na 24. pozici, Václav Schejbal
klesl na 32., Antonín Svoboda
je na 40. m íst ě a Ja n Re n k a
zůstal po 18. kole 54.
-zr-

UZAVŘENÍ
ZDYMADEL
V ČELÁKOVICÍCH
V pátek 15. března 2013
byla čelákovická zdymadla
již navždy uzavřena veřejnosti.
Do otevření budované
lávky (podzim 2013) bude
přepravu přes Labe zajišťovat přívoz (od 16. 3.). Dočasná nástupní mola jsou vybudována na obou březích asi
300 m nad zdymadly.
Přívoz s půlhodinovým
intervalem bude sloužit
denně od 7.30 do 18.30 hod.,
během letních prázdnin
od 7.00 do 21.00 hod.
-zr-

Sadské noviny

Začala stavba cyklostezky
z Ratenic do Peček
Smlouvu s dodavatelem stavby cyklostezky z Ratenic do Peček firmou
Telsig - servis z Velkého Oseka uzavřeli zástupci Ratenic, kteří převzali
roli investora, 11. února 2013. Po nezbytných administrativních krocích
začala vlastní výstavba 1. března. Její dokončení je plánováno na letošní
červenec. Stavba za 6,1 miliónu korun včetně DPH se skládá ze stezky
a mostu přes Výrovku. Podél stezky bude vysázena zeleň a osazen mobiliář - odpadkové koše, lavičky a posezení u Výrovky. Projekt je prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy z 80 %
spolufinancován z evropských peněz. Nutnou finanční spoluúčast ve výši
20 % zajišťuje obec Ratenice a město Pečky.
První plány na výstavbu cyklostezky vznikly již v roce 1990. Poté začal
maratón jednání s vlastníky pozemků, který se ke zdárnému finiši přiblížil
až v roce 2008. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení se ale
připravovala souběžně s tímto procesem. V roce 2010 se podařilo úspěšně
projít územním řízením a získat stavební povolení. Během dalších dvou
let jsme obdrželi příslib zmíněné dotace z evropských fondů.
Kateřina Hejduková, MAS Podlipansko

Festival v Sadské dětem – Ráj na zemi 2013
Blíží se květen, lásky čas? To
rozhodně, ale také čas pro třetí ročník Festivalu v Sadské dětem – Ráj
na zemi 2013 – spolu s rodinnými
hrami, triatlonem a pravidelnými
akademiemi jedné z našich již
tradičních akcí.
V posledních letech dostávám
často otázku: „Proč to vlastně děláš?
Co ti to vlastně dává?“ A mé odpovědi se různí v závislosti na únavě,
stresu a asi i klidu či neklidu v rodině. Ale ať už se moje uvažování
ubírá různými směry, to podstatné
zůstává stejné. Věřím, že to, co
Život je hra dělá, dává smysl. Jsme
tu pro děti i dospělé, kteří se chtějí
něco naučit. Jsme tu ale i pro ty,
kteří naopak to, co umí, chtějí někomu předat. Jsme na jednom bojišti
s podobně založenými sdruženími
a společně připomínáme světu, jak
je důležité umět si hrát, jak krásný
a hodnotný je aktivně strávený čas
s rodinkou nebo přáteli, jak přímou
interakci člověka s člověkem nenahradí virtuální svět.
Dává vám to smysl? Pokud
ano, není nic snazšího, než být
s námi. A zkusit to můžete právě
díky festivalu. Ráj na zemi je
soutěžní přehlídka volnočasových
aktivit z celého Středočeského
kraje. Letošní ročník se bude konat 17. května, hlavní program
se bude konat v kině v Sadské,
ale chystáme i aktivity venku

a samozřejmostí bude hra formou
procházky po Sadské (Rajské
zahradě) s odměnou pro každého
hráče. Festival je koncipovaný jako
soutěž pro malé i velké ve stylu
„Máme talent“, a to v kategoriích
třídní seskupení od mateřinek
po střední a vysoké (I. a II. kategorie) – páteční dopoledne – a v kategoriích hudebně-dramatická (III.)
a sportovně-taneční (IV.) – páteční
odpoledne. Soutěž bude prokládána
exhibicemi profesionálů, k večeru
chystáme koncert a den uzavřeme
Rajskou Afterparty.
Patronkou festivalu a současně
členkou poroty bude Lucie Váchová
Křížková, naším hlavním partnerem je nadace Život dětem, pro
kterou na festivalu budeme získávat
peníze pro nemocné děti (vloni
jsme nadaci předali 16 200,- Kč –
výtěžek z koncertu Marika Singers,

zisk ze vstupného na afterparty
i z tomboly).
Jak do toho zapadáte právě vy?
Víc, než si myslíte. Zkušenosti
praví: „Když se chce, jde všechno.“
A já říkám, zvu a prosím: „Buďte
s námi!“ Pokud ve svém volném
čase něco aktivně děláte, přihlaste se
do soutěže a přijďte nám to ukázat.
Vaší nominací by měla být primárně
láska k činnosti, které se aktivně
věnujete. Nehodnotíme techniku,

dokonalost, výkon, ale hledáme
čirou radost, zapojení všech členů
skupiny, nápad, snahu…
Pokud se ničemu nevěnujete,
přijďte se podívat. Třeba v nabitém
programu najdete něco, co by vás
bavilo. Minimálně uvidíte pohádku, tancovat profesionály, pobavíte se s klaunem, uslyšíte zpívat
anebo se prostě projdete po Rajské
zahradě a při procházce si maličko
pohrajete.
Je jedno, zda jste zdaleka nebo
místní, díky festivalu máte možnost
být vidět i něco najít.
Festival zahájí charitativní
koncert vokální skupiny Marika
Singers – na 20 úžasných srdíčkových miláčků, kteří nám přijedou zdarma zazpívat už podruhé.
Srdečně vás tedy zvu do kostela
svatého Apolináře. Pozor! Už
v neděli 12. května od 17.00 hod.
Výtěžek z koncertu opět pomůže
nemocným dětem.
Hanka Pánková

Bližší informace k Festivalu v Sadské dětem – Ráj na zemi
již brzo na www.zivotjehra.com/festival2013
Máte-li zájem zúčastnit se přehlídky se svojí organizací, napište
nám na anicka@zivotjehra.com nebo volejte číslo 605 278 909
a my vám pošleme přihlášku.
Chcete-li si objednat vstupenky na koncert Marika Singers, volejte
nebo pište, kapacita kostela je omezená.
Hanka Pánková, Život je hra, o.s., tel.:724 166 664,
e-mail: krtecek2@gmail.com
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