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ZDARMA

Svatý Mar tin přijíždí na bílém koni… Mar tinův led, bude vodou hned…
Na svatého Mar tina, bývá dobrá peřina…

Na svatého Martina, kouřívá se z komína…
Je mnoho svátků, které nebyly v Čechách úplně typické
a objevily se až v posledních desetiletích. Nebo se naopak vydatně slavily celá staletí, pak se na dlouho odmlčely a nyní se nám vracejí.

Mezi takové dny patří svátek svatého Martina, který se nejen
v Čechách slavil již od sedmého století a nyní se jeho tradice
vrací a rozrůstá. Den sv. Martina byl dnem veselic, lovů a zabijaček.Čeledi obvykle končila sjednaná služba, dostávala
plat a hledala službu pro další rok. Tradice martinské husy
souvisela s ukončením zemědělského roku, s odvodem úroků
vrchnosti, s adventním šestitýdenním půstem a ve vinařských
oblastech s ochutnávkou prvního vína. V některých oblastech
se zapalovaly martinské ohně, které nahradily lampiony, světil se chléb a pekly se Svatomartinské rohlíčky, kterými prý
děvčata obdarovávala své mládence…
Kdo vlastně byl svatý Martin? Římský
voják, poustevník
a biskup, jeden z neznámějších a nejoblíbenějších svatých – Svatý Martin
z Tours patří mezi
první nemučedníky,

které církev označila za svaté. Narodil se v roce 316 či 317
a zemřel 8. listopadu 397. Pohřben byl 11. listopadu v Tours.
Svou misijní činností potíral pohanství a obracel lid na křesťanství. Je zakladatelem prvních klášterů ve Francii a jeho pověst je samozřejmě opředena mnoha legendami o zázracích,
uzdravování nemocných a odvracení pohrom. Z Martinova
života je nejznámější legendou ta, kdy se s žebrákem rozdělil
o svůj důstojnický plášť. Podle pověsti se pak v noci vojáku
Martinovi zjevil Ježíš oděný do půlky jeho pláště. Následně
se Martin nechal pokřtít a odešel pryč z armády. Tím vlastně
začala jeho pouť za skromným žitím plným víry a laskavosti.
Symbolický svatý Martin k nám do Sadské přijel v předvečer
svátku, v pátek 10. listopadu. Nepřijel však na bílém koni, ale
na deštivém. I tak nám skauti rozdělali oheň a ti nejstatečnější
děti si opekly špekáčky. O program se postarali členové divadla Mrak. Naštěstí si s sebou přivezli stan, aby se bylo kam
schovat. Nechybělo malé občerstvení a horký čaj. Po setmění
jsme se i s „Martinem“ a jeho družinou na koních vydali městem do průvodu světýlek a kdo ještě nebyl úplně promočený,
vrátil se s námi na Husínek.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Junáku SH 74, Tomáši
Bělskému a jeho družině s koňmi a Městské policii za spolupráci a Cestovce Sadská za sponzorský dar.
Zdenka Hamerová, KIC
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města Sadská dne 24. 10. 2017
Rada města schválila: Finanční příspěvek ve výši 28.000,‑ Kč
na úhradu účasti 3 družstev sadských Vos na evropském turnaji mládeže v dánském Lemvigu
od 26. 12. 2017 do 31. 12. 2017.
Rada města schválila: Pravidla
pro přidělování uvolněných bytů
a Pravidla pro přidělování uvolněných startovacích bytů. Pravidla
jsou k dispozici na internetových
stránkách města.
Žádost DS Klicpera. Nově vznikající spolek Divadelní soubor Klicpera požádal o schválení svého
sídla na adrese Palackého nám.
257, Sadská.
Rada města schválila: Spolku Divadelní soubor Klicpera

sídlo na adrese Palackého nám.
257, Sadská.
Rada města schválila: Cenovou nabídku firmy Jan Moravec,
Sadská a Petr Zahálka, Sadská,
která provede opravu veřejného
osvětlení v ulici Pod Bory za cenu
100.095,31 Kč s DPH.
Rada města vzala na vědomí:
Informaci o kalkulaci nákladů
na sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku v roce 2016,
které činily 3.229.071,‑ Kč, což je
926,‑ Kč na jednoho poplatníka.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo č. 09/2017 na úpravu strojovny vytápění v objektu Domu
s pečovatelskou službou ve výši
39.869,50 Kč s DPH společnosti

THERMOKOMPLET1990 s.r.o.,
Třebestovice.
Výběr dodavatele – rekonstruk‑
ce ulice Pražská, střední část
Do výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce ulice Pražská, střední část, podalo nabídky 5
firem, nejvýhodnější nabídku podala firma Stavby Jech & Hoffmann
s.r.o., která dílo provede za cenu
3.894.281,‑ Kč bez DPH.
Rada města schválila: Jako dodavatele akce firmu Stavby Jech
& Hoffmann s.r.o., Praha 3. Zároveň rada města schválila Smlouvu
o dílo na tuto akci s firmou Stavby
Jech & Hoffmann s.r.o., která dílo
provede za cenu 3.894.281,‑ Kč bez
DPH, tj. 4.712.080,‑ Kč s DPH.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 25. 10. 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
Přijetí daru v podobě ideální ¼
pozemku parcelní číslo 1227/7
od paní D. Nové z Nového Bydžova.
Zastupitelstvo města schválilo:
Odkoupení pozemku pod komunikací v ulici Dr. Sokola parcelní číslo

1691/5 o výměře 16 m2 a pozemku parcelní číslo 1691/6 o výměře
56 m2 od paní J. Koutské ze Sadské,
za cenu 50,‑ Kč za 1 m2, tj. celkem
za 3.600,‑ Kč.
Zastupitelstvo města schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku města

Sadská č. 3/2017 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí města s částkami 30,‑ Kč
za osobní automobil/den, 15,‑ Kč
za motocykl/den,150,‑ Kč/měsíc.
Zastupitelstvo města schválilo:

Ze zasedání Rady města Sadská dne 8. 11. 2017
Nabídka služeb BDO Advisory –
GDPR
GDPR je směrnice EU na ochranu
osobních údajů, kterou se budou
od května 2018 muset řídit všechny
subjekty, které zpracovávají osobní
údaje fyzických osob. Auditorská
firma BDO Advisory s.r.o. podala
prozatím nejvýhodnější nabídku
na provedení vstupní analýzy a návrhu implementace potřebných
opatření v oblasti ochrany osobních
údajů pro MěÚ, MP a zřizované příspěvkové organizace.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku na provedení vstupní analýzy plnění GDPR pro Městský úřad
Sadská a jím zřizované příspěvkové
organizace společnosti BDO Advisory s.r.o. ve výši 69.000,‑ Kč bez
DPH.
Rada města schválila: Dodatek
č. 6/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství se
společností NYKOS a.s., Ždánice
71, 281 63 Kostelec nad Č. Lesy,
kterým se zvyšuje cena za svoz
tříděného odpadu za 1 obyvatele
o 6,‑ Kč z 224,‑ na 230,‑ Kč/1 obyvatel/rok, a to od 01. 10. 2017.
Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
31. 03. 2017 s firmou Chábera Pavel, Radim, kterým se posouvá termín ukončení prací v ulici Pod Bory
do 30. 11. 2017.
Smlouva o nájmu nebytových
prostor

V budově čp. 266 v Tylově ulici, kde
je umístěno kino, je třeba provést
rekonstrukci topení, tj. vybudovat
plynovou přípojku (bude hradit
pronajímatelka) a opravit kotelnu
se strojovnou (bude hradit město).
Město Sadská si proto od vlastníka
nemovitosti paní Jolany Mahrikové
musí provozní prostory kina a návazné prostory pronajmout.
Rada města schválila: Smlouvu o nájmu nebytových prostor
za cenu 10.000,‑ Kč měsíčně
od 1. 1. 2018 mezi městem Sadská
a Jolanou Mahrikovou, Sadská,
s tím, že náklady na opravu kotelny
a topení ve výši 180.000,‑ Kč budou
započteny oproti nájemnému.
Rada města schválila: Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24/17 s firmou HALKO stavební společnost
s.r.o., Nová Ves I., kterým se v rámci akce „Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
chodců v okolí ZŠ Sadská – 1. etapa“ posunul termín dokončení
prací do 18. 09. 2017 a specifikují
se stavební méněpráce a vícepráce, které zvyšují konečnou cenu
o 245.855,72 Kč bez DPH.
Rada města schválila: Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo č.03/02/16
s restaurátorem panem Mg. Martinem Kulhánkem, kterým se zvyšuje
cena za provedení díla o 12.000,‑
Kč z důvodu rozšíření objemu prací – zhotovení nového bloku pro
schodiště sloupu, 8 ks kamenných

plomb a náhrada staršího doplňku
levé ruky sv. Václava novým doplňkem a prodlužuje se termín ukončení prací do května 2018.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro
akci Rekonstrukce ulice Dr. Sokola
ve výši 88.200,‑ Kč a cenovou nabídku na zpracování dokumentace
pro stavební povolení pro akci Rekonstrukce ulice Dr. Sokola ve výši
98.100,‑ Kč firmy Pavel Bastl, Projekty dopravních staveb, Plzeň.
Zároveň schválila smlouvy o dílo
na tyto akce.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro akci
Rekonstrukce ulice Mládežnická
ve výši 96.750,‑ Kč a na zpracování
dokumentace pro stavební povolení
pro akci Rekonstrukce ulice Mládežnická ve výši 98.550,‑ Kč firmy
Pavel Bastl, Projekty dopravních
staveb, Plzeň. Zároveň schválila
smlouvy o dílo na tyto akce.
Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
03. 10. 2017 na přístavbu hasičské
zbrojnice se zhotovitelem Michalem Remsou, Sadská, z důvodu
změny rozsahu stavby, její doplnění o instalatérské prvky, změnu
dveří a střešní krytiny s tím, že
cena díla se zvyšuje o 190.000,‑ Kč
včetně DPH a dále z důvodu prodloužení termínu dokončení akce
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611
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

Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 4/2017, kterou se mění OZV
č. 2/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Důležitá telefonní
čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Dobrovolníci zkrášlili okolí Parkeru
Snahu o dobrovolnickou činnost zaměřenou na zlepšení okolí Parkeru
a spolupráci s městem Sadská vyjadřovala Rada Zaměstnanců i sami zaměstnanci již několik posledních měsíců. Město Sadská naši nabídku uvítalo a dokonce se podařilo spojit oba cíle do jednoho v průběhu jediné akce.
Touto akcí bylo sázení keřů, které se konalo v sobotu 4. 11. 2017. Město Sadská na „sázecí akci“ dodalo zahradnické odborníky, Parker zase koupil keře
a poskytnul lidské zdroje. Vysoké pracovní tempo nám pomáhal udržovat
personál restaurace „Na stadionu“, který nás v ranním chladu zásoboval
horkým čajem a v poledne připravil lehkou svačinu.
I přes původně malý zájem ze strany zaměstnanců se nás nakonec sešel dostatečný počet. 13 kolegů – někteří s pomocí partnerů a dětí – zvládlo opravdu velký kus práce. Zasadili jsme souvislý pruh keřů ohraničující provizorní
parkoviště u fotbalového stadionu a poté pokračovali podle zdi stadionu až
do poloviny vzdálenosti ke kruhovému objezdu. Celkem jsme během 4 hodin vysázeli 600 keřů a těšíme se na další podobnou akci.

Kolektiv pracovníků Parker

Dovolte mi touto cestou velice poděkovat
zaměstnancům Parkeru za jejich aktivní
přístup a za to, že jim
není lhostejné jejich
okolí. Díky jejich ochotě je nyní opět osázena
plocha u fotbalového
hřiště, na které se vyřádili v minulých letech vandalové. Budu rád, když spolupráce Sadské a Parkeru bude i nadále pokračovat v takto přátelském duchu.
Milan Dokoupil,
starosta města

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

do 05. 02. 2018.
Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou
PowerCem Czech Rep., Jílové
u Prahy, na akci Oprava povrchu
komunikace Karla Viky a Jordán
z důvodu navýšení množství požadovaných prací s tím, že se cena
díla zvyšuje celkem o 304.616,‑ Kč
bez DPH.

Milí čtenáři,

Práce v ulici Pod Bory skončí
v závěru listopadu 2017

Před několika týdny proběhly volby do Poslanecké sněmovny.
Vzhledem k termínu uzávěrky minulého čísla jsme vám nestihli
výsledky těchto voleb za naše volební okrsky přinést už v minulém
čísle Sadských novin. Napravujeme to uvnitř tohoto čísla. Po volbách přišla stížnost na chybějící bezbariérový přístup do jedné
z volebních místností. Druhá volební místnost je zase v nevyhovujícím prostoru šatny družiny, kde se v chodbě tlačí voliči s davy
basketbalistek a jejich rodičů. A protože nás v příštích měsících
čekají dvoukolové prezidentské volby a další volby budou brzy
následovat, rozhodli jsme se to vyřešit hned. Až půjdete v led-

nu k volbám prezidenta, tak prosím
věnujte pozornost změněnému umístění volebních místností. Obě volební
místnosti, které se nacházely v budově ZŠ (okrsky 1 a 3), budou nyní
umístěny v nové přístavbě ZŠ a vchod,
zcela bezbariérový, budou mít z ulice
Za Sokolovnou. Pro bloudící připravíme šipky a přehledné tabulky.
Milan Dokoupil, starosta města
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Participativní rozpočet města Sadská 2017
V letošním roce občané Sadské sami, díky participativnímu rozpočtu, rozhodovali o tom, co radnice na své náklady vybuduje
nebo opraví.
Zastupitelé města Sadská v prvním ročníku odsouhlasili k rozdělení mezi
několik projektů podaných obyvateli vyčlenit částku 220 000 Kč. Nutné
bylo pouze dodržet podmínku, že částka na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 50% z rozpočtu, tzn. 110 000 Kč a projekt musel být realizovatelný během tohoto roku. Muselo se jednat o projekt investiční, nikoliv
o podporu činnosti organizace nebo spolku. Na to slouží finance z individuálních grantů, které se každoročně rozdělují.
V lednu a únoru proběhla informační kampaň, vyšel první článek a byl
také spuštěn web projektu. Na webu jsme měli možnost stáhnout si pravidla a harmonogram a na úvodním veřejném setkání jsme začali diskutovat
o tom, co a jak zahrnout do našeho participativního rozpočtu.
V březnu jsme začali podávat návrhy. Tuto možnost mohl využít každý občan Sadské starší 16 let a to buď prostřednictvím elektronické pošty přímo
koordinátorovi projektu, nebo písemně na podatelnu radnice.
V druhé půlce března, v dubnu a v květnu přišla na řadu další etapa,
ve které koordinátor spolu s odbornými pracovníky města museli návrhy
posoudit z hlediska realizovatelnosti. Sešlo se celkem 9 návrhů. Z nich bohužel tři nebylo možné mezi hlasovatelné návrhy zařadit. U dalších tří bylo
nutné projednat s navrhovateli menší úpravy. Na další schůzce 13. dubna
měli autoři návrhů možnost představit své nápady. Tato schůzka ale byla
trošku nešikovně naplánovaná a účast byla menší, než jsme předpokládali.
Starosta města na ní zdůvodnil, proč některé návrhy nemohou být realizovány. Jako konfliktní se ukázal návrh pana Wolfa na jeho řešení bezpečnosti
v okolí školy. Město mělo již v té době vypracovaný jiný projekt, ten ale zároveň zahrnoval úpravy v mnohém větší rozsahu. Také však byl nepoměrně
dražší. Z mého osobního pohledu naprosto chápu snahu pana Wolfa o levné
řešení. Dnes, po realizaci úprav kolem školy asi každý uzná, že provedené
dílo městu sluší. Svojí roli zde sehrál systém dotací. O jejich výhodnosti ale
tento článek není. Dalším návrhem, který nebylo možné uskutečnit, tentokrát z důvodu špatně odhadnuté ceny, byla „Oprava 40 let neudržovaného
chodníku“. Takových je v Sadské většina. Částka uvolněná pro PaRo je bohužel na podobné projekty příliš malá. Neprošlo ani „Osvětlení dětského
hřiště“, a to z důvodu neprojednání záměru se sousedy.
Ostatních 6 návrhů postoupilo do hlasování.
V červnu ve dnech od 1. 6. do 22. 6. jsme o návrzích hlasovali. Hlasování
proběhlo elektronickou i papírovou formou. Možnost hlasovat pro vybraný
projekt měl každý obyvatel Sadské starší 16 let.

Zajištění aktivit dětí a rodičů
Dětské hřiště v Mládežnické bylo doplněno o prvky pro aktivitu a stmelení
dětí, ale i rodičů s dětmi. Stůl na stolní tenis – ping‑pong nejen děti určitě
přivítají a rádi využijí. Dosud v celém městě tato veřejná aktivita chyběla.
Surfovací zařízení – cvičící stroj určený pro venkovní hřiště, zajišťující posilování svalů pasu, zad a sloužící ke zlepšování ohebnosti a koordinaci těla.
Opět se jedná o možnost aktivity jak dětí, tak rodičů. Stroj mohou využít
i dvě osoby zároveň. Tento stroj je i skvělou příležitostí pro rodiče, jak využít
čas při čekání a hlídání dětí, které si na hřišti právě hrají. Nemusejí tak sedět
na lavičkách a postávat.
Stůl s lavicemi, na který si děti mohou odložit své věci a svačiny, popřípadě
využít pro karetní či jiné stolní hry.
Autorka návrhu: Markéta Snopková
Skutečná cena: 61.628,‑ Kč
Oprava hřiště na nohejbal a volejbal
Dětské hřiště Prokopova dostalo díky participativnímu rozpočtu nový povrch. Obyvatelé z okolí toto hřiště hojně užívají a k činnosti vybízejí i ostatní slovy: „Neseďte doma a pojďte se hýbat. Hřiště slouží a mělo by i nadále
sloužit k rozvoji sportu našich dětí, mládeže i nás dospělých, k prohlubování
dobrých sousedských vztahů a navazování nových přátelství mezi lidmi.“
Autorka návrhu: Světlana Tománková
Skutečná cena: 92.841,‑ Kč
Za krásné a voňavé okolí Sadské
V Kostelní ulici, okolí kostela a okolí parkoviště u hřbitova a dále kolem zdi
hřbitova směr střelnice byly doplněny nové lavičky a odpadkové koše vybavené sáčky na psí exkrementy. Tato nádherná část našeho města, využívaná
nejvíce „pejskaři“, ale i rodinami s dětmi, si určitě prostředky z našeho rozpočtu zasloužila.
Autorka návrhu: Veronika Stehlíková
Skutečná cena: 48.563,‑ Kč
Na začátku roku jsme se zamýšleli nad tím, co nám v našem městě chybí
nebo co by se mohlo pomocí PaRo zlepšit. Nyní tedy můžeme zhodno‑
tit, nakolik jsme tu příležitost dokázali využít. Poděkování patří určitě
všem, kdo se na společném díle podíleli. Autorům všech, nejen těch
vítězných návrhů, pracovníkům města, kteří projekty realizovali, ale
i všem, kdo svým hlasem rozhodovali. Tak co, stálo to za to?

Martin Shánil
radní města, koordinátor PaRo

Nový strážník
naší městské policie
Narodil jsem se
20. srpna 1986
v Praze. Tam jsem
žil až do roku 1993,
kdy jsme se s rodinou
přestěhovali
do Českého Brodu.
V Českém Brodě
jsem vychodil první
a druhý stupeň základní školy.
Co se týče následného vzdělání, tak
jsem v Praze vystudoval střední ekonomickou
školu,
kterou jsem v roce
2006 úspěšně ukončil maturitní zkouškou. Mezi mé záliby
patří fitness, četba a filmy, ale v současné době se vše točí
kolem malé dcery.
Před letošním nástupem k Městské policii v Sadské jsem
byl přes 6 let zaměstnán u bezpečnostních agentur, nejprve jako řadový strážný obchodního centra. Po třech letech
na této pozici jsem dostal možnost povýšení v rámci firmy
a to na pozici bezpečnostního manažera.
Po narození dcery jsem se rozhodl věnovat se více rodině a nastoupit do zaměstnání v okolí bydliště, abych byl
nápomocen co nejvíce manželce. Jelikož mě práce v bezpečnostních složkách vždy lákala, přivítal jsem možnost
se zúčastnit výběrového řízení k Městské policii Sadská.
Výběrovým řízením jsem úspěšně prošel ‚ absolvoval kurz
strážníka městské policie, úspěšně složil zkoušky před komisí ministerstva vnitra a nastoupil v září 2017 jako strážník Městské policie v Sadské.
Lukáš Hrabálek

Výsledky hlasování.
Vítězné projekty

Pořadí
1
2
3

Projekt
Oprava hřiště na nohejbal a volejbal
Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti
Za krásné a voňavé okolí Sadské

Odhadovaná cena
97 500,00 Kč
64 281,00 Kč
53 449,00 Kč

Počet hlasů
151
45
8

Autor návrhu
Světlana Tománková
Markéta Snopková
Veronika Stehlíková

Odhadovaná cena
6 600,00 Kč
12 662,00 Kč
10 740,00 Kč

Počet hlasů
1
0
-7

Autor návrhu
Jiří Pfeifer
Jana Hercoková
Dominik Benda

Neúspěšné projekty

Pořadí
4
5
6

Projekt
Doplnění odpočívadel o odpadkové koše
Mincovní zámek do dveří veřejného WC
Lisy na plechovky

V červenci byla zahájena realizace vítězných návrhů.
Všechny tři projekty, které získaly v hlasování největší podporu občanů, jsou
nyní již dokončeny.
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Výsledky voleb
do Poslanecké
sněmovny
v našem městě
V závěru října se v celé republice
uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Z přehledné tabulky převzaté
z webu www.volby.cz je zřejmé,
jak ve třech volebních okrscích
volili občané Sadské. V porovnání s předchozími volbami
do Poslanecké sněmovny v roce
2013 můžeme konstatovat o dvě
procenta vyšší zájem sadských
voličů.

‑R‑

HROBKA S VYHLÍDKOU – Norman Robbins
Slovo režiséra
Inscenace je založena na rychlém střídání herců na scéně, klasickém detektivním klišé
a suchém britském humoru. Tento mix vytváří ideální podmínky pro hereckou práci, také
však klade na herce i celý inscenační team nemalé nároky. Samotný text pak prošel hloubkovou úpravou tak, aby více vyhovoval personálním možnostem našeho souboru, stejně
tak, aby vyhovoval zvolenému tempo‑rytmu inscenace. Nakonec před sebou máme ucelený dramatický tvar, který by se dal charakterizovat jako detektivní komedie. Inscenace
je založena na Stanislavského metodě a iluzivním divadle.
Na tomto místě bych rád poděkoval hercům a herečkám za jejich tvrdou práci na tomto
projektu, velký dík patří také všem ostatním z inscenačního teamu, především pak technikovi divadla za jeho značný přínos při výrobě scény a zvukových a světelných efektů.
Na konec bych chtěl poděkovat KIC Sadská za neutuchající podporu při realizaci tohoto
projektu.

Jan Pleskač
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Halloween

Halloween nás letos velmi bavil, protože spousta
dětí přinesla překrásné
dýně a také mnoho dětí
přišlo v děsivých maskách. V hodině angličtiny jsme hráli tři hry
s halloweenskou tematikou. První hrou bylo lovení jablka z vody. Byla při
tom velká legrace. Druhou hru jsme hráli ve trojicích. Vzali jsme si toaletní papír a nejmladší byl
omotán jako mumie. Při třetí hře jsme utvořili
skupiny po 7 – 8 lidech a lovili jsme brčkem popcorn z misky do misky. Vyhrála ta skupina, která
měla nejvíc popcornu.
Vanda Tindel

Výlet do muzea

Žáci 1. až 5. tříd se vydali za získané kredity
na návštěvu soukromého muzea v Benátkách
nad Jizerou. V prostorách zámku si prohlédli
a obdivovali staré opravené hračky. S každou
hračkou, její výrobou i původem nás seznámil
pan Fiala, majitel této sbírky. Některé hračky si
vyrobil sám, např. kolotoč, krámek, některé si
přivezl z Japonska. Mezi časté návštěvníky patří právě Japonci. Obdivovali jsme také japonské
origami, aneb co všechno jde složit z papíru. Tak
šikovné ruce bychom chtěli také mít, a proto se
v hodinách pracovních činností pokusíme o nějaký výrobek.Byli jsme moc rádi, že jsme muzeum hraček navštívili a návštěvu doporučíme
i Vám.
Žáci 1. stupně ZŠ Sadská

Výlet za kredity

Žáci, kteří od září získali nejvíce kreditů, měli
6. 11. možnost vydat se na trénink fotbalové reprezentace. Mohli jsme vidět samotný trénink,
který spočíval v pro nás zajímavém rozdělení
hráčů na tři skupiny (obránci, záložníci, brankáři a útočníci). Po skončení tréninku se konala autogramiáda s některými hráči. Na výletu se nám
nejvíce líbilo to, že jsme se mohli osobně setkat
s hráči.
Michal Král, Štěpán Škarvada, 8. B

Dějepisná olympiáda

Ve středu 8. 11. 2017 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tematicky je letošní 47. ročník
zaměřen na období první republiky (2018 –
100. výročí vzniku Československé republiky).
Zájem byl, jak je u nás zvykem, velký. Své znalosti prověřilo 22 žáků ze všech 8. a 9. tříd. Šest žáků
patří mezi tzv. úspěšné řešitele (získali více než
60% potřebných bodů).
Nejvíce bodů získali a jsou navrženi k účasti
v okresním kole, které proběhne v průběhu ledna
2018, tito žáci: Černý Ondřej, 9. B, Škrabánek
Matěj, 9. A, Kališová Kateřina, 8. B. K úspěšným

ZE ŠKOLY
řešitelům patří dále Husáková Adéla, 9. A, Hnátek Adam, 9. B, a Fořtová Martina, 9. A. Úspěšnější byli v letošním školním roce jednoznačně
žáci 9. ročníku. Bylo to dáno i tím, že tuto látku
žáci 8. ročníku v hodinách dějepisu ještě neprobírali. Rovněž je třeba říci, že zadání školního
kola bylo náročné. Vítězi a dalším postupujícím
do okresního kola gratulujeme. Všichni účastníci školního kola dějepisné olympiády byli oceněni v rámci hodin dějepisu.
Mgr. Jindřiška Řehořková

Vycházka v okolí školy

Vycházku jsme si moc užili. Na vyhlídce u kostelíčka jsme byli poprvé, a tak jsme si okolí našeho
městečka pěkně prohlédli. A ty krásné stromy!
To bylo barev! Listy jsme navlékali na návlek.
Vypadaly jako barevné lampiony. Byla to krása.
Už jste někdy zažili vánici z listů? My ano!
Paní učitelky z prvních tříd

Podzimní cvičení v přírodě

V pondělí 16. října jsme se vydali se třídou
na pěší výlet. Došli jsme do Píst k písečnému
přesypu. Po cestě jsme plnili úkoly z prvouky.
Odpovědi jsme psali na přeloženou čtvrtku
a ve skupinkách jsme si mohli radit. U přesypu
jsme si povídali, jak vznikl a co se na něm nesmí
dělat. Moc se nám tam líbilo. Už se těším na další
výlet se třídou.
Jakub Kovařík, 3. A
Šli jsme se třídou na naučný výlet k písečnému
přesypu, který se nachází u Píst. Vyrazili jsme
od školy. Došli jsme k poli, kde končila Sadská.
Pokračovali jsme po malé cestičce obrostlé šípkovými keři. Když jsme byli za polem, viděli jsme
silnici a za ní les. Přešli jsme silnici a vešli do lesa.
Byl tam krásný vzdoušek. Čekal nás už třetí úkol.
Za chvíli jsme dorazili k písečnému přesypu. Dostali jsme čtvrtou otázku. Potom byla svačina.
Cesta zpátky do školy uběhla klidně, čekal nás
oběd. Bylo to super.
Johana Šípová, 3. B
V úterý 17. října jsme se vydali na podzimní cvičení v přírodě. Ačkoliv nás ráno překvapila mlha,
počasí se umoudřilo a čekal nás slunečný den.
Po cestě jsme pozorovali, jaké nastaly v přírodě
změny s příchodem podzimu. Na hřišti si děti zahrály míčové hry a fotbal a vyzkoušely si i trampolínu, prolézačky, kolotoč. V lese si nasbíraly
šišky, ze kterých si ve škole vyrobí ježky v hodině
pracovního vyučování. Den se krásně vydařil.
Jana Krejčíková, Jaroslava Dobrá, 4. třídy

Soutěž O nejnápaditější dýni

Letošní soutěže
se
zúčastnilo
93 dětí. Všechny děti, které
přispěly svými
ozdobenými dýněmi ke zkrášlení prostor v přízemí školy, dostaly sladkou odměnu. Na vítěze
čekal diplom.Dvě poroty (žákovská a učitelská)
vyhodnotily přinesené dýně a obě se shodly
na konečném pořadí. Děkujeme všem, kteří dětem s výrobou pomáhali.
1. Kája Krátká 2. A
2. Nela Punarová 4. B, Lucie Machánková 1. A
3. Štěpán Revaj 5. A
4. Mikuláš Mašek 4. B, Zdeněk Otta 4. B
5. Radek Kaňa 3. B, Daniel Turek 4. C

ZE ŠKOLKY
Dopravní výchova

Dne 3. listopadu v dopoledních hodinách proběhla beseda o bezpečnosti v silničním provozu
s akcentem na používání bezpečnostních pásů
s lektorkami z firmy ŠKODA AUTO a.s. Besedy
se zúčastnili žáci 3. a 5. ročníků, kteří s lektorkami aktivně diskutovali. Internetové stránky
www.bezpecnecesty.cz nabízejí aktuální informace, praktické tipy a rady z oblasti silniční bezpečnosti, vzdělávací aplikace pro školy, animovanou dopravní výchovu a další.

Skvělý úspěch

Žáci školy se účastnili logické olympiády vyhlašované pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Celkem se v republice zapojilo do soutěže více než 20 000 dětí,
ve Středočeském kraji 1508. Naše škola si vedla
výborně, čtyři žáci se umístili ve skupině, která
měla více než devadesátiprocentní úspěšnost.
Matěj Škrabánek dosáhl dokonce skóre 98,11
kvant. a postoupil do krajského kola. Děkujeme
za reprezentaci školy a držíme palce i nadále.

Výlet za kredity – Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou

V úterý 7. listopadu jsme jeli za nasbírané kredity
do Muzea hraček v Benátkách nad Jizerou. Byly
tam staré hračky, se kterými si hráli třeba naše
babičky a dědové. Mně se moc líbily loutky, domečky pro panenky a houpací kůň. Kluci obdivovali auta a jezdící mašinky. Naše babičky a dědové měli krásné hračky. Muzeum bych doporučila
všem dětem a rodičům.
Katka Košvancová, 3. B
Měl jsem hodně
kreditů, proto jsem
mohl jet na výlet.
Vyrazili jsme brzy
ráno od školy vysokým autobusem.
Jeli jsme asi hodinu, až jsme dojeli
do Benátek nad Jizerou. Muzeum se nacházelo
ve velké budově a bylo rozdělené na dvě části.
Jedna část byla větší místnost, ve které jsme viděli panenky, kolotoč a šicí stroj. V druhé menší
místnosti byly papírové ozdoby a na stropě viseli papíroví draci. Když jsme se vraceli z výletu
do školy, tak už jsme šli jenom na oběd. Výlet
doporučuji, je to tam moc hezké a líbilo se mi to.
Martin Podhorský, 3. B
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Podzim v MŠ Sadská
V měsíci říjnu naší mateřskou školu navštívila country zpěvačka Lída Helligerová s hudebním programem pro děti
nazvaným ‚, Lidová písnička na louce kytička “. Během vystoupení měly děti možnost hrát na různé netradiční hudební
nástroje.
Předškoláci navštívili naučný vesmírný program ‚,Cesta
ke hvězdám“, který se uskutečnil v Dobrovickém muzeu.
Děti se zde také zúčastnily výtvarné soutěže ‚,Můj barevný
sen“, ve které Barunka Jirásková a Radunka Zázvůrková
ze třídy Delfínků obsadily krásné třetí místo ve své věkové
kategorii. Dále byly děti středního věku slavnostně pasovány
na předškoláky. Součástí této společné akce s rodiči byla také
přednáška Mgr. Jitky Urbanové, která se týkala školní zralosti a připravenosti předškoláka. Koncem měsíce října se konal
na všech třídách tematický ‚,Halloweenský den“.
Začátkem měsíce listopadu pořádala školka již tradiční
‚,Cestu Bludiček“, která vedla začarovanou stezkou po zahradě MŠ. Děti byly vyšňořené a náležitě pyšné na své masky.
Lampionky zářily temnou zahradou. Budovy školky byly jiné než za bílého
dne. Ponořené do tmy naháněly strach. Cesta byla značená světélkujícími
dýněmi a svíčkami. Malí návštěvníci v doprovodu rodičů měli možnost
vidět a plnit odvážné úkoly u nadpřirozených bytostí na připravených
kouzelných stanovištích. Novinkou bludičkové cesty byly i lety na koštěti. Počasí nám přálo a celá akce se vydařila. Více jak sto deset dětí splnilo
‚,Strašidlácké vysvědčení“ a obdrželo medaili za statečnost i diplom za odvahu. Již se všichni těšíme na příští rok, protože Bludičky k naší školce už
zkrátka neodmyslitelně patří.

Děkujeme za pomoc a spolupráci všem seniorům z DPS v Sadské, kteří se
také aktivně podíleli na zadávání zajímavých úkolů dětem. Děkujeme také
strážníkům městské policie Sadská, kteří zajišťovali bezpečnost všech návštěvníků.
Dále jsme v měsíci listopadu všichni navštívili kino Sokol v Nymburce,
kde se konaly ‚,Hrátky na pohádky“ hudebního divadla z Hradce Králové.
V rámci spolupráce s DPS v Sadské a rozvoje předčtenářských dovedností
u dětí v MŠ navštěvuje každé úterý a čtvrtek kouzelná babička Jitka Němcová a kouzelný dědeček Jindřich Mariánek děti a čtou jim při odpočinku
pohádky. Děti se na jejich čtení vždy velmi těší.
Konec listopadu byl ve znamení tematického ‚, Kloboukového dne“. Navštívilo nás také divadélko s ,,Oskárkem ve vánočním balíčku“. Ve všech
třídách se děti připravují na adventní čas, chystají vánoční vystoupení
ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, na slavnostní besídku celé
MŠ Sadská, vykrajují perníčky a zpívají koledy. Podrobnější informace
o dění v MŠ naleznete na www.ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

VÁNOČNÍ POZVÁNKA
VÁNOČNÍ POZVÁNKA

Planetárium Praha

Ráno 7. listopadu jsme vyjeli autobusem směrem k pražskému planetáriu. V autobuse to byla
nuda, protože do Prahy to někdy trvá delší dobu,
znáte to. Uviděli jsme velkou béžovou budovu
s kulatou střechou. U vchodu nás uvítala milá
paní, podala nám lístky a odvedla nás do sálu
Cosmorama. Zde jsme viděli pohybující se planety a báli jsme se, že na nás spadnou. Dozvěděli
jsme se nové věci o vesmíru. Byla to nádhera.
Po promítání jsme se šli podívat na další exponáty týkající se vesmíru. Nasvačili jsme se a navštívili malý obchůdek. Při zpáteční
cestě jsme se zastavili v Ateliéru
Kuba v Kersku. Těšili jsme se, až
všechno povíme rodičům. Bylo
to super.
K. Studnická, A.
a M. Hendrychová, 5. B

VÁŽENÍ RODIČE,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
VÁŽENÍ RODIČE,
MŠ SADSKÁ,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
KTERÁ SE USKUTEČNÍ
MŠ SADSKÁ,
VE ČTVRTEK 7. 12. 2017 OD 16.00 HODIN,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ
V SADSKÉ SOKOLOVNĚ.
VE ČTVRTEK 7. 12. 2017 OD 16.00 HODIN,
Přijďte si společně zpříjemnit adventní čas.
V SADSKÉ SOKOLOVNĚ.
Přijďte si společně zpříjemnit adventní čas.

Z KNIHOVNY A Z KULTURY
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Knižní novinky v městské knihovně
Jan Řehounek – Tajemné stezky: Svatojiřským lesem
mezi Labem a Jizerou
Nymburský spisovatel, publicista a znalec historie
širokého regionu na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska, k němuž ho přitahují rodinné vazby a vzpomínky z dětství, přichází po knize Zlatým pruhem
Polabí s publikací představující Svatojiřský les. Tento
mohutný lesní komplex mezi Milovicemi a Dymokury je zajímavý nejen krásnou přírodou, historií, architektonickými památkami, mimořádnými a nezřídka
i slavnými osobnostmi, atraktivními turistickými cíli,
ale rovněž přebohatou zásobou lidových vyprávění,
pověstí a legend.

Alena Jakoubková – Chytrá žena pro manžela přes plot
skočí
Statut svobodné matky s dvojčaty sice Klára nebere nijak dramaticky, ale přece jen by se ráda vdala,
měla manžela a úplnou rodinu. Když potká Přemysla, přeskočí jiskra a vzplane láska jako hrom. Klára
nedbá na námitky rodičů ani kamarádek a hrne se
poslepu do manželství. Rozčarování na sebe nedá
dlouho čekat. Přemysl je sice hodný, ale extrémně
šetrný – na což Klára od rodičů není zvyklá – a navíc
je to nenapravitelný workoholik, který, když se zabere do práce, ztrácí pojem o čase. Klára to řeší jednoduše – lže o ceně potravin i bot a Přemkovy pokyny
ohledně rodinného rozpočtu hází za hlavu. S touhle strategií ale dlouho
nevydrží. Aby si udržela manželství, bude muset vymyslet něco mnohem
důmyslnějšího…

Z KULTURY

Karin Babinská a Richard Krajčo – Kecy,
kecy, kecičky
I neobyčejní lidé žijí své obyčejné životy. Jenom k tomu
mají trošku jiné kulisy. Do života jedné nenormální rodinky můžete nahlédnout, když otevřete tuto knížku.
Karin, na začátku přítelkyně, na konci už manželka
Richarda Krajča, po celý rok psala blog, kam zaznamenávala nejrůznější momenty z jejich „kuchyně“. Možná
vás překvapí, že mají podobné radosti a starosti jako my
všichni. Karin o nich umí krásně psát a Richard je zase vtipně glosuje.

Kam vyrazit v prosinci? Napište si do diáře

Martina Formanová – Povídky na tělo
Po několika románech a autobiograficky laděných
prózách přichází Martina Formanová se souborem
kratších povídek, které spojuje společné téma – partnerské a intimní vztahy v nejrozmanitějších podobách. S pochopením a humorným nadhledem líčí
mnohdy bizarní situace a trapasy, v nichž se ocitáme
v důsledku konfrontace našich snů, cílů a záměrů s realitou.

Petra Soukupová – Kdo zabil Snížka?
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes,
kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její
máma se ho bojí. A tak když Martina jednoho dne najde
Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou.
Opravdu Snížka někdo zabil? Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese
nečekaná odhalení.

Monika Malinová, vedoucí knihovny

ADVENTNÍ KONCERT
Zveme vás 10. prosince od 18,00 hodin do kostela Sv. Apolináře
Umělecké trio CANTO CORNO con VERA si pro nás připravilo skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dalších mistrů. Co může být
krásnějšího v předvánoční čas, než tóny lesního rohu a varhan, doplněné
krásným mezzosopránem.
Představí se nám profesionální umělci:
Hornista Tomáš Kyral
Vystudoval pražskou konzervatoř a poté Akademii múzických umění
u prof. Aloise Čočka. Od roku 2000 je zaměstnán jako 1. hornista u Státní
opery Praha. Vystupuje v Japonsku, USA, Jižní Koreji a dalších evropských
zemích.
Mezzosopranistka Radka Kyralová
Vystudovala sólový zpěv na pražské konzervatoři, po absolutoriu se stala
členkou hudebního divadla v Karlíně, zahrála si v operetách Orfeus v podsvětí, Cikáni jdou do nebe, Rose Marie a Divotvorný hrnec. V současnosti
je členkou Národního divadla v Praze. Věnuje se též koncertní, sólové i sborové činnosti.
Varhanice – klavíristka Věra Trojanová
Studovala na brněnské konzervatoři obor hry na klavír u prof. Václava Šeffla a varhanní hru ve třídě prof. Vratislava Bělského. Pokračovala na JAMU
pod vedením prof. Aleny Veselé. Již během studia rozvíjela koncertní činnost v České republice i v zahraničí. V současné době pravidelně vystupuje
ve Francii, Německu
a Jižní Koreji. Je činná
též jako pedagog.
Koncert se koná ve spolupráci s římskokatolickou církví farnost Nymburk.
Vstupné 120 Kč, senioři,
děti, studenti 90 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu
Jubilea na měsíc
listopad

Havránková Marta
Burianová Věra
Vavák František
František Caňkář
Ličková Jaroslava
Řepa Bohumír

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví
a hodně štěstí.
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Adventní čas vůně jehličí, skořice a cukroví přivítáme rozsvícením stromečku na náměstí Palackého. Slavnostní
podvečer zahájí starosta Milan Dokoupil a pak se můžete těšit
na vystoupení šikovných dětí z mateřské i základní školy.
Nebude chybět Betlém, svařák, grog, punč a také
pořad „Show kozy Jůlinky“ s živými zvířátky.
Po samotném vystoupení se s nimi děti můžou pomazlit, krmit je, zkusit jim dát různé povely nebo
je vést na vodítku. Kdo bude chtít, dostane na památku „kozí razítko“.
(Upozorňujeme, že parkoviště před zdravotním stře‑
diskem bude uzavřeno od soboty 2. 12. večer. Děku‑
jeme, že přeparkujete svá vozidla na jiné parkoviště.)

Pozvánka na výstavu betlémů
Vloni jsem byla na krásné výstavě betlémů a betlémků v Praze. Hodně se
mi líbila a byla krásným zastavením ve všem tom shonu dnešní uspěchané
doby. Časem mi vše doznívalo a já si položila otázku, proč takovou výstavku neudělat také u nás? Možná se mezi námi najde někdo, kdo má doma
na půdě zastaralý a zaprášený betlém po dědečkovi nebo prababičce. Pokud
by někdo měl chuť ho nejen vytáhnout a zavzpomínat, ale i na pár dní zapůjčit k výstavce betlémů v našem kostele sv. Apolináře, je velmi vítán. Předání
betlémů k zapůjčení bude možné přímo v kostele v pátek 22. 12. od 15 do 17
hodin a v sobotu 23. 12. od 10 do 13 hodin. Kdyby někdo ze zájemců potřeboval zajistit dopravu, může zavolat na tel. 723 941 186. Každý betlém
bude mít možnost mít vizitku se jménem majitele.
Kostel s výstavkou bude otevřený 24. 12. od 14 do 16 hodin.
Večer ve 20,30 hodin bude slavnostní vánoční bohoslužba.
25. 12. bude mše svatá v 11,15 hodin a odpoledne bude kostel
otevřen od 15 do 17 hodin.
Helena Sasková

Z HISTORIE MĚSTA
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Z KULTURY

Jak se žije mladým divadelníkům?

„Bejvávalo“ – Kadeřníci a holiči
V dávných časech se v našich dějinách dočteme o předchůdkyních
holičů, lazebnicích. Ty se staraly
o čistotu a vzhled panovníků, jejich
pohodu a náladu. Král Václav IV. se
svými nejbližšími rádci a přáteli
založili rytířský Řád lázně – symbol tělesné i duševní očisty.Také
díky němu později vyrostly pověsti
o králi Václavovi a lazebnici Zuzaně
nebo o kouzelníku Žitovi.

Vrátíme se však do Sadské. Po 1. světové válce většina mužů
nosila plnovous či knír, bradku atp. Na denní holení nebyl čas.
K holiči chodili obyčejně 1x týdně, a to ke svým stálým mistrům.
Těch bylo v Sadské asi 10 a byli to muži. Jejich manželky jim
pomáhaly zákazníky mydlit nebo uklízely krám. Z těch nejznámějších jmenuji pana J. Jelínka, Fr. Sasku (ulice Tylova), pana
Drobného
(ulice
Pražská), pana Šimona (Husinek),
pana Lipše (ulice
Čsl. Armády), pana
Piskáčka
(ulice
Kostelní) a pana
Doubravu
(ulice
Husova). Na holení používali břitvu,
na její broušení
kožený řemen. Žiletky neznali, natož
holicí
elektrické
strojky.
Kadeřníci ondulovali ženy kulmou. Na trvalou ondulaci používali veliký elektrický přístroj
s těžkými natáčkami. Ke každému vedl
elektrický drát. Teplotu zkoušeli namočenou vatou, která byla na špejli. Když se
rozpálené natáčky dotkli, jen to zasyčelo.
Na jednom obrázku vidíte našeho souse-

da pana Sasku nejstaršího. Jeho příbuzný, pan
František Saska, se svou manželkou Marií, celý
život zkrášloval občanky Sadské. U pana Jelínka
bylo vždy veselo. Rád se bavil s mládeží a sportovci, jeho největší láskou byl fotbal. Na fotografii vidíte, jak zkrášloval kštici A. Ličkovi, V.
Urbánkovi a B.
Majorovi.
Nyní
jsou
v Sadské čtyři
p ro v o z o v n y
kadeřnictví.
Pracují tam výhradně ženy
ke spokojenosti zákazníků.
V akci „Z“ jsme postavili Dům
služeb. Byla tam prádelna,
žehlírna, Fotografia, květinářství a kadeřnictví s pedikúrou. Předtím tam pekl rohlíky a chleba pan Štefka. Jeho
výrobky neměly chybu. Kupující si je odnášeli ještě teplé. Nyní
dům služby neposkytuje. Co si v Sadské nekoupíte, jsou boty,
jehly, pěkné oblečení. Ani zlatnické výrobky si zde nepořídíte.
Zato si můžete
koupit krmivo pro
zvířata ve třech
prodejnách a navštívit lze rovněž
Normu a drogerii. Můžete jít
do dvou heren
s automaty.
Každá doba přináší něco nového. Hlavně, aby to bylo dobré pro
všechny.
Inu, postaru se žít nedá!

Miluše Borovenová

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byly na obrázku kovové dveře do Zvoničky za Husarkou, přímo proti veřejným záchodkům. Jako první správně odpověděla paní Miluše Borovenová

FOTOHÁDANKA
NA LISTOPAD:
Dnešní hádanka je z těch těžších. Kde v Sadské na chodníku najdete tento
dnes již trochu překopy poničený název „F.MAREK PEČKY“?
Své odpovědi se jménem ulice a č.p. domu před nímž nápis je, zasílejte
od pátku 1. prosince na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď
doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček
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Ochotnické divadlo v Sadské má za sebou již 200 let historie, kterou dnes dál
drží Divadelní spolek Klicpera. Po malém tvůrčím útlumu souboru v minulých
letech, se ale objevilo na scéně u „Klicperáků“ spousta nových, mladých herců. Nejen, že hrají v klasických hrách se
staršími a zkušenými divadelníky, ale
jejich samostatná hra „Hrobka s vyhlídkou“, která měla premiéru 24. října, sklidila obrovský úspěch a velký zájem diváků. Co se za tímto úspěchem všechno
skrývá, zeptali jsme se režiséra Mgr. Jana
Pleskače.
Kdy a jak vlastně vznikl nápad dát pod „Klicperákama“ dohromady takovou skvělou divadelní
partu mladých, od dětí po středoškoláky?
Myšlenka práce s mladými lidmi není souboru
cizí. Sám jsem se k divadlu dostal v patnácti letech, tehdy se připravovala mikulášská pohádka a já v ní hrál (poprvé a naposledy) prince.
V roce 2015 pak padlo rozhodnutí udělat „čertovskou“pohádku a já se stal součástí realizačního teamu, který vedl Jiří Jeník. Bylo na nás,
abychom se vyrovnali s tvůrčím útlumem, který
tehdy divadelní soubor zažíval. Jedna z prvních
věcí, na které jsme se s Jirkou shodli, bylo to, že
oživíme širší práci s mladými. Zároveň jsme tak
vyřešili i největší problém tehdejší doby a to personální vyčerpanost souboru. Oslovili jsme tehdejší členky dramatického kroužku a postupně
se nabalili i další a vznikla pohádka „Čert Makrela“. Já jsem se pak rozhodl s mladými divadelníky pokračovat dál v práci.
Kolik vás v současnosti je a jaké je věkové rozložení mladých herců?
V současné době máme deset herců a hereček
v rozpětí od dvanácti do devatenácti let. Všichni,
kteří si zahráli v krátkém představení Hřbitovní aktovky, se předvedli i v nejnovější inscenaci
Hrobka s vyhlídkou. Hřbitovní aktovky byly jakési „školní představení“, které mělo mladé divadelníky zasvětit do základů jevištní řeči a pohybu. Aktovky mne utvrdily v názoru, že má smysl
s novými mladými divadelníky režijně pracovat
i nadále a že mají budoucnost.
Vaše předchozí krátké představení „Hřbitovní
aktovky“ jsem viděl a musím říct, že hra, kterou
jste teď předvedli, byla na vysoké úrovni. Kolik se
za tím vším skrývá práce, času a nervů?
Nervy? Tak těch jsem si opravdu užil víc než
dost. Dá se říci, že premiéra „Hrobky s vyhlídkou“ bylo vyvrcholení takřka celoroční práce.
Celý projekt jsem začínal připravovat přibližně
před rokem, kdy jsem se pustil do sestavování
realizačního teamu, pak přišel na řadu scénář
hry, který doznal jistých úprav tak, aby lépe vyhovoval našim personálním možnostem. Přes
zimu pak probíhaly čtené zkoušky a na jaře první
aranžmá. Můžeme říci, že s přestávkou prázdnin
jsme zkoušeli každý týden od března až do říjnové premiéry. Během podzimu pak probíhala intenzivní práce na výrobě kulis.
Vedete nyní tenhle mladičký soubor sám, nebo se
za tím stále skrývá širší realizační tým? A v čem
vám lidé z divadla a okolí pomáhají se zabezpečením hry?

Jak už jsem naznačil, za každou inscenací se
skrývá širší team inscenátorů a ani Hrobka s vyhlídkou není výjimkou. Velmi mi pomohla Kateřina Tvrdá, která na zkouškách fungovala jako
moje druhé oči a uši. Také se mi dostalo velké pomoci a podpory ze strany paní ředitelky Kulturního a informační centra města Sadská Zdeňky
Hamerové, která tu byla vždy, když jsem potřeboval pomoct a poradit s administrativní složkou realizace. Největší pomoci se mi ale dostalo
od technika divadla, kterému vděčím za mnohé
a právě díky němu se nakonec vše povedlo včas
dokončit. Víte, když jste režisér tak si vymyslíte
kde co, ale pak je potřeba, aby byl v realizačním
teamu člověk, který vaše představy převede z papíru do reálné formy. Díky jeho zkušenostem
a citu pro práci se scénickým svícením a tvorbou
kulis se stal technik divadla nepostradatelnou
součástí realizačního teamu a za práci na Hrobce
s vyhlídkou mu patří velký dík.
Jak důležitý je pro vaši „omladinu“ výběr hry?
Radíte se o tom se svými svěřenci? A kde čerpáte
inspiraci?
Inspiraci člověk čerpá z každodenního života,
tady alespoň já to tak mám. Mám rád klasické
anglické detektivky a tak pro mne bylo přirozené zrealizovat inscenaci, které je na podobném
žánru založena, byť ho v jistém směru paroduje.
O výběru textu se samozřejmě radíme, ale finální volba je nakonec na režisérovi. A jak vybrat
text? No, to je věda sama o sobě a ne vždy je to
jednoduchý úkol. Předloha, kterou vyberete,
ať už se jedná o dramatický text, nebo ne, musí
být „dramatizovatelná“. Musíte mít herce, kteří
typologicky odpovídají charakterům, které mají
ztvárnit, nebo si musíte text upravit tak, aby vyhovoval vašim personálním možnostem (a to ani
nemluvím o celé řadě dalších překážek, jako jsou
technické limity jeviště atd.). Nakonec nejdůležitější ze všeho je to, aby text bavil především
režiséra, ale i herce, těžko se budete rok zabývat
předlohou, které je třeba skvělá, ale vás prostě
nebaví. Nám se s „Hrobkou“ povedlo skloubit
jak zájem režiséra, tak i herců a já doufám, že to
na premiéře bylo vidět.
Jak jsem se již zmínil, mladí divadelníci se zapojují i do ostaních her souboru. V čem je ještě
u „Klicperáků“ můžeme vidět?
Uvidíte je především na výjezdních předsta-

veních Hrobky s vyhlídkou, které plánujeme
na první polovinu příštího roku. V inscenaci
„Kachna na pomerančích“, kterou uvedl soubor
v premiéře 23. listopadu v divadle v Poděbradech, získala roli například Marie Hamerová.
V Sadské se premiéra z technických důvodů,
bohužel, uskutečnit nemohla. No a další část
mladých divadelníků pak uvidíte v prosinci v tradiční „Mikulášské pohádce“, na jejíž realizaci se
usilovně pracuje celý podzim.
S vaší hrou „Hrobka s vyhlídkou“ vás teď čekají
hlavně výjezdní představení, ale zajímalo by mě,
jestli tuto hru uvidíme ještě někdy v Sadském
divadle? A co plány do budoucna? Připravujete
nějaký nový „kus“?
Abych byl upřímný, premiérou práce na hře
ani z daleka nekončí. Nyní je inscenace, řečeno
divadelním slangem, stále ještě „syrová“ a až
pravidelným hraním se vše tak říkajíc „usadí“.
Co se týče reprízy „Hrobky“ v Sadské, tak určitě
s ní počítáme nějak během příštího roku. A plány do budoucna? S novým rokem přichází i čas
na nový projekt. Nebudu tady prozrazovat, o jakou hru by se jednalo, ale během ledna příštího
roku určitě začne práce na nové inscenaci.
Kdyby někdo nový, ať už ze základní, nebo střední školy, měl zájem hrát divadlo a vyzkoušet si
„stát na prknech, co znamenají svět“, kam, nebo
na koho se může obrátit?
V současnosti probíhá přerod divadelního souboru v samostatný zapsaný spolek a v nejbližší
době by se na webu spolku měla objevit přihláška. Pokud by měl kdokoli zájem, jak říkáte „stanout na prknech která znamenají svět“, může se
obrátit na mou osobu prostřednictvím mailu,
který naleznete na stránkách www.dssadska.cz,
nebo třeba prostřednictvím facebooku. Dveře
máme otevřené všem, kteří si chtějí vyzkoušet co
to je stanout před publikem a říkat texty někoho
jiného, tvářit se u toho jako někdo jiný a nechat
se půl roku před tím každý týden komandovat
od někoho jiného, koho ostatní oslovují „pane
režisére“. Divadlo je jako golf, dá se začít v každém věku.
Děkuji za odpovědi a přeji hodně zdaru do další
práce. A jak se mezi divadelníky říká: „Zlomte
vaz“.
Michal Němeček

INZERCE A POZVÁNKY
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Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek
HLEDÁ
vhodné kandidáty na tyto pozice:

Valcíř desek, pomocník valcíře
desek
Požadujeme:

 vyučení
 samostatnost a pečlivost při práci

Topič - hasič
Požadujeme:

 vyučení
 topičské zkoušky PH4 – výhodou
 samostatnost, spolehlivost

Nabízíme:







závodní stravování, stravenky
penzijní připojištění
5 dní dovolené navíc
sick day
nástup možný ihned nebo podle dohody
V případě zájmu kontaktujte p. Markétu Janíčkovou
mobil: 602402017, e-mail: janickova@temac.cz

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

Nehtové studio

Jana

732 235 310

ˇ
Lázenská
484, Sadská
janina1069@seznam.cz

Restaurace
Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu
číšníka – praxe v oboru podmínkou
Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498
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