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ZDARMA

Klicperovy divadelní dny v Sadské
Letošní, již dvacátý ročník, divadelního festivalu, který
vyhlašuje Svaz českých divadelních ochotníků a město
Sadská skončil, a proto mi dovolte malé ohlédnutí a velké poděkování.
Přehlídka se odehrávala na třech místech. Přivítání zástupci města
probíhalo na radnici, divadelní představení v kině a seminář s porot‑
ci ke každé inscenaci v prvním patře budovy muzea. Soutěžní pře‑
hlídku ochotníků pořádá KIC města Sadská a nyní již samostatný
Divadelní spolek Klicpera. Ať to byli zkušení ochotníci, nebo mladí,
kteří teprve začínají, všichni se snažili přiložit ruku k dílu a za to jim
patří velký dík. Poděkovat bych chtěla také zástupcům města sta‑
rostovi Milanu Dokoupilovi a místostarostovi Václavu Frankovi.
Všechny účinkující divadelní soubory přivítali pamětní plaketou
a dárky na radnici a pohostili v zasedací síni. Dále děkuji za výzdo‑
bu města technickým zaměstnancům MěÚ. Nesmím zapomenout

na poděkování restauraci Husarka, za výborné jídlo a trpělivost,
s jakou během tří nocí po zavírací době čekali, až hostující divadel‑
ní soubory dohrají, uklidí na scéně a teprve dorazí na večeři. Také
děkuji členům SDH za to, že bděli téměř nad každým představením
a nesmím zapomenou na malé úžasné tanečníky a tanečnice z nej‑
menších Dance Factory Život je hra. Jejich vystoupení, pod vede‑
ním Aničky Píchové a Kačky Křížové na závěr KDD, mělo obrovský
úspěch.
Moc si vážíme toho, že nám i letos finančně či věcně pomohli živ‑
nostníci a firmy. Někteří tak činí již dlouhá léta, což je obdivuhodné.
Jsou to:
Parker pradifa, Reklamy Ivan Hubáček, Cukrárna Sadská Dana
Jirousková, Truhlářství Melinte, Lesní atelier Kuba v Kersku,
keramika pan Luděk Škrabánek, manželé Pajkrtovi, starosta
Milan Dokoupil, místostarosta Václav Frank, pan Jan Pleskač,
Krby Kamna Turyna, TMT Milan Marek, Tipsport bar, Motorest
Husarka, Petr Vyleťal a Uhelné sklady Holanovi. Těší nás, že se
přehlídka konala s finanční podporou Ministerstva kultury.
Také Vám divákům bychom chtěli moc poděkovat. Doufáme, že jste
se pobavili a příští rok na dvacátý první ročník Klicperových divadel‑
ních dnů přijdete zase.
A jak celé divadelní klání dopadlo? Do Vysokého nad Jizerou bo‑
hužel nepostoupil žádný soubor, hlavní ceny si odnesli především
ochotničtí herci. Podrobnější výsledky zveřejňujeme uvnitř tohoto
čísla.
Zdenka Hamerová,
KIC

2

ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města Sadská dne 7. 3. 2018
Rada města povolila: KŘ policie
Středočeského kraje konání dis‑
ciplín Policejního mistrovství ČR
v policejním víceboji na pozemcích
ve vlastnictví města Sadská u Je‑
zera (hlavní pláž a přilehlé okolí)
ve dnech 29. 05. – 31. 05. 2018
a konání přeboru KŘ policie ČR
Středočeského kraje v dračích lo‑
dích ve dnech 20. – 21. 06. 2018.
Rada města schválila: Dotaci
TJ Sadská o. s. ‚ Za Sokolovnou
546, Sadská, na rekonstrukci od‑
padů a kanalizace v havarijním
stavu v objektu sokolovny ve výši
40.000,‑ Kč. Zároveň RM schválila
veřejnoprávní smlouvu na přiděle‑
ní této dotace.
Rada města vzala na vědomí:

Zprávu o činnosti Městské policie
Sadská za rok 2017.
Rada města povolila: Mysli‑
veckému sdružení Sadská zřízení
dočasné vypouštěcí voliéry pro od‑
chov divokých kachen na pozem‑
cích č. 2197/8 a 2185/36 v lokalitě
Staré Labe pod bývalým učilištěm
v období od 30. 6. do 14. 7. 2018.
Žádost o odkoupení pozemků
Paní S. B. a pan J. Č. požádali
o odkoupení pozemků ve vlastnic‑
tví města Sadská v okolí jejich ro‑
dinného domu. Na pozemcích je
letitá skládka odpadu a zbořeniště
domu čp. 154, které obojí ohrožují
bezpečnost obyvatel uvedeného
domu.
Rada města schválila: Zveřejnění

Ze zasedání Rady města Sadská dne 4. 4. 2018
Rada města zrušila: Trvale status
startovacího bytu u bytu č. 9 v čp.
77. Město Sadská bude mít nadále
ve vlastnictví 4 sociální byty v čp. 78
a 1 byt startovací č. 8 v čp. 77.
Rada města schválila: Smlouvu
na zabezpečení činnosti koordiná‑
tora BOZP na staveništi na akci
Přechod pro chodce Poděbrad‑
ská‑Hlouškova ve městě Sadská
s panem M. Rutrichem, Poděbra‑
dy, po dobu 05/2018 – 06/2018
za cenu 13.800,‑ Kč bez DPH
(16.698 Kč s DPH).
Rada města schválila: Použi‑
tí znaku města Sadská ve výroční
zprávě za rok 2017 organizace
Laxus z. ú. ‚ Sadová 2107, 288 02
Nymburk.
Rada města schválila: Prodej

vozidla MULTICAR M.25.1 A 10
panu J. M. za cenu 65.100,‑ Kč.
Do vyhlášeného výběrového řízení
na prodej neupotřebitelného majet‑
ku, tj. vozidla Multicar M.25.1 A 10,
podalo nabídky 5 zájemců. Ceno‑
vě nejvýhodnější nabídku ve výši
65.100,‑ Kč podal pan J. M. Úřední
odhad vozidla činí 43.000,‑ Kč.
Rada města schválila: Prodej
MALOTRAKTORU MT 8 panu V.
K. za cenu 136.000,‑ Kč. Do vyhlá‑
šeného výběrového řízení na pro‑
dej neupotřebitelného majetku, tj.
MALOTRAKTORU MT 8, podalo
nabídky 7 zájemců. Cenově nejvý‑
hodnější nabídku ve výši 136.000,‑
Kč podal pan V. K. Úřední odhad
vozidla včetně příslušenství činí
74.200,‑ Kč.

Z MĚSTA A Z RADNICE

záměru prodat pozemky uvedené
v tabulce ve vlastnictví města Sad‑
ská paní S. B. a panu J. Č.:
Vzájemný bezúplatný převod
movitých věcí
Středočeský kraj schválil usne‑
sením č. 042‑11/2017/ZK dne
05. 12. 2017 vzájemný bezúplatný
převod pozemků z vlastnictví Stře‑
dočeského kraje p. č. st.1582/3 vč.
stavby bez čp.‚ dále p. č. 1582/1
a p.č. 1582/2 ve prospěch města
Sadská a nabytí pozemků z vlast‑
nictví města Sadská p. č. st.1634/3,
Parcelní číslo
1261/1
1261/2
1261/3
1268/5
1268/14
1264

Výměra v m2
140
160
181
197
182
382

1634/4, 1634/5, 1634/1 a 1634/2
ve prospěch Středočeského kraje.
Převod pozemku 1582/3 a stavby
bez čp., stojící na uvedeném po‑
zemku a pozemku cizího vlastní‑
ka p. č. 1582/4 Středočeský kraj
podmínil souhlasem tohoto cizího
vlastníka.
Rada města schválila: Zveřejnění
záměru bezúplatně převést pozem‑
ky ve vlastnictví města Sadská p.č.
st.1634/3, st.1634/4, st.1634/5,
dále pak p.č. 1634/1 a 1634/2
do vlastnictví Středočeského kraje.

Druh pozemku
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha, nádvoří s ruinou čp. 154

Rada města schválila: Smlouvu
o dílo s firmou LUCIDA s. r. o., Pra‑
ha 4, ve výši 235.345,‑ Kč s DPH
na projektovou přípravu stavby
„Oprava komunikací v Sadské, ul.
Resslova, Pražská, Jordán“, jedná
se o třetí etapu rekonstrukce ulice
Pražská.
Rada města vzala na vědomí:
Konání a zabezpečení akcí KIC:
Divadelní přehlídka „Klicperovy
divadelní dny“ ve spolupráci s DS
Klicpera ve dnech 12. 4. – 15. 4.
2018, akce „Čarodějná cesta“
a „Čarodějnice“ dne 30. 4. 2018
a akce „Orientační běh“ dne 20. 5.
2018 a zároveň schválila zapůjčení
hřiště v ulici Lázeňská na akci Ori‑
entační běh a součinnost při přípra‑
vě ze strany MěÚ, MP Sadská a pří‑
padně SDH Sadská.

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
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Akce Ukliďme Česko opět v Sadské

V sobotu 7. dubna se do Sadské vrátila akce Ukliďme Česko.
Zatímco v loňském roce nám počasí opravdu nepřálo, tak tentokrát se jarní sluníčko překonalo a pěkně nás zahřálo.
Účast byla opět velmi solidní, sešlo se nás kolem 70. Pustili jsme se do úkli‑
du lesíků a svahů v prostoru od Jezera až ke sběrnému dvoru a k areálu bý‑
valého učiliště.

Za dopoledne jsme sesbírali přes tunu nepořádku a naplnili téměř celý velký
kontejner. Je těžko uvěřitelné, co se dá v lese najít. Na pneumatiky jsme si
už zvykli, ale že najdeme tři prakticky kompletní počítače, to jsme opravdu
nečekali. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, a v hlavní míře dětem,
které si zasloužily diplom a sladkou odměnu.

Milan Dokoupil,
starosta

Ze zasedání Rady města Sadská dne 17. 4. 2018
Rada města vypověděla: Smlou‑
vy na programový SW firmy Gor‑
dic, s. r. o. z důvodu dlouhodobých
problémů se SW a výběr nového
dodavatele.
Rada města vybrala: Jako do‑
davatele veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky s názvem:
„Dodávka a implementace pro‑
gramového vybavení Městského
úřadu Sadská“ firmu ALIS spol.
s r. o., Mariánská 538, 470 01
Česká Lípa, jejíž nabídková
cena činí 984.980,‑ Kč bez DPH
(1 191 825,80 Kč včetně DPH).
Do vyhlášené veřejné zakázky ma‑
lého rozsahu podaly nabídky 3 fir‑
my, nejvýhodnější nabídku podala
firma ALIS spol. s r.o. Smlouva
s vybranou firmou bude uzavřena
v červnu 2018 po schválení po‑
třebných finančních prostředků
na akci v ZM Sadská.
Rada města schválila: Zveřej‑
nění záměru města převést infra‑
strukturní majetek města Sadská

do základního kapitálu společnosti
VaK Nymburk, a. s. v rozsahu ná‑
jemní smlouvy č.31 ze dne 25. 1.
2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne
14. 7. 2014.
Rada města schválila: Za účelem
zajišťovat nákup plynu a elektřiny
pro město Sadská prostřednictvím
Energetické burzy Smlouvu o vzni‑
ku oprávnění k uzavírání obchodů
na trhu PXE pro konečné zákazní‑
ky – odběratele s firmou POWER
EXCHANGE Central Europe, a. s.,
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
s tím, že odměna za zprostředko‑
vání se řídí burzovními poplatky.
Rada města schválila: Smlouvu
o poskytování služeb s firmou Pho‑
ton Water Technology s.r.o., Hod‑
kovická 109, Liberec XXIII‑Doubí,
463 12 Liberec, jejímž předmětem
je pomocí jednotky nízko výkonné‑
ho rezonančního ultrazvuku snížit
přítomnost sinic v sadském Jezeře
ve zkušebním provozu 3 měsí‑
ce za cenu 99 900,‑ Kč bez DPH

(119.790,‑ Kč s DPH).
Rada města schválila: Nákup in‑
teligentní mobilní toalety „Street“
na autobusové nádraží, se zpo‑
platněným přístupem a ovládané
pomocí mobilních telefonů za cenu
128.458,‑ Kč + 1.250,‑ Kč/1 servis
bez DPH, od firmy TOIDESIGN
CZ, s. r. o., 1. Máje 4, 285 22 Zruč
nad Sázavou, s následným servi‑
sem na minimálně 24 měsíců.
Rada města schválila: Jako doda‑
vatele akce „Přechod pro chodce
Poděbradská‑Hlouškova“ firmu
Stavby Jech & Hoffmann, Husit‑
ská 107/3, Praha 3, která dílo pro‑
vede za cenu 888.351,01 Kč bez
DPH (1.074.904,72 Kč s DPH).
Do vyhlášené veřejné zakázky po‑
daly nabídky 3 firmy, nejvýhodněj‑
ší podala firma RAISA spol. s r.o.,
která však následně od podpisu
smlouvy odstoupila. Zakázku tak
získala jako druhá v pořadí firma
Stavby Jech & Hoffmann.
Rada města schválila: Jako

dodavatele akce „Oprava povr‑
chu Pístecké cesty“ firmu KENVI
CZ s. r. o., Popluží 936, 517 41
Vamberk, která dílo provede
za cenu 1.207.897,93 Kč bez DPH
(1.461.556,50 s DPH). Záro‑
veň RM schválila smlouvu o dílo
na provedení této akce. Do vyhlá‑
šené veřejné zakázky podalo na‑
bídky 6 firem.
Rada města schválila: Smlou‑
vu o spolupráci v rámci projektu
Euroklíč s Národní radou osob se
zdravotním postižením ČR, z. s.,
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,
na základě které bude na veřejném
WC nainstalován na dveře WC pro
tělesně postižené Eurozámek
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 18. 4. 2018
Rada města zrušila: Za‑
stupitelstvo města schválilo:
Bezúplatný převod pozem‑
ků ve vlastnictví města Sad‑
ská p. č. st. 1634/3 o výměře
148 m2, 1634/4 o výměře
109 m2, 1634/5 o výměře
104 m2, dále pak p. č. 1634/1
o výměře 1873 m2 a 1634/2
o výměře 2225 m2 do vlast‑
nictví Středočeského kraje.
ZM Sadská zároveň schválilo
nabytí pozemků z vlastnictví
Středočeského kraje p. č. st.
1582/3 o výměře 90 m2 vč.
stavby bez čp/č. e., jiné stav‑
by, dále p. č. 1582/1 o výměře
1000 m2 a p. č. 1582/2 o výmě‑
ře 5480 m2 ve prospěch města
Sadská. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 22. 3. – 9. 4. 2018.
Zastupitelstvo
města
schválilo: Rozpočtové opat‑
ření č. 5/2018. Rozpočtové

opatření je k dispozici na inter‑
netových stránkách města.
Zastupitelstvo města schvá‑
lilo:
Účetní závěrku města Sad‑
ská ke dni 31. 12. 2017 a vý‑
sledek hospodaření města
Sadská k 31. 12. 2017 ve výši
11.388.437,69 Kč a jeho pře‑
účtování na účet 432 – výsle‑
dek hospodaření minulých
účetních období. Dále zastupi‑
telstvo města schválilo celoroč‑
ní hospodaření města Sadská,
peněžních fondů, VHČ, pří‑
spěvkových organizací a závě‑
rečný účet za rok 2017 včetně
zprávy o výsledku přezkoumá‑
ní hospodaření za rok 2017
„bez výhrad“.
Zastupitelstvo
města
schválilo: Ceníky hospo‑
dářské činnosti s účinností
od 19. 04. 2018. Ceníky jsou

k nahlédnutí na internetových
stránkách města.
Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí: Zprávu o stavu po‑
žární ochrany ve městě Sadská
v roce 2017 a zprávu o činnosti
Městské policie Sadská 2017.
Zastupitelstvo města schvá‑
lilo:
Mgr. Jana Pleskače jako člena
Kontrolního výboru ZM Sad‑
ská.
Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí: Zprávy o činnosti
kontrolního a finančního vý‑
boru včetně zprávy finančního
výboru o provedené kontrole
vyúčtování akcí Klicperovy di‑
vadelní dny a Oslav 200 let DS
Klicpera. Kontrola nezjistila
žádná pochybení a konstatova‑
la, že všechny výdaje byly řádně
doloženy a vyúčtovány.

V kotelně kina byla v dubnu zprovozněna nová
plynová kotelna. Teplo v prostorách kina si měli
možnost jako první užít návštěvníci nedávných
Klicperových divadelních dnů.
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ZE ŠKOLKY A Z MĚSTA

Z MĚSTA

Přišlo jaro

„Bejvávalo“ – Loutkové divadlo

Koncem měsíce března se ve všech třídách MŠ Sadská konal tematický
‚,Jarní květinový den“. Rodičům ani dětem nechyběla fantazie a připravili
nápadité převleky. Všichni si zábavné dopoledne řádně užili. Příchod jara
přinesl do všech tříd skvělou náladu a radost.
Plánovaná akce pro děti v podobě písečné animace se bohužel z důvodu
onemocnění lektorky nekonala. Děti o překvapení nepřijdou a stále se
mají na co těšit. Náhradní termín animace je plánovaný na měsíc květen.
Začátkem dubna začali jezdit přihlášení předškoláci na kurz plavání
do AquaBella Baby Club spol s.r.o v Poděbradech. Při výuce je dětem k dis‑
pozici pestrá nabídka plaveckých pomůcek a hraček do vody. Formou her,
rozcviček i říkadel se předškoláci seznamují s orientací ve vodě, základům
plavání a relaxaci. Děti jsou nadšené a seznamování s vodou je velmi baví.
Příchod jara je ve znamení přípravy školní zahrady a nachystání pozemků

Tak se často ptám, proč dobré činnosti zanikají, ztrácí se,
až najednou úplně zmizí. U nás v Sadské třeba loutkové
divadlo. Lidé ho měli rádi a navštěvovali ho.

Potulní zpěváci a loutková divadla k nám jezdila na trhy a jarmarky i do hostince „U Bažanta“ pana Sandholce již v dávné minulosti. Vzpomínám si na jedno představení, při kterém jsme se jako
děti doslova bály.
Jednoho dne se v našem městečku objevili provazochodci. Na náměstí postavili dva vysoké stožáry, upevnili silnými dráty a mezi
nimi natáhli lano. Nemyslete si, že lano bylo nízko nad zemí. My
děti jsme měly hlavy pořádně zakloněné, když jsme se na produkci
dívaly. Představte si, že provazochodci na tom laně chodili, běhali, žonglovali s míči, kuželkami, kruhy a dokonce jezdili na kole.
To byla podívaná! Někdy s nimi vystupovala i docela malá holka,
krásně oblečená s parapletem v ruce, která se druhý den objevila
ve třídě a několik dní se s námi učila. To jsme ji všichni obletovali
a chtěli se kamarádit. Produkce se konala vždy večer, kdy dospělí
už měli po práci, a tma dělala dokonalou kulisu. Osvětlovači reflektory osvětlovali jednotlivá vystoupení a při vrcholném čísle
bubnovali na bubínek. Odměnou byl bouřlivý potlesk a penízky
házené do klobouku. A my si měli dlouho o čem vyprávět.
Divadelní soubor Klicpera, který působil pod hlavičkou Sokola,
měl také loutkový soubor. Scéna pro něj byla
vybudována na galerii
v Sokolovně, kde se nyní
hraje stolní tenis. Loutky
byly dřevěné, asi půl metru vysoké. Jejich oblečení zajistily členky Sokola.
Při všech hrách měl hlavní slovo Kašpárek. Toho
svým hlasem obstarávala
František Tylle, Miluše Borovenová,
Karla Hubáčková, která
František Vavák, Lola Urbanová
v Sokolovně s rodinou byHráli jsme i venku za Sokolovnou

V posledním měsíci Městská policie zaznamenala osoby, které nabízely
různé slevy na energie nebo služby mobilních operátorů. Jelikož je v mno‑
ha obcích a městech podomní prodej zakázán, firmy přišly na fintu, kte‑
rou se snaží zákazy podomního prodeje obejít. Firmy prostřednictví mo‑
bilních operátorů kontaktují občany, se kterými si smluví schůzku a tím
obchází zákaz podomního prodeje. Avšak tito „nabízeči levných energií“
zvoní poté i na místech, kde schůzky domluvené nemají a své služby nebo
zboží nabízejí dalším občanům.
Městská policie zaznamenala případ, kdy se jeden z prodejců energií do‑
stal až na pozemek, kde domluvenou schůzku neměl. Ve chvíli kdy maji‑
telka domu otevřela dveře, protože někdo zvonil, začal ukazovat fotogra‑
fie své rodiny a snažil se majitelku domu obměkčit tvrzením, že i on musí
nějakým způsobem živit rodinu. Je smutné, že používají tyto metody.

pro sadbu, kde vyniknou pěstitelské práce jednotlivých tříd. Děti rády po‑
máhají a účastní se všech venkovních aktivit.
V Mateřské škole Sadská s konal dne 17. 4. 2018 od 15,30 hodin „Den
otevřených dveří“ pro budoucí předškolní děti a jejich rodiče, kteří měli
možnost vyzvednout si přihlášku k předškolnímu vzdělávání a zároveň
položit vedení mateřské školy veškeré dotazy spojené s přijímáním dětí
do MŠ Sadská pro školní rok 2018/2019. K dispozici a k prohlídce byly
rodičům všechny prostory jednotlivých tříd. Bližší informace naleznete
na webových stránkách ms‑sadska.webnode.cz. Zápis do MŠ Sadská bude
probíhat dne 2. 5. 2018 od 10,00 do 15,00 hodin. Občanský průkaz zákon‑
ného zástupce a rodný list dítěte je nutné mít s sebou.
Duben je v naší školce spojený s dopravně‑bezpečnostní prevencí a ná‑
vštěvou Policie ČR Obvodního oddělení v Sadské. Závěrem měsíce nás
čeká celodenní výlet na statek za zvířátky do Licibořic a oblíbený tematický
‚,Čarodějnický den“.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

K. Pajkrtová, Urbanová, Houžvičková, Janoušová, Rajská, Borovenová

dlela. V šedesátých letech byla vybudována v zasedací místnosti
dole na MNV nová krásná scéna panem Františkem Vavákem.
Ten obětavě scénu doplňoval potřebnými pomůckami. V souboru mimo jiné působila Boženka Zubíková a pan Zoula. Postupem
času jsem roli Kašpárka převzala já. Představení byla vždy vyprodaná a děti nadšené. Na závěr si mohly loutky prohlédnout a ještě
dostaly lízátko. Když vedla kulturní středisko Eva Somerová, přestěhovalo se divadlo nahoru do 1. poschodí v hostinci u Šubrtů.
Veškeré tesařské práce opět udělal pan František Vavák. Také byly
zakoupeny nové, krásné a jistě drahé loutky. To už měl soubor
15 členů. Polovina loutky vodila a druhá půlka mluvila.
A byli to: M. Vinšová, J. Pešková, E. Somerová, M. Borovenová,
F. Vavák, I. Bench, J. Řezáčová, J. Poláková, C. Pajkrtová, P. Procházka, Z. Bíma, A. Červinková, J. Pokrupa, B. Houžvičková,
A. Hamouzová a J. Rajská.
Bohužel za čas soubor přestal pracovat, nové členky získány nebyly a místnost byla předělána na byt. O existenci loutek nic nevím. Kdepak asi jsou? Co říkáte, stálo by za to je znovu probudit
a zahrát dětem pohádku? Vždyť v každé pohádce přece dobro zvítězí nad zlem, a to bychom nyní moc potřebovali.
Miluše Borovenová

Ve městě platí zákaz podomního prodeje
Nastalo teplé počasí a v naší obci se začali objevovat podomní prodejci.
Nehledě na počasí a dobu platí v našem městě Nařízení č. 1/2013 – Tržní
řád. Toto nařízení přesně stanovuje kdo, kde a za jakých podmínek může
nabízet zboží nebo služby, a zároveň vyjmenovává, co je zakázáno. Výslov‑
ně se uvádí, že podomní prodej je na území města Sadská zakázán.
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Naštěstí si celého incidentu všimla sousedka, která upozornila strážníky.
Ti celou událost zadokumentovali a muže vykázali s tím, že je ve městě
platný tržní řád, který tento způsob prodeje zakazuje. Celou věc strážníci
také předali k dořešení přestupkové komisi.
Tímto bychom Vás chtěli upozornit na podobné praktiky a činnost, která
je v rozporu s výše uvedeným nařízením. Z novin a televizních reportá‑
ží jsou známé i případy, kdy se do domů a bytů dostaly i osoby, které se
za prodejce pouze vydávaly. Přitom se jednalo o osoby, které využily ná‑
sledné nepozornosti občanů a okradly je o finanční hotovost nebo různé
cennosti.
Chtěli bychom požádat spoluobčany, aby v podobných případech nevá‑
hali a kontaktovali Městskou policii na telefonním čísle 800 20 21 21,
které je bezplatné. V příštích Sadských novinách bude distribuován
leták, který by měl být nápovědou, jak se v podobných situacích za‑
chovat

Milan Javůrek,
Městská policie Sadská

Lepší místo pro lepší Sadskou
Lepší místo, mobilní a webová aplikace, díky které můžete
snadno upozornit svou radnici na nepořádek či nedostatek
ve svém okolí, používá nově i Sadská. Sadská se tak připojuje
k desítkám českých měst, které využívají Lepší místo jako nástroj oboustranné komunikace se svými občany. Díky patnácti
tisícům aktivníchLepší
uživatelů,
kteří
a nedostatky
místo
prostřeží
lepšípořádek
Sadskou
ve svých městech, tak odpovědní úředníci vyřešili už 85 procent podnětů, od černých skládek, rozbitých laviček či herních
prvků až po nebezpečné výtluky v zemi.

Aplikace disponuje obousměrnou komunikací.
Stav řešení, který je průběžně aktualizován, mů‑
žete sledovat přímo ve svém telefonu.
A co vy? Chcete jen sedět u piva a nadávat? Nebo
to vezmete i s Lepším místem do svých rukou?
Přidejte se k nám a udělejme společně lepší Sadskou!
Více info a možnost stáhnout aplikaci zde:
www.lepsimisto.cz
https://www.facebook.com/lepsimisto/

Lepší místo, mobilní a webová aplikace, díky které můžete snadno upozornit svou radnici na

Lepší místo je skvělým pomocníkem pro všechny, kteří nejsou lhostejní
nepořádek či nedostatek ve svém okolí, používá nově i Sadská. Sadská se tak připojuje k desítkám
ke svému okolí a mají rádi své město. Pro občany je to jednoduchý nástroj,
Důležitá telefonní čísla:
jak dát o problému včeských
okolí vědět,
aniž bykteré
ztratilivyužívají
více než 30 sekund
měst,
Lepší svého
místo jako nástroj oboustranné komunikace se svými občany.
času a pro kompetentní úředníky přehledným zdrojem informací, co je po‑
150 ve svých městech, tak
Díky patnácti tisícům aktivních uživatelů, kteří střeží pořádek aHasiči:
nedostatky
třeba zlepšit.

Záchranná
služba: 155
odpovědní úředníci vyřešili už 85 procent podnětů, od
černých skládek,
rozbitých laviček či
A jak na to? Jednoduše!
Evropské
tísňové
volání:
112
herních prvků až po nebezpečné výtluky v zemi.
Stačí stáhnout si aplikaci Lepší místo do telefonu nebo se zaregistrovat
ČR v Sadské:
158okolí a mají rádi
Lepší
je skvělým
pomocníkem
pro všechny, kteří Policie
nejsou lhostejní
ke svému
na www.lepsimisto.cz.
Pakmísto
už jen kliknete
na tlačítko
Vložit tip, problém
v Sadské:
800aniž
20 by
21ztratili
21 více
krátce popíšete, vyfotíte
uložíte. Aplikace
už místoje
automaticky
lokalizujenástroj,Městská
svéaměsto.
Pro občany
to jednoduchý
jak dát o policie
problému
v okolí vědět,
a podnět ke zlepšení putuje ke kompetentním úředníkům, kteří jej řeší.
než 30 sekund svého času a pro kompetentní úředníky přehledným zdrojem informací, co je potřeba
zlepšit.
POZVÁNKA PRO CHATAŘE
A jak na to? Jednoduše!
Město Sadská si Vás dovoluje pozvat na se‑
Stačí stáhnout si aplikaci tkání
Lepší
místoměsta
do Sadská,
telefonu
nebo
se zaregistrovat na www.lepsimisto.cz. Pak
zástupců
Městské
policie
Sadská, Policie ČR OO Sadská s majiteli chat
už jen kliknete na tlačítko Vložit
tip, problém krátce popíšete, vyfotíte a uložíte. Aplikace už místo
v osadě Vodrážka, které se bude konat
automaticky lokalizuje a podnět ke zlepšení putuje ke kompetentním úředníkům, kteří jej řeší.
v sobotu 5. května 2018
Aplikace disponuje obousměrnou
Stavlouce
řešení, který je průběžně aktualizován, můžete
od 10:00komunikací.
h. na hlavní
sledovat přímo ve svém telefonu.
Předmětem setkání bude:
V úterý 10. dubna byl po zimní odstávce opět
A co vy? Chcete jen sedět u piva
a
nadávat?
Nebo
to
vezmete
i s Lepším
místem
do svých
spuštěn
výtok pramene
Sadka.
Pramenrukou?
v Proko1. Rozvoj města – akce, záměry
pově ulici je v provozu každý den v době od 9,30
2.
Akce
v
osadě,
připravenost
rekreační
sezony
Přidejte se k nám a udělejme společně lepší Sadskou!
do 10,30 a od 15,00 do 16,00. Spuštění a testování
3. Bezpečnost – preventivní opatření
pramene se spolu se zástupci města a pracovníky
V parku u kruhového
objezdu
vybudována
Více
info byla
a možnost
stáhnout
aplikaci
4. Proveden
budezde:
výběr poplatku za odpady
odborné firmy zúčastnili i noví majitelé objektu,
nová parková cestička. Tato cesta umožňuje nový
5. Dotazy – vzájemná výměna názorů
www.lepsimisto.cz
a informací
kterým patří dík za velmi vstřícný přístup při zapřístup na Husínek a oživí jedno zapomenuté zájištění fungování pramene v jejich nemovitosti.
koutí našeho města. https://www.facebook.com/lepsimisto/

DO RODINNÉHO ALBA
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Jana Částková

Oldřich Havránek

Ema Krejčíko

vá

Sebastián

Šafařík

votný

Matěj No

Kristián Hanuš

Šimon Kára

Vítek Hubáček
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Z KNIHOVNY

Den učitelů

Každý rok na naší škole při‑
pravují žáci devátých tříd
oslavu Dne učitelů. Tento
den je ve znamení díků kanto‑
rům za celých devět let, které
s námi museli mnohokrát pře‑
trpět. Přiznáváme, že nejsme zrovna nejhodnější
děti, sem tam máme nějaký ten průšvih a jsme
drzí. Právě proto obdivujeme úsilí a trpělivost
učitelů, kterou s námi mají.
Letos jsme pojali Den učitelů rozdílně, ale vlast‑
ně podobně jako každý jiný ročník před námi
a snad i po nás. Přípravy nás stály hodně práce
a času. Bylo potřeba sehnat výzdobu, růže pro
paní učitelky, klobásy pro pány učitele, vyrobit
sklenice, ve kterých každý třídní učitel našel
vzkazy od svých žáků, učitelé bez třídnictví našli
vzkazy od nás deváťáků. Na každé sklenici byla
také připsána přezdívka učitele a přilepena jeho
fotografie. Dále jsme měli připravený tanec, je‑
hož choreografii vymyslela Nikola Hlubůčková.
Děkujeme jí za trpělivost, kterou s námi měla,
a za ochotu vymyslet taneční sestavu. Trénovali
jsme ji asi dva týdny. Tancovali jsme na melodii
písně Pátá a měli jsme na sobě oblečení retro.
A pozor – zapojili se i chlapci!
Dále bylo potřeba vytvořit prezentaci k soutěži
Co na to žáci?, která byla inspirována televizní
soutěží Co na to Češi? Děkujeme Justýně Šťast‑
né za moderování a organizování této hry. Aby se
využila i sportovní aktivita, zvolili jsme florbal,
který si zahráli učitelé proti žákům. Byla vytvo‑
řena dvě družstva za obě kategorie. Ačkoli nás,
deváťáky, učitelé porazili, den nám to nezkazilo.
Po florbalovém turnaji jsme vyučovali žáky z niž‑
ších tříd, dokud si je nepřevzali jejich učitelé.
Tímto tedy gratulujeme učitelům, kteří vyhráli
florbal, a také učitelům druhého stupně, kteří
vyhráli hru Co na to žáci? Největší dík patří paní
ředitelce, která nám se vším pomohla, pokusila
se splnit každý náš požadavek a strávila s námi
ve škole noc.
Za devátý ročník Andrea Kovaříčková

PÁTEK TŘINÁCTÉHO v knihovně
V pátek třináctého proběhla u nás v knihovně již druhá akce mystického
data v tomto školním roce. Shodou náhod se sešlo přesně 13 dětí, které si
s nadšením vytvořily sádrové masky, zahrály věštící hry, četly pětiminutové
horory a k tomu se občerstvily upečenými třináctkami, špagetami v pár‑
kách a zapily čajem či šťávou. Akce se velmi povedla, užili jsme si spoustu
legrace a děti se těší, až si dodatečně masky vybarvíme.

Marcela Dudková

Noc s Andersenem

rín se na nás smály jeho pěkné knížky jako např.
Moje abeceda, Říkadla, Kocour Mikeš, O chytré
kmotře lišce, Bubáci a hastrmani, Nezbedné po‑
hádky a Kronika mého života. Po prohlídce jsme
se těšili na nákup suvenýrů.
Bertík Šlajer, 3. A

Co jsme se dozvěděli od paní
průvodkyně?

Tatínek Josefa Lady byl švec. Malý Josef vypadl
z kolébky a poranil si pravé oko o ševcovský nůž
knejp. Neviděl na pravé oko, proto prý neměl
prostorové vidění a jeho obrázky byly „placaté“.
Ve třinácti letech namaloval rodný dům se sla‑
měnou střechou.
Celkem nakreslil asi 15 000 černobílých a ba‑
revných ilustrací a 550 obrazů. Nejvíce kreslil
vesničku Hrusice, vodníky, ponocné, zabijačky
atd. Na obrazech jsme viděli, že Ladovi vodníci
stárnuli tak, jak stárnul pan Lada.
Jeho nejslavnější obraz je Rvačka v hospodě.
Sousedé a kamarádi pana Lady se zlobili, že je
nakreslil, jak se perou v hospodě. Když byl obraz

slavný, odpustili mu. Potom se začali na pana
Ladu zase zlobit ti sousedé, které na obraz ne‑
nakreslil.
Viděli jsme fotografii Josefa Lady z Poděbrad,
když navštívil lázně.
Josef Lada byl na další fotografii se svým vnu‑
kem jako vosková figurína. Nikdy se nesetkali,
protože pan Lada se nedožil narození vnuka.
Na této fotografii ale byli přece jen spolu.
Ilustroval knihu Jaroslava Haška o Švejkovi.
Švejka nakreslil nejprve jako štíhlého vojáka.
Když ale spisovatel Hašek zemřel, tak na jeho
počest přemaloval Švejka na tlustého vojáka,
protože Jaroslav Hašek měl silnější postavu.
Kniha Kocour Mikeš byla přeložena do 39 jazy‑
ků.
Alena Ladová nakreslila svého otce v pěti letech.
Prohlédli jsme si kamna, ve kterých topil pan
Lada.
Paní průvodkyně byla příjemná a dávala nám
různé hádanky. Zvládli jsme je dobře.
Žáci 3. A a 3. B

Výborný turnaj v Ostravě

Památník Josefa Lady a jeho
dcery Aleny Ladové

V pátek 6. dubna dopravil autobus děti ze třetích
tříd do Hrusic, kde se narodil český malíř, ilust‑
rátor a spisovatel Josef Lada. Památník Josefa
Lady je velký dům v pěkné zahradě, který nechal
pan Lada postavit pro sebe a svou rodinu. Ex‑
pozice se nachází v přízemí ve dvou místnostech
a v patře v dalších čtyřech místnostech. Jeho
rodný dům v Hrusicích už nenajdeme.
O panu Ladovi jsme se toho hodně dozvěděli.
Moc se nám líbily jeho obrázky. Prohlédli jsme
si i osobní věci Josefa Lady, např. dýmku, pero,
kalamář, barvy na malování a cvikr. Z polic a vit‑
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Celkem 4 týmy se zúčastnily velikonočního
turnaje v Ostravě. Logisticky velmi složité byly
přesuny mezi halami, ale celkově se nám tur‑
naj povedl.
U14 se potýkaly se zdravotními problémy a tak
jejich výkony nebyly úplně optimální. Všechno
si ale vynahradily mimo a turnaj si vážně užily.
Hlavně, že dorazila i Míša!!
U12 měly nejtěžší soupeře a jejich výkon
po dobu turnaje stoupal. Došly až do finále,
kde podlehly výborným Maďarkám a přivezly tak stříbro. 1. Darascak (Hun), 2.Sadská (CZ)
3.Košice (Sk) 4. Berlin (D)
Tým U11, složený z hráček, které nenastupují v zápasech na plné minuty a měly tady ukázat,
že to zvládnou, se zapojil také výborně a skončil
nakonec díky minitabulce na 6.místě.
Největší nápor zažily U10, které absolvovaly
svůj první turnaj a hned mezinárodní a navíc
smíšený! Ve všech zápasech se praly o každý
míč a zaslouženě svoji kategorii vyhrály. Pro nás
to bylo výborné srovnání, protože holky skvěle
bránily a trenéři soupeřů nám jejich výkon velmi
chválili.
1. Sadská, 2. Ostrava, 3.Mohelnice, SSK Litja
(SLO)

Už podesáté se v naší knihovně konala Noc s Andersenem, letos netradičně
se zvířátky – děti byly nadšené z živých brouků a hadů. Také nás navštívila
paní včelařka z Poděbrad, která nám povídala nejen o všem, co s včelaře‑
ním souvisí, ale také dovezla ochutnávku svých výrobků. Mňam. Došlo také
na malování na obličej a bojovku noční Sadskou. Více fotek najdete na na‑
šem facebookovém profilu.

Monika Malinová

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byla na obrázku stará studna, nacházející se v Nádražní ulici za nízkou
zídkou na pozemku ČD nedaleko železničního přejezdu. Jako první správně odpověděl
pan Jaroslav Kučera.

FOTOHÁDANKA NA DUBEN:
Víte kde v Sadské najdete tenhle trochu
nevzhledný „zátaras“, oddělující od sebe dvě
sadské ulice?
Své odpovědi s popisem místa a ulic, případně i Č.P. před nímž „zátaras“ stojí, zasílejte
od středy 2.května (ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď
doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček

Knižní novinky v městské knihovně
B. A. Paris – V pasti lží
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně
vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné deštivé noci se ale
na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí ži‑
vot naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná, kde ne‑
chala zaparkované auto, jestli si vzala prášky nebo že
si domluvila schůzku. V hlavě má jen zmatek a mrtvou
ženu, kterou možná mohla zachránit. Je blázen? Nebo
si s ní zahrává její mysl?

Marcela Mlynářová – Samorostka
Oblíbená autorka řady knížek (Důchodkyně nestří‑
lejte, Z lodiček do holin aj.) přichází s dalším titulem,
který přivítají především ženy ve zralém věku. Líčí své
pojetí života, který prožívá naplno s obdivuhodným
humorem a vitalitou, nenechává se deptat vnějšími
okolnostmi, miluje cestování, přírodu a samozřejmě
i svou rodinu, což jí ovšem nebrání v tom, aby si vždyc‑
ky našla čas na své záliby, o nichž v knížce píše.

Robert Bryndza – Do posledního dechu
Mělo to být vysněné rande…
Šaty nasáklé krví, víčka násilně zavřená. Tak vypadá
mrtvá dívka v kontejneru. Detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová je sice na místě nálezu jako první, případ ov‑
šem nespadá pod její kompetenci. Tento fakt ale Eriku
nedokáže zastavit.

Táňa Keleová‑Vasilková – Jsi jako slunce
Autorka o svém novém románu říká: „Tento příběh
není o mém tátovi a zároveň i trochu je. Ale především
je to příběh všech dcer, které tragicky přišly o své otce
a nedokázaly se s tím vyrovnat, smířit, přijmout smrt
milovaného člověka. Je smutný, protože jsem ho –
po delší pauze – psala jako první po tom, co od nás táta
navždy odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, smutek,
bolest. Současně je to však příběh plný zvratů, překva‑
pení… a lásky.“

Becky Albertalli – Probuzení Simona Spiera
Šestnáctiletý Šimon už nějakou dobu ví, že je gay, ale
ještě není připravený sdělit to okolnímu světu. Jedi‑
nou výjimkou je tajemný Blue, se kterým si Šimon
už několik měsíců vyměňuje e‑maily a jejich vzájem‑
né pouto sílí. Jenže pak citlivá korespondence padne
do nesprávných rukou a Šimon se stane obětí vydírá‑
ní: buď udělá, co se po něm chce, i když se mu to pří‑
čí, nebo riskuje, že si tajné e‑maily přečte celá škola.
V sázce je však ještě mnohem víc – plachého Bluea by
nechtěná publicita mohla vyděsit a Šimon už by nikdy
nezjistil, kdo Blue ve skutečnosti je… Autorka za svůj debutový román ob‑
držela William C. Morris Award a byla nominována na americkou Národ‑
ní cenu za literaturu. Kniha byla několika periodiky jmenována za jednu
z nejlepších knih v žánru Young Adult.

Monika Malinová, vedoucí knihovny
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Kam vyrazit v květnu? Napište si do diáře
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Skautské Velikonoce
Stalo se již tradicí, že na Velikonoce pořádá naše skautské
středisko vícedenní akci, které důvěrně říkáme „Jarní Robinsonáda“. Spí se v klubovně, hrajeme nejrůznější soutěže a hry,
ale hlavně podnikáme výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.
A ne jinak tomu bylo i letos.
Na Velký pátek byl sraz po obědě a celé odpoledne bylo spíše přípravně
pracovní. Nakupovaly se zásoby, řezalo se dřevo, ale zbyl čas i na míčové
hry a večerní opékání buřtíků. V sobotu dopoledne pak byly střelby na ple‑
chovky z airsoftového kuličkového samopalu a samozřejmě jsme si nemohli
nechat ujít polední průjezd motorkářské kolony. Bohužel odpolední výpra‑
vu do Kerska po stopách Bohumila Hrabala nám zhatil déšť, takže jsme se
do klubovny vrátili trochu předčasně. Zato nedělní expedice „Za medvědy,
co se potkali u Kolína“ se vydařila. Krom již zmíněných medvědů jsme si
v Kolíně samozřejmě prošli i Staré město, navštívili Veigertovský dům s mu‑
zejní expozicí „Doba Josefa II.“ a vystoupali na nejvyšší místo Kolína, jímž
je rozhledna „Stará vodárenská věž“. Pak už jen trochu se vyřádit na dět‑
ském hřišti na Kmochově ostrově a hurá domů. V klubovně se ještě uklidilo,
pokřtili jsme nováčky a pak jsme akci rozpustili, aby ráno mohli naši koled‑
níci vyrazit vyšlehat děvčata.

Ještě pro informaci: Kdyby někdo z dětí měl zájem o skautování, tak schůz‑
ky máme vždy v úterý od 16,30 do 18,30 v naší klubovně Na Husínku. Stačí
přijít, nebo se optat na bližší informace na telefonním čísle 604 447 505.

Za Skautské středisko Sadská – Michal Němeček

Intervenční centrum Respondeo pomáhá osobám ohroženým domácím násilím
„K lékaři na ošetření jsem nikdy nešla. Styděla jsem se, že mám
modřiny od svého muže. Nic jsem neřekla ani mámě, ani téměř dospělému synovi. Styděla jsem se za to, co se u nás doma
děje, že s manželem i tak stále ještě jsem, že jsem nenašla sílu
a odvahu od něj odejít. Styděla jsem se přiznat, že se ho bojím.“
Takto a podobně znějí první slova obětí domácího násilí, říká
poradkyně intervenčního centra Respondeo.
Intervenční centrum Respondeo spolupracuje s osobami ohroženými do‑
mácím násilím. Nabízí psychosociální poradenství, sociálně právní pora‑
denství, nehmotnou podporu, doprovody i psychoterapie, vše bezplatně.

První kontakt často probíhá po telefonu, nebo osobně na pobočkách inter‑
venčního centra – Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín. Klient nemusí udávat
své jméno. Termín osobní konzultace je vhodné domluvit předem, aby měla
poradkyně časový prostor.
Najdete nás na adrese: náměstí Přemyslovců 14/11 (budova České spoři‑
telny), Nymburk ‚ možné jsou i terénní konzultace. Telefonické konzultace
Po – Pá od 8,00 – 16,00 hod. tel. 775 561 844), obeti@respondeo.cz
Poskytovaná služba Intervenční centrum Respondeo je finančně podpoře‑
na z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském
kraji a městy Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Mělník.

VÝLET PRO SENIORY do Prahy
Jubilanti duben
Libuše Štěpánová 95 let
Jana Bachanová 80 let
Marie Pramatarová 70 let
Václava Koubová 70 let

PROHLÍDKA SENÁTU
A VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADY

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.

17. května odjedeme z Kostelní ulice v Sadské.

CENY především za jednotlivé herecké výkony

Přesný čas odjezdu bude upřesněn, s sebou svačinu a pití. Cestovné 80,‑Kč

•
•
•

Kdy? Každou středu
od 18.30 v Kulturním
a informačním centru
v Sadské
(1. patro budovy muzea
na Palackého náměstí)
2. května 2018 – VČELY – beseda se včelařem, autorem knih
a mužem mnoha profesí panem Petrem Plaňanským z Nymburka
9. 5. Rozcestí nebude
PÁTEK 11.5. v 15.00 na náměstí 4. ročník SÁZENÍ KVĚTIN
PRO MĚSTO – pojďte se s námi zapojit do akce, kdy můžete

Všem divadelním spolkům děkujeme za účast a budeme se těšit příští rok,
že se opět setkáme. Výsledky 20. ročníku KDD 2018:

osázet truhlíky, které budou celé léto zkrášlovat vybrané měst‑
ské budovy. Sraz před radnicí.Kdo má, doneste si vlastní sázecí
lopatku a zahradnické rukavice, pokud je používáte.
•
16. 5. návštěva Steva Prossera a jeho hosta z Velké Britá‑
nie – program v jednání
•
23. 5. Výtvarná dílna – Tvoření z korálků – tentokrát s Ver‑
čou Váňovou z Poříčan
•
30. 5. Historie státu Izrael – beseda na přání – krátký exkurz
do starověké i moderní historie Izraele – Petr Plaňanský
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

• Jiřině Hrebičíkové za výkon v roli Darling v inscenaci Tenkrát
v Dalastownu
• Julii Horčákové za výkon v roli Eleny Chauvinoé v inscenaci
Na koho to slovo padne…
• Kateřině Dudové za výkon v roli Lízy Doolittlové v inscenaci
Pygmalion
• Jaroslavu Brendlovi za výkon v roli Loupežníka Hrdlořeza v inscenaci Pohádky do hajan

ČESTNÁ UZNÁNÍ
• Julii Růžičkové za výkon v roli Dory Tombové v inscenaci Hrobka s vyhlídkou

• Norbertu Hamerovi za výkon v roli Marcuse Tomba v inscenaci
Hrobka s vyhlídkou
• Janu Pleskačovi za práci s mladým kolektivem v inscenaci
Hrobka s vyhlídkou
• Jitce Hoffmannové a Lence Ježkové za návrh a realizaci kostýmů v inscenaci Tenkrát v Dalastownu
• Martinu Drahovzalovi za práci s mladým kolektivem v inscenaci
Na koho to slovo padne…
• Petře Bartoníčkové za výkon v roli Paní Higginsové v inscenaci
Pygmalion
• Tomáši Čivrnému za scénář a výpravu k inscenaci Pohádky
do hajan
Děkujeme porotcům Lence Lázňovské, Sylvě Rubenové a Jaroslavu
Kodešovi. (Nominace ani doporučení na KDP nebyly uděleny)

INZERCE
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Nebaví vás současná práce? Chcete změnu?
Máme pro vás řešení! Zavolejte nám.

Pracoviště:
Parker Hannifin s.r.o.
Poděbradská 1005
289 12 Sadská
Česká Republika
Divize: Prädifa Technology
Division

Seřizovač
Požadujeme:
• Vzdělání technického směru výhodou
• Praxe ve výrobní podniku min.2 roky
na obdobné pozici
• Porozumění technické dokumentaci - technický
výkres

Restaurace
Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu číšníka
praxe v oboru podmínkou
Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

Soustružník

Pokud Vás nabízená pozice
zaujala, své žádosti doručujte
na personální oddělení osobně
nebo emailem na:

Požadujeme:
Úplné střední vzdělání s maturitou technického
směru
Praxe ve výrobním podniku 2 roky výhodou
Znalost čtení technické dokumentace

325 555 334
personalni@parker.com
www.parker.com

Uvedené pozice jsou v 3-směnném /
nepřetržitém provozu
Nabízíme:

Společnost Parker Hannifin s.r.o.
se zavazují dodržovat Kodex
chování směrem k zákazníkům,
dodavatelům spolupracovníkům
a dalším stranám

Práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Odpovídající finanční ohodnocení
Možnost kariérního růstu, jazykové kurzy
Široký balíček firemních benefitů

Nově rozšířený sortiment a u vybraných krmiv
TRVALE SNÍŽENÉ CENY!!!
Pro stálé zákazníky věrnostní slevové karty. Více info na prodejně.
Věrnostní program Royal Canin 5+1 ZDARMA /např. mini adult 2 kg 249 Kč /
Věrnostní program Ontario 5+1 ZDARMA
Od 25.4 do 15.5. máme pro Vás připraveny zajímavé SLEVY.
Do vyprodání zásob. Např. kočičí kapsička od 7 Kč, sleva na oblečky 20 %…

Otevírací doba pondělí – pátek 9‑17 hod., sobota 8‑12hod,
Husova 273, Sadská.
Věříme, že se Vám bude u nás dobře nakupovat a budete se k nám rádi
vracet.

Potřebujete poradit? Volejte 723966229, 603780413 nebo
pište email:info@pochoutkyapollo.cz

Při předložení tohoto inzerátu získáte jednorázovou slevu 10%. Sleva je platná do 15.5.2018.
Nevztahuje se na zboží v akci.
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