SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 3, ročník: 20, vychází 29. 3. 2019

ZDARMA

V Sokolovně obvykle sportují a cvičí obyvatelé Sadské od dětí až po seniory, v sobotu 2. března se ale proměnila v centrum společenského dění. Sál Sokolovny
zaplnili slavnostně odění tanečníci i tanečnice a s kapelou Pohoda se do pozdních nočních hodin výborně bavili. Více o Společenském plese města Sadská
na straně 8.

Za horší vodu může oprava pístecké úpravny
Kvůli velké rekonstrukci úpravny vody v Pístech budou
muset domácnosti v Sadské vydržet několik omezení.
Občas voda nepoteče nebo bude méně kvalitní. O veškerých výpadcích by ale měly Vodovody a kanalizace
Nymburk včas informovat, aby se lidé mohli dostatečně
vodou zásobit. Omezení potrvají ještě zhruba rok.
Pístecká úpravna se kompletně rekonstruuje, doslova od střechy
až po sklep. Podle Josefa Jiřičného, pracovníka VaK Nymburk se
nyní opravují obě zásobárny pitné vody, staré trubky se vyměňují
za nové nerezové a chystá se montáž nových tlakových filtrů a nové‑
ho zařízení k prokysličení surové vody. „Poté firma zahájí sanaci se‑
dimentačních nádrží, které budou přeměněny na zásobníky surové
vody pro tlakové filtry,“ popisuje postup prací Josef Jiřičný, který je
zároveň vedoucím úpravny vody v Poděbradech. VaK také nechá‑
vá vyměnit čerpací techniku, čímž by měl ušetřit provozní náklady,
především za elektrickou energii.
„Pracuje se také v prameništi. Vrtáme tři nové studny, re‑
konstruujeme přiváděcí sběrný řad od stávajících a nových vrtů
k úpravně vody,“ pokračuje ve výčtu prací Jiřičný. Kompletně se

opraví také kalové zařízení, veškeré elektrorozvody včetně řidících
systémů a dálkových přenosů na dispečerské pracoviště.
Oprava nemine ani samotnou budovu. „Bude se vyměňovat
vnitřní sanita, opraví se stěny, podlahy, vymění obložení, okna, ob‑
jekt zateplíme a upravíme i terén kolem, včetně nového oplocení,“
upřesňuje Jiřičný.
Technologickou novinku představuje instalace UV lampy, která
svým UV zářením bude dezinfikovat pitnou vodu.
Veškeré práce se dějí za normálního provozu úpravny, což klade
velké nároky na plánování a koordinaci prací. „Nelze vyloučit mož‑
né krátkodobé výpadky v dodávce vody a také občasné zhoršení
její kvality. O všech těchto možných stavech se budeme snažit včas
informovat,“ uzavírá pracovník společnosti VaK. Starosta Sadské
Milan Dokoupil dodává: „Pokud se dozvíme vše včas, budeme se
snažit občany informovat různými kanály. Zpráva se určitě objeví
na webových stránkách a zazní v místním rozhlasu.“
Provoz úpravny vody by se měl do normálních kolejí vrátit v příš‑
tím roce na jaře, kdy by měly být veškeré opravy hotové.
Jolana Boháčková
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 27. února 2019
Rada města schválila:
dotaci HANDICAP CENTRU SRDCE, o.p.s., Podě‑
brady, na provoz Týdenního stacionáře v Chotěšicích
k úhradě části nákladů spojených s umístěním handica‑
povaného sadského občana ve výši 4 tisíce korun. Rada
zároveň schválila VPS o přidělení dotace
pronájem části pozemku parc. č. 2099/12 o výměře
50 m² v k. ú. Sadská paní O. K. P. za roční nájemné
ve výši 350 korun
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení SIS
č. 3005/00066001/2018‑KH/Rý/BS k pozemkům
parc. č. 1657, 1756/1, 1748/3, 1286/1 (silnice II/334)

v k. ú. Sadská, na kterých bude probíhat stavba „Sad‑
ská, ul. Čs. armády a Prokopova – rekonstrukce ve‑
řejného osvětlení“, se Středočeským krajem, Praha,
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 33 950 korun
Rada města doporučila ZM schválit odkoupení po‑
zemku parc. č. 1748/4 v ulicích Čs. armády a Nádražní
za cenu 13 tisíc korun dle znaleckého posudku od firmy
České dráhy, Praha.
Rada města odsouhlasila záměr města odkoupit po‑
zemek pod komunikací parc. č. 2398/5 (ostatní plocha,
komunikace) v k. ú. Sadská od firmy Lesy České repub‑
liky, Hradec Králové.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Svoz odpadu
černá popelnice – směsný odpad – vývoz jednou v týdnu a to v noci z pondělí na úterý
hnědá popelnice – bio odpad – vývoz jedenkrát za 14 dnů též v noci z pondělí na úterý (každý sudý týden)
první jarní svoz bio odpadu je 2. dubna

Sběrné místo Pod Bory
odpadní místo pro sběr velkoobjemového odpadu je určeno pouze občanům města Sadská po předložení
dokladu o zaplacení poplatku
provozní doba: pondělí, středa, pátek od 15 do 18 hodin, sobota od 8 do 12 hodin

Sběrné místo Hlouškova
odpadní místo pro sběr bio odpadu a větví pro občany města Sadská
provozní doba: úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin, sobota od 10 do 12 hodin
Další informace na tel. 722 072 770

Začíná svoz bioodpadu
V průběhu března byl opět otevřen dvůr
na bioodpad v Hlouškově ulici. První jarní vývoz bio popelnic z domácností zajistí svozová
společnost v úterý 2. dubna. Je ovšem třeba
dbát na správné třídění.
Rádi bychom požádali občany, aby do odpadních
nádob vhazovali skutečně pouze odpad, pro který jsou
určeny. Dodávka biologicky rozložitelného odpadu
na kompostárnu byla opakovaně znečištěna, neboť se
v tříděných nádobách nacházel i jiný než rozložitelný
odpad.

V kompostárně však tento odpad nepřijmou a uklá‑
dají celé návozy jako směsný komunální odpad. Ten je
ovšem likvidován za vyšší náklady a my musíme dopla‑
tit navíc i překládku veškerého odpadu.
Tato výtka se týká i třídících kontejnerů na plast
a papír. Do modrých nádob totiž patří pouze papír, ni‑
koliv tzv. tetrapackové obaly, ty by měli lidé vyhazovat
do plastů. Nesprávné třídění bohužel znamená zbyteč‑
né navýšení nákladů města.
Jakub Barták,
místostarosta

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

Poplatky
za odpady a psy
Poplatky za svoz odpadu:
660 korun
(děti do tří let neplatí)
Poplatky pro majitele psů:

Do žlutého kontejneru na plasty:

Do modrého kontejneru na papír:

Patří:

Patří:

+ PET lahve
+ plastové kelímky
+ plastové tašky a sáčky
+ polystyren
+ výrobky a obaly z plastů
+ nápojový karton = obaly od mléka, džusu

+ krabice
+ noviny, časopisy a letáky
+ papír a obálky, kancelářský papír
+ knihy, sešity
+ papírové obaly

Nevhazujte

‑ mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír
‑ voskovaný papír
‑ použité plenky a hygienické potřeby
‑ tetrapack obaly od mléka, džusů, atd.

‑ novodurové trubky
‑ obaly od nebezpečných látek

Nevhazujte

za psa v rodinném domě 200
korun/ za druhého a každého
dalšího psa v rodinném domě
300 korun/ poživatel starob‑
ního, invalidního, vdovského
či vdoveckého důchodu, nebo
poživatel sirotčího důchodu
za psa v rodinném domě platí
100 korun (za každého druhé‑
ho a dalšího 200 korun)
za psa v bytě 500 korun/ 1000
korun/ 200 korun (300 korun)
Kdo neuhradí poplatky za od‑
pady nejpozději do 31. břez‑
na 2019, bude mu na základě
ustanovení čl.7, odst. 2 OZV
města Sadská č.2/2015 po‑
platek navýšen o 50 procent.
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Sadská atraktivní také pro turisty
Zimní měsíce skončily a přichází tak opět
čas procházek či vyjížděk na kole. Kromě
zabezpečení pohodlí našich občanů se
snažíme zvýšit atraktivitu Sadské i pro
turisty a cyklisty z okolí.
Podařilo se nám ještě před příchodem teplých
měsíců opravit povrchy některých ulic a proře‑
zat i pročistit přilehlé porosty. Tyto úpravy se tý‑
kaly především chatových oblastí Na Vodrážce,
Mrsoly a Na Zámku.
V Mrsolích a Na Zámku jsme umístili také
nové vývěsní tabule a orientační turistickou
mapu. Přikoupili jsme rovněž lavičky na náměs‑
tí a doplnili další odpadkové koše. Někteří turis‑
té již stihli úspěšně odhalit všechna místa naší
nové naučné stezky.
Od počátku dubna bude opět přístupné
nádvoří kostela svatého Apolináře, a to denně
od 7 do 19 hodin
Jakub Barták,
místostarosta

U zastávky Mrsolská cesta se opětovně ob‑
jevila hromada odpadků, které tam někdo ne‑
smyslně vyhodil. Zřejmě si někdo plete toto
místo s veřejnou skládkou. Přitom odpad může
odevzdat ve sběrném dvoře. V minulosti jsem
zde vysbíral také mnoho nepotřebných sklenic
a lahví od alkoholu, které dotyčný mohl vhodit
do příslušného kontejneru na sklo. Jak je vidět
z přiložené fotografie (odhozené invalidní ber‑
le), zřejmě se tu někdo zázračně uzdravil.
Pavel Mazánek

Program Pomoc rodinám s dětmi pomohl
i teenagerovi Petrovi
V rámci programu Pomoc rodinám s dětmi
Rodinné zázemí je pro nás všechny
a hlavně děti velmi důležité. Teenager
Petr o tom ví své. Vyrůstal bez matky
a s otcem si nedokázali vytvořit dobrý
vztah. Šancí na lepší život je teď pro něj
nová škola.
Šestnáctiletý Petr žije pouze s otcem, matka
se ho v raném dětství zřekla a nestýkají se spo‑
lu. S tím se Petr stále jen těžko vyrovnává, mat‑
ka mu chybí. Navíc rodina nemá peněz nazbyt.
Na klidu Petrovi nepřidá ani to, že se s otcem
často stěhovali a on si tak jen obtížně hledal
kamarády. Vše vyvrcholilo tím, že se Petr začal
toulat, občas ho musel otec hledat, když domů
vůbec nepřišel.
Vhodné prostředí
V té době se táta Petra obrátil na Respondeo
s žádostí o pomoc. A jelikož to bylo ve chvíli, kdy
Petr ukončil základní školu, bylo nutné nejdřív

ze všeho najít pro Petra vhodnou střední školu.
Protože projevil zájem vyučit se o v oboru ku‑
chař – číšník, začali jsme hledat pro něj tu nejví‑
ce vhodnou. „Našli jsme ve vzdálenějším koutu
Čech malou školu s téměř domácím prostředím,
kde je ve třídě pouze několik dětí, s nimiž je pra‑
cováno individuálně. Navíc ke škole patří také
internát, což je pro Petra, který se doma necítí
dobře a proto často z domu utíká, určitým vý‑
chodiskem,“ říká sociální pracovnice, která s ro‑
dinou pracuje.
Šance na lepší život
Petr možnost navštěvovat tuto školu velmi
přivítal a na nový začátek se velmi těšil. Společ‑
nými silami jsme zařídili vše, co bylo k přijetí
na školu třeba. A Petra opravdu na školu přija‑
li, navíc se podařilo vzhledem k složité finanč‑
ní situaci rodiny domluvit splátkový kalendář
na placení ubytování a stravy.

nabízíme pomoc a podporu rodinám s dět‑
mi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé
životní situace, jsou v agendě orgánu sociálně‑právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí
na území Nymburska, Poděbradska a okresu
Mladá Boleslav.
Pomoc a podpora je vždy bezplatná, realizu‑
je ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci
s příslušnými rodinami a OSPODy. Služba je
poskytována převážně terénní formou, kon‑
zultace jsou možné po telefonické domluvě
také v prostoru Respondea, z. s.

Nyní už nezbývá, než Petrovi držet palce, aby
dokázal nového začátku plně využít, školu do‑
končil a v budoucnu si našel zaměstnání, které
ho bude bavit.
Naďa Hanuš Vávrová,
manažerka projektu Zdravá 5

S pomocí města to má fotbal v Sadské snazší
Většina fotbalových hřišť v okolí vlastní města a obce a ty se
o areály starají pomocí různých dotací nebo vlastních prostředků. Náš klub AFK Sadská je ale majitelem celého areálu
fotbalového hřiště včetně budov, což představuje velkou zátěž
pro náš rozpočet.
Udržet v chodu klub a ještě se starat o chátrající budovy není vůbec
snadné. Od našeho svazu ani od jiných institucí jsme žádnou výraznou
podporu nedostávali a v minulých letech nám město přispívalo pouze
na chod mládeže, což bylo samozřejmě
milé, ale na údržbu budov a areálu pro‑
středky nezbývaly. Řešily se hlavně ha‑
varijní věci, většinou svépomocí, aby to
bylo co nejlevnější a tak se stav celého
areálu zhoršoval.
V posledních zhruba třech letech se si‑
tuace zlepšuje. Od Ministerstva školství
dostáváme již druhým rokem prostřed‑
ky na mládež, občas dostaneme dotaci

od Středočeského kraje
a město změnilo dotační
podmínky pro spolky, díky
tomu můžeme postupně re‑
konstruovat hlavně budovy.
Například na podzim jsme
díky podpoře města moh‑
li zrekonstruovat kabiny
pro rozhodčí. Vyměnily se
elektro rozvody, okna, podlahové krytiny, nové omítky a hlavně v kabi‑
ně máme zcela nový sprchový kout, což je jeden z požadavků fotbalo‑
vého svazu na vybavení kabin rozhodčích. Tak snad na nás budou nyní
hodnější.
Díky městu jsme také mohli zvelebit zázemí pro návštěvníky naší
restaurace a rodiče čekající na své potomky, až skončí jejich trénink.
Z prostředků města vzniklo v našem areálu nové dětské hřiště s hracími
prvky.
Michal Klokočník
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Provoz veřejného pítka
s kyselkou Sadka
Letos uplyne 85 let od chvíle, kdy byla
v tehdejším cukrovaru pana Bauera navrtána minerální voda. Kyselka osvěžuje
své příznivce dodnes
Před 85 lety to byl v Sadské celkově pátý vrt
na minerální vodu. Zastihl kyselku v hloubce
80,5 metru. Zatímco starší čtyři vrty v areálu
někdejších lázní na severu města už využívány
nejsou, vrt Sadka je stále zdrojem uhličité vody
s příjemnou chutí.
Tak jako v předchozích letech bude pítko na‑
pájené vrtem Sadka zprovozněno i pro sezónu

2019. Stane se tak v úterý
2. dubna v 10 hodin v ulici
Prokopova za účasti nové‑
ho vedení města Sadská
i nových majitelů areálu
a vrtu s uhličitou vodou.
Slavnostního zahájení
sezóny pítka se zúčastní
i pracovníci firmy AQUA ENVIRO, kteří se
dlouhodobě zabývají provozem tohoto vrtu
a kvalitou jeho vody. Veřejnost srdečně zvána!
Libor Oliviano Michele

Pramen Sadky poteče vždy
od 9.30 do 10.30 a od 15.00 do 16.00.

Mistr četby

Blahopřání jubilantům

V rámci akce Březen – měsíc knihy byl
v sadské městské knihovně vyhlášen pan
Jaroslav Svoboda Mistrem četby. V uply‑
nulém roce měl nejvíce výpůjček, celkem
62 za kategorii mužů. Tento pilný čtenář
byl po zásluze odměněn.

V měsíci březnu oslavili významná životní jubilea

paní Blažena Dvořáková 80 let
paní Milena Kulhánková 80 let
paní Hana Stará 86 let
paní Božena Vlasatá 94 let

Marcela Dudková,
knihovnice

Pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost oslavenkyním
přejí jejich rodiny a k blahopřání se připojují také zástupci
Městského úřadu. Pan starosta Milan Dokoupil
a matrikářka paní Pavlína Koubová jim osobně popřáli
a předali květinu a malý dárek.

Obracíme se na jubilanty, kteří v letošním roce oslaví 75 let, 80 let,
85 let, 90 let a výše let a uvítali by návštěvu z městského úřadu u sebe
doma a také by chtěli poblahopřát ve zpravodaji města Sadská –
Sadských novinách, aby se přihlásili sami nebo je přihlásili jejich rodinní
příslušníci, a to asi jeden měsíc před narozeninami.
INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ. ANO NEBO NE?
Více realitních kanceláří znamená větší pravděpodobnost
úspěšného prodeje. Takto přemýšlí stále velké množství
prodávajících. Prodej nemovitosti, kterou nabízí několik realitních
kanceláří současně, zpravidla nedopadne dobře. Rivalita mezi
makléři vede k rozporům a tlakům na prodávajícího. Ve většině
případů nakonec prodávající podlehne a nemovitost se prodá
mnohem levněji, než je její skutečná cena.
Pokusím vysvětlit podstatný rozdíl v přístupu realitních
kanceláří, ale také zájemců o koupi, k nabídce nemovitostí
S výhradním zastoupením a BEZ.
VAŠI NEMOVITOST NABÍZÍ DVĚ A VÍCE REALITNÍCH
KANCELÁŘÍ
I zájemci o nemovitost již zjistili, že když nemovitost nabízí více
RK, tak je to pro ně výhodné. Není nic jednoduššího, než zavolat
do každé RK a říct „Kdo mě u majitele nemovitosti usmlouvá
nejnižší cenu, tak od toho to koupím“. Výsledek? Realitky vám
volají, že mají zájemce, ale že byste měli dát SLEVU, protože
to a to… Ve skutečnosti se snaží prodat vaši nemovitost ne za co
nejvyšší možnou cenu, ale ZA KAŽDOU CENU. Zcela logicky,
protože se bojí, že jiný makléř z jiné RK bude rychlejší.
To nemluvím o přípravě a prezentaci vaší nemovitosti vzhledem
k nejistotě úspěšnosti prodeje. Další podstatná věc je, že v inzerci
na realitních serverech se nemohou dublovat inzeráty stejných
nemovitostí, takže makléři prezentují rozdílné ceny, velikost
nemovitosti nebo pozemku atd., prostě musí napsat jinou
informaci, než ji má v inzerci jiná realitní kancelář a to proto, aby ji

servery vůbec přijaly do inzerce. Výsledek? Zájemce je zmatený
a nemovitost získává na nedůvěryhodnosti.
VAŠI NEMOVITOST NABÍZÍ VÝHRADNĚ JEDNA REALITNÍ
KANCELÁŘ
Výhradní zastoupení přináší pro majitele nemovitosti především
komfort v podobě nadstandardního servisu (příprava nemovitosti,
nafocení, video prohlídky, půdorysy, promyšlený marketing atd.),
dosažení nejvyšší možné prodejní ceny a celkového zkrácení
doby prodeje nemovitosti. Makléř je motivován poskytnout co
možná nejlepší servis a prodat nemovitost za nejlepší možnou
cenu. Makléř tzv. „kope za vás“, má prostor pro svoji práci
a vyjednání nejlepších podmínek pro prodej vaší nemovitosti.
Samozřejmostí je zpětná vazba makléře
k majiteli a informovanost o průběhu
prodeje společně s nadstandartní péčí
a zájmem.
Toto je pouze snaha o vysvětlení
zásadních rozdílů v chápání z pohledu
prodávajících majitelů a kupujících
zájemců. A věřte, že toho je opravdu víc.
Pokud chcete bez starostí prodat svoji
nemovitost za tu nejlepší cenu, budu ráda,
když se na mě obrátíte.
Martina Boušková,
Vaše realitní makléřka pro Sadskou a okolí
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„Bejvávalo“ – Naši sousedé IV.
Komu by se nelíbil starý domeček u Zvoničky. Namaloval ho
sadský malíř Josef Vokoun. Dnes už ho tam ale nenajdeme.
Stával naproti našemu domu a bydleli v něm Dvořákovi. Chybí zde i další tři domy – Bímův, Hráškův a Vágnerův. Dnes se
v těchto místech rozprostírá tržiště a stojí ořech.
Dříve v domku hospodařil Jarda Dvořák se svou matkou. Živil
se jako povozník a staral se o dva koně, kteří ho na slovo poslouchali. Pracoval s nimi na polích, dovážel lidem různý materiál, dříví, uhlí a jezdil s nimi též na poutě do Staré Boleslavi.
Jarda byl dlouho svobodný a často vysedával po hospodách.
Jeho matka mu domlouvala a moc chtěla, aby žil spořádaný
život a měl rodinu. Stará paní k nám denně chodívala „na táčky“ a s mou maminkou si moc rozuměla.
Po její smrti si Jarda přivezl z Dobřichova hezkou a šikovnou
vdovu s dcerou. Následovala svatba a mladá hospodyně začala pečovat o dům. Mezi Zvoničkou a domkem udělala malou zahrádku se spoustou květin a nízkým plůtkem. U studny
na dvoře postavila lavičku, u ní zasadila dva šeříky a na konci
zahrádky zasázela ovocné stromky. Mimochodem ořech, který zde roste již 70 let, dodnes plodí a hodně místních lidí si
na jeho ořeších pochutnává. Když jsme ho sázeli, Jarda strom
na dvoře nechtěl, že mu tam bude vadit, a zasazený stromek
ze země vytáhl a zahodil. Paní však ořešák zachránila a spolu
s ní jsme ho znovu zasadili a přikryli různým hospodářským
nářadím. Stromek se ujal a vyrostl. Bohužel paní Dvořáková
si plodů neužila, protože se od Jardy za pár let odstěhovala.
Také velmi ráda malovala a celý byt vylepšovala kresbičkami.
Na průjezdě namalovala obrázek opilého mladíka a otrhané-

ho starce s nápisem: „V mládí hýříval – ve stáří o hladu býval.“ A věřte nebo nevěřte, opravdu se tak stalo. Jarda nakonec zůstal sám v nevytopeném bytě a často o hladu byl. Paní
od něho s malým Járou odešla a její dcerka Květa se vdala.
Jára vystudoval v Kopřivnici na inženýra, čímž se jeho otec
chlubil v hospodách kamarádům a ukazoval jeho fotografii.
Do domku se později nastěhovali jejich příbuzní Hrochovi.
Za čas se na MNV rozhodlo, že to bude okolo Zvoničky hezčí,
když se čtyři staré domky zbourají a vybuduje se tam klidová
zóna – park. Časy se ale mění a tak je tam v současné době
tržiště a veřejné WC.
Domky zmizely, jejich obyvatelé zemřeli a mě zůstala jen
vzpomínka na sousedy, které jsme měli rádi. Se všemi sousedy
jsme dobře vycházeli, protože jsme se snažili mít v ulici pohodu, rodiče byli pro nás příkladem.
Miluše Borovenová
Kulturní a informační centrum města Sadská , Sbor dobrovolných hasičů Sadská
a Základní kynologická organizace Sadská pořádají tradiční

Výlet pro seniory
na ZAHRADU ČECH do Litoměřic
Odjezd 11. dubna v 8 hodin
z Kostelní ulice v Sadské
Všichni kutilové a zahrádkáři pojeďte s námi na výlet a vybrat si z širokého
sortimentu potřeb pro vaši zahradu.
Přihlásit se můžete v KIC a knihovně, cena autobusu 80 korun.
Každou středu od 18.30 v Kulturním
a informačním centru v Sadské
1. patro budovy muzea na Palackého nám.

V dubnu kratší pauza. První ROZCESTÍ bude ve středu 17. 4.
v 18.30 v KICu – Burza knih spojená s besedou o oblíbených
knihách. Povede Maruška Vinšová. Přineste tři knížky, které chcete
věnovat, resp. místo kterých si budete moci vybrat a odnést domů jiné
tři. Těšíme se na vás.
24. dubna – beseda s paní Hanou Habartovou, certifikovanou trenér‑
kou paměti III. stupně, členkou České společnosti pro trénování paměti
a mozkový jogging – nejen o prevenci poruch paměti a Alzheimerově
chorobě.
Na květen 2019 připravujeme další ročník oblíbeného Sázení květin
pro město a víkendovou akci Den pro rodinu. Na květnových Roz‑
cestích vás čeká např. cestopisné vyprávění, výtvarná dílna či diskusní
večer o budoucnosti.
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

30. 4.
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Program:
od 16.30 do 17.30 – registrace malých čarodějnic u staré Ježibaby
u knihovny na náměstí, start z náměstí stezkou plnou úkolů směrem
Na Skálu (startovné 20 korun)
17.30 - DISCO a řádění pro čarodějný potěr (Kynologický areál)
19.00 - Velký oheň zaplane (SDH)
19.30 - DISCO pro zkušené ježibaby a čaroděje
K tanci i poslechu hraje DJ čaroděj Ivo Procházka
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Návštěva místní knihovny

Dne 17. ledna pro nás byla v knihovně připra‑
vena beseda s panem spisovatelem Jiřím Wal‑
kerem Procházkou. Vyprávěl nám o knížkách,
které sám napsal. Zároveň jsme se dozvěděli
i něco nového o fantasy a sci‑fi literatuře. Během
vyprávění jsme vyplňovali kvíz, který jsme všich‑
ni s přehledem zvládli. S panem Procházkou to
bylo opravdu zábavné dopoledne.
Adéla Pobudová, 9. A

Byli jsme v divadle
V pondělí 11. února jsme navštívili s Klubem
mladých diváků představení Divadla v Dlouhé
s názvem Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční
povídka. Tématem byl příběh pětiletého chlap‑
ce Pavlíka, který se ztratil na Štědrý den. Než
se vrátil domů k rodičům, procházel se vánoční
Prahou a prožil napínavé chvíle se zajímavými
lidmi, které cestou potkal, např. pána s kaprem,
posledního pražského lampáře, seznámil se
s pošťákem atd.
Představení bylo ozvláštněno tím, že hlavní roli
chlapce ztvárnil dospělý herec (Pavel Tesař).
Všichni účinkující se střídali v několika rolích,
museli zvládnout i živou hru na hudební nástroje
a zpěv, protože scény byly prokládány hudební‑
mi čísly.
Představení nás pobavilo a účinkující sklidili vel‑
ký potlesk za své obdivuhodné výkony.
Kateřina Kališová, 9. B, Eliška Urbanová, 9. A

Úspěch v okresním kole
konverzační soutěže
v německém jazyce

Markéta Colová a Eliška Urbanová z devátého
ročníku a Tomáš Vopěnka a Filip Skála ze sedmé‑
ho ročníku se dne 13. února zúčastnili okresního
kola konverzační soutěže v německém jazyce.
Součástí soutěže byl poslech, dále konverzace
s porotou na vylosované téma a popis obrázku.
Chlapci se skvěle umístili – Filip získal 1. místo
a Tomáš obsadil 2. místo ve své kategorii.

Dějepisná olympiáda

Dne 16. února se konalo okresní kolo dějepisné
olympiády (48. ročník, 2018/2019) s tematic‑
kým zaměřením: „Za poznáním, za obchodem
i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Toto

téma je velice široké na rozdíl od minulého roč‑
níku, ve kterém bylo téma „První republika.”
Nejlepšími řešiteli školního kola byli Kateřina
Kališová z 9. B, Pavel Skála z 8. A a Viktorie Hu‑
rychová z 9. A. Tito žáci pak dostali propozice
k okresnímu kolu, které se konalo v Domě dětí
a mládeže v Nymburce. Do Nymburka doprovo‑
dila žáky paní asistentka Škrabánková.
Pak přišla zkouška vědomostí a píle, kterou mu‑
seli žáci prokázat při testu. Test měl přibližně
28 otázek a úkolů. Neskládal se jen z informací
z předchozího kola a dalších materiálů, ale byly
tam i otázky a úkoly, které mohly žáky překvapit.
Na test měli žáci čas asi hodinu a půl. Někteří ře‑
šitelé vyplnili test velmi rychle.
Jakmile naši žáci dopsali test, mohli jet domů
a čekat na výsledky. Výsledky se dozvěděli až
druhý den. Žákům se vedlo velmi dobře, i když
se neumístili tak, aby mohli pokračovat v kraj‑
ském kole. Výsledky ale byly stejně fantastické.
Kateřina Kališová, 9. B

Pohádka Čert a Káča

Jaké zážitky mají děti z 2. B z divadelního
představení?
Dnes jsem se těšila do školy, protože jsme šli
do kina na pohádku Čert a Káča. Krásně tam zpí‑
vali a tancovali a bylo to vtipné. Měli také hezké
kulisy. Už se zase těším na další pohádku. Dou‑
fám, že bude také moc krásná. (Ema Hérová)
Pohádka byla vtipná a hezká. Hrály v ní čtyři po‑
stavy – Káča, čert, ovčák Jirka a kněžna. (Lukáš
Vodička)
Byla tam zlá kněžna, čert, Káča a Jiřík. Moc jsem
se nasmála. (Pája Zahrádská)
Dnes jsme byli v sadském kině. Pohádka byla
trochu legrační. Moc se všem líbila. Ovčáček za‑
chránil kněžnu před čertem. (Anna Kracíková)
Bylo to veselé. Moc se mi líbilo, že čert unesl
Káču. Ale Káča se zase vrátila na zem a všechno
dobře dopadlo. (Dan Pavézka)
Byla tam zlá kněžna. Moc se mi líbilo, jak herci
zpívali. Také se mi líbily kulisy. (Silvie Draho‑
rádová)
Těším se, až vyrostu. Budu také herečka. (Anič‑
ka Wolfová)
Ta pohádka byla vtipná. Byla i poučná. Ukáza‑
la nám, jak se máme chovat. Také jsem se bála.
(Nela Němcová)
Hezky tam hráli. Káča byla nedočkavá, čert ne‑
spravedlivý. Líbily se mi kulisy. (Tadeáš Stárek)

Nejvíce se mi líbilo, když Káča vzala vidle a pro‑
hnala čerta! (Stázka Kovaříčková)
Nejvíc se mi líbilo, jak Káča rozbila vidle o čerta.
A jak herci zpívali. Moc se těším na další pohád‑
ku. (Anežka Mašková)
Moc jsem se smála. Káča přerazila vidle o čerta.
Líbilo se mi, jak herci otáčeli kulisy. (Kristýna
Hnízdová)
Kéž by bylo další divadlo! (Eliška Knapíková).

Klub mladých diváků

Na poslední představení v tomto školním roce
jsme se vypravili 4. března do Divadla ABC.
Přestavení mělo název Bedřich Smetana: The
Greatest Hits.
Jednalo se o muzikál, který trval téměř tři hodi‑
ny. Děj nás zavedl mezi členy jednoho divadel‑
ního souboru, který musel z finančních důvodů
rychle nazkoušet nové vystoupení. Podmínkou
bylo, aby v muzikálu zazněly nejznámější hity
inspirované právě skladbami z devíti oper Bed‑
řicha Smetany.
Slyšeli jsme sbor, árie, duety i ukolébavku jako
např. Fanfáru z Libuše, Rozmysli se, Mařenko,
Hajej, můj andílku, Jsme svoji, Znám jednu dív‑
ku a další. Pobavily nás komické situace, líbila
se nám živá kapela, nádherné kostýmy i hudební
a pohybové vystoupení herců.
Na muzikálu spolupracoval Ivan Hlas a Jiří Ja‑
nouch. Ze známějších herců jsme viděli Veroni‑
ku Gajerovou, Zdeňka Vencla, Veroniku Kuba‑
řovou, Radima Kalvodu a další.
Věříme, že toto představení bude ještě dlouhou
dobu navštěvovat mnoho diváků.
Daniela Čebotaru, Linda Foučková, 8. B

Den matematických
a logických her

Tento den jsme uspořádali 5. března, a to
na druhém stupni a v některých třídách prvního
stupně. Hráli jsme různé hry, které vyžadovaly
logické a taktické myšlení. Např. Ligretto, Hec‑
kmeck, Qwirkle, Speedy, Abaku, Bobří banda,
Matematika v kostce, Dostihy
a sázky, Activity atd. Hry jsme
si buď půjčili ze školy, nebo jsme
si přinesli své vlastní. Celý den
nás velmi bavil a všichni si užili
spoustu zábavy.
Aneta Klacková, 9. B

Fotosoutěž

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byla okénka dlouhodobě rozestavěné sportovní haly za Sokolovnou. Jako první správně odpověděla paní Lenka Hanousková.

FOTOHÁDANKA
NA BŘEZEN:
Víte, kde v Sadské najdete tyto zapomenuté staré závory?
Své odpovědi s názvem místa zasílejte od pondělí 1. dubna (ne dříve!)
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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Sportování ve školce
Koncem února se konal ve všech pěti třídách MŠ Sadská „Sportovní den“. V březnu se děti dozvěděly mnoho nového, zavítalo
za nimi divadlo a ty nejstarší se také fotily na památeční tablo.
Děti ze třídy Žabiček jezdily na lyžích, hrály různé míčové hry a závo‑
dily v družstvech. Každý čtvrtek chodí Žabičky cvičit do místní sokolovny,
kde hrají pohybové hry, cvičí jógu, plní úkoly, ale hlavně běhají a skotačí.
I ve třídě malinkých Lištiček si děti užily „Sportovní den“. Po příchodu
se děti proběhly, následovala rozcvička na protažení těla a poté se všechny
děti vrhly na sportovní disciplíny v hodu na koš a střelbě na brány. Pokra‑
čovaly závody v pytlích a slalomové jízdy s trakařem. Odměna byla sladká
tečka v podobě lízátek.
Děti ze třídy Berušek si vybraly nejkrásnější únorový den a podnikly vý‑
let do lesa. Hledaly stopy zvířátek a také jim přinesly něco dobrého na zub.
Jednou týdně chodí cvičit do Sokolovny.
Třída Delfínků si sportování také náležitě užila. Děti byly převlečené
do sportovních úborů, chodily na chůdách, závodily na balančních autech,
hrály fotbal a soutěžily v týmech. Každé úterý chodí Delfínci sportovat
do Sokolovny, kde se jim moc líbí, protože se učí nové pohybové aktivity,
soutěží, cvičí, hrají florbal a míčové hry. Sportováním se ve všech třídách
snažíme rozvíjet u dětí motorické i pohybové dovednosti.
Třída Kuřátek se v průběhu března v rámci tematického bloku „Ten dělá
to a ten zas tohle“ seznamovala s různými povoláními. Protože je první
jarní měsíc nazýván také měsícem knihy, navštívily děti knihovnu a se‑
známily se s jejím fungováním. Paní knihovnice pro ně připravila poutavý
program. V dalších dnech se pak děti podívaly do říše pohádek.
V březnu se největší předškoláci fotografovali na památeční almana‑
chy a tablo. Také do naší školky zavítalo hudební divadlo Gábiny a Katky
s pohádkou „Jak Oskárek našel petrklíč“. Skřivánek Oskárek není jen tak
obyčejný ptáček. Pomáhal popleteným vílám Gabčulínce a Kaťulínce pro‑
bouzet jarní kytičky, travičku, bylinky, ptáčky a jiná zvířátka. Do všeho se
zapletl i mrzutý krtek. Jak to s ním dopadne? Jako v každé hezké pohádce

dobře. Děti si také zazpívaly písničky Travička zelená, Prší prší, Studánko
vstávej či Komáři se ženili. Doprovázela je hra na kytaru a basu. Jarní at‑
mosféra byla navozena i hrou na zvonkohry. Děti byly nadšené a předsta‑
vení se jim velmi líbilo.
Všech pět tříd navštívilo sadskou knihovnu Karla Viky, kde se uskuteč‑
nila beseda s paní knihovnicí Marcelou Dudkovou na téma České tradice
od Masopustu k Velikonocům. Děti si také zopakovaly všechny jarní kytičky
a vyslechly povídání o jaru. Netrpělivě již všichni očekáváme příchod jara
a slunečného počasí, abychom mohli trávit co nejvíce času pobytem ven‑
ku, v přírodě a pozorovat její proměny.
Podrobnější informace o dění v MŠ naleznete na
www.ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

8

Z KULTURY

Plesová sezóna vrcholila v sadské Sokolovně
První březnovou sobotu sokolovna hostila spoustu krásných dam ve večerních šatech i pánů v tmavých oblecích.
Po roce se opět konal Společenský ples
města Sadská.
Dlouho nebylo jasné, jak vyřešíme novou
podlahu v Sokolovně, po níž se smí chodit jen
ve sportovní sálové obuvi. Naštěstí vše dobře
dopadlo a díky novým kobercům a pronájmu ta‑
nečního parketu ples vypadal velmi slavnostně.
Na zahájení pronesl několik slov starosta
Milan Dokoupil a hned na to zaplnily parket
tanečnice juniorky Dance Factory při RC Život
je hra. Jejich starší kamarádky Dance Facrory
Teens nám předvedly taneční umění o něco málo
později. Překvapivé barevné obrazce Daniela
Doležala nazvané Led light show jsme mohli
obdivovat po desáté hodině. Nechybělo vystou‑
pení Vánku pod vedením Petry Vávrové. A pak
už mohla přijít hra s barevnými lístky. Někdo
se radoval z větší výhry, někdo z malé, ale jeden
šťastný manželský pár ze Sadské se může těšit
na jarní wellnes pobyt v hotelu Studánka, což
byla hlavní cena města.

Ráda bych poděkovala všem,
kteří se na přípravě plesu jakým‑
koliv způsobem podíleli. S vý‑
zdobou Sokolovny a uklízením
po plese nám pomohli někteří
členové a členky DS Klicpera,
také paní knihovnice, kamarádi
a slečny z Dance Factory. Této
nezištné pomoci si nesmírně vá‑
žíme. Za převoz dekorací a také
za instalaci koberce děkujeme
pánům z technických služeb
Městského úřadu. Za velkou po‑
moc a podporu děkujeme panu
starostovi Milanu Dokoupilovi a místostarosto‑
vi Jakubu Bartákovi. Velmi děkujeme všem
sponzorům. Jejich pravidelné podpory téměř při
všech významných akcích si také velice vážíme.
Jsou to: EXPERT – ELEKTRO KUTÍLEK
NYMBURK, BOWLING – SQUASH BAR‑
TÁKOVI, SDRUŽENÍ „NOVĚ A LÉPE“,
ZAHRADNICTVÍ JANDL, MILAN DOKOU‑
PIL, ZMRZLINA JIROUSKOVÁ, MANŽELÉ
PAJKRTOVI, CESTOVKA SADSKÁ DANA

Premiéra pohádky se vydařila
Premiéru pohádky Jak čert vyletěl z kůže
autora Jaroslava Koloděje úspěšně uvedl DS Klicpera Sadská v sobotu 9. března.
Je to již druhé nastudování tohoto titulu pod
režijním vedením Sylvy Triantafillou, tentokrát
ve staronovém obsazení se zapojením jednak
mladých a jednak nových členů spolku. Pro
mnohé z nich to byla teprve druhá zkušenost
s vystoupením na divadelních prknech, která
znamenají svět, a někteří se na ně vrá‑
tili po odmlce několika let. Představení
vzniklo za laskavého přispění města
Sadská.
Poprvé se pohádka hrála před 10
lety na Mikuláše v Sadské a v roce
2010 s ní spolek soutěžil na přehlídce
KDD v Sadské, kde tehdy desetiletý
Václav Štěpán získal čestné uznání
za ztvárnění role Kašpárka.
Děkujeme, že jste přijali naše po‑
zvání a na premiéru pohádky s dětmi
přišli. O tom, že se představení líbilo,

svědčila odezva téměř zaplněného divadelního
sálu. Zachovejte nám přízeň i nadále a přijďte
nás a další ochotníky podpořit na nadcházející
divadelní přehlídku Klicperovy divadelní dny.
Myslím, že je letos určitě z čeho vybírat a že si
každý to své představení najde.
Jaroslava Kynclová,
DS Klicpera Sadská

ŠMEJKALOVÁ, TOP DROGERIE SADSKÁ –
LADISLAV KOUTSKÝ NYKOS a.s., MĚSTO
SADSKÁ, RODINNÉ CENTRUM ŽIVOT JE
HRA, HOSPŮDKA SOKOLOVNA SADSKÁ,
paní KUČEROVÁ.
Jak jste si možná všimli, s termínem plesu se
neustále snažíme vyhýbat jarním prázdninám.
Takže příští rok se budeme těšit na ples 15. úno‑
ra 2020.
Zdenka Hamerová

Hlavní velikonoční
bohoslužby v roce
2019
neděle 14.4. 11:30 h
Květná neděle
neděle 21.4. 11:15 h
Boží hod velikonoční,
Zmrtvýchvstání Páně
neděle 28.4. 11:15 h
2. neděle velikonoční,
Svátek Božího
milosrdenství
Pokojné a radostné
svátky velikonoční!
Ostatní bohoslužby ve farnosti
a jiné akce na nymburk.farnost.cz

Z KNIHOVNY
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Vlastimil Vondruška
Duch znojemských katakomb

Hana Marie Körnerová
Prosím vás, sestřičko

Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem
Otou jako jeden z vyslanců českého krále
do Znojma, kde se koná jednání o smíru mezi
moravskou a rakouskou šlechtou. Vše je pře‑
dem dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota
ze smíru veřejně potvrdila. Purkrabí znojem‑
ského hradu proto očekává spíše dvorskou
slavnost než ostrou půtku vyslanců. Jenže
hned druhý den zmizí jeden z mladých čes‑
kých šlechticů. Je to o to víc znepokojivé, že
o čtyři roky dříve tu stejně nevysvětlitelně
zmizel jeho starší bratr. K dovršení všeho se
duch staršího bratra objeví přímo na hradě a pak zmizí v tajemných kata‑
kombách, jimiž je město pod zemí doslova protkáno.

Křehký příběh ze sedmdesátých let minulého
století, z prostředí, které křehkým citům právě
nepřálo. Příběh o tom, jak si poradit se životem
bez cizí pomoci, cestou vlastnoručně ohmata‑
ného poznání, vykoupeného občas trpkostí,
občas zakopnutím. A někde na té cestě se najde
přátelství, láska i schopnost vypořádat se s ma‑
lichernostmi, které by jinak dokázaly otrávit
život.

Bernard Minier – Sestry

Květen 1993. Začínající policista Martin Servaz
se účastní neúspěšného vyšetřování dvojnásob‑
né vraždy sester oblečených v šatech k prvnímu
svatému přijímání. Místo činu nápadně připo‑
míná scénu z knihy Erika Langa, známého au‑
tora thrillerů, kterého se však nepodaří usvěd‑
čit. O pětadvacet let později je Servaz povolán
k vyšetřování záhadného úmrtí v domě stejné‑
ho spisovatele. Podaří se najít souvislost mezi
oběma případy a dopadnout vraha?

Monika Benešová – Moje Pacifická hřebenovka
Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá
několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina
z nich. Monika patří mezi ně. A to byla ještě
před nedávnem bledou pacientkou s vážný‑
mi zdravotními a psychickými problémy.
Přesto se rozhodla změnit život a splnit si
sen – projít pěšky celou Ameriku. Postavila
se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům
i pumám, které potkávala, když putovala
sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji
tvrdě zkoušela. Naučila ji ale nevzdávat se.

Jo Jakeman – Náš manžel

Tři různé ženy spojuje jediné: stejný muž. Imo‑
gen opustil Phillip kvůli mladší a hezčí ženě.
Během nepříjemného rozvodového řízení se
u ní najednou objeví a vyhrožuje, že ji připraví
o syna, jestli do konce měsíce nezmizí z jejich
domu. Vyděšená Imogen provede něco šílené‑
ho. A pak jí nezbývá než bojovat o život. Ne‑
čekané spojence najde v bývalé a budoucí ženě
svého manžela. Všechny se chtějí pomstít…

Barbora Večeřová – Můj rok s inženýrem

Pokud si vezmete za muže inženýra, nemůžete se divit, když jednoho dne
najdete v elektrické troubě přazkáče, mezi
dveřmi krokodýla a v knihovně veslovací stroj.
Inženýr má navíc energickou sestru Ivu, která
jako doktorka jednotlivé události vtipně glo‑
suje. Nahlédněte prostřednictvím humoris‑
tických fejetonů pod pokličku typického roku
s inženýrem, poznejte inovativní přístupy
k řešení problémů a nechte se bavit situacemi,
které týden co týden v domácnosti gradují ad
absurdum. Při čtení krátkých příběhů budete
mít chuť vykřiknout: „To znám!“ neboť v kaž‑
dém muži je kus inženýra a v každé ženě ales‑
poň trochu Ivy.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Dýňoviny – deníkové záznamy velkého pěstitelského dobrodružství
„Dvůr v Prostředním Vydří je pro mě zvláštní
území, kde si užívám propojenost se zahradou, se
stromy, nejlepší způsob odpočinku, kdy můžu o samotě s rostlinami přestat myslet na svoji osobu,
jaksi se rozptýlím do okolí a připadá mi, že se hranice mezi mnou a přírodními bytostmi téměř zrušily. V takových chvílích mi připadá, že mohu slyšet řeč rostlin. Ta řeč nemá
žádná slova, tedy aspoň ne taková, která by člověk mohl opakovat. Přesto se
dají velmi nepřesně přeložit, např. do básně, jak jsem se pokusila v Dýňovinách. Ta dýně, o které v deníku píšu, mi tohle vzájemné prostupování umožnila zatím ze všech rostlin nejsilněji. Překvapilo mě to, protože dýně přece
není nic poetického, ale její bujný růst mě od začátku přiváděl do nadšení, až
jsem se zamilovala do každé její části a zapisovala si občas do deníku zážitky z našich setkání.
Bylo to jedinečné setkání, protože jsem zeleninu pěstovala poprvé a vůbec jsem poprvé v životě založila nějaký záhon. A s dýní jsem prožila celý
její život: od zasetí semínka, pozorování klíčení, přesazení na záhon, dobrodružství jejího růstu i zralosti – až po konečnou fázi: upečení plodů v troubě v novém sporáku. Ale ona bude žít dál, její semínka jsou nejen informace
o tvaru, skrytý návod na vytvoření další dýně, mohou s sebou do světa nést
i zprávu lidskou, která se přičlení k té rostlinné: tak jako jsme já a dýně (on

to byl podle mě vlastně Dýňák), tvořili jednu bytost, tak i zpráva v semínku
a zpráva v textu teď putují do světa, aby byly zasety do země i do myslí čtenářů a nesly tam své plody. Jaké, to záleží také na zemi a mysli, do které budou
zasévány.
Úryvky použité nakonec do Dýňovin vznikaly všechny bez úmyslu publikace, jinak by to ani nešlo: hovor s rostlinami je tak soukromý, že ho lze uveřejnit jen neplánovaně. Také proto další Dýňoviny bude muset napsat někdo
jiný – a já doufám, že se tak opravdu stane.“ (Františka Jirousová)
Františčiny Dýňoviny vydala letos v únoru v rámci své Semínkovny Měst‑
ská knihovna Nymburk. V drobném balíčku převázaném šňůrkou dlí dýňo‑
vá semena a dýňová písmena. Vyvstane‑li vám myšlenka, že písmena a se‑
mena jsou téměř tímtéž, není to náhoda. Jako nositelé informací dovolují
povstat knihám a rostlinám. I ty mají podobný charakter, jsou příběhem.
A příběh Františčiny dýně pokračuje. Na podzim se chystá v Městské
knihovně Nymburk sklizeň semínek a textů, kterými čtenáři, esejisti, bás‑
níci, pěstitelé, zahradníci či sušitelé a dokonce i literární a florální mor‑
dýři navážou nitku… Balíček Dýňovin je k mání za stokorunu ve studov‑
ně Městké knihovny Nymburk, ve studovně samizdatové knihovny Libri
Prohibiti v Praze či korespondenčně. Sejte a sklízejte, na podzim se potká‑
me nad dýňovou polévkou.
Renáta Malá, Městská knihovna Nymburk
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Z KULTURY

Klicperovy divadelní dny
Kulturní a informační centrum města Sadská a DS Klicpera Sadská Vás srdečně
zvou na 21. ročník středočeské postupové divadelní přehlídky souborů z malých
měst. Přehlídka se koná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Pátek 5. 4. od 19 hodin
Slavnostní zahájení
Kachna na pomerančích

Komedie, DS Klicpera Sadská
Autor: Marc‑Gilbert Sauvajon a William Douglas Home, režie: Sylva Tri‑
antafillou
Ďábelsky rozehraná partie muže, který se snaží zachránit své manželství,
i za cenu velkého riskování. Hugo Preston, moderátor BBC, obklopen
četnými milenkami, vede poklidný manželský život s Liz. Ta však pocítila
po patnácti letech manželství jistou „únavu“ a našla si milence. Hodlá začít
nový život a chce od manžela odejít. Hugo zvolí zvláštní, ale velice účinnou
taktiku, jak tomu zabránit.

Sobota 6. 4.
od 19 hodin
Přízrak

Horrorová komedie, DS Uhlíř Uhlířské Janovice
Autor: Sébastien Azzopardi, Sacha Danino, překlad: Irena Novotná,
režie: Helena Kmochová, Miroslav Förster
Četník Malo se zamiluje do malířky Alice a chystá se opustit manželku Cé‑
line. Jenže manželka po letech marného snažení otěhotní, a tak Malo bere
své rozhodnutí zpět. Tu dochází k tragické autonehodě, při níž Malo mi‑
lenku usmrtí a těla se zbaví. Přízrak mrtvé Alice ho však pronásleduje dál.
Ke všemu se po měsících objeví Alicina sestra Nina.

Středa 10. 4.
od 19 hodin
Karel Hašler

Životopisná hra s písničkami Karla Hašlera, DS Jiřího Voskovce Sázava
Autor: Pavel Kohout, režie: Martin Kovařík
Karel Hašler byl hvězdou a zároveň hercem Národního divadla. A právě
pro toto dvojí angažmá musel „zlatou kapličku“ opustit. Přesto, či právě
proto, Hašlera publikum nezavrhlo. Naopak – milovalo ho i tehdy, když
propůjčil své příjmení stejně oblíbeným bonbonům. Inscenace vypráví
nejen o pozoruhodném životě českého umělce, ale přemýšlí také o osu‑
dových, byť často ze směšné přepjatosti pramenících půtkách, které jeho
život provázely.

Čtvrtek 11. 4.
od 19 hodin
Je úchvatná

Komedie, Dobřichovická DS
Autor: Peter Quilter, překlad: Pavel Dominik, režie: Alena Říhová
Hra vypráví pravdivý příběh ze života Florence Foster Jenkinsové – nej‑
horší operní zpěvačky na světě, která díky své síle a kouzlu osobnosti do‑
kázala nemožné. Florence zpívala falešně, ale s velkým gustem a s pocitem
družnosti. Kostýmy, v nichž vystupovala, si šila k obrazu svému. Ale vždy
zpívala s takovou vervou a oddaností, jako by to byl největší výkon jejího
života. A její posluchači ji za to milovali.

Pátek 12. 4.
od 19 hodin
Ryba ve čtyřech

Černá komedie, DIPONA Louňovice
Autor: Wolfgang Kohlhaase, překlad: Rita Zimmer, režie: Josef Pšenička
Sluha Rudolf je řadu let zaměstnán u tří sester, majitelek pivovaru. Vyko‑
nával nejen mnoho funkcí v domácnosti, ale postupně se stal i jejich milen‑
cem. Všechny služby vykonával bez reptání a dobrovolně až do okamžiku,
kdy zestárlý, unavený a vyčerpaný požaduje to, co mu každá v intimních
chvílích slíbila. A chce to hned.

Sobota 13. 4.
od 10 hodin
Myšmašáda

Pohádka, Zornice Maršovice
Autor: Jiřina Hrebičíková, režie: Jiřina Hrebičíková
Máte někdy pocit, že vás problémy a starosti zavalí? Nemáme lék na všech‑
ny starosti, ale naše pohádkové myšky vám poradí, co dělat, aby vás „to“
nezavalilo. A když nám pomůžete, třeba budete mít pocit, že děláte správ‑
nou věc a třeba se i zasmějete.

od 15 hodin
Vrátila se jednou v noci

Duchařská komedie, Blaník Načeradec
Autor: Eduardo Rovner, překlad: Ivory Rodriguez, režie: Václav Prokop
Manuel pravidelně navštěvuje hrob své matky a vypráví životní radosti
i starosti. Jednoho dne jí oznámí, že se bude ženit. Na to ale přece mamin‑
ka musí dohlédnout! A poznat svou budoucí snachu Dolly. A tak se vrátí
do světa živých. Ovšem jediný, kdo ji vidí, je syn Manuel.

od 19.30 hodin
Zběsilé nůžky aneb Další pán na holení

Detektivní komedie, Mrsťa Prsťa jrś Kouřim
Dle autora Paula Portnera úprava a režie: Mrsťa Prsťa jrś Kouřim a Mar‑
tin Drahovzal
V kadeřnickém salonu „Zběsilé nůžky“ dojde k vraždě a diváci budou mít
klíčovou úlohu v probíhajícím vyšetřování. Všichni podezřelí mají motiv
i příležitost, ale vyšetřit spletitý případ může jen zkušená vyšetřovatelka
a pozorné obecenstvo.

Neděle 14.4.
od 10 hodin
Ze života hmyzu

Alegorické drama, Jílovští ochotníci
Autor: Karel a Josef Čapkové, režie: Karol Skladan
Opilý tulák si v samomluvě stěžuje, že ho lidé oslovují „člověče“, zatímco
sami by od něj podobné oslovení nesnesli. On se necítí být uražen oslove‑
ním, které dokazuje, že je člověkem. Ale rozhodne se, že když lidé nechtějí
být takto oslovováni, bude se na ně dívat jako na hmyz. Pozoruje povrchní
život Motýlů, kořistnické a sobecké Chrobáky, Cvrčky a Lumky a nakonec
bojovné a v životním tempu hynoucí Mravence.

od 14 hodin
Vyhodnocení a zakončení přehlídky
Třetí do páru

Krátká pohodová aktovka pro uvolnění napětí před vyhodnocením
Autor: Jiří Jahoda, režie: Jan Pleskač
Co představuje zamilovaná dívka pro ryze klučičí domácnost? Katastrofu!
Dva kamarádi vegetí na gauči, hrají hry a klábosí o ženských. Náhle si je‑
den vzpomene na to, že se opět zamiloval a jeho milá se k nim dnes hodlá
stěhovat.

Vstupné: 100 korun, senioři a děti 80 korun, pohádka 50
korun, ochotníci účinkující na přehlídce 30 korun
Permanentka se vyplatí: 630 korun
Sál: Tylova 266, Sadská
Informace: kic.sadska@email.cz, tel. 603 89 13 04,
vstupenky Palackého nám. 257, Sadská

ZE SPORTU
Fotbalová sezóna jaro 2019

14. kolo

15. kolo

16. kolo

17. kolo

18. kolo

19. kolo

A mužstvo
I. B třída skupina C

B mužstvo
III. třída skupina A

dorost
okresní přebor

Zruč nad Sázavou
venku
sobota 23.3. od 15:00
Hlízov
venku
neděle 31.3. od 15:00
Loučeň
doma
sobota 6.4. od 16:30
Škvorec
venku
neděle 14.4. od 16:30
Sokoleč
doma
sobota 20.4. od 17:00
Pečky
doma
sobota 4.5. od 17:00

Odřepsy
venku
neděle 24.3. od 15:00
Stratov
venku
sobota 30.3. od 15:00
Křečkov
doma
neděle 7.4. od 16:30
Milovice B
venku
neděle 14.4. od 16:30
Hradišťko
doma
neděle 21.4. od 17:00
Sány / Opolany
doma
neděle 5.5. od 17:00

Litol
venku
neděle 24.3. od 10:15
Straky
venku
neděle od 10:15
Loučeň
doma
neděle 7.4. od 10:15

Semice
doma
neděle 21.4. od 10:15
Cidlinská FA
doma
neděle 5.5. od 10:15
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AFK Sadská zve svoje příznivce - rozpis nejbližších utkání
Starší žáci 7+1
okresní soutěž

ml. žáci 7+1 okresní
přebor

starší přípravka A
okresní přebor

starší přípravka B
okresní soutěž skup A

mladší přípravka A
okresní přebor

mladší přípravka B
okresní soutěž

Budiměřice-Šlotava
venku
neděle 7.4. od 14:30
Chrást
doma
sobota 13.4. od 10:00
Struhy
venku
neděle 21.4. od 10:00
Slovan Poděbrady
venku
neděle 5.5. od 14:30

Křinec
venku
neděle 7.4. od 10:00
Kostelní Lhota
doma
neděle 14.4. od 10:00
Bohemia Poděbrady
venku
neděle 21.4. od 12:30
Městec Králové
venku
neděle 5.5. od 10:00

Bohemia Poděbrady
doma
pondělí 8.4. od 17:30
Loučeň
venku
pondělí 15.4. od 17:30
Stratov
venku
pondělí 29.4. od 17:30

Litol
doma
pondělí 8.4. od 16:30
Opočnice
venku
pondělí 15.4. od 16:30
Cidlinská FA
venku
pondělí 29.4. od 17:30

Straky
doma
středa 10.4. od 17:30
Kostelní Lhota
venku
středa 17.4. od 17:30
Pátek A
venku
středa 1.5. od 17:30

Bohemia Poděbrady
doma
středa 10.4. d 17:30
Poříčany
venku
středa 17.4. od 17:30
Pátek B
venku
středa 1.5. od 17:30

předpřípravka

Svojí návštěvou podpoříte náš klub (hospoda, dětské hřiště, klobásy z udírny). Do mládežnických mužstev přijímáme nové členy. V případě zájmu volejte 724 967 807 nebo pište na email:
afksadska@seznam.cz

INZERCE

Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.
Do restaurace ARAMARK, kterou provozujeme ve firmě Par‑
ker – Hannifin (Sadská) hledáme Pomocné kuchaře/ky. Pracovní
doba: 16:30 – 19:30 (PO-PÁ). Vhodné i pro vitální seniory / ma‑
minky na mateřské. VOLEJTE 702 226 937.

Doučím chemii, fyziku nebo
matematiku ZŠ, případně SŠ.
Kontaktní tel. 607 559 703 - SMS

Přijmeme šikovného ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE do dílny v Mochově.
Dobré pracovní a platební podmínky. Tel. 607 773 557
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INZERCE

V I N TA G E P H OTO F R A M E S

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, staré tiskoviny,
sbírky starých pohlednic, známek,
fotografií, staré obrazy apod.

Tel.: 731 489 630

NEZAPOMEŇTE, do konce května 2019
zaplatit DAŇ Z NEMOVITOSTI.

Jsem tu pro vás.

Martina Boušková

602 681 581

Realitní služby, jaké si přejete
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