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Rozzářený vánoční strom na náměstí
V podvečer první adventní neděle jsme se jako každý rok
sešli na náměstí, abychom společně rozsvítili vánoční
stromeček.
Po přivítání starostou Milanem Dokoupilem výborně zazpívaly
a zarecitovaly děti z mateřské školy i z druhých tříd základní školy.
Za jejich vystoupením byla vidět spousta trpělivé práce a dětičky se
úkolu zhostily s chutí a vervou. Díky nim jsme se všichni naladili
na pokojné období Vánoc.
V půl páté se pak rozzářil rostlý stromeček s hvězdičkami a bílými
světýlky a také světelná výzdoba ve městě. U parku si všichni pří‑
chozí mohli pohladit krotká zvířátka v „betlémě“ a na pódiu mezi‑
tím probíhala balónková show.

Tajemné kouzlo
Vánoc

Už jsem si myslel, že to nezažiji, že dnešní děti
se ani těšit neumí, že mají všechno a hned.
Na Vánoce sice dostávají stále dražší dárky,
ale stále méně prožívají to napětí ubíhajících
dní před Štědrým večerem. Ovšem v neděli
8. prosince jsem v očích jednoho kluka uviděl
to veliké nadšení, že Vánoce jsou už blízko.
Počítal radostným hlasem dny, které zbývají
do Štědrého večera, a celým srdcem prožíval to

Děkujeme vám i vašim dětem, že jste přišli a strávili s námi pří‑
jemný večer. Děkujeme učitelkám z mateřské školky a učitelkám
druhých tříd základní školy za úsilí a skvělé nápady, které do vy‑
stoupení s dětmi vložily, také panu učiteli Hajnovi za zpestření do‑
provodu s kytarou. Kuchařkám MŠ děkujeme za výborný štrůdl,
hasičům za bezva svařák a punč. Dále velmi děkujeme městské
policii za spolupráci, Tomášovi Bělskému za živý betlém, Michalovi
Němečkovi, knihovně K. Viky za pomoc a zázemí a Městu Sadská
za podporu.
Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a rok
2020 prožitý ve zdraví se spoustou štěstí, lásky a splněných přání.
Zdenka Hamerová a Milena Karafiátová, KIC

radostné očekávání. Trochu jsem si oddechl, že
svět ještě zcela nepřišel o to „tajemné kouzlo
Vánoc“.
Na co se ten kluk vlastně těší? Jsou to jen dárky
pod stromečkem nebo vánoční prázdniny, které
jsou letos celé dva týdny? Myslím, že je toho
mnohem víc, těší se na tu atmosféru, na tu
radost. Už to zažil, radoval se z dárků a rodiče
se radovali z jeho radosti a on se mohl radovat
z radosti svých rodičů. Na Vánoce si totiž dáváme
dárky pro radost. Není až tak důležité, co kdo
dává, protože to přece dává Ježíšek, ale chceme
udělat tomu druhému radost, radujeme se z jeho
radosti a on z té naší. Najednou si uvědomujeme,

že i my můžeme být sami darem pro druhé
a vnímáme druhého člověka jako dar.
Slavíme totiž narození Ježíše, člověka a Syna
Božího, který se stal tím největším darem pro
nás. My křesťané věříme, že všemohoucí Bůh,
ta prvotní Příčina existence vesmíru, nehybný
Hybatel všeho, v Ježíši Kristu přichází k nám
jako malé bezbranné dítě. Věčný Bůh se dává
do rukou lidem, aby je zachránil, aby byl s nimi.
Svět i nadále provázejí nemoci, katastrofy,
neštěstí a smrt, ale člověk už na to nikdy nemusí
být sám, protože se nám narodil Immanuel –
Bůh s námi. Veselé Vánoce!
P. Jaroslav Krajl
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 20. listopadu 2019
Rada města schválila::
rozpočet příspěvkových organi‑
zací ZŠ Sadská, MŠ Sadská a KIC
města Sadská na rok 2020
Rada města doporučila zastupi‑
telstvu města schválit:
dohodu o vytvoření společného
školského obvodu s obcí Třebes‑
tovice
obecně závaznou vyhlášku
č. 8/2019 o stanovení školského
obvodu
Rada města schválila:
smlouvu o servisu k aplikaci Digi‑
tálního povodňového plánu města
Sadská s firmou Hydrosoft Velesla‑
vín s.r.o., Praha 6 – Veleslavín,

na poskytování servisní podpory
uvedené aplikace ve výši 25 tisíc
korun ročně bez DPH. Smlouva
se uzavírá po dobu udržitelnosti
projektu
kupní smlouvu č. 08/2019 na od‑
koupení pozemku parc. č. 1747/7
o výměře 64 m2 a pozemku parc.
č.1747/2 o výměře 1 m2 od pana
Ing. R. Č., Karlovy Vary, a paní
M. D., Praha 4 – Michle, za cenu
50 korun za 1 m2. Odkoupení po‑
zemků schválilo ZM usnesením
č. 07/2019 v bodě III
dodatek č. 2 Nájemní smlou‑
vy č. 28912 s firmou DIMATEX
CS spol. s r.o., Stráž nad Nisou,

kterým se snižuje od 1. ledna 2020
nájemné z částky 1 500 korun
na 500 korun za jedno stanoviště
pro kontejner na sběr použitého
šatstva ročně
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 11/19 s firmou HALKO staveb‑
ní společnost, s.r.o. Kolín, kterým
se stanoví termín dokončení akce
Oprava chodníků – Hlouškova
a Za Sokolovnou na 30. listopa‑
du 2019 a vícepráce a méněprá‑
ce v celkové výši 121 762 korun
bez DPH. Celková cena díla činí
1 760 429 bez DPH, tj. 2 130 119
s DPH

a uložení komunálního odpadu
na skládku s tím, že tato kalkulace
bude přílohou OZV č. 4/2019.
Usnesením
rady
města
č. 15/2019 bylo schváleno pro‑
vedení opravy chodníku v ulici
na Valech firmou HALKO sta‑
vební společnost, s.r.o., Kolín, za
cenu ve výši vysoutěžených jed‑
notkových cen na opravu povrchu
chodníků Za Sokolovnou a Hlouš‑
kova.
Rada města schválila smlouvu
o dílo s firmou HALKO stavební
společnost, s.r.o., za provedenou
opravu chodníku v ulici Na Valech
za cenu ve výši 696 069 korun bez
DPH.

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

Ze zasedání Rady města Sadská dne 4. prosince 2019
Rada města schválila:
kupní smlouvu s firmou WE‑
ROA s.r.o., Nepomuk – Dvorec,
za dodávku informačního systému
evidencí Městské policie – ISEMP
za cenu 24 400 korun bez DPH
ukončení nájemní smlouvy s fir‑
mou NORMA k. s., Praha 10,
na umístění reklamních panelů
na stožárech VO v Sadské, které
odkazují na původní prodejnu
Kalkulace nákladů na sběr, svoz
a uložení komunálního odpa‑
du na skládku v roce 2018 činila
3 507 046 korun, což je 961 korun
na 1 osobu.
Rada města vzala na vědomí in‑
formaci o nákladech na sběr, svoz

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Při realizaci akce „Sadská –
oprava
povrchu
komunikace
Na Valech a U Nadjezdu“ bylo žá‑
doucí asfaltovou komunikaci rozší‑
řit a položit oproti plánu i k dalším
nemovitostem, tím došlo k rozšíře‑
ní opravované plochy o 499,5 m2
a tím také k navýšení ceny o částku
564 766 korun.
Rada města schválila dodatek
ke Smlouvě o dílo na akci „Sad‑
ská – oprava povrchu komunikace
Na Valech a U Nadjezdu“ s firmou
PowerCem Czech Republic, s.r.o.,
Jílové u Prahy, kterým se zvyšu‑
je cena díla o 564 766 korun bez
DPH.

Datová schránka: trubtz7

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Cena vodného a stočného
v roce 2020

Co s větším množstvím
bioodpadu v zimě?

Třídění jedlých olejů
a tuků

Cena pitné vody a vody odkanalizované bude
od 1. ledna 2020 pro koncového spotřebitele
následující:
pitná voda 1 m³ – 41,18 korun (cena je
uvedena vč. 15 % DPH) – cena zůstává stejná
jako v roce 2019
odkanalizovaná voda 1 m³ – 48,42 korun
(cena je uvedena vč. 15 % DPH) – cena je
oproti roku 2019 zvýšena o 4,5 %

Biodvůr je přes zimu uzavřen, ale co když
se někomu doma během zimy nahromadí
větší množství větví? V takovém případě
má možnost vyjednat si (po předchozí
domluvě) individuální uložení na biodvoře
a to na telefonním čísle 604 447 505, nebo
je možné objednat si přímo odvoz bioodpadu
(multicar či velkoobjemový kontejner Avia)
na telefonu 602 496 028.

Protože mají občané Sadské zájem o třídění
jedlých olejů a tuků, které nechávali v PET
lahvích u hnědé nádoby při svozu biologicky
rozložitelného odpadu, budeme v třídění
pokračovat i v zimním období, kdy se
kompostovatelný odpad nevyváží.
Nyní mohou občané dát PET lahev
s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě,
kterou vyndají před dům.

Kam se stromečky
po Vánocích?
Kdo doma netopí dřevem, či uhlím a má
doma krásný rostlý stromeček, bude
po Vánocích určitě řešit problém, kam
s ním. Stačí jej odstrojený donést na některé
sběrné místo ke kontejnerům, odkud je
budou zaměstnanci údržby města průběžně
odvážet. Také je možné dovézt stromek
přímo na sběrný bio dvůr a hodit přes plot
do zadní části, kde se skladují větve.

2 7. l i s to p a d u 2 0 1 9
se dožil životního
jubilea 80 let

PAN OLDŘICH SOCHŮREK
Hodně zdraví do dalších let přejí manželka,
dcera a syn s rodinou, vnoučata s rodinou
a pravnoučata. Ke gratulaci se připojují
i zástupci městského úřadu.

Omlouváme se za zkomolení jména
v minulém vydání Sadských novin.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Třídění odpadu bude jednodušší a komfortnější
400
350
300

Produkce [t/rok]

V Sadské množství tříděného papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů v posledních letech postupně
mírně narůstá. Pokud občané dostanou vlastní sběrné
nádoby na papír, plast a bioodpad, vytřídí ještě více
a už nebudou muset odpadky nikam nosit. Radnice
chce s novým a pohodlnějším systémem začít v příštím
roce.

250
200

150
V roce 2018 bylo prostřednictvím sběrných míst a sběrného
dvora vytříděno 70 tun papíru (dalších 12 tun papíru bylo vytří‑
100
děno díky školnímu sběru), 84 tun plastu, 41 tun skla, 0,1 tuny
nápojových kartonů a 17 tun kovů. Každý občan Sadské tak
50
v průměru vytřídil 28,6 kg papíru, 25,9 kg plastu, 12,7 kg skla,
0
30 g nápojových kartonů a 5,3 kg kovů, tedy zhruba 73 kg těchto
2014
2015
2016
2017
2018
surovin.
Rok
V roce 2018 bylo dle Autorizované obalové společnosti EKO‑
Sběrné místo bioodpadu
Bio-nádoby
‑KOM, a.s., která zajišťuje plnění v oblasti obalů a obalových od‑
padů, v průměru na jednoho obyvatele České republiky vytříděno
Produkce odpadu ze zeleně v letech 2014 – 2018
49 kg papíru, plastu, skla a nápojových kartonů, se započtením kovů se
jednalo až o 60 kg na osobu. Středočeši vytřídili v průměru 52,3 kg zmíně‑ stát přímo u jednotlivých, zejména rodinných domů. Občané tak nebu‑
ných surovin na člověka, spolu s kovem až 57,5 kg. Množství vytříděného dou muset papír a plasty nosit na sběrná místa tříděného odpadu, ale bu‑
odpadu v Sadské se tedy zdá být o něco vyšší než jinde, nicméně číslo zvy‑ dou je moci odložit přímo u svých domů. Zároveň na vybraných místech
šuje vysoký počet rekreantů, kteří produkují hodně odpadů, ale ve městě přibude pět sběrných nádob na sklo a pět na kovové odpady. Takže třídění
nemají trvalé bydliště.
bude snazší a snad i efektivnější.
Občané Sadské třídí také biologický odpad. Hnědé nádoby o objemu
240 l jsou přidělovány jednotlivým domácnostem dle jejich požadavku
Zuzana Dvořáková, Jolana Boháčková
na základě smlouvy o výpůjčce. K dispozici mají celkem 650 sběrných
nádob. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad o objemu 1100 l jsou
umístěny v ulicích Dr. Sokola a U Sídliště. Odpad ze zeleně ze zahrad lze
Malé doporučení
také odkládat na shromažďovacím místě v ulici Hlouškova.
Přesto však má město v třídění dále využitelného odpadu významné re‑
Na stanovištích tříděného odpadu je možné často vidět přetékající
zervy. Podle Plánu odpadového hospodářství města vycházejícího z Plánu
sběrné nádoby na papír a plasty. Pokud se však podíváme blíže, jsou
odpadového hospodářství Středočeského kraje je třeba do roku 2020 zvýšit
v nádobách mnohdy pouze volně položené objemné prázdné papírové
celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci papíru, plastu,
krabice, případně pytle plné prázdných PET lahví. V reálu jsou tedy
kovu a skla pocházejících z domácností nejméně na 50 % hmotnosti. Pro‑
přeplněné sběrné nádoby převážně plné vzduchu.
zatím se Sadská dostala na 38,3 %, tedy více než 60 % využitelných slo‑
žek (papír, plasty, sklo a kovy) končí nevytříděné a dále nevyužité ve směs‑
Přitom stačí před vyhozením rozložit, případně rozřezat lepenkové
ném komunálním odpadu na skládce.
krabice a PET lahve sešlápnout. Tímto lehkým opatřením se dá ušetřit
Proto město Sadská připravilo a podalo žádost na dotaci z Operačního
místo minimálně o polovinu nejen ve sběrné nádobě, ale i ve svozovém
programu Životní prostředí na pořízení sběrných nádob k rodinným do‑
automobilu, který pak na jednu jízdu sveze více sběrných nádob,
mům. Projekt byl ze strany Státního fondu životního prostředí ČR podpo‑
a tím ušetří náklady města na odpadové hospodářství.
řen a připravuje se jeho realizace. Město se chystá pořídit 750 sběrných
nádob na papír, 750 na plast a 750 nádob na bioodpad, které budou
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Možná s uměleckým záměrem, nicméně s výsledkem, který se podobá spíš
vandalismu, někdo pomaloval herní prvky na dětském hřišti. Pozná onen
„umělec“ své výtvory? (red)

Bohužel se v předvánočním období ve městě objevilo několik projevů vandalismu. Kromě pomalovaného hřiště nějaký „hrdina“ poničil na přelomu
listopadu a prosince také nově zasazené lípy na Pístecké cestě. Stromořadí
vysadili ve svém volném čase dobrovolníci a děti z místní školy v rámci akce
„Ukliďme Česko“. Někomu ale zřejmě stromy podél polní cesty vadí. (red)
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Diskusní posezení nad
svařákem se zakladateli
Občanského Fóra v Sadské
Setkání se uskutečnilo v sobotu 7. prosince v budově Muzea.
Pozvání přijali Eva Sommerová, Petr a Melanie Skálovi, Jiří Pokrupa a Dana Hořáková. Občanské Fórum bylo v Sadské založeno na popud Melanie Skálové a Evy Sommerové, které se
staly hybatelkami veřejného dění, postupně se přidávali další
občané Sadské, kterým nebyl život v komunismu lhostejný.
Pozvaní zakladatelé OF se shodli, že tehdejší doba byla plná nadšení,
euforie a entusiasmu z konce totalitního režimu, ale také plná naivity, ne‑
realistických očekávání a učení se věcí za pochodu. Prioritami sadského
OF po jeho založení se stalo především prosazení svých zástupců do ple‑
nárního zasedání MNV formou kooptací, příprava na kulaté stoly OF
a MNV a hlavně příprava svobodných voleb. OF nezůstalo jen u kulatých
stolů a schůzí, ale pořádalo i veřejné akce, jako byl například lampionový
průvod s pálením „totality“ v dubnu 1990 a sázení obnovené Lípy obrody
na náměstí v Sadské (viz fotografie).
Lípa obrody byla vysazena poprvé už v roce 1968 po srpnové invazi
vojsk Varšavské smlouvy, když nastala normalizace. Na počátku 70. let
byla lípa odstraněna a pamětní kámen s letopočtem vysazení byl komu‑
nisty vyhozen na skládku. Kámen na skládce objevil pan Bajčan, neváhal

Dobová fotografie: soukromý archiv Jaroslava Bahníka.

a na kárce ho dovezl domů a uschoval. Pokud by se komunisti dozvěděli,
že kámen uchoval, nevyhnul by se perzekuci ze strany represivních slo‑
žek režimu. Lípa byla znovu vysazena na jaře 1990 za přítomnosti dětí
ze ZŠ Sadská, pěveckých sborů Vox a Hlahol a řady občanů Sadské.
Svou činnost v OF hodnotí s odstupem doby jako úspěšnou, přes
všechny chyby a nedostatky se podařilo vykonat mnoho dobrého a vyvést
zemi z totalitního marasmu komunismu do demokracie bez krveprolití
a úspěšně transformovat ekonomiku na tržní model. Naše země je dnes
součástí Západu, kam vždy historicky patřila. Jsme členem prestižního
klubu zemí EU a NATO. Žijeme v míru a blahobytu a za to bychom měli
být všem, kteří se v roce 1989 podíleli na pádu komunistické totality,
vděční.
Jan Pleskač, Cecilie Pajkrtová, Helena Hončíková,
Martin Lébl, Daniela Drobná

Dobová fotografie: soukromý archiv Jaroslava Bahníka.

Máte konflikty ve vztazích? Zkuste je řešit terapií
Projekt organizace Respondeo z. s. Jak na konflikty ve vztazích
pomáhá už druhým rokem tam, kde se nedaří zvládat konfliktní chování. Bezplatné a diskrétní psychoterapie je možné využít v partnerských vztazích, při výchově dětí či v soužití s rodiči. Terapií nyní prochází hned několik klientů a díky ní se jejich
postoje k řešení vypjatých situací rozhodně změnily k lepšímu.
O tom, že terapie opravdu funguje, napovídá příběh Petra. Petr se
o projektu „Jak na konflikty ve vztazích“ dozvěděl poprvé před několi‑
ka měsíci od sociální pracovnice OSPODu. Konflikt mezi ním a bývalou
družkou ohledně plnění dohody v rámci výchovy čtyřletého syna gradoval
několik měsíců. Neshody se projevovaly hádkami při předávání syna a vy‑
stupňovaly se fyzickým konfliktem, kdy muž expartnerku fyzicky napadl.
Jirka zase nezvládal komunikaci se svou manželkou natolik, že musel
být vykázán z bytu. V tomto okamžiku oslovil Respondeo a objednal si ter‑
mín své první terapie. V rámci terapie probíhalo mapování možností, jak
to bude vypadat v době, kdy se vrátí domů, kde vychovávají s manželkou
sedmiletou dceru. Hlavním tématem bylo nastavení komunikace mezi Jir‑
kou a jeho manželkou, aby nedocházelo k opakování situací, které vedly
k vykázání. V současné době Jirka po domluvě s manželkou bydlí mimo
společnou domácnost, kam ale občas dochází. Probíhá rozvodové řízení.
Neshody pokačují, Jirka je ale popisuje jako méně intenzivní. Tématem

zůstává společná komunikace ohledně dcery a akceptování rozhodnutí je‑
jího případného svěření do péče matky.
Projekt Jak na konflikty ve vztazích je podpořen z programu Minister‑
stva vnitra.
Naďa Hanuš Vávrová
Respondeo z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje
služby lidem a rodinám, které se ocitly v složité životní situaci a neví,
jak z ní ven. Jejími základními principy jsou bezplatnost (veškeré služby
jsou pro klienty bezplatné), nestrannost, nezávislost a důvěrnost,
vedle toho také individuální přístup a respekt. Provozuje Občanskou
poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti
domácího násilí a program Pomoc rodinám s dětmi pro ohrožené rodiny
s dětmi. Respondeo je členem Asociace občanských poraden, Asociace
pracovníků intervenčních center a registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů dle platné legislativy.
Působí ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje, na území
šesti okresů – Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín
a Kutná Hora. Má pobočky v sedmi městech Středočeského kraje a každý
rok pomůže cca 1 500 lidem v tíživé životní situaci.
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Markéta Lukášková
InTyMně

Vladimír Beneš
Mé cesty do hlubin mozku

Všechno, co neuložíte, se jednou ztratí. A ztratit
vzpomínky na dětství a dospívání v devadesátých
letech a na přelomu tisíciletí, to by byla škoda.
V této knize nejsou ty vaše, ale spousta z nich
vám bude povědomá. Jsou dětsky naivní, puber‑
tálně vzdorné a taky dospělácky bolestné. Budete
se u nich smát, pokyvovat hlavou a pocítíte úle‑
vu, že v tom všem zmatku, co se v životě děje,
rozhodně nejste sami.

Richard Askwith
Nezlomná: Hraběnka, která se postavila nacistům
ve Velké pardubické
Příběh Laty Brandisové patří k nejpodivuhod‑
nějším a nejinspirativnějším v dějinách sportu.
Narodila se do privilegované rodiny, přesto pro‑
žila dlouhá desetiletí v bídě. Odmítla přijmout
omezení, kterými tehdejší společnost svazovala
ženy. Místo toho s tichou kuráží opakovaně do‑
sáhla něčeho, co ostatní prohlašovali za nemož‑
né. Skandál, který vypukl kolem jejího prvního
pokusu ve Velké pardubické, vyvolal ohlas v celé
Evropě. O deset let později se stala nadějí náro‑
da v hodině temna. A pak přišla odplata…
Nezlomná je příběh o odvaze, zármutku a vzdo‑
ru v době předsudků a strachu. Hýbou jím síly – sexismus, třídní nesná‑
šenlivost, nacionalismus – jejichž stíny dopadají i na dnešní svět. Dominu‑
jí mu excentričtí šlechtici, salonní špioni, bezhlavě riskující jezdci a dostih
tak brutální, že mnozí považují už jen účast v něm za známku šílenství.
A v jeho středu stojí mimořádná hrdinka a její jedinečný vztah ke koni.

Knižní rozhovor s lékařem, neurochirurgem,
který provedl již přes osm tisíc operací a ve svém
oboru patří k nejlepším na světě. V názorech je
přímý a někdy i provokativní. Zároveň se nebojí
přiznat, že chirurg má kromě sebevědomí často
i strach. Při operacích mozku totiž o životě a smr‑
ti rozhodují milimetry. Beneš poutavě vypráví
o pacientech, doktorech, mozku samotném,
lékařské etice, víře, eutanazii, výčitkách, rados‑
ti, lékařských seriálech, úplatcích ve zdravotnictví, studiích za minulého
režimu, ale i o tom, jak dnes po světě jezdí lovit brouky s kamarádem Old‑
řichem Kaiserem.

Robert Bryndza
Kanibal z Nine Elms
Před patnácti lety byla Kate Marshallová vychá‑
zející hvězdou londýnské policie. Dokázala vy‑
řešit sledovaný případ nebezpečného a krutého
sériového vraha s trefnou přezdívkou Kanibal
z Nine Elms, i když přitom sama málem ze‑
mřela. Během posledních dvou let byly uneseny
další dvě dívky. Obě dvě navečer, když se vracely
ze školy domů. Jejich těla byla objevena několik
dní po zmizení, odhozená v londýnských par‑
cích. Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když
se minulost začne vracet. E‑mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen do právě
probíhajícího vyšetřování vražd mladých dívek, který nebezpečně připo‑
míná případ, který před patnácti lety vyřešila.

Vlastimil Vondruška
Mstitel z Jenštejna
Jiří Adam z Dobronína se na vyjížďce před praž‑
skými hradbami setká s Václavem Hrzánem
z Harasova, který nedávno koupil hrad Jenštejn.
Ten se mu svěří s neurčitými obavami. Násle‑
dujícího dne je zavražděn jeho bratr, a to přímo
v budově Královské komory. Vyšetřením neslý‑
chaného zneuctění královského úřadu je pověřen
Jiří Adam z Dobronína. Zatímco ho pražský pur‑
krabí nutí, aby pátral na Pražském hradě, zdá se,
že stopy vedou spíše do okolí Jenštejna.

Zora Dvořáková
To byla Milada Horáková:
ve fotografiích
a dokumentech
Kniha se věnuje nejen životu Milady Horá‑
kové, ale přináší také dobové souvislosti,
zasazuje její aktivitu do kontextu tehdejší
politické situace. Součástí jsou dokumenty
a fotografie, které byly nově objeveny v ar‑
chivu Ministerstva vnitra.

Mnoho dalších novinek najdete v našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz.

Fotosoutěž

Na fotografii v minulých Sadských novinách byla
veřejná studna, kterou najdete v parčíku na rozhraní ulic Resslova, Jabloňová, Žižkova a Úvoz.
Jako první správně odpověděla paní Hana Straková, která poslala i mapku, kde studna leží.

FOTOHÁDANKA NA PROSINEC:
Dnešní fotohádanka je pro hodně všímavé lidi. Víte, na kterém domě v Sadské
najdete takto zdobenou bránu?
Své odpovědi s názvem ulice, čísla popisného, či místního názvu zasílejte od čtvrtka
2. ledna (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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Klub mladých
diváků
V neděli 1. prosince jsme se
sešli u školy. Autobus nás dove‑
zl do Prahy. Před představením
jsme měli ještě dost času, tak
jsme se šli projít po Karlově náměstí. Divadlo
Komedie hrálo hru A osel na něj funěl. Děj se
odehrával v roce 1932 v obecné škole, kam na‑
stoupila nová učitelka Vesna Májová. Ta dětem
navrhla, že by nazkoušeli adventní hru na vá‑
noční besídku. Pan řídící nebyl při nacvičová‑
ní hry úplně se vším spokojený, spoustu věcí
žákům na představení zakázal (např. nedovolil
při hře živá zvířata). I tak to děti zvládly dobře.
V příběhu hrály také marionety a velké loutkové
divadlo.
Jaroslav Truhlář, 8. A

Výlet za kredity
Za nasbírané kredity jsme byli odměněni vý‑
letem do multikina Centrum Černý Most. Vy‑
pravili jsme se tam 19. listopadu. Těšili jsme se
na popcorn a Coca Colu. Vše jsme si mohli kou‑
pit před začátkem filmu.
Paní učitelky vybraly kreslený film Sněžný
kluk. Šlo v něm o přátelství sněžného yettiho
Everesta a holčičky, která chtěla splnit sen své‑
mu tatínkovi – podívat se do míst, která on na‑
vštívil jako houslista. Příběh byl velmi napínavý,
smutný i veselý. A jak vše dopadlo? Běžte se
podívat!
Žáci 4. A

líbila. Chvílemi byl příběh smutný, ale dobře
to dopadlo. Centrum bylo krásně vánočně vyz‑
dobené. Také jsem se poučila o tom, že nemám
věřit cizím lidem. Budu sbírat kredity, abych jela
příště zase na výlet.
Nela Němcová, 3. B

Zámek Loučeň
Dne 4. prosince jsme s naší třídou navštívili
zámek Loučeň. Při prohlídce zámku nám paní
průvodkyně vyprávěla o vánočních zvycích.
Dozvěděli jsme se, kdo naděluje dárky v jiných
zemích, čím se zdobily vánoční stromečky dříve,
co máme udělat, abychom viděli zlaté prasátko.
V každé místnosti jsme si mohli prohlédnout
vánoční stromek. Každý byl jinak ozdobený.
Stromečků bylo celkem jednadvacet. Před zám‑
kem je největší adventní věnec v České republi‑
ce. V zámecké dílničce jsme si vyrobili vánoční
ozdobu.
Šimon Koubek, 4. C

Sněžný kluk
Jeli jsme autobusem na výlet za kredity
do kina na Černý Most. Cesta do Prahy trvala
dlouho a bylo nám veselo. Celý sál jsme měli jen
pro sebe. Pohádka byla krásná a určitě se všem

Mikulášská nadílka v knihovně
V rámci besedy pro prvňáčky naši knihovnu tra‑
dičně navštívila známá trojice – anděl, Mikuláš
a čert. Po krátkém povídání s andělem o Vánocích
a knížkách přiběhl za zlobivými dětmi čert. Po slibu,
že budou všechny hodné a povědí říkanku, básničku
nebo zazpívají písničku, Mikuláš všechny děti poda‑
roval žlutou obálkou s překvapením.
Marcela Dudková, knihovnice

Chemická show
Dnes jsme měli ve škole chemickou show.
Bylo to velice zajímavé. Celým procesem nás
prováděl pan Martin, který byl zábavný a měl
hodně znalostí. Show byla o pokusech. Za ho‑
dinu jsme stihli šest pokusů. V prvním pokusu
jsme si třeli dva nafouklé balónky o vlasy. Tím
se vlasy zelektrizovaly a balónek se přichytil
k tabuli. Další pokus byl o akci a reakci. Plas‑
tovou láhev jsme vypláchli 94% alkoholem.
Láhev jsme vložili do nádoby, kterou jsme po‑
tom zapálili, a tak láhev vyletěla jako raketa.
Dále jsme do mixéru s vodou nasypali hydroxid
sodný, který zbarvil vodu do modra. Když jsme
přidali do mixéru cukr, voda začala měnit barvy
od červené po zelenou. V jednom z dalších poku‑
sů jsme zkusili vyrobit tzv. gumový sníh, což se
nám nakonec povedlo. Celou show jsme si moc
užili.
Vanda Tindel, 8. B

ZE ŠKOLKY

7

Prosinec zavěsí vánoční zvonec, až zvonec zazvoní
roku je konec
Prosinec je u dětí ve školce oblíbený. Je plný příprav, očekávání
a dárků.
Nejprve jsme si zkusili rozsvítit v pátek před první adventní nedělí
stromeček na školní zahradě. Dětem se generálka povedla – stromeček
se rozsvítil, a tak bylo skoro jisté, že v neděli vše klapne, jak má, a rozsví‑
tí se i strom na sadském náměstí. Za odměnu byl v pondělí v každé třídě
připravený krásný vánoční stromek.
5. prosince přišel za dětmi do školky Mikuláš v doprovodu anděla
a čerta. Mikuláš měl sice v knize hříchů nějaké zápisky, ale když mu
děti slíbily, že se budou snažit, polepší se a ještě mu zazpívaly nebo za‑
recitovaly, všechny staré hříchy z knihy vymazal. Společně si pak za‑
notovali vánoční písničku a každý dostal od Mikuláše či andílka malý
dárek. Čert letos odešel s prázdnou.
V pátek 6. prosince se konala Čertí stezka. Hlavním iniciátorem této
zábavné akce pro děti s rodiči byl Divadelní spolek Vánek. Kolektiv Ma‑
teřské školy podpořil a do‑
plnil celou akci svými ná‑
pady, zkušenostmi a čertím
sborem. Děti v doprovodu
rodičů plnily čertovsky těžké
úkoly. Po zdolání celé trasy
a složení slibu byly odměně‑
ny samotným Luciferem.
Již tradičně školkové děti
obohatily krátkým progra‑
mem předvánoční setkání se‑
niorů a předaly jim dáreček –
závěsné kalendáře na rok
2020 sestavené z vlastních
obrázků.

Pomyslným zvoncem, který odzvonil konec letošního roku ve školce,
byla naše vánoční besídka v sadském kostele. Vy, co jste si udělali čas
a přišli jste se po roce podívat nejen na kostelík, ale i na sadské děti, jste
jistě cítili, prožívali a užívali si atmosféru, kterou na nás všechny toto
místo působí.
Děkujeme za přízeň. Zejména děkujeme členům Divadelního spolku
Vánek za dobré nápady a profesionální spolupráci, panu hajnému Šle‑
mrovi za sponzorsky darované stromečky, panu faráři Krajlovi za ocho‑
tu, vstřícnost a možnost uspořádat besídku v kostele, paní Saskové
za úchvatný doprovod na varhany a paní Mráčkové za krásné zdobení
perníčků.
Kolektiv pracovníků Mateřské školy Sadská přeje všem klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jitka Hrabinská
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Vánoční bohoslužby v kostele sv.
Apolináře v Sadské
Neděle 22. prosince – 11.15 H. 4. neděle adventní
Úterý 24. prosince – 20.00 H. Štědrý den (tzv. půlnoční)
STŘEDA 25. prosince – 11.15 H.
Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
Neděle 29. prosince – 11.15 H. Svátek Svaté rodiny
STŘEDA 1. ledna – 11.15 H. Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
Neděle 5. ledna – 11.15 H.2. neděle po Narození Páně,
Slavnost Zjevení Páně, Tříkrálová sbírka 2020

Návštěvy kostela (ne za účelem účasti na bohoslužbách) jsou
nejvhodnější 20 minut před začátkem bohoslužby a 24. prosince
a 25. prosince od 14 do 16 hodin.

Akce spolků pořádané
v Sadské a okolí

Pokojné a radostné svátky vánoční přeje farnost Sadská – Nymburk

Existuje mnoho zajímavých internetových stránek, na kterých
lze hledat nejrůznější spolkové aktivity. Na sportovní aktivity jsou zaměřené například projekty Sportuj s námi od České unie sportu nebo Sport v okolí. Tipy na aktivity pro rodiny
s dětmi a mladé lidi pak nabízí třeba Kam s dětmi.
Moderní aplikace MojeSpolky (www.mojespolky.cz) je určena pro
všechny aktivity bez omezení. Na stránce je mapa spolků a zároveň kalen‑
dář akcí, které pro veřejnost pořádají. Snadno a rychle tak získáte přehled
o všech zajímavých spolcích a jejich aktivitách ve svém okolí. MojeSpolky
si můžete otevřít jak na počítači, tak v mobilním zařízení. A pak už jen sta‑
čí na mapě vyhledat Sadská.
Registrované spolky mohou na MojeSpolky vkládat události. Těm, které
již mají kalendář událostí na svých stránkách, nabízíme nově vkládání au‑
tomatizované. Na druhé straně si obce mohou mapu nebo kalendář vložit
na své stránky, takže budou mít vždy aktuální informace přímo od spolků.
Pavel Otta, Velký Osek,
spolutvůrce MojeSpolky

Tak jako v předchozích letech bude možné shlédnout betlémy všech velikostí vyrobené z různých materiálů. Máme přislíbených také několik betlémů
z rodinných sbírek dřívějších generací. Letos přibudou tzv. rodinné jesličky,
do kterých bude možné vložit lístek s přáním celé rodině.

INZERCE

REMAXoviny Martiny Bouškové

ÚSCHOVA PENĚZ U REALITNÍ KANCELÁŘE – ANO ČI NE?
Nový realitní zákon, který by mohl začít platit už v první polovině
roku 2020, by měl vymezit podmínky pro nejdiskutovanější bod
celého jeho znění – úschovu peněz. Výsledek sice zcela jasně
nestanovuje, kdo může tuto službu vykonávat, pro klienty se
ale bude jednat o pozitivní změnu, neboť dojde k nastavení
přísných pravidel a regulí, za jakých podmínek může být
úschova poskytnuta.
Dle nového zákona makléř nesmí nabízet jinou úschovu než
u banky, notáře, advokáta či exekutora. To je rozhodně velký
posun.
TRANSPARENTNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
V novém zákoně úschova peněz u realitních kanceláří dostane
jasná pravidla a bude podléhat přísným kontrolám, v tomto
ohledu tedy mohou být klienti klidnější. Zákon má velký regulační
přínos. Realitní kanceláře, které budou chtít i nadále zajišťovat
klientům finanční úschovu, budou muset ke každé úschově
zřídit speciální samostatný bankovní účet.
Finance z jednotlivých úschov tak budou odděleny od dalších
aktiv firmy a nebude snadné je jakkoliv zneužít, či s nimi nakládat,
jako tomu mohlo být doposud. Celý proces bude transparentnější
a bude zároveň podléhat přísným kontrolám i velkým sankcím
v případě zneužití.
PRAVIDLO DVOJITÉ KONTROLY
Tento administrativně náročný proces tak donutí i menší realitky
převést úschovy k institucím, které se na finanční transakce tohoto
typu specializují a mají jasně stanovená pravidla a podmínky,
jak s penězi zacházet. RE/MAX tak ostatně činil doposud,

neboť toto řešení je stále nejbezpečnější a nejprofesionálnější.
Peněžní úschovu pro nás zajišťují pouze prověření dodavatelé –
renomované advokátní a notářské kanceláře.
Peněžní úschovu nepovažujeme za realitní službu, i proto je
nanejvýše nutné mít celý proces transparentně ošetřený. V RE/
MAX G8 máme nastaveno pravidlo dvojité kontroly. To znamená,
že jakoukoliv transakci týkající se manipulace s penězi vždy
musejí stvrzovat podpisem hned dva advokáti, čímž se ještě
více snižuje riziko zneužití.
SHRNUTÍ NA ZÁVĚR
Z pohledu klienta se nic nemění, pokud
bude řešit úschovu peněz přes advokátní
či notářskou kancelář nebo banku. To je
i varianta, ke které se jako RE/MAX přikláníme
a doporučujeme ji. Pozitivem nového
zákona je ale fakt, že pro peněžní úschovu
provozovanou realitními kancelářemi budou
nově stanovena přísná regulační pravidla,
díky kterým dojde k větší ochraně klientů
a zamezí se tak zneužívání těchto finančních prostředků.
Martina Boušková, Vaše realitní makléřka
Pozn.: Návrh zákona prošel v pátek 8. listopadu 2019 posledním čtením
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nyní čeká na schválení Senátem
ČR a podpis prezidenta. Pokud se tak stane, platit by mohl začít už v první
polovině roku 2020.
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Další rok Rozcestí za námi
V uplynulých měsících v Sadské opět působilo Rozcestí připravované křesťany z Apoštolské církve.
Téměř každou středu jsme mohli mít u čaje, kávy a malého občerstvení
setkání s různými cestovateli, zajímavými osobnostmi ze Sadské i okolí,
včetně lidí žijících mimo ČR, jindy jsme vyráběli rozmanité krásné deko‑
rativní předměty, hráli deskové stolní hry, uspořádali burzu knih, poslou‑
chali vyprávění z rodiny veterinářů, případně se účastnili diskusních veče‑
rů k aktuálním tématům.
Na druhou polovinu ledna připravujeme besedu s projekcí fotek o Tan‑
zánii. Čas a místo budou upřesněny.
Děkujeme Kulturnímu a informačnímu centru v Sadské za pronajaté
prostory a za dlouhodobý milý přístup. Děkujeme i všem obyvatelům Sad‑
ské, kteří pomáhali besedy či výtvarné dílny spoluorganizovat.
Všem přejeme veselé a krásné Vánoce. Ať se pro vás může betlémské
miminko Ježíš, který se pro nás nejen narodil, ale i zemřel, stát tím nej‑
lepším Přítelem. Přejeme vám naději, dobrou náladu, lásku a pokoj v srdci
i do dní roku 2020.
Zuzana Sedláčková

Mikulášská pohádka
s nadílkou
Tradiční mikulášskou pohádku Jak čert vyletěl z kůže sehráli v sobotu
30. listopadu členové DS Klicpera Sadská. Po představení více jak stovka
diváků očekávala příchod Mikuláše, anděla a čertů. Hlavně děti byly natě‑
šené a zvědavé na to, co jim Mikuláš asi nadělí. A protože byly po celý rok
hodné a pro Mikuláše zazpívaly, zatančily nebo přednesly básničku, odchá‑
zely domů s nadílkou a čerti zase přišli zkrátka.
Jaroslava Kynclová

ZE SPORTU
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Velký úspěch karatistů
na mistrovství ČR
V Praze ve sparťanské sportovní hale
na Podvinném mlýně se 7. a 8. prosince
konalo Mistrovství ČR v karate všech věkových kategorií. Sadské karate je stále
ve výborné formě, což se na tomto Mistrovství opět potvrdilo.
Naši borci si domů přivezli celkem osm cen‑
ných kovů, z toho tři mistrovské tituly a dva vel‑
mistrovské. Filip Černík měl dokonce tu čest být
ve svém semifinálovém a finálovém boji mezi
muži v živém přenosu programu ČT sport (lze
nalézt v archivu ČT).
Naše výsledky od těch nejúspěšnějších:
Filip Černík – 1. místo a titul Mistra ČR v ku‑
mite muži do 21 let do 84 kg, 2. místo a titul Vi‑
cemistra ČR v kumite muži do 84 kg, 1. místo
v kumite týmů muži (hostování v týmu SU Ústí
nad Labem)
Filip Krišal – 2. místo a titul Vicemistra ČR
v kumite junioři do 68 kg, 1. místo v kumite

týmů juniorů (hostování
v týmu TJ Karate Krupka)
Luděk Melich – 3. mís‑
to ve společném týmu
kata dorostenců a junio‑
rů „Výběr Středočeského
kraje“, 5. místo v kata in‑
dividual dorostenců
Ron Sieger – 3. místo
v kumite juniorů do 61 kg
Natálie
Krátká –
3. místo v kumite dorostenek nad 54 kg
Jakub Hasan – 7. místo v kumite starších
žáků nad 60 kg
17. listopadu se také v Dubňanech konalo
Mistrovství ČR v karate začátečníků (soutěž pro

bílé a žluté pásky). I zde se našim dařilo. V dis‑
ciplíně kumite balloon vybojoval Adam Maher
2. místo a Albert Šlajer 3. místo.
Josef Černík

Kompletní výsledky z MČR 2019 lze nalézt na:
www.karaterec.com/cz/zavody/mistrovstvi‑cr‑2019/

Sadští squashisté zatím druzí ve třetí lize
Na skvělém druhém místě se v tabulce
3. squashové ligy usídlili v polovině sezóny hráči týmu Squash Sadská. V minulém kole, které se hrálo na přelomu
listopadu a prosince, sice podlehli dotírajícím Prague United 1:3 na zápasy, nicméně stejným poměrem skóre si naopak
poradili s vedoucím celkem soutěže,
pražským Modrým světem.
Další kolo je na programu o posledním led‑
novém víkendu, kdy v sobotu 25. ledna sad‑
ští squashisté přivítají své soupeře na domá‑
cích kurtech v areálu Bowling Squash Sadská

(začátek v 10 hodin) a v neděli odehrají své zá‑
pasy právě na půdě vedoucího Modrého světa.
V plném proudu je také již 11. ročník Sadské
squashové ligy, ideální soutěže pro všechny vy‑
znavače squashe ze Sadské a okolí, bez rozdí‑
lu věku, výkonnosti a pohlaví. Po odehraných
třech kolech se o průběžné vedení dělí Jirka Sý‑
kora s vítězem posledních osmi ročníků Vláďou
Hlavatým. Do této soutěže se zájemci mohou
přihlásit i kdykoliv v jejím průběhu.
Zdeněk Barták ml.

Posílený tým stolních tenistů je v čele třetí ligy
Stolní tenisté TJ Sadská mají odehranou skoro celou polovinu
soutěží a vedou si výborně. A – družstvo je nováčkem třetí ligy
a po posílení týmu o L. Vaculoviče (odchovanec Hodonína, naposledy Kolín) je překvapivě bez porážky v čele tabulky. Zatím

ztratili pouze body za tři remízy a pokud jim výkonost vydrží,
směřují do play‑off, kterého se v lize účastní dva nejlepší týmy
soutěže. Posilu Vaculoviče nejčastěji doplňují L. Pych, J. Kyncl
a R. Melíšek.
Obrovský úspěch zaznamenalo družstvo v Českém poháru. Postupně
vyřadilo týmy Světlá n. S., Znojmo, České Budějovice a probojovalo se
mezi nejlepších 12 družstev v republice. V osmifinále už byl tým El Niňo
B nad jejich síly, ale bouřlivé ovace přítomných diváků jim jistě zůstanou
v paměti.
B – družstvo v sestavě Wagner, Špinar, Suchomel a Beran vede bez
ztráty bodu krajskou soutěž první třídy. Ani je by play‑off o postup do di‑
vize nemělo minout. Naopak sestupové starosti má C – družstvo. Zranění
a pracovní vytížení zatím neumožňuje hráčům nasadit nejsilnější sestavu,
a tak v sestavě září mladík O. Žežule, kterého střídavě doplňují zejména
Dvořák, Motl, Vydra, Počarovský, Trejdl a další hráči z okresního přeboru.
Oddíl uspořádal okresní přebory jednotlivců mužů, kde zvítězil domácí
L. Pych. Ve vyrovnaném finále předčil pingpongového veterána J. Wag‑
nera, na medaili dosáhl další veterán T. Suchomel.
Rozrůstá se i oddíl mládeže, v poslední době se hráčky E. Hrdličková
a B. Jirásková zúčastnily kempu talentované mládeže od ročníku 2010.
Nejbližší příležitost vidět naše borce v akci bude v sobotu 11. ledna,
kdy se v sadské sokolovně odehraje od 14 hodin ligové derby s Brandýs‑
em a poté budou následovat utkání krajských soutěží.
Milan Vydra

PŘÁNÍ A INZERCE
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POZVÁNKY A INZERCE

v kostele sv. Apolináře
Kostel s výstavkou bude otevřený
24. 12. a 25. 12. od 14 do 16 hodin.
Kulturní a informační centrum města Sadská

PŘIJME KNIHOVNICI

na HPP, ¾ úvazku (šest hodin)
Do MĚSTSKÉ KNIHOVNY KARLA VIKY V SADSKÉ
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2020 nebo dle dohody
Pracovní poměr: HPP, ¾ úvazku (šest hodin) na dobu
neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Platové podmínky: 7. nebo 8. platová třída dle nařízení vlády
+ dle praxe
Nabízíme:
• pestrou a zajímavou práci
• příjemnou a tvůrčí atmosféru v příjemném prostředí
v malém kolektivu
• příplatek na stravenky
• odpovídající finanční hodnocení
Požadujeme:
• úplné SŠ vzdělání s maturitou
• výbornou znalost české gramatiky a literatury, přehled
o knižní produkci
• výborná znalost práce s PC je nutností
• ochotu učit se, komunikační dovednosti a příjemné
vystupování
• řidičský průkaz sk. B
• (praxe v knihovně a znalost knihovnického systému Koha
výhodou)
Strukturovaný životopis a krátký motivační dopis zašlete
elektronicky do 31. 12. 2019 na email:
knihovnasadska@seznam.cz
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.Mož‑
né jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

PF 2020
PŘEJI VÁM ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK
AŤ SE VÁM SNY O LEPŠÍM BYDLENÍ PLNÍ
Ráda Vám budu nápomocná
Martina Boušková

T: 602 681 581
www.martinabouskova.cz

Přijmeme šikovného
ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE
DO DÍLNY V MOCHOVĚ
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY

KONTAKT: Tel.: 607 773 557

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme číšníka, servírku.
Bližší informace na mob.: 604 482 498
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