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ZDARMA

Školní rok skončil
Jako každý rok, i letos jsme všichni vyhlíželi poslední
červnový den s nadějí na volné chvíle prázdnin. Na vině
nebylo jen velké teplo, ale i náročný školní rok, který
jsme měli za sebou.
S více či méně úspěšnými výsledky máme za sebou rok, který pro
většinu učitelů zůstane nezapomenutelný díky deváťákům, kteří
nám připravili úžasnou oslavu dne učitelů. Prokázali nesmírnou
ochotu spolupracovat, podřídit se zájmu všech pro jediný cíl – po‑
děkovat učitelům za to, jaká naše škola je, jací jsou lidé v ní. Pro‑
středí školy ocenila letos i Česká školní inspekce, která nám udě‑
lila známku kvality. Dostali jsme se mezi 13 vybraných základních
a středních škol, které by měly být pro ostatní „příkladem dobré
praxe“.
Tento rok byl výrazný i díky projektu, do kterého dala většina tříd
nesmírný kus práce a vytvořila úžasné prezentace států. Výsledek
ukazoval propojení tříd se svými učiteli a chuť být nejlepší. I proto
nebyla porota, složená ze zástupců města a vedení školy, schopná
určit pořadí. Vybrala jen nejlepší prezentace na obou stupních.
Nejen projekt byl kromě výuky náplní školních dní. V rámci růz‑
ných akcí jsme se se třídami účastnili spousty exkurzí, výletů nebo

zájezdů. Všude jsme na naše žáky mohli být pyšní. Všude jsme totiž
slyšeli jen chválu na to, jak jsou hodní ve srovnání s jinými školami.
Doufám, že tento trend, i díky výchově v rodinách, udržíme i v dal‑
ším roce.
Přeji žákům, aby byli všichni se svým vysvědčením spokoje‑
ni a v září se těšili na to, že se znovu potkáme. Někteří se setkají
v nových kolektivech, protože se několik tříd a skupin rozdělí nebo
naopak spojí. Najdou nové kamarády i nové učitele. Jediní, se kte‑
rými se tady v září již nepotkáme, budou žáci devátých tříd. Na kon‑
ci roku je proto vyprovázela celá škola, aby ani oni na nás jen tak
nezapomněli.
Školní rok skončil a únava všech byla patrná. Učitelé dávají
do své práce část sebe sama, a proto si určitě odpočinek zaslouží.
Všem pedagogům mohu jen přát, aby načerpali síly a vrátili se od‑
počinutí a usměvaví zase v září. Školu však netvoří jen učitelé. Pra‑
cuje v ní spousta dalších zaměstnanců, bez kterých bychom nemoh‑
li fungovat. I jim patří můj dík za vše, co pro chod školy v minulém
roce udělali.
Blanka Žánová,
ředitelka školy
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Ze zasedání Rady města Sadská 26. června 2019
Rada města schválila:
smlouvu o výpůjčce, kterou Řím‑
skokatolická farnost Nymburk vy‑
půjčuje městu Sadská bezúplatně
na dobu neurčitou pohřebiště, vč.
vybavenosti na pozemcích parc.
č. 1228/2, parc. č. st. 1229 a parc.
č. st. 1231 v k.ú. Sadská
dotaci na pořízení ošetřovatelské
postele Městské nemocnici Městec
Králové a.s. ve výši 25 tisíc korun.
Zároveň RM schválila VPS na při‑
dělení dotace
zveřejnění záměru propachtovat
pozemky ve vlastnictví města Sad‑
ská parc. č. 2387/280, 2387/283 –
287, vodní plocha, o celkové výmě‑
ře 137 805 m2
smlouvu o dílo s firmou HALKO
stavební společnost s.r.o., Kolín,
na akci „Oprava chodníků Hlouš‑
kova a Za Sokolovnou“ za cenu
1 638 667 korun bez DPH, tj.
za částku 1 982 787 korun s DPH
dodatek č. 5 ke smlouvě

s NYKOS, a.s., Kostelec nad Čer‑
nými Lesy, kterým se navyšuje po‑
čet nádob na BIO odpad o 10 kusů
a přidávají se dvě nádoby na jedlé
tuky na sběrná místa v ul. Pod Bory
a Hlouškova zdarma
termíny zasedání RM ve druhém
pololetí 2019 ve dnech 24. červen‑
ce, 21. srpna, 10. září, 25. září,
9. října, 23. října, 5. listopadu,
20. listopadu, 4. prosince, 18. pro‑
since
na základě žádosti OMS Nymburk
přidělení dotace ve výši 5 tisíc korun
na akci Klubu chovatelů krátkosrs‑
tých německých ohařů ČR „Memo‑
riál Františka Vojtěcha“ ve dnech
13. až 15. září 2019. Zároveň RM
schválila VPS na přidělení dotace
na základě žádosti TJ Sadská při‑
dělení dotace ve výši 25 tisíc korun
na zajištění podia a ozvučení v rám‑
ci akce 5. ročník Septemberfest dne
7. září 2019. Zároveň RM schválila
VPS na přidělení dotace
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na základě žádosti AFK Sadská
přidělení dotace ve výši 10 tisíc
korun na podporu utkání fotbalo‑
vého klubu AMFORA u příležitos‑
ti 45. výročí založení dne 15. září
2019 na hřišti AFK Sadská. Záro‑
veň RM schválila VPS na přidělení
dotace
nájemní smlouvu s firmou
OTTA – vzduchotechnika a klima‑
tizace, s.r.o., Sadská, na pronájem
pozemku p.č. 2185/11 za úče‑
lem konání akce „Rock of Sadská
2019“ ve dnech 14. až 18. srpna
2019 včetně doby na přípravu akce
a úklid po akci s tím, že nájemné
činí 10 tisíc korun a vratná kauce 5
tisíc korun

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 863,53 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *

energie potřebnou pro chod
75,99 MWh
notebooku po dobu necelých
Snížení produkce
pěti let. Všichni ti, kteří třídě‑
Úspory ropy **
nebezpečného odpadu
3 833,16 l
o 74,52 t
ním takto přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslou‑
Snížení produkce
Úsporu primárních
ží obrovský dík.
skleníkových plynů
surovin
o 16,47 t CO ekv
3,40 t
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě
ÚSPORA
ÚSPORA
**
společnosti ASEKOL k dispo‑ *
VODY
ROPY
zici více než 17 tisíc sběrných
4 781
56 370
míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspě‑
lém Rakousku. Sběrný dvůr je
již v každé středně velké obci.
Ulice a separační stání dopl‑
ňují červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vy‑
sloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne‑dvo‑
ry.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Jolana Boháčková
TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
SPRCHOVÁNÍCH.

občané opakovaně zneužívali jejich nestřežené polohy.
Mnohdy byly přeplněné nevhodně vytříděným odpa‑
dem. Rozhodli jsme se proto i toto místo zrušit a umís‑
tit pouze menší počet kontejnerů zpět na náměstí v osa‑
dě Vodrážka.
Úpravy chystáme i na ostatních místech, přičemž bu‑
dou vytipována další hnízda, která bude možné úplně
zrušit. K tomuto opatření by nám mělo výrazně pomoci
zavedení pravidelného svozu tříděného odpadu přímo
z domácností v průběhu příštího roku.
Na kontejnerových místech, která budou zachována,
začneme s postupným budováním dřevěných ohradní‑
ků, aby byly kontejnery ukryty a místa vypadala lépe.
Věříme, že postupnými kroky dosáhneme efektivněj‑
šího třídění odpadů a snížení nákladů našeho města.
Jakub Barták,
místostarosta města

Výborná vypravěčka a skutečná osobnost Sadské
Paní Miluše Borovenová se rozhodla
ukončit psaní do rubriky „Bejvávalo“,
kterou před lety začala psát s paní Květou Pajkrtovou a pak léta pokračovala
sama. Články o historii Sadské budou
pod tímto názvem vycházet dál a jistě
budou hezké a čtivé. Ale skutečné prožitky a vzpomínky paní Borovenové nelze
ničím nahradit.
Paní Borovenová žije celý život v Sadské. „Vel‑
mi ráda však vzpomíná na Karlovy Vary, kam ji
zanesla pracovní umístěnka jako učitelku a kde
poznala mého tatínka. Oba se po mém narození
vrátili zpět do Sadské a od té doby zde společně
šťastně žili,“ popisuje své rodiče Šárka Hubáč‑
ková, také učitelka a dcera paní Borovenové.
Její maminka pracovala víc než třicet let
v sadské škole a za tu dobu naučila číst, psát
a počítat několik generací Sadšťáků. Učila vždy
na prvním stupni. „Pokud by jí teď někdo řekl, ať
se do školy vrátí, všeho by nechala a do školy by
se bez přemlouvání vrátila. Ale to už je jiná ško‑
la, než ta, kterou zažila,“ říká paní Hubáčková.
Její Ahooooj! prý znělo každé ráno sborovnou.

A hláška Pojďte, zazpíváme si! přišla na řadu
každou polední přestávku. Pověstná jsou její vy‑
stoupení na oslavách narozenin kolegů ze školy
i dětská pásma ke všem oslavám státních svátků
v obci.

„Kromě učení vždy dělala něco navíc – hrála
loutkové divadlo, psala obecní a školní kroni‑
ku, ale hlavně pečovala o nás, své děti Šárku
a Tomáše. Potom i vnučky Šárenku, Aničku
a Nellinku. Teď má radost ze svého pravnoučka
Tomáška,“ prozradila nám její dcera. Paní Bo‑
rovenová letos oslavila již 83 let, zdraví ji prý ob‑
čas pozlobí, ale přesto se každý měsíc scházejí
s kolegyněmi učitelkami a vzpomínají na školu
a děti, které učily. „Zazpívají si u toho a mají ra‑
dost z úspěchů svých bývalých žáků. Jsou rády,
pokud je některá třída pozve na setkání po le‑
tech. Velkou radost dělalo mamince i pravidelné
psaní do novin. Využila své znalosti z historie
Sadské a lidí, kteří kolem ní žili a žijí,“ uzavírá
paní Hubáčková.
Ráda bych jménem redakční rady Sadských
novin paní Borovenové za její krásné pravidelné
příspěvky srdečně poděkovala. Děkujeme za au‑
tentické vyprávění, za moudré postřehy a krásné
fotky, za osvěžení vzpomínek starším a přiblíže‑
ní minulých časů mladším i těm, co si Sadskou
vybrali za svůj domov a mají ji rádi.
Zdenka Hamerová

Prázdninový stavební ruch

356,21 m3
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Postupné snížení počtu kontejnerů zvýší efektivitu třídění a sníží
náklady města
Dalším krokem v optimalizaci odpadového
hospodářství města je postupná úprava počtu
a velikostí tzv. sběrných hnízd na našem území.
V těchto dnech přesouváme kontejnery z rohu Palac‑
kého náměstí. Tím zpříjemníme pohled na naše náměs‑
tí, ale zároveň zajistíme další finanční úsporu pro měst‑
ský rozpočet. U kontejnerů totiž hradí město jednotlivé
vývozy a nájemné za každou nádobu.
Nesprávně třídili lidé do společných kontejnerů
na bioodpad v okolí sídliště. Do nádob často odhazovali
nevhodný odpad. V kompostárně takový vývoz nepři‑
jmou a překládají celé návozy jako směsný komunální
odpad, který je však likvidován za vyšší náklady. Tyto
kontejnery proto byly odstraněny, neboť každý poplat‑
ník má nárok na vlastní popelnici na bioodpad, kterou
si snad lépe ohlídá.
Problematické bývaly i kontejnery na parkovišti
u Rybářky. Nádob zřejmě bylo zbytečně moc a někteří

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

Rada města rozhodla o ukončení
realizace projektu „Nová učebna
jazyků s využitím digitálních tech‑
nologií a vytvoření podmínek pro
Český rybářský svaz, MO Sadská integraci žáků, reg. č. projektu
nemá dosud k výkonu rybářského CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006
práva (rybářský revír byl MZe ČR 600“. Důvodem pro ukončení rea‑
ustaven již v roce 1991) propa‑ lizace projektu je převýšení staveb‑
chtované pozemky ve vlastnictví ních nákladů projektu nad přiděle‑
nou ENVIRONMENTÁLNÍHO
dotaci, což je nadVYÚČTOVÁNÍ
rozpočtové
města Sadská, na kterých je vodníCERTIFIKÁT
možnosti města vzhledem k jeho
plocha.
rozvojovým Sadská
prioritám.

Recyklací elektrospotřebičů ulevila Sadská životnímu prostředí
Loni obyvatelé Sadské odevzdali k recyklaci 6 864 kilogramů
starých spotřebičů. Jejich snaha recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí již několik let. Město obdrželo
certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování vyplývá, že občané Sad‑
ské v loňském roce vyřadili 6 864 kilogramů elektra a tím, že ho ná‑
sledně předali k recyklaci, uspořili 75,99 MWh elektřiny, 3 833,16 litrů
ropy, 356,21 m3 vody a 3,40 tun primárních surovin. Navíc snížili emise
skleníkových plynů o 16,47 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných od‑
padů o 74,52 tun. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě‑
ných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostře‑
dí. Recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy po‑
třebných až k sedmi cestám do Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživate‑
le počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:
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TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

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

Jak se už stalo v posledních letech zvykem, spouštíme o letních prázdninách
několik stavebních projektů. Tentokrát
se bude stavební ruch soustřeďovat
především do mateřské školky a jejího
okolí.
Letní prázdniny využijeme k zásadní rekon‑
strukci kuchyně školky. Její stav již nevyhovo‑
val hygienickým předpisům. V kuchyni začaly
v půlce července bourací práce a výsledkem
bude nová elektroinstalace, nová světla, podla‑
ha a nové obklady na stěnách. Na celou práci má
stavební firma pouhý jeden měsíc, aby v půlce
srpna už mohla kuchyň pro naše děti opět začít
vařit.
V první polovině srpna opravíme střechu
na zadním pavilonu mateřské školy. Střecha
byla poničena při jedné z jarních bouřek a přišlo
se na nedostatky v její konstrukci.
Pro děti se chystá také překvapení v podo‑
bě nových herních prvků na zahradě školky.

Původní dřevěné prolézačky a sklu‑
zavky již většinou dosloužily a začaly se
rozpadat. Během srpna budou instalo‑
vány nové herní prvky od nového osvěd‑
čeného dodavatele.
Poslední akcí, která je určitým způ‑
sobem spojena s provozem školky, je
oprava chodníků v ulici Za Sokolovnou.
Práce jsou načasovány tak, aby nejhor‑
ší stavební ruch proběhl během letních
prázdnin školky. V ulici Za Sokolovnou
bude nově položena zámková dlažba na chodní‑
ky a také vyměněny lampy veřejného osvětlení.
Následně v září bude stavební firma pokračovat
s opravou chodníků také v Hlouškově ulici. Ce‑
lou akci provede opět firma Halko, která vyhrála
výběrové řízení, a to za celkovou cenu 1 982 787
korun s DPH.
Pravděpodobně v důsledku klesajících spod‑
ních vod se nám na několika místech propadají
místní komunikace. Kvůli pohybům podloží

praská dešťová kanalizace a voda následně vy‑
mývá kaverny. Snažíme se operativně všechny
vzniklé propady opravovat. Největší havárie se
udála na křižovatce ulic Kostelní a Dr. Sokola,
kde jsme vyměnili kanalizační vpusti a opravili
celé podloží komunikace. Pokud někdo nara‑
zí na vznikající propad v komunikaci, nechť to
prosím nahlásí na odbor správy majetku nebo
strážníkům městské policie.
Milan Dokoupil, starosta města

Fotosoutěž

Na fotografii v červnovém čísle Sadských novin byla kamenná deska, kterou najdete v dlažbě před
kostelem. Měla by symbolizovat pomyslný střed Evropy. Jako první odpověděl pan Tomáš Novotný.

FOTOHÁDANKA
NA ČERVENEC:
Víte, kde v Sadské najdete tuto starou studnu
a kolostav stojící hned vedle?
Své odpovědi s názvem místa a č. p. domu, před nímž se studna nachází,
zasílejte od čtvrtka 1. srpna (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz‚
nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

4

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

5

„Bejvávalo“ Sadské radnice II.
Z minulé části si alespoň trochu dovedeme představit vzhled
hořejší sadské radnice a její polohu na sadském svahu. Z pamětí Františka Adolfa Paroubka si nyní popíšeme vnitřní
uspořádání radnice. Popis doplňuje i dobový plánek přízemí
a patra. A částečně se podíváme i na prostranství před radnicí.
V pravé části podloubí se vcházelo přes malé schodiště ke vstupním vrátkům, za nimiž se táhla úzká a dlouhá chodba. V přízemí měl svou kancelář purkmistr. Do ní se vcházelo přes expedit
( příjímací místnost). Hlavní místnost – mazhaus – sloužila k zasedání představitelů městečka. Po stranách stály dřevěné lavice
a v rohu se nalézala černá kuchyně. U severní strany místnosti byl asi po roce 1789 umístěn arest. V jihozápadním rohu se
po schodišti pokračovalo dále do patra. Před a pod schodištěm
stával dřevník. Z mazhausu se dalo vyjít přímo do jižního dvora,
kde pravděpodobně stávaly u viniční ohrady nějaké kůlny. Poté,
co v roce 1777 v Čechách vznikl nový germanizační školní plán,
byla v nejzápadnější části přízemí umístěna německá škola.

Zveme Vás na posvícení do Sadské na náměstí Palackého.

Po celé posvícení se můžete těšit na bohatý kulturní program, stánky, výstavy a lunapark.

SOBOTA 24. SRPNA STAROČESKÉ POSVÍCENÍ

od 13 do 18 hodin | Náměstí Palackého

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI

Trampoty hradní posádky, mistr kat a jeho právo útrpné, příběhy Barona Prášila,
středověká hudba Bakchus, skupiny historického šermu Allgor, skupina Iris,
Páni z Lichtenburka

JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL

14.20 hodin | Zahrada za knihovnou (Palackého nám. 3)
pohádka o tom, jak knížepán unesl vílu

POSVÍCENSKÝ MEJDAN

od 21 do 3 hodin | Open air u sokolovny

tradiční posvícenská zábava s tombolou a s programem, hraje Pohoda

NEDĚLE 25. SRPNA SADSKÁROVÁNÍ – ZÁVODY ŠLAPACÍCH KÁR
od 10 do 18 hodin

pro malé i velké – přijď, zaregistruj se a vyhraj, nebo si přijď jen zajezdit

MUZEUM STRAŠIDEL

od 10 do 17 hodin | Bývalá budova muzea (Palackého nám. 257)

hejkal, víly, čert, ježibaba, bílá paní…výstava děsů s průvodcem a vyprávěním

PEPERMINT BAND

od 10 do 12 hodin | Zahrada za knihovnou (Palackého nám. 3)
lidové písníčky nejen pro seniory

ARTMOSFÉRA

15.30 hodin | Kino (Tylova 266)

koncert skupiny, pořádá DS Klicpera

PONDĚLÍ 26. SRPNA MAGDA MALÁ

18 hodin | Kostel sv. Apolináře

hvězda muzikálů vystoupí v doprovodu klavíru

Mapa Sadské kolem roku 1590 – rekonstrukce dle F. A. Paroubka. Žlutě
zvýrazněná radnice má západní část zakončenu apsidou.

Před radnicí se rozprostíral rynek, který často ožíval pravidelnými trhy. Na protější straně ulice Kostelní stál, a ještě stále stojí,
Paroubkovský špitál či dům chudých z roku 1762. V něm se v západní části ukrývala malá kaple určená pro potřeby ubytovaných
nemocných. Kostelní ulice měla funkci hlavní třídy a spojovala
tak spodní část města, radnici a kostel. Na nároží dnešních ulic
Kostelní a Tyršovy měla obec kovárnu. Ulice
Tyršova se jmenovala Kovářova. Nad radnicí stála na protější straně ulice česká škola –
dnešní dům č. p. 179, později se zde říkalo
„U Buršů“. Škola byla původně dřevěná
a roku 1767 se postavila na témže místě
zásluhou faráře Čížka nová kamenná škola.
Německá škola našla místo v radnici, takže
obě školy se tak nacházely nedaleko sebe.
Dne 19. července 1827 z neznámé příčiny
zachvátil radnici požár. Poškození budovy
bylo natolik rozsáhlé, že oprava již nebyla možná. Město mělo ve Vídni pojištění
proti požáru, a tudíž hned na to byla zaslána městské kase náhrada ve výši tři tisíce
zlatých. O nové stavbě radnice na stejném
místě se již neuvažovalo. Historické příběhy
těžké správy horní radnice na příkrém svahu se nemínily opakovat. Poměrně velkou
roli hrálo již dávné rozhodnutí, že centrum
Stavební plánek radnice překreslený F. A. Paroubkem – situace začátkem 19. století.
města bude níže – na rovném úseku, někde
v místech dnešního současného náměstí.
Schodištěm se stoupalo do velké síně v patře. Místnost sloužila Spáleniště ve svahu se proto srovnalo, zbylý materiál se rozpropro příležitostné návštěvy vrchnosti a vážených osob. Později se dal a Kostelní ulice se rozšířila. Skončila tak asi 247 letá historie
zde konaly i společenské akce – divadelní představení, muzicí- radnice hořejší.
rování kapel, taneční zábavy a jiné veřejné akce místních obča- Vyplacená suma však na nový rathaus zdaleka nepostačovala.
nů. Na východní a západní straně se nacházely byty důležitých Hledaly se nejen finance, ale i vhodné místo. Trvalo 15 let, než
městských pracovníků. V přední části patra byl byt syndika (sy- byla postavena nová radnice – ta současná. Mezitím se úřadovandikus – úředník obstarávajícího agendu úřadu) a arest. Později lo, kde se dalo. A město zpytovalo svědomí, že v roce 1789 prona místě arestu bydlel servus (úřední sluha či posel) a následně dalo radnici dolejší – ale o tom si povíme až v příštím díle.
ponocný. Západní část se skládala z dvou místností – bytu městJan Hofbauer
ského lékaře a bytu učitele německé školy (od roku 1783).
V čele radnice, nad římsou nad okny, visel malý zvonec. PouRadnice měla na severní straně podél Kostelní ulice jen dvě
žíval se ke svolávání schůzí měšťanstva, prohlašování zákona,
klasická okna, obě v západní části nad sebou. Západní část lze policitacím, upozornění k placení berny a šturmování na poplach.
važovat za novodobější přestavbu. Za klasická okna nepovažujeV podloubí visela obecní váha a etalon délkové míry. Do klenume dvě malá špaletová okénka v komoře mazhausu a velké síni
tých sklepení se vcházelo širokými vraty umístěnými v levé části
v patře, která spíše sloužila jako průduchy. Nemůžeme se však
průčelí pod podloubím a z velké části sloužilo jako sklad oleje.
spokojit s jednoduchým tvrzením, že severní strana je na světlo
Před radnicí byl roku 1768 vztyčen zásluhou svaté misie otců
nejchudší, a proto zde okna chybí. Pravděpodobně k této straně
radnice přiléhaly dřevěné stáje, které zabraňovaly přístupu světJesuitů dřevěný Svatý Kříž, načež dala obec roku 1815 postavit
la, a také by koně možná rušily běžný chod radnice.
nový kamenný kříž místo původního dřevěného. 16. května téhož roku byl slavnostně vysvěcen.

ZE ŠKOLKY
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Poznávací zájezd Amsterdam, Brusel, Paříž
V červnu se skupina žáků druhého stupně vydala na poznávací zájezd do západní Evropy. Plánů měli hodně, a tak byly
všechny dny plné zážitků.
Po příjezdu do Amsterdamu následovala
prohlídka centra města, kde navštívili několik
památek včetně domu Anny Frankové. Jedno
z nejvýznamnějších muzeí v tomto městě je vě‑
nováno památce židovské dívky, která zemřela
během druhé světové války. Prohlídka se věno‑
vala místu úkrytu, kde se její rodina schovávala
před nacisty, a kde psala deník, který její příběh
po válce proslavil po celém světě. Prohlídku do‑
provázela audioguide v anglickém jazyce. Před
odjezdem do Bruselu museli všichni ještě zažít

plavbu lodí po grachtech (kanálech), kterými je
toto město doslova prošpikováno.
Bruselu se říká hlavní město Evropy. Nej‑
větším zážitkem byla prohlídka Atomia (mo‑
del molekuly železa, 165 miliardkrát zvětšený)
a Mini Europe – miniatur významných evrop‑
ských staveb. Žáci měli za úkol zjistit, zda je zde
zastoupena i nějaká stavba z České republiky.
Mezi objekty staveb (v měřítku 1:25) našli na‑
konec Staroměstskou radnici s orlojem. Viděli
také jedno z nejpůvabnějších náměstí ve světě
s bohatě zdobenými cechovními domy a do‑
minantní radnicí (Grande Place) i „čůrajícího
chlapečka“.
Po přejezdu do Paříže se všichni těšili na vý‑
stup na Eiffelovu věž i pěší okruh kolem

Hurá, jsou tu prázdniny!
nejznámějších památek, které
dosud znali většinou jen z učeb‑
nic. A tak si do svých zážitků
a fotografií z cesty přidali ješ‑
tě náměstí Concorde, Champ
Elysées, Vítězný oblouk, Le Louvre, katedrálu
Notre Dame nebo Centre Pompidou.
Poznávací zájezd byl náročný, v několika
dnech děti viděly spoustu různých staveb, pa‑
mátek i kuriozit. Vše však zvládly s přehledem
a pro školu i rodiče je skvělou vizitkou velká po‑
chvala od cestovní kanceláře za vzorné chování
dětí a naprosté dodržování pravidel.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Každé dítě se vždy těší na dva odpočinkové prázdninové měsíce, které stráví se svými blízkými a prožije různá dobrodružství
spojená s řadou zážitků. Pojďme si ale ještě připomenout poslední měsíc školního roku, který naše děti v MŠ Sadská prožily.
Červen byl ve znamení krásného teplého počasí, a tak není divu, že se
většina připravených aktivit odehrála venku. Všechny děti chodily cvičit
a hrát pohybové hry na školní zahradu, kde také svačily, a řízené činnosti
se odehrávaly v letní třídě pod pergolou. Během horkých dní využily paní
učitelky pro děti vodní rosení, které si děti s radostí užily. Jednotlivé tří‑
dy podnikly různé polodenní výlety například do Nymburka a Poděbrad
nebo navštívily místní cukrárnu u nás v Sadské. Děti si pochutnávaly
na výborné zmrzlině nebo nanukových kornoutech.
Všechny třídy také navštívily malou zoologickou zahradu za sadskou
Sokolovnou. Jednotlivé třídy velmi mile přivítala paní Zdena Remsová
a dětem pověděla vše o zvířatech, která chovají. Děti měly jedinečnou
možnost zvířátka také nakrmit. Děkujeme tímto paní Remsové, panu
Václavu Frankovi a Svazu Českých chovatelů za možnost přístupu do to‑
hoto prostoru. Děti byly zvídavé a nadšené a návštěva se jim velmi líbila.
Paní učitelky vytvořily pro naše odcházející školáky tabla, která jsou
díky ochotě a vstřícnosti pana Ladislava Hnila k vidění ve výloze jeho
prodejny nápojů.
Úplný závěr měsíce června patřil tradičnímu rozloučení se školním ro‑
kem a společnému opékání špekáčků s rodiči. Sbor dobrovolných hasičů
ze Sadské připravil pro děti pěnu, kde měly možnost se vyřádit a osvěžit.

Amsterdam, Brusel, Paříž
Dne 8. června jsme s naší školou vyjeli
na zahraniční zájezd. Nejprve nás čekala
dlouhá cesta, která trvala celou noc.
Ráno jsme dojeli do centra Amsterdamu. Zde
jsme navštívili dům Anny Frankové, náměstí
Dam, prošli jsme tzv. čtvrť červených luceren
a projeli se po kanálech, kterým se v Amsterda‑
mu říká grachty. V podvečer nás čekal přejezd
do Bruselu a ubytování v hotelu.
Ráno jsme se nasnídali a vyjeli jsme směrem
k Atomiu. Jedná se o model základní buňky

krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliard‑
krát a postavený k příležitosti mezinárodní vý‑
stavy Expo 58. V Bruselu jsme dále navštívili
vesničku Mini‑Europe (zde můžeme najít vý‑
znamné stavby z evropských zemí), Manneken
Pis (socha čůrajícího chlapečka) a centrum
včetně náměstí Grande Place.
V odpoledních hodinách nás čekal další
dlouhý přesun, tentokrát směrem k Paříži. Ve‑
čer s velkou únavou jsme se přesunuli do na‑
šich hotelových pokojů a šli spát. V brzkých

Ochrana člověka za mimořádných událostí
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou
živelní pohromy (záplavy a povodně,
požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové
laviny, zemětřesení), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech
a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy,
zdraví obyvatel a způsobit velké mate‑
riální škody. Proto je důležité znát možná
nebezpečí a způsob chování při vzniku
těchto událostí.
Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem
se konaly ve dnech 11. a 13. června v okolí Je‑
zera v Sadské jako každý rok projektové dny
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“.
Jejich cílem bylo ve spolupráci s HZS, PČR
a Armádou ČR připravit žáky naší základní
školy na možné rizikové situace, které mohou
nastat, a nastavit způsoby jejich řešení. Pří‑
tomnost všech odborných složek dala dětem

možnost se zblízka s jejich prací seznámit a vi‑
dět je při akci.
Velké díky za pomoc při organizaci a realiza‑
ci patří všem zúčastněným subjektům – IZS,
Střední zdravotnické škole v Nymburce a v ne‑
poslední řadě panu Vlastimilovi Češkovi, který
zdárný průběh projektových dní koordinoval.
Aleš Čech,
zástupce ředitelky školy
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ranních hodinách jsme se vydali do centra Pa‑
říže. Naše první zastávka byla u Eiffelovy věže.
Výtahy nás vyvezly až nahoru a my jsme mohli
obdivovat nádherný výhled na celé město. Pak
už jsme pokračovali pěší procházkou kolem
nejslavnějších míst na místo rozchodu. Po ne‑
zbytných nákupech jsme se vydali na dlouhou
cestu domů. Zájezd se nám moc líbil a jsme
moc spokojeni.
Urbanová, Žižková, 9. A

Chovatelé dětem
Poslední červnový týden zněl chovatelský areál v Sokolovně
dětskými hlásky. Téměř celý týden navštěvovala Mateřská
škola v Sadské po jednotlivých odděleních toto zařízení, aby
si prohlédla zvířata, která se již stala obyvateli areálu po celý
rok.
Bylo velmi milé a potěšující, s jakým zájmem si děti s paními učitel‑
kami povídali o zvířatech, z nichž některá viděli v životě poprvé. Také se
některá ani doma pro svou velikost, nebo jejich dovádění chovat nedají.
Velkému zájmu se těšilo setkání s pštrosy, ovečkami, ale potěšení přines‑
lo i dovádění kachýnek v jejich malém jezírku, kterým se právě v posled‑
ních dnech narodila čtyři malá, krásná káčátka.
Velmi nás zájem dětí potěšil. Znalosti některých dětí o umístěných
zvířatech byly překvapující. Je vidět, že mnozí rodiče, babičky a dědové
a samozřejmě i paní učitelky se s dětmi o zvířatech baví, někteří je možná
v jiné skladbě doma chovají. A to je dobře. Lásku ke zvířatům a k přírodě
je potřebné v dětech vychovávat od útlého věku.
Celá akce byla malým dárkem místní organizace chovatelů k jejich me‑
zinárodnímu svátku. Malá sladká pozornost pak poděkováním za návště‑
vu. Pro chovatele se stala určitou pobídkou, aby se takovéto akce s od‑
borným výkladem konaly vícekrát do roka a možná i pro okolní mateřské
školy. Konečně takovéto akce zde již byly a měly velkou odezvu. Není
třeba čekat pouze na tradiční posvícenskou výstavu.
Závěrem bych velmi rád poděkoval ředitelce mateřské školy paní Daně
Kaplanové za pochopení s uspořádáním návštěv. Děkuji i paním učitel‑
kám z jednotlivých oddělení za donesené krmení zvířatům a za doprovod
dětí a vzájemnou spolupráci. Děkuji i naší člence paní Zdeně Remsové,
která celou akci vymyslela a zajišťovala.
Václav Frank, místopředseda ČSCH Sadská

Děkujeme panu Michalu Remsovi, který sponzoroval uzeninu a melouny
pro všechny děti, a dobrovolným hasičům panu Josefu Doležalovi a panu
Pavlu Krampolovi za veselou zábavu.
Končící školní rok byl pro nás velice přínosný a podnětný hlavně díky
spolupráci s rodiči. Odcházejícím školákům přejeme do jejich další život‑
ní etapy hodně radosti, vytrvalosti a píle.
Jakmile se ve školce zamkla vrátka, začala velká naplánovaná rekon‑
strukce školní kuchyně, malování jednoho pavilonu i celková obnova
a přestavba školní zahrady. Děti se můžou v září těšit na zahradní pře‑
kvapení v podobě nových herních prvků a sportovního vyžití.
Pedagogický sbor MŠ Sadská
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Z KNIHOVNY

Z KULTURY

Děti se vydaly po stopách předků

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky

V neděli 23. června jsme se vydali po stopách našich předků
s dětmi. Nešli jsme celou trasu, ani jsme nenaslouchali odbornému výkladu. Jen jsme si rozdali tužky, kartičky s tajenkou,
mapky a vyrazili jsme ke kostelu.

Catherine Steadmanová
Hrob pro mého manžela

Erin je dokumentaristka a Mark investiční ban‑
kéř s velkými plány. Vášnivě zamilovaný pár se
po svatbě vydá na kouzelné líbánky v ráji na Bora
Bora. Při společném potápění v průzračném moři
však najdou něco, co jejich životy obrátí vzhůru
nohama. Novomanželská idylka se rázem změní
v nekonečné lhaní a boj na život a na smrt. Kniha
je určena pro fanoušky Pauly Hawkins.

Cestou jsme zapisovali do tajenky odpovědi na různé otázky, které se
vztahovaly spíše k tomu, co děti vidí kolem sebe. U hřbitova pak děti přišly
na to, co se skrývá v tajence: že na ně u hodinové věže čeká sladký poklad.
Ke zvonici se tedy děti vracely takovou rychlostí, že jsme my dospělí
měli co dělat, abychom jim stačili. Odměna se dostala na každého a děti si
ji opravdu zasloužily, vyluštily všechny otázky správně.
Zdenka Hamerová, KIC

Kachna na pomerančích
úspěšná v Dobřichovicích
DS Klicpera Sadská odehrál další reprízu divácky atraktivní
a přitažlivé situační komedie Kachna na pomerančích v režii Sylvy Triantafillou. Ve čtvrtek 4. července jsme vystoupili
v rámci 11. ročníku Dobřichovických divadelních slavností.
Tohoto festivalu jsme se zúčastnili poprvé. Letos se sešly samé ko‑
medie – kromě „Kachny“ například Na správné adrese, Dámský krejčí, Je úchvatná, Řeči. Hraje se na letní scéně na zámeckém nádvoří
v Dobřichovicích.
Divadelní slavnosti organizačně zajišťují členové Dobřichovické di‑
vadelní společnosti. Dobřichovičtí jsou velice úspěšnými účastníky naší
divadelní přehlídky Klicperovy divadelní dny, ze které byli již několikrát
nominováni na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.
Sadští diváci mají jistě ještě v paměti jejich úspěšná představení Mátový
nebo citrón, Brouk v hlavě nebo Peklo v hotelu Westminster.
„Kachna“ v podání DSK Sadská opět nezklamala, o čemž svědčilo té‑
měř vyprodané hlediště (což překvapilo i samotné pořadatele), reakce
dobře se bavících diváků a při „děkovačce“ dlouhotrvající potlesk.
Další výjezdová představení „Kachny“ odehrajeme v září v Českém
Brodě, v říjnu v Poděbradech a v listopadu v Lysé nad Labem.
Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

Vánek zve na posvícenské
divadlo pro malé i velké
Taneční a divadelní spolek Vánek Sadská připravil pro malé
i velké diváky představení, která se budou konat o sadském
posvícení 24. srpna od 15 hodin.
Za Sokolovnou v areálu chovatelů čekají na diváky tři pohádky pro nej‑
menší – „Polámal se mraveneček“, „Budko, budko“ a „Perníková cha‑
loupka“. Pro dospělé je připravena neotřelá a přitom originální hra „Sad‑
skovřesky“. Věřte, že se bude na co koukat. Do Sadskovřesk zavítá známá
taneční skupina národních umělců ze Sadské.
Určitě se bude na co těšit. Malí i velcí neváhejte a přijďte se s námi po‑
bavit. Bude připravené i občerstvení pod záštitou chovatelů. V případě
nepříznivého počasí, které však nepředpokládáme, se bude vystoupení
konat v místním kině.
Milan Javůrek
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Caz Frearová
Malé sladké lži

Pozvánka na divadlo
Po divadelních prázdninách pro vás připravujeme další
představení v rámci Klicperových divadelních čtvrtků.
V první polovině září (12. 9.) to bude Hrdý Budžes v podání
Divadla z garáže.
Hrdý Budžes je divadelní hra podle stejnojmenné knižní předlohy Ire‑
ny Douskové o normalizaci v Československu. Hru proslavilo zejmé‑
na divadelní zpracování Příbramského divadla s Bárou Hrzánovou
v hlavní roli.
V říjnu se můžete těšit na detektivní veselohru Potřetí bych umřít nechtěl podle detektivní povídky C. B. Gilforda Nebe může počkat, kterou
zdramatizoval Petr Lněnička. Děj se odehrává v třicátých letech v pro‑
středí americké prohibice. Představení sehraje Divadelní sdružení při
TJ Mšeno. V Sadské nebudou poprvé, v roce 2006 soutěžili na přehlíd‑
ce KDD s inscenací Postel plná cizinců a získali cenu za mužský herec‑
ký výkon. Představení na listopad je zatím v jednání.
Přijďte podpořit ochotníky a ochotnické divadlo. Těšíme se na vás.
Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

Cat Kinsellová bývala tatínkova holčička až
do dne, kdy svého otce přistihla, jak flirtuje se
sedmnáctiletou Maryanne ze sousedství. Když
pár dní nato Maryanne beze stopy zmizí, Catin
otec zapírá, že by ji znal. Od té doby se Cat tím
tajemstvím užírá a jejich vztah tahle malá sladká
lež navždy poznamená… O osmnáct let později
pracuje Cat jako detektiv u oddělení vražd a jejím
nejnovějším případem je zavražděná žena Alice,
která byla nalezena nedaleko hospody, již provozuje její otec. Můžou spolu
případy Alice a Maryanne souviset? Cat začíná vyšetřovat – ale když už se
člověk noří do minulosti, zjištění se mu nemusí líbit.

Lionel Shriverová
Musíme si promluvit o Kevinovi
Román Musíme si promluvit o Kevinovi je koncipovaný jako série brutál‑
ně upřímných dopisů, které hlavní hrdinka Eva píše svému odcizenému

manželu Franklinovi. Snaží se v nich najít odpo‑
věď na otázku, proč jejich syn tři dny před svými
šestnáctými narozeninami zastřelil sedm spolu‑
žáků a učitelku. Eva se v dopisech nevyhnutel‑
ně vrací do Kevinovy a své minulosti a zabývá
se složitými rodinnými a rodičovskými vztahy.
Když se úspěšná podnikatelka Eva provdala
za mnohem konvenčnějšího Franklina, nebyla si
vůbec jistá, zda chce mít dítě, a Kevin, jako by to
tušil. Odmalička se k ní choval otevřeně nepřá‑
telsky. Působil dojmem dítěte, které je necitlivé
k ostatním a čas od času vysloveně zlovolné. Otec synovy nedostatky umí‑
něně přehlížel a jeho problematické chování nepřímo kladl za vinu Evě.
Příchod mladší sestry Celie, která byla v mnoha ohledech Kevinovým opa‑
kem, situaci vůbec nevylepšil a příběh s děsivou nevyhnutelností směřoval
ke dni masakru. Mistrně napsaný hororový příběh zasadí čtenáři v závěru
ještě jednu nečekanou ránu.

Lenka Lanczová
Těžká noc
Po pětiletém vztahu by měl přijít další stupeň –
bud‘ svatba nebo rozchod. Patrik zvolí druhou
možnost a Erika je náhle opuštěná a nešťastná.
Místo po Patrikovi se snaží zaplnit intenzivními
nezávaznými zážitky, které však také nejsou tím
pravým ořechovým. Nová láska na sebe ale ne‑
nechá dlouho čekat a Erika je zase šťastná, za‑
milovaná a milovaná. Jenže ani nový vztah není
tak úplně bez mráčku – Eriku tíží jisté tajemství
a navíc ani soužití s potenciální tchyní není zrov‑
na jednoduché.
Mnoho dalších novinek najdete v našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz.

Náměstí se školou, radnicí a morovým sousoším, foto Michal Němeček

KRÁSNÉ MĚSTO SADSKÁ
VE FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH SADSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

2020

Sadská od kostela, olej, Adolf Beneš

Město Sadská vydává kalendář pro rok 2020. Originální nástěnný kalendář
sestavil pan Jiří Černý z fotografií různých míst ve městě a jeho okolí, které
vždy tematicky doplňuje výtvarné dílo jednoho ze sadských umělců. Nástěnný
kalendář bude k zakoupení na posvícení.

ZE SPORTU
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Nečekaní mistři České republiky
Loni jsme založili šipkařsky tým, který jsme
po dlouhém přemýšlení nazvali Plastic darts
Sadská. Původní myšlenka byla hrát pro zábavu.
V první polovině sezóny jsme se nacházeli na třetím
místě. Jelikož se nám začalo dařit, zvedli jsme si cíl

postoupit do druhé ligy. V průběhu druhé poloviny
sezóny jsme neztratili žádný bod, čímž náš tým obsa‑
dil první místo v tabulce a kvalifikoval se na mistrov‑
ství České republiky.
Mistrovství České republiky se konalo 23. června
v Králíkách u Nového Bydžova. Celkem se sjelo nej‑
lepších 38 týmů z celé České republiky.
Jako nejlepší tým základních skupin jsme získali vol‑
ný los a postoupili mezi 16 nejlepších týmů.
Ve finále jsme se opět setkali s Hradcem Králové, kte‑
rý postupoval z druhého místa v naší skupině. Po dra‑
matickém boji Hradec prohrál 5:4 a tím nováček vy‑
hrál mistrovství České republiky třetích lig, čímž se
nám splnil sen.
Tým Plastic darts Sadská

Vejfukyáda
Tak nám utekl rok jako voda a spolek
Vejfukáři opět připravil na konec školního roku dětem trochu rozptýlení. Již
osmý ročník Vejfukyády se konal v sobotu 22. června na hřišti v Prokopově ulici.
Na děti čekal bohatý program – skákání
v pytli, nafukovací hrad, který byl v obležení

od nafouknutí do pozdního večera, chůze
na chůdách, prolézání tunelem, chůze na špal‑
cích, která i některým chlapcům šla, jako by
se s podpatky narodili, a střelba ze vzduchové
pistole, kterou si rádi vyzkoušeli i rodiče. Velký
zájem budila také projížďka starou hasičskou
stříkačkou Tatra, která vozila děti i dospělé.
Začátek Vejfukyády byl takový ospalý, ale
po 15. hodině, asi když si všichni odpočinuli
po sobotním obědě, se nás na hřišti sešlo okolo
70. K poslechu hrála hudba dle přání, k tomu se
na grilu opékaly dvě vepřové kýty, nechyběla li‑
monáda a zmrzlina, které jsme dostali od spon‑
zorů – a to vše bylo pro děti zadarmo. Pro do‑
spěláky byl samozřejmě k dispozici chmelový
nápoj.
Do závodního klání se zapojilo 17 dětí
od dvou do čtrnácti let. Opičí dráha nebyla le‑
tos vůbec lehká, ale všichni závodníci dosáh‑
li cíle ve skvělém čase. Pro všechny děti byla

na konci soutěže připravena malá odměna. Asi
nevětší zábavou pro všechny byla tradiční kou‑
pel v pěně, kterou si všichni užili.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spon‑
zorům, kteří nás v této odosobněné době podpo‑
řili a pomohli nám vytáhnout děti od počítačů.
Budeme se těšit na příští rok a doufám, že se nás
sejde ještě víc.
Světlana Tománková
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Vlaštovky Sadská mají
za sebou druhou sezónu
Je to k nevíře, ale náš oddíl baseballu a softballu zvládl druhou sezónu. Letos jsme si kromě školní ligy na Praze 8 troufli
i na klubovou soutěž dětí do devíti let ROOKIE BALL a dva vydařené U10 turnaje.
V září se díky začlenění Vlaštovek pod základní školu povedl nábor no‑
vých prvňáčků a několika starších žáků. Je z nás teď oficiálně školní klub,
a tak jsem se mohli registrovat u obou asociací – baseball i softball. To
nám dalo možnost přihlásit se na klubové turnaje – zatím pro U9 a U10
kategorie, ve kterých se věkově pohybujeme. Zde také musím zmínit velký
vděk za pomoc s tréninky Veronice Prejzové a Tomáši Jahodovi. Nejlepší
pomocník je totiž aktivní rodič.
Byť podmínky máme stále skromné, tak se nám daří za podpory školy,
radnice a hlavně všech rodičů fungovat bez pocitu většího
nedostatku. O baseballovém hřišti si můžeme nechat akorát
tak zdát, ale krásně udržovaný trávník na tréninkovém hřišti
AFK by nám leckteré kluby mohly závidět. Díky další nezišt‑
né iniciativě z řad rodičů máme nové krásné logo VLAŠTO‑
VEK, které pro nás navrhla Klára Šípová. K tomu ještě návr‑
hy dresů, které časem také budeme snad mít.
Zimní čas jsme věnovali výuce házení, chytání, pálce
a všeobecnému „tělomrsku“, protože v baseballu je velmi důležitá atletic‑
ká zdatnost. Na jaře jsme se těšili, až vyběhneme ven a do konce května
jsme se nestačili divit, že tento „letní“ sport provozujeme v čepicích a mi‑
kinách a extra vrstvách do zimy a nepohody. Z prvního Rookie turnaje
v Liberci máme krásné týmové foto se zasněženými sjezdovkami na Ještě‑
du v pozadí. Na posledním Rookie v Trutnově nám pánbíček naopak hod‑
ně „zatopil“. Kromě sportovního umu jsme tudíž posílili i naši fyzickou
zdatnost a odolnost.
Třešinkou na konci sezóny byla návštěva Mistrovství světa v softballe
mužů, na které jsme dostali jako klub volnou vstupenku na vybraný zápas.
Po poradě s kalendářem jsme nakonec vyrazili 19. června v sestavě pět ro‑
dičů a 20 Vlaštovek na zápas Japonsko versus Kuba. Měli jsme vyrobené
a vytištěné vlajky obou týmů a na tribuně si děti užily nejvíce maskota Mr.
Homeruna. Věrní fanoušci se z tribun plných dětí raději stáhli do ústra‑
ní… ale pro fajnšmekry se ještě dala situace zachránit záznamem v TV.

Nicméně i tentokrát jsme ustáli příšerné vedro a děti měly šanci vidět tu
nejvyšší možnou úroveň naší hry… a k tomu se někteří naučili dvě nová
cizí slova: GANBARE/VAMOS!
Náš poslední trénink jsme opět pojali rozlučkově – zá‑
pas děti versus rodiče. Není nad to, když si i rodič ozkouší,
jak těžké je trefit se úzkou pálkou do malého kulatého míče
v letu, o házení a chytání do rukavice nemluvě (rodiče zcela
prvoplánově měli nevýhodu „holých rukou“). A na úplný ko‑
nec přišlo překvapení největší: udělování diplomů a rozdává‑
ní klubových kšiltovek!
Děkuji všem hráčům i rodičům za super sezónu a přeji všem přátelům
sešívaného míče krásné léto. Na podzim se těším na všechny stávající i bu‑
doucí hráče a fanoušky!
HOP, HOP, HOP… VLAŠTOVKY JSOU TOP!
Marcela Dokoupilová, trenérka

Zvláštní dík rodičům:
Jirka Hanousek za super banner s logem a za samolepky
Martin Prejza za tisk vlajek pro fandění na MS a první vlaštovkové XXL
samolepky
Všem dobrovolníkům „převaděčům“ na čtvrteční tréninky – Klára
a Pavel Šípovi, Jana Baarová a Klára Hlaváčková

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

HYPOTÉKY ZLEVŇUJÍ.
BUDE VLASTNÍ BYDLENÍ ZNOVU DOSTUPNĚJŠÍ?
V minulosti většina médií informovala o tom, že získání
vlastního bydlení s pomocí hypotéky už nebude dostupné pro
všechny, a že se budou zdražovat úroky.
Začalo to zrušením 100 % hypotéky a klienti měli možnost si
kupovat nemovitost v rámci kombinovaných úvěrů, v poměru
kupříkladu 90 % a 10 % ceny nemovitosti. Posléze i s touto
variantou měla ČNB jiné plány a doporučila, aby klientovi, co žádá
o jeden úvěr na bydlení, byl druhý na dofinancování zamítnutý.
Posledním minulým omezením se stalo doporučení s platností
1. 10. 2019, kdy se klient musí vejít do předem nastavených
parametrů, poměru příjmy vs. výdaje. Tento krok mnoha klientům
úplně cestu k bydlení za cenu hypotéky zavřel, nebo alespoň
nedosáhli na tolik, kolik by potřebovali. Souvisejícím omezením
bylo limitování objemu hypotečních úvěrů se zajištěním více
než 80 %. Těchto úvěrů smí každá bankovní instituce schválit jen
určitý objem.
Všechna tato doporučení vedla k tomu, že klienti si ve velkém
brali úvěry, dokud mohli a dokud byly úroky nízko.
Podzim loňského roku s hypotečním trhem zamával a hypoték
začalo ubývat, stejně jako klientů, kteří jsou bonitní, a začali růst
úroky. Poptávka po hypotékách i nemovitostech začala pozvolna
klesat. Nemovitosti se však díky velké poptávce dostaly

na vysoké sumy, v některých větších městech i o milion a více
než třeba před třemi lety.
Aktuálně je tomu jinak. Banky se snaží lapit každého klienta
i přesto, že opět ČNB základní úrokovou sazbu zvýšila. Bankovní
instituce se snaží co nejvíce zaujmout a díky tomu lze v základu
najít úroky pohybující se v průměru od 2,8 %, někde i méně. Což
je dobrá zpráva.
Špatnou zprávou, nebo respektive neměnnou informací je
fakt, že na omezeních ČNB vůči žadatelům o hypotéku se nic
nezměnilo. Nižší úroky však kladně ovlivní budoucí celkovou
splátku hypotéky.
Ačkoliv to vypadá vše pěkně, podle
ekonomů se ekonomice v tomto směru moc
nedaří. Klienti stále nedosahují na hypotéky,
jaké by potřebovali, nemovitosti jsou stále
s cenou dost vysoko a není na ně kupní síla.
Nabízí se otázka. Kdy začnou viditelně
nemovitosti zlevňovat?
Neváhejte se na mě obrátit, ráda si s vámi
o těchto skutečnostech pohovořím.
Martina Boušková, tel.: 602 681 581
Vaše lokální makléřka pro Sadskou a okolí

Jak nám to koulelo
v dlouhodobých soutěžích
Družstvo A, které hraje v soutě‑
ži 2. KLM, skončilo na bronzovém
místě. Družstvo B, které hraje v sou‑
těži Krajský přebor 1. třídy, skončilo
též na bronzovém místě. Na republi‑
kovém mistrovství mužů jednotliv‑
ců skončil Tomáš Bek na 11. místě
a Václav Schejbal obsadil 47. mís‑
to.Na republikovém mistrovství jed‑
notlivců v seniorkách obsadila Marie Šturmová 10. místo.
Do nadcházející sezóny přejeme všem hráčům hodně zdraví
a přesnou ruku.
Jan Renka,
KK SDS Sadská

sobota 27.července 2019 od 8.00 hodin – areál u sokolovny
Přihlášky: telefonicky předem – M. Beran, tel. 775 141 975 a M. Vydra, tel. 605 176 326
Startovné: 300 Kč za dvojici, turnaj je určen maximálně pro 16 dvojic
Disciplíny: tenis - čtyřhra, stolní tenis - čtyřhra, fotbal - penalty, házená sedmičky, basketbal – změna!!! na 2 dopady, volejbal - debl, nohejbal - dvojice
Ceny: vítěz turnaje obdrží putovní pohár, účastníci na 1. - 3. místě poháry
Občerstvení: zajištěno v místě konání turnaje v hospůdce „Sokolovna“
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VOLNÁ MÍSTA
Pohodové léto Vám přeje
Martina Boušková
T: 602 681 581
www.martinabouskova.cz

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

(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘÍDIČ/SKLADNÍK

(VZV, ŘP sk. C, E, prof. průkaz)

PRODEJCE

STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

KONTAKT:
Tel.: 606 262 047, 602 100 983
E‑mail: kristyna@kralovi.cz
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.
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