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ZDARMA

Za sokolovnou se staví nový atletický ovál
Plánová výstavba nového sportoviště v ulici Za Sokolovnou začala v pondělí 17. dubna. Sportoviště vznikne na místě bývalého fotbalového hřiště, jehož část zabírá rozestavěná sportovní
hala. Příznivci atletiky boudou konečně mít kde trénovat.
Příslušné pozemky město získalo koupí od TJ Sadská v předloňském
roce. Stavbu provádí firma Linhart spol. s r.o., která vyhrála výběrové ří‑
zení s nabízenou cenou 5 626 138 korun včetně DPH. Na tuto akci jsme
získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora roz‑
voje regionů 2019+ v celkové výši 3 132 836 korun. Sportoviště by mělo
být hotové v polovině srpna.
LEGENDA:
PUR DVOUVRSTVÝ POVRCH 13 mm

Sportovci se mohou těšit na 150 metrů dlouhý běžecký ovál s dvěma
dráhami, atletickou rovinku o délce 65 metrů, na které budou čtyři dráhy,
dále zde vzniknou sektory pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a vnitř‑
ní víceúčelové hřiště. Vše je vidět na přiloženém plánku. Toto sportoviš‑
tě konečně umožní žákům základní školy plnohodnotnou výuku tělesné
výchovy s atletickou průpravou. Budeme moci pořádat i různé sportovní
akce a utkání.
Areál bude oplacen a během výuky ho přednostně bude využívat zá‑
kladní škola. V odpoledních hodinách umožníme přístup i ostatním ná‑
vštěvníkům, aby si mohl zasportovat každý, kdo o to má zájem.
Milan Dokoupil, starosta

K nedostavěné sportovní hale

UMĚLÝ JEDNOVRSTVÝ POVRCH 11 mm
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
BETON
KŘEMIČITÝ PÍSEK
ZATRAVNĚNO
BETONOVÝ ZÁKLAD 700x700x800 mm PRO
SLOUPEK NA UCHYCENÍ SPORTOVNÍ SÍTĚ
LAJNOVÁNÍ MALÁ KOPANÁ
LAJNOVÁNÍ TENIS
LAJNOVÁNÍ STREETBAL
LAJNOVÁNÍ VOLEJBAL/NOHEJBAL
OPLOCENÍ HŘIŠTĚ v=4m
DRENÁŽNÍ SYSTÉM
AREÁLOVÉ OPLOCENÍ
SVAHOVÁNÍ/TERÉNÍ ÚPRAVY
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ
MOBILIÁŘ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Balt p.v.
± 0,000 = 187,045 m (vnitřní hrana povrchu atletického oválu)

V předminulém roce jsme od TJ Sadská získali i pozemky pod nedodělanou stavbou sportovní haly. Samotná nedokončená budova je však stále
majetkem zaniklého TJ Sokol Sadská a v současné době probíhají složitá jednání o vyřešení zapeklité situace, na něž jako město nemáme vliv.
Jednání probíhají mezi likvidátorem TJ Sokol Sadská a možnými investory, kteří by mohli nedostavěnou halu odkoupit. Pokud by tato jednání
dopadla úspěšně, tak bychom investorovi prodali naše městské pozemky
pod halou a ten by tak mohl konečně dokončit i tuto stavbu.
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Ze zasedání Rady města
Sadská dne 28. dubna
Rada města schválila:
zveřejnění záměru pronajmout
část pozemku ve vlastnictví města
Sadská par. č. 1655/1 zapsaného
na LV 2344 v ulici Pražská o výmě‑
ře 6 m²
cenovou nabídku firmy LUCI‑
DA s.r.o., Praha 4, na zpracování
projektové přípravy záměru zvý‑
šení bezpečnosti chodců: chodní‑
ky v Pražské ulici mezi zastávkou
BUS Sadská – kaple a ul. Žižkova
za cenu 149 750 korun bez DPH
Rada města vzala na vědomí
informaci ředitelky MŠ Sadská
D. Kaplanové o uzavření MŠ
Sadská ve dnech od 19. července
do 20. srpna 2021.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 12. května
Přidělení sociálního bytu v ulici
Kostelní
Do výzvy na přidělení sociálního
bytu v ulici Kostelní podali při‑
hlášky tři zájemci. Všichni splnili
stanovené náležitosti a dodali po‑
žadované dokumenty. Rada města
přidělila sociální byt v ulici Kostelní
paní M. K. s platností od 1. června
2021.
Rada města povolila Krajskému
ředitelství Policie hl. m. Prahy ko‑
nání výcviku pohotovostní moto‑
rizované jednotky se zaměřením

na záchranu tonoucích osob na Je‑
zeře v Sadské ve dnech 2., 8., 9.,
15., 27., 28., 29. a 30. června 2021
vždy od 9 do 16 hodin.
Dne 28. dubna 2021 byla uskuteč‑
něna elektronická aukce na prodej
neupotřebitelných movitých věcí
z dílny MěÚ Sadská. O předmětné
movité věci v aukci projevil zájem
pan T. L. Rada města schválila
kupní smlouvu č. 1/2021 na od‑
koupení neupotřebitelných movi‑
tých věcí z dílny MěÚ Sadská panu
T. L. za aukční cenu 60 tisíc korun.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Pokud vám nebudou vyvezeny nádoby na odpad v určeném termínu dle
rozpisu, volejte přímo firmě Nykos – CALL centrum 702 208 250.

Srdečně gratulujeme
Janě a Františkovi Vajglovým,
kteří 11. června oslaví zlatou svatbu.
„Nikdo Vám neřekne, co je to pravá láska,
dokud neprožije 50 let v manželství.“

Monika s rodinou

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
Správce hřbitova:
728 142 619
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
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

Volné pobíhání psů mimo vybrané
lokality je zakázáno
Upozorňujeme občany venčící své psy, že pro volné pobíhání psů jsou
městskou vyhláškou určeny v Sadské dvě lokality: Skála a louka na bývalé
skládce u Jezera. Ve všech ostatních částech Sadské je třeba mít psa při
venčení na vodítku, což se týká i polních cest a cyklostezek.
Množí se stížnosti občanů na obtěžování volně pobíhajícím psem při
sportování na cyklostezce. Cyklostezka je určena pro sport, nikoliv pro
venčení psů a každý volně pobíhající pes je nebezpečný pro cyklistu nebo
běžce. Na neukázněné psy honící zvěř si také opakovaně stěžují naši
myslivci.
Je třeba, aby si majitelé psů uvědomili, že lidé se jejich mazlíčka můžou
bát, i když je majitelé upozorní, že je hodný a neškodný. V případě nedo‑
držování stanovených pravidel se vystavují riziku citelné pokuty.
Milan Dokoupil, starosta

Městská policie dočasně v bývalé
Spořitelně
V souvislosti s rekonstrukcí budovy Muzea se přesunula služebna
městské policie do prostor bývalé pobočky České spořitelny, kde bude
sídlit až do ukončení přestavby. Pokud není na služebně nikdo ze stráž‑
níků přítomen, volejte na telefon 800 20 21 21. Strážníci slouží v době
od 7 do 18 hodin každý všední den. V nočních hodinách a o víkendech
naše městská policie neslouží a v případě nouze se tedy v těchto hodi‑
nách obracejte na státní policii. Služebna státní policie v Prokopově ulici
je nově vybavena stanicí Pol‑Point a je tak přístupná 24 hodin sedm dní
v týdnu.
(red)

Popelnice na tříděný odpad pro
další zájemce
Na radnici dorazila další dodávka barevných popelnic. Pro zájemce
máme připravené modré, žluté a hnědé nádoby na tříděný odpad.
Kdo se ještě nezapojil do systému třídění odpadu do nádob přímo u své‑
ho domu, má nyní možnost. Je to mnohem pohodlnější, ušetříte si starosti
s hledáním místa v plných kontejnerech a díky důslednějšímu třídění vám
zbyde víc místa v popelnici na směsný odpad.
Pronájem nádob od města je bezplatný a o nádoby se můžete přihlásit
v pokladně městského úřadu osobně, telefonicky nebo e‑mailem. (red)
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Obyvatelé Sadské letos platí vyšší daň z nemovitostí
než v minulých letech
V současné době provádí příslušné finanční úřady výběr daní
z nemovitých věcí. I v našem městě došlo letos k jejímu přepočtu, konkrétně k navýšení místního koeficientu z hodnoty
1 na hodnotu 2. Takže obyvatelé města zaplatí víc.
Pro výpočet daně z nemovitostí je podstatný tzv. místní koeficient, který
si v rozmezí 1 až 5 stanovuje každá obec sama vydáním obecně závazné
vyhlášky. Loni na podzim se tak na stanovení hodnoty 2 místního koefi‑
cientu podle § 12 usneslo zastupitelstvo města. Zmíněný koeficient bylo
v roce 2020 možné stanovit pouze v celých hodnotách. Navýšení na stu‑
peň 2 je tedy nejnižším možným.
Tato daň je jedinou, která v celé výši připadne přímo městu, v němž po‑
platník bydlí, či zde vlastní nemovitost. Týká se tedy i rekreantů, kteří zde
mají chatu a využívají veškeré služby města. Z jejich dalších daní bohužel
nic městu přidělováno není. Tímto poplatkem tak skutečně všichni přispí‑
vají přímo na užívání městského vybavení, veřejného osvětlení, údržbu
veřejného prostranství, silnic, chodníků, úřadu, škol a podobně. Osobně
nejsem zastáncem navyšování zdanění občanů, ovšem tuto konkrétní daň
také považuji za spravedlivou a hospodárnou.
Výpočet však není pravidelně valorizován a sám se proto v čase nemění.
Jak se ovšem postupně vše přirozeně zdražuje, tak i dodavatelé materiá‑
lu, zboží, služeb a energií pro naše město své dodávky postupně zdražují,
a proto musí zodpovědné zastupitelstvo města v rámci řádného hospo‑
daření na toto adekvátně reagovat. Nejedná se tedy o záplatu rozpočtu,
nýbrž spíše o projev zodpovědné a nepopulistické politiky – je vhodné
průběžně navyšovat zdroje financování, abychom předešli větším kompli‑
kacím v budoucnu.
Opačné možnosti však využíváme také, ostatně hospodaření města
i veškeré jeho rozpočty jsou volně k nahlédnutí. Namátkově mohu uvést,
že jsme snížili počet zaměstnanců města, některým jsme upravili pracovní
poměry, vysoutěžili jsme různé dodavatele služeb, zboží i energií, včetně
velké a složité zakázky na svoz a likvidaci odpadu, na kterou právě město
doplácí oproti vybíraným poplatkům od občanů více než tři miliony ročně,
a i na toto se tak část příjmů z daně z nemovitostí využívá.
Další možná cesta by proto již znamenala snížení výdajů na investi‑
ce a opravy města. Což ovšem považujeme za cestu stagnace a chátrání
města, na kterou přistoupit nechceme. Bylo to právě současné vedení rad‑
nice, které rozhodlo, že město bude každý rok alespoň 10 milionů korun
z rozpočtu vyčleňovat na nové investice. Po celou dobu řízení města to
pak reálně bylo vždy více než 20 milionů a v letošním roce pravděpodobně
ještě mnohem více, neboť aktuálně probíhá rekonstrukce budovy Muzea,
výstavba nového atletického hřiště, doplnění dětských a sportovních hřišť,

rekonstrukce několika dalších chodníků a brzy započne i další etapa re‑
konstrukce veřejného osvětlení či rekonstrukční práce na hřbitově. Toto
vše jsou skutečně investice směřující k postupnému rozvoji, které můžete
vidět, a my v nich rozhodně nechceme zpomalovat na úkor růstu jiných
nákladů města.
Navíc se stále pohybujeme v rozpočtově nejisté době. V loňském roce
nastaly – v rámci řešení pandemie – komplikace se zajištěním financová‑
ní obcí pomocí státních příspěvků a zároveň došlo ke snížení sazby daně
z příjmů a zrušení jejich výpočtu z tzv. superhrubé mzdy. V důsledku tak
zřejmě dojde i ke zmenšení celkového balíku vybíraných daní, ze kterých
se následně rozdělují právě příspěvky jednotlivým obcím.
I přes postupné navyšování výdajů na investice a opravy města se však
našemu městu daří hospodařit zodpovědně. V rámci dotační činnosti pra‑
videlně úspěšně získáváme příspěvky v řádu desítek milionů korun ročně
na různé oblasti. Navýšení výběru daně z nemovitosti o zhruba tři milio‑
ny ročně je tak pro město spíše přirozeným vývojem jedné z menšinových
částí všech zdrojů příjmů, se kterou je nutné také vhodně pracovat a ob‑
časně ji i bohužel navýšit.
Z těchto všech důvodů jsme proto i my přistoupili ke změně koeficientu,
přičemž jeho aktuální výše je vždy k dohledání v rámci obecně závazných
vyhlášek města či samostatně zvlášť na webu města v záložce praktické in‑
formace/daň z nemovitostí.
Jakub Barták,
místostarosta

Výpočet daně z nemovitosti
Výše daně z nemovitosti se vypočítává na základě tří koeficientů.
První je pro obce stanoven podle počtu obyvatel – Sadská má koefi‑
cient 1,4. Dále existuje zmíněný místní koeficient, který jsme zvedli
z hodnoty 1 na 2. Třetí koeficient se týká chat (rekreačních objektů),
garáží či firemních areálů – ten v Sadské činí 1,5. Daň se poté vypo‑
čítává: sazba dle metrů čtverečních x 1,4 x 2, případně (jedná‑li se
o chatu, garáž či objekt k podnikání) x 1,5.

Pro srovnání
Větší města mají stanovena základní koeficient dle počtu obyvatel
vyšší, takže z daní z nemovitostí jen na základě tohoto základního ko‑
eficientu získají více peněz. Místní koeficient mají různá města stano‑
ven různě – např. v Nymburce 2, v Kolíně 2, v Mladé Boleslavi 3.

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byla pamětní deska Bartoloměje Slámy připevněná na fasádě
domu č. p. 483 v ulici Pražská. Mimochodem je to ten domek stojící až u přivaděče k dálnici,
kde se místně říká „Na Ceresárně“ a je to opravdu stále ještě v Sadské. Správná odpověď přišla
tentokrát jen jedna a světe div se, zaslala nám ji opět žákyně 4. třídy Eliška Brtková.

 OTOHÁDANKA
F
NA TENTO MĚSÍC:
Kde v Sadské najdete tento štít s netypickým oknem
a letopočtem nad ním?
Své odpovědi s názvem bližšího místa, ulice
a č. p. domu, zasílejte od úterý 1. června (ne dříve!)
na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská. Případně můžete odpověď vhodit do poštovní schránky na radnici.
Michal Němeček
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Spanilá jízda na Lipany
Vymyslet a připravit nějakou akci pro více lidí bylo ještě před
měsícem v podstatě zcela nemožné, přesto jsme se o to v našem skautském středisku pokusili a bylo to super!
V podstatě jsme připravili takovou velkou rodinnou soutěžně poznávací
výpravu po našem okolí s cílem u mohyly slavné bitvy u Lipan. Základem
celé akce byly rodinné osádky ve svých vlastních vozidlech. Každá osádka
dostala na startu „lejstro“ s úkoly, které měla cestou najít a zjistit, nebo
se u některé památky vyfotit. A tak se podle itineráře jezdilo po vesnicích,
hledaly se informační tabule, z nichž se dalo něco vyčíst, pátralo se po nej‑
různějších památkách, fotily se „selfíčka“ u zadaných míst, ale počítaly se
třeba i stromy podle silnice u Třebovle. Samozřejmě bylo možno si i někte‑
ré informace „vygůglit“ ve svém chytrém mobilu. Nakonec jsme se sjeli
na Lipské hoře u mohyly. Děti našly poklad, udělali jsme hromadné foto
a pak jsme v koloně „spanilou jízdou“ jeli zpátky do Sadské.
Celá akce se úžasně vydařila a užili si ji nejen děti, ale i rodičové a ti
starší, kteří s námi jeli. Ba i počasí vyšlo. A jak mi řekla na závěr jedna
z účastnic zájezdu: „Hele, těma vesnicema jezdíme dost často, ale nikdy
nás nenapadlo se tam zastavit a něco o těch místech zjistit. Bylo to nejen
zábavné, ale i poučné.“
Michal Němeček

Ukliďme Česko netradičně
O víkendu 24. až 25. dubna se v Sadské opět konala tradiční
akce „Ukliďme Česko“. Tentokrát v netradičním formátu, kdy
jsme si samostatně vyzvedli pytle a rukavice na náměstí a pak
jsme každý individuálně uklízeli místo podle svého výběru.
Sebraný odpad bylo možné po celý víkend ukládat na určená místa.
Účast bohužel nebyla tak masová jako v předchozích letech, není to pro‑
stě ono, když se člověk nemůže družit s ostatními. Ale i tak se sebrala
plná multikára odpadu, bylo toho celkem 160 kilo, většinou různého
plastu.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili, a těšíme se, že za rok bude
možné akci uspořádat opět v normální podobě a že se nás tak opět sejde
víc.
Milan Dokoupil, starosta
INZERCE
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Ze sadské kroniky: Mylný převrat na Nymbursku
Letos v zimě státní archiv ČR zpřístupnil našemu městu Kroniku Sadské z let 1945 až 1969 v elektronické podobě, což je
krásný poklad, kterého si velmi ceníme. „Pamětní kniha“, jak ji
za desítky let její autoři nazývají, má 729 stran a je samozřejmě
psaná ručně.
Několik let po válce začal „pamětní knihu“ zpětně a ze vzpomínek psát pan Hubert Šupík. Tento zajímavý pán se narodil 23. srpna 1884 v Kohoutově u Rokycan a svůj život prožil v Praze. V seniorských letech se přestěhoval do Sadské, kde začal být velmi brzy
společensky a veřejně činný. Materiál pro kroniku sbíral mezi lidmi
z vyprávění a po jeho smrti 15. prosince 1956 navázali další kronikáři. Díky panu Šupíkovi zůstaly zaznamenány události od ledna
1945, které tehdy měli občané v živé paměti, a dnes by se o nich
možná nevědělo. Do tohoto vydání novin jsem vybrala vyprávění
„mylného převratu“ z 2. května 1945 a pár střípků z poválečných
dnů v Sadské.

Převrat v Sadské
2. května se rozšířila zpráva, že Německo kapitulovalo a že je
po válce. Nebylo! Občané Nymburka se ale začali zdobit trikolórami, věšet vlajky na své domovy, ničit německé nápisy a ve státních
dílnách se přestalo pracovat. Rovněž ze zákopových prací, které

byly prováděny v Nymburce podél Labe, se lidé rozprchli. Přijížděli do Sadské a vyprávěli, co se v Nymburce děje.
Odpoledne začal převrat i v Sadské. Nic se nedbalo toho, že
v poštovních domech v Bořích je stále početná ozbrojená německá
posádka. Nevědělo se o tom, že v Nymburce i v Poděbradech už
je zase klid, vlajky byly sňaty a lidé se rozešli do svých domovů.
Mezi občany Sadské se totiž rozšířila nepravdivá zpráva, že se sovětská armáda blíží s tanky a obrněnými vozy k Nymburku a nejdéle do čtyř hodin bude Sadská osvobozena. Vyskytly se hlasy, které
zapochybovaly, ale byly rázně umlčeny.
Aby se předešlo srážce s německým vojskem, které bylo plně
vyzbrojeno, odjel starosta města Jaroslav Bahník do Nymburka
na okresní úřad, aby se informoval o všeobecné situaci. Tam mu
bylo doporučeno, aby byl zachován pořádek, a aby se předešlo násilnostem.
Mezitím se na náměstí v Sadské shromáždilo mnoho občanů
a bylo oznámeno, že se ruší povinnost zákopových prací. To mnozí
považovali za dobrou zvěst. Občané na náměstí se již nedali ovládnout. Nenávist k německým okupantům se začala vybíjet odstraňováním německých nápisů a ničením vojenských značek na silnicích. Velká plechová písmena na budově spořitelny byla naházena
na dlažbu a zničena. Lidé provolávali vlastenecká hesla a zdobily
se výkladní skříně.
Německá posádka ubytovaná v poštovních domech v Bořích
však zasáhla. Německý důstojník promluvil k občanstvu v místním
rozhlase a jeho vojáci byli ozbrojeni opakovacími pistolemi. Prohlásil, že vojsko zbraně nepoužije, pokud bude zachován klid. Poté
byli občané požádáni, aby utvořili hloučky a rozešli se do svých
domovů. Večer přijeli dva úředníci z Nymburka a nařídili obnovu
dvojjazyčných nápisů. Po jejich odjezdu opět přijeli němečtí důstojníci s ozbrojenými vojáky a nařídili starostovi, aby byly všechny
vojenské značky do dvou hodin na svých místech. Protože na náměstí o událostech ještě dlouho rokovaly hloučky lidí, rozehnali je
vojáci napřaženou zbraní. Druhého dne se tu a tam opět objevily
dvojjazyčné nápisy.
Lidé přijíždějící večerními vlaky z Prahy, dozvídali se o převratu
v Sadské a byli překvapeni, neboť v Praze byl ještě klid. A tak Nymburk, Poděbrady a Sadská měli prvenství v odporu proti Němcům.
Zdenka Hamerová, ředitelka KIC

Střípky z kroniky po osvobození
Nebezpečí pohozených zbraní a nábojů
Protože v okolí města a v lesích bylo pohozeno mnoho nebezpečných zbraní německými vojáky na útěku, usnesla se rada,
aby občané ohlásili své nálezy a ihned je odevzdali. Bylo upozorněno na nebezpečí brát je a hrát si s nimi. Zbraně a náboje
pak byly zneškodněny odborníky.
Přejmenování názvů ulic
Poněvadž v době okupace byly některé ulice nevhodně pojmenovány a upomínaly na dobu našeho utrpení, usnesla se
rada dát ulicím nová jména.
Zřízení letního vojenského tábora v Bořích
Rada vzala na vědomí, že v Bořích bude zřízen pro sovětské
vojíny letní tábor s podmínkou, že bude šetřeno lesních stromů. Letní tábor byl skutečně zřízen, bylo postaveno mnoho

krásných zemljanek, ve kterých byli po dobu svého pobytu
vojáci ubytováni. Po odchodu sovětské posádky byly zemljanky levně prodány místním občanům. Lidé se chodili několik
dnů dívat nejen na zemljanky, ale také na výzdobu celého letního tábora.
Přesídlení do pohraničí
Dle sdělení účetního Jindřicha Doubravy se do pohraničí
ze Sadské odstěhovalo asi 600 osob.
Knihovna
Knihovníkem v místní lidové knihovně byl Ludvík Strnad.
Knihovna byla umístěna v prvním patře bývalé občanské záložny. Za okupace bylo okupanty mnoho knih vyloučeno, a to
většinou knihy českých, polských a ruských autorů. Knihovna
musela být vhodně doplněna.
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Vítáme nov

K ristián Pavel

Jorika Holzerová

Eliška Moravcová

Filip Fiedor

Barbora Heřmanská

Ema Pošíková
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vé občánky

F rantiška Vyskočilová

Stella Ester Remsová

Liliana Michalská

Sára Adelová

Tereza Jirčíková

Victorie Semecká
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ZE ŠKOLY

Den Země – Co můžeme udělat pro naši Zemi?
Nejlépe pomůžeme naší planetě tím, že budeme třídit odpad, šetřit
vodou, kupovat pouze tolik jídla, kolik sníme, šetřit papírem, nekácet
stromy, nelít žádné oleje, benzín a jiné nečistoty do vody. Neházet od‑
padky, kam se nám zachce. Protože i příroda se umí bránit. Nazýváme
to přírodní katastrofy. Např. tornádo, tsunami, zemětřesení a výbuch
sopky.
Klára Mimrová, 5. A
Můžeme chodit pěšky nebo jezdit na kole místo jízdy autem. Pomo‑
ci můžeme i tím, že budeme třídit odpad do určených nádob, udržovat
pořádek a čistotu a neodhazovat odpadky na zem. Můžeme vysazovat

stromy a sít trávu, chránit přírodu, neničit stromy, zbytečně netrhat květi‑
ny, ochraňovat drobné živočichy a zakládat komposty.
Petr Erben, 5. A
Všichni by mohli začít třídit odpad a neodhazovat ho jen tak do přírody.
Také je možné darovat jídlo do potravinové banky a zbytečně ho nevyha‑
zovat. Můžeme se účastnit akce „Ukliďme Česko“. V neděli jsem se této
akce zúčastnila s rodinou. Nasbírali jsme šest plných pytlů odpadků. Mu‑
síme také šetřit vodou. Její zdroje nejsou nekonečné. Oceány jsou znečiš‑
těné, lesů a pralesů ubývá. Ohrožujeme nejen Zemi a živočichy, ale i sebe.
Petra Dokoupilová, 5. A

Výuka metodou CLIL
Naše škola je zapojena do projektu Šablony II., který je spolufinancován
Evropskou unií. V rámci tohoto projektu probíhá ve vybraných třídách
prvního a druhého stupně výuka některých předmětů v anglickém jazyce,
formou tzv. minilekce metodou CLIL. Jde o integrovanou výuku určité‑
ho předmětu a cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti
v obou předmětech současně. Na prvním stupni je cizí jazyk aplikován
v matematice, v prvouce, výtvarné výchově, na druhém stupni v informa‑
tice a přírodopisu.
Monika Semecká
V hodinách matematiky, českého jazyka a prvouky pracujeme na pro‑
jektu v angličtině. Učíme se nová slovíčka, která se objevují i v jiných
předmětech. Např. v matematice – plus, minus, krát, děleno a čísla do 20.
V prvouce se učíme překládat názvy různých druhů ovoce a zeleniny. Už
se těšíme na slovíčka, která budou souviset s českým jazykem. Moc nás to
všechny baví.
Kristýna Peroutková a Radka Zázvůrková, 3. A
V minulém týdnu jsme v hodinách matematiky, výtvarné výchovy a pří‑
rodovědy mluvili anglicky. Jako první jsme měli matematiku, ve které
jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Každou skupinu řídil jeden kapitán. Já
jsem byl jedním z kapitánů. Paní učitelka nám rozdala papíry s čísly a čísla
od 1 do 100 napsaná anglicky. Měli jsme za úkol napsat pod tato čísla an‑
glický překlad. Pod
číslice jsme doplňo‑
vali číslovku. Papíry
byly očíslované a my
jsme je museli posklá‑
dat za sebou, aby nám
vznikl výsledek. Můj
tým byl první. Tuto ho‑
dinu jsem si moc užil.
V hodině výtvarné
výchovy jsme si roz‑
dali očíslovaný papír

se čtverečky. Paní učitelka nám diktovala číslo s písmenem a my jsme si
pastelkami zakreslili daný čtvereček. Vznikl nám z toho barevný papou‑
šek. Hodina mě bavila. Bylo hezké, když se obrázek papouška objevil.
O přírodovědě jsme se také rozdělili na skupiny. Nejdříve jsme dosta‑
li papír s anglickými slovíčky, která jsme se měli naučit. Na velký papír
jsme nakreslili postavu člověka. Dokreslili jsme různé části a orgány těla
a k těmto obrázkům jsme nalepili slovíčka v angličtině.
Bylo to poprvé, kdy jsme angličtinu používali i v jiných předmětech. Vů‑
bec by mi nevadilo, kdyby takových hodin bylo více. Bavilo mě to a myslím
si, že to byl dobrý nápad.
David Mašata, 5. B
Tyto hodiny se mi moc líbily. Nejdřív jsem si říkala, že mě výuka nezau‑
jme, ale jak začala matematika, můj názor se změnil. V přírodovědě jsme
si procvičili nejen anglická slovíčka, ale i názvy různých tělesných orgánů.
Zapamatovala jsem si srdce – heart, žaludek – stomach. Nejvíc mě bavila
výtvarná výchova. Při vybarvování čtverečků jsme si procvičili anglickou
abecedu do písmene „M“. Netušila jsem, že dokážu vytvořit tak pěkného
papouška. Paní učitelka nám to vymyslela skvěle. Říkala, že angličtinu
moc neumí, ale vysvětlila nám to výborně. Líbilo se mi, že jsme se učili
zábavnou formou. Tedy škola hrou, jak doporučoval Jan Amos Komenský.
Vanesa Skřivánková, 5. B

V rámci sbírky Ligy proti rakovině nemůžeme tentokrát vybírat příspěvky, ale Liga vymyslela, že můžeme připomenout tuto problematiku pomocí kamínků
s kytičkou netřesku, které se rozmisťují po různých místech republiky. I my jsme se do tvorby kamínků zapojili.
Blanka Žánová, ředitelka školy

ZE ŠKOLKY
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Studený máj, v stodole ráj
Zdá se, že letošní rok se rozhodl dodržovat lidové pranostiky.
Počasí bylo nezvykle chladné, deštivé a větrné a mnohdy připomínalo podzim.
Naštěstí školkový slet čarodějnic naplánovaný na poslední čtvrtek měsí‑
ce dubna rozehnal dešťové mraky a přítomné malé čarodějky a o něco větší
čarodějové mohli obhájit svou hodnost čarodějů první kategorie. Přezkou‑
šení provedly zkušené učitelky čar a kouzel a děti si kromě čarodějnického
průkazu odnesly i drobné odměny za šikovnost, píli a vytrvalost.
Rozhodnutí vlády otevřít od začátku měsíce května mateřskou školu
nás překvapilo, ale nezaskočilo. Zahájení provozu bez jakéhokoliv omeze‑
ní a ochranných opatření v nás vyvolalo smíšené pocity, ale „rozkaz je roz‑
kaz“. Děti i paní učitelky se sešly téměř v plném počtu a s velkým elánem
se pustily do společné práce. Již třetí den muselo třicet dětí a tři dospělí
nastoupit do karantény z důvodu pozitivně testovaného dítěte ve třídě. Je
pochopitelné, že se všichni těšíme na znovuzahájení provozu a života bez
omezení, ale pravděpodobně by bylo nejvhodnější zvolit zlatou střední
cestu kompromisů.
Pozitivní zprávou je přidělení dotace z evropských fondů na rozšíření
herních prvků na školkové zahradě. Projít hustým lesem nutných admi‑
nistrativních úkonů nám společně pomohli Městský úřad Sadská a MAS

Podlipansko. S realizací počítáme během letních prázdnin. Pan Jandl
se svou skupinou zahradníků již provedli vyčištění a přípravu pozemku.
Všem moc děkujeme.
Krásné jarní dny všem!
Jitka Hrabinská
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Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

Z KNIHOVNY A KULTURY
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Stále v tvém stínu
Nora Roberts
Jedné horké letní noci odhalí Naomi otřesné tajem‑
ství svého otce, které ji léta pronásleduje na každém
kroku. Přestože se snaží vše pečlivě skrývat, nikdy se
jí nepodaří stopy za sebou zamést úplně a minulost ji
dohání nejen v nočních můrách. Kruh kolem Naomi
se začíná uzavírat…

Trilogie – Jak se loučí střelec, Nezbytná smrt,
Náhlý návrat násilí
Malcolm Mackay
Jak končí nájemný zabiják? Frank MacLeod byl nejlepší v tom, co dělal.
Přemýšlivý. Výkonný. Nemilosrdný. Ale je stále ten nejlepší? Nová práce.
Nový cíl. Ale schyluje se k něčemu velmi zlému. Někdo skončí mrtvý. Větši‑
na zabijáků se loučí se světem výstřelem. Frank je pořád tady. Vydržel déle,
než by měl… Dechberoucí a ohromující trilogie z glasgowského podsvětí.

Krása noci
Nina George
Čtyři druhy soli – sůl moře, sůl slz, sůl potu, sůl pů‑
vodu světa… Na to myslela Claire, zatímco se taxík
prodíral pařížskou dopravní špičkou. Toto léto bylo
jiné než předešlé roky. Bylo žhavější, vytrvalejší. Clair
pozorovala ženy v ulicích. Kolik tajemství zamlčuje
každá z nich? Kolik milenců, kolik nevyplakaných
slz? Kolik nevyslovených, neuskutečněných nápadů?
Co je zapotřebí, aby se ty ženy změnily? Aby už nic
nebylo stejné jako dřív…

Caesarův trůn
Steven Saylor
Rok 44 před naším letopočtem. Vyšetřovatel a se‑
nátor Gordianus Hledač vzpomíná na dva drama‑
tické březnové týdny, kdy v den „březnových id“
došlo v senátu k brutální vraždě Gaia Julia Caesara,
čímž vyvrcholilo připravované spiknutí. Obsáhlý
děj oživuje známé postavy (Caesar, Antonius, Ci‑
cero…) a přináší nevšední pohled na mnohokrát
literárně zpracovanou tragickou událost, která se stala zlomem v římských
dějinách. Zaujme milovníky napětí i historie.

Měli jsme štěstí
Georgia Hunterová
Vždy existuje naděje. Historický román podle sku‑
tečného příběhu. Píše se rok 1939 a členové rodiny
Kurcových se snaží vést normální život. Stíny války
však zahalují i jejich město, a tak jsou nuceni roz‑
prchnout se do různých koutů světa. Dramatický
útěk ze země, pracovní lágry i každodenní skrývání
židovské identity – to vše Kurcovy čeká. I v bezna‑
dějných situacích však existuje něco silnějšího než
nacistický teror: nezdolná vůle přežít a znovu se se‑
tkat s milovanou rodinou, až všechny tyto hrůzy skončí.

Tvůrce českých moří
Jiří Dobrylovský
Naše země sice žádné moře nemá, ale kdo navští‑
ví Třeboňsko, může si jako v nějakém přímořském
kraji připadat. Za tuto romantickou krajinu vděčí‑
me řadě velikánů, kteří v průběhu staletí kdysi za‑
nedbaný kout Čech přetvářeli do současné podoby.
Nejvýznamnějším z nich byl Jakub Krčín z Jelčan
a Sedlčan, regent mocného rožmberského rodu
a budovatel největších rybničních kolosů nejen u nás, nýbrž v celém světě.
Že byl geniálním stavitelem, ví skoro každý, méně se už ví, že byl též geniálním hospodářem a podnikatelem, kterého bychom mohli bez přeháně‑
ní nazvat předchůdcem Tomáše Bati.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Jak si vychutnat seniorská léta
Tamara Tošnerová
Chcete se i v pokročilém věku cítit šťastní, spo‑
kojení a obklopení blízkými lidmi? Autorka, od‑
bornice na problematiku seniorů, otevřeně píše
o manželství i mimomanželských vztazích mezi
seniory, poradí vám, jak se vyrovnat se ztrátou
blízké osoby či s odchodem dospělých dětí, jak
pečovat o nemocné. Vynecháno není ani téma
mezigeneračních vztahů.

Dáma v modrém
Naďa Horáková
Dáma v modrém je obraz od uznávaného prvo‑
republikového malíře, který připraví hraběti Va‑
leriánu Chorisovi, dědici prosperujícího panství,
nejednu horkou chvilku. Obraz se totiž dostal
do nesprávných rukou. Na první pohled ztřeštěná
eskapáda s obrazem však skončí vraždou. Valerián
v roli detektiva začíná pátrat na vlastní pěst. Někdy
je však lepší nevědět, zvláště když i jeho nejbližší
něco tají a nic není takové, jaké se být zdá.

Kulturní a informační centrum pořádá dětem k svátku
pohádku divadla Toymachine s výtvarnou dílnou

Bylo? Nebylo?
6. června od 15 hodin

Na zahradě za knihovnou Palackého nám. 3
Snad všichni jsme si jako děti přáli nějakého domácího mazlíčka.
Malý Albert není výjimkou, moc by si přál pejska. Jenže maminka mu
ho nechce dovolit. Tak si chlapeček obstará zvířátko sám. Ale pejsek
to nebude. Pohádku o tom, že člověk nemůže mít všechno, co chce,
doprovodí živě na violoncello Anielka Chudzik. Po pohádce si děti
vyrobí vlastní loutky.
Vstupné dobrovolné

ZE SPORTU
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Workout dělá hezká těla aneb jak se udržet v kondici
II. díl – záda, břicho
Jak jsme slíbili v minulém vydání Sadských novin, přinášíme další díl mini
seriálu o cvičení na workoutovém hřišti, ve kterém se tentokrát zaměří‑
me na procvičení zádových a břišních svalů. Záda zařadíme do tréninku
spolu s hrudníkem, který jsme představili minule, trénink břicha můžeme

1

2

Záda
1. Australian push ups/australské kliky
•
4 série, 10 až 12 opakování, jeden z nejjednodušších cviků
•
rukama uchopíme hrazdu na šíři ramen, tělo musí být rovné, střed
těla a hýždě jsou zpevněné, nohy zhruba 70 cm pod hrazdou. Přita‑
hujeme se z propnutých rukou do vrchní fáze, kde se dotkneme hrud‑
níkem hrazdy
2. varianta: Australian push ups s využitím TRX popruhů
•
technika stejná s výše uvedenou variantou; čím strmější sklon těla,
tím jsou kliky těžší
3. Shyby na hrazdě
•
3 série, maximální počet opakování, stěžejní a všeobecně nejznáměj‑
ší cvik na široký sval zádový
•
můžeme využít několik variant úchopu, z nichž každá zapojí jinou
skupinu svalů; technika je vcelku jednoduchá, jde jen o pohyb pří‑
tahu k hrazdě, kdy je důležité mít ve spodní fázi natažené ruce a ve
vrchní (konečné fázi) přitáhnout bradu nad hrazdu
4. Stahování gumy
•
4 série, 12-15 opakování, jedná se o cvik, který můžete znát spíše z
prostředí vnitřních posiloven, ale cvičit se dá i na tomto hřišti
•
jediné co budeme potřebovat je expandér (odporová guma) o odporu
15 až 25kg, kterou snadno seženeme například v Decathlonu
•
gumu upevníme do smyčky okolo nejvyšší hrazdy a stoupneme si
zhruba metr před hrazdu, dole uchopíme gumu tak, abychom ji drže‑
li na šíři ramen, narovnáme záda, lehce se předkloníme, natáhneme
ruce do předpažení, ramena spustíme dolů a nataženýma rukama
gumu stahujeme ke stehnům
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zařadit do jakéhokoliv tréninku (hrudník, záda/paže, ramena/nohy) tak,
abychom břišní svaly procvičili alespoň dvakrát týdně.
Jan Procházka, trenér kulturistiky a fitness II. tř.
Vojta Procházka, několikanásobný mistr ČR v karate, kalisthenik
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Břicho
5. Leg raises
•
3 série, 6-10 opakování
•
cvik provádíme ve visu na hrazdě (možno i s oporou zad), zvedáme
natažené nohy co nejvýše, na fotografii zvedá Terka nohy do pravého
úhlu, což je ideální pozice, ale samozřejmě je můžeme zvedat až úpl‑
ně k hrazdě - lehčí varianta je potom s pokrčenými koleny
6. varianta: Leg raises vleže na lavičce
•
3 série, 10-15 opakování, tento cvik je jednodušší varianta
předcházejícího
•
vleže na rovné podložce zvedáme natažené nohy nad podložku, mějte
na paměti, že záda a bedra by se neměly zvedat od lavičky
7. L-sit
•
4 série, maximální výdrž, jde o jeden z nejúčinnějších cviků na
břicho
•
ke cviku využijeme bradla (P-bars), na kterých provedeme vzpor na
propnutých rukách. U L-situ je důležité stáhnout ramena dolů, jako
byste měli v rukách těžkou tašku, která je táhne dolů. V další fázi
zvedneme nohy do pravého úhlu a držíme, co nejdéle to půjde. Na
fotografii předvádí Vojta těžší variantu cviku s nataženýma nohama
pro pokročilé a lehčí variantu s pokrčenými koleny.
8. Zkracovačky
•
3 série, maximální počet opakování, velmi jednoduchý a účinný cvik
na břicho
•
v sedě na zemi nebo zvýšené podložce přitahujeme kolena co nejblíže
k tělu a poté nohy natahujeme zpět nad vodorovnou podložku
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POZVÁNKA
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Kulturní a informační centrum města Sadská pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

plný her, výletů, soutěží, tvoření a dobrodružství pro děti od 6 do 12 let
Termín: 16. 8. – 20. 8. 2021
Čas: 7.30 – 16 hod., zahájení tábora v pondělí 16. 8. v 7.30 hod.
Místo konání a sraz každé ráno: Husínek 74, areál Junáka Sadská
Cena i s obědy 1 600 Kč
Číslo účtu: 0504916389/0800 v. s.‑ dat. narození dítěte, do zpráv jméno dítěte
Podrobné informace obdrží rodiče na email po odevzdání přihlášky.
Vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně Husova 1137, nebo v knihovně Palackého nám. 3,
případně vyfotit a poslat emailem na kic.sadska@email.cz nejpozději do 30. 6. 2021.
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

PŘÍHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jméno dítěte a adresa
Datum narození							Alergie a léky
Jiná omezení pohybová, zdravotní, nebo ve stravě			

Umí plavat? Ano* Ne*

Jméno zákonného zástupce + tel. číslo + e‑mail
Může* nemůže* odejít sám(a) z příměstského tábora v 16 hod.
*nehodící se škrtněte

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR pořádající organizací KIC Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel. 603 89 13 04 kic.sadska@email.cz, provozovna Husova 1137

		

Podpis zákonného zástupce
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