SADSKÉ
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Číslo: 6, ročník: 22, vychází 25. 6. 2021

ZDARMA

Lepší epidemiologická situace umožnila další rozvolňování a tak mohl do mateřské školy přijet PolyTechBus – pojízdná učebna s profesionály, kteří dětem prakticky přibližují různá řemesla. Sadské děti si mohli vyzkoušet práci zedníka, elektrikáře a keramika. Většina dětí ráda tvoří, takže byly opravdu
nadšené. Program akcí je zaměřený na podporu polytechnické výchovy dětí a mládeže a jeho velkým přínosem je především možnost realizovat ho přímo
v prostředí mateřské školy.

Postupná přeměna temných lokalit
Obyvatelé Sadské si mohou všimnout, že se uklízí a prořezává křoví v oblasti bývalých zahrádek v ulici Jordán. Už v rámci
projektu „Ukliďme Sadskou“ zde někteří odvážní dobrovolníci
vynosili mnoho nepořádku, a to nejen pozůstatků závlahových
systémů, ale bohužel i všemožného jiného odpadu. Dlouhé
roky neudržované území bylo opomíjeným smetištěm uvnitř
města.
Právě takovéto lokality vnímání našeho města bohužel dlouhá léta ne‑
gativně poznamenávaly. Vzpomeňme, jak ještě nedávno vypadala třeba
lokalita u cyklostezky, kde se nyní – místo pochybných existencí – hojně
scházejí náctiletí i starší sportovci, na které se v oblasti volnočasových ak‑
tivit dlouhodobě vůbec nemyslelo.
Prořezy a čištění probíhá také třeba u jezera v oblasti Jáchym, kde na‑
víc žádáme o dotaci na odborné ošetření památných dubů. Zde pravidel‑
ná péče o zeleň mnoho let chyběla, což se od loňského roku daří napravit
i zaměstnancům města díky pořízení výkonné robotické sekačky trávy

a náletů. Ti tak v letošním roce zvládají i průběžné prořezání letitých
porostů a čištění krajnice od konce ulice Krátká směrem k čerpací sta‑
nici KONACO. V plánu již máme i další taková místa, například bývalou
cestu podél nadjezdu, nebo oblast tzv. jesemanské cesty směrem k osadě
Na Zámku.
Na Jordánu se tedy vyklízí veškerý odpad, prořezávají se uschlé či na‑
padené stromy, rovná se terén a seje nová tráva. Následně bude navržena
parková cestička, umístěny lavičky a odpadkový koš. Poté případně ob‑
jednáme i dosazení vhodných stromů a keřů.
V Sadské tak vznikne nová odpočinková zóna, která umožní poseze‑
ní cyklistům, rodičům s dětmi, nebo starším občanům, kteří si půjdou
nakoupit do protějšího obchodního domu a chtějí si odpočinout, či po‑
povídat ve stínu stromů. Zároveň se zlepší pohled na naše město: kromě
výrobních hal a skladů zahlédnou projíždějící z hlavní silnice třeba i nový
parčík.
Jakub Barták, místostarosta
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Ze zasedání Rady města Sadská 26. května 2021
Hospodaření města Sadská
k 31. březnu 2021
Město
Sadská
hospodařilo
v 1. čtvrtletí 2021 v souladu se
schváleným rozpočtem. Rada měs‑
ta vzala na vědomí hospodaření
města Sadská k 31. březnu 2021.
Přidělení dotací
Rada města schválila přidělení
dotací do 50 tisíc korun na činnost
následujícím subjektům a schválila
veřejnoprávní smlouvy na přidělení
dotací (viz tabulka).
Rada města schválila pro‑
nájem části pozemku parc.
č. 1655/1 v ulici Pražská zapsa‑
ného na LV 2344 pro k. ú. Sadská
o výměře 6 m² paní V. J., 289 12
Sadská, na dobu určitou do 30. září
2021 za nájemné 1 200 korun

měsíčně i za každý započatý měsíc
za účelem prodeje zmrzliny. Záměr
byl zveřejněn ve dnech 29. dubna
až 15. května 2021. RM zároveň
schválila nájemní smlouvu k před‑
mětnému pozemku.
Rada města promi‑
nula první splátky
v roce 2021 ve výši
3 650 korun za pro‑
nájem předzahrádky
před hotelem Mod‑
rá hvězda z důvodu
uzavřené restaurace
v důsledku opatření
proti SARS CoV‑2
paní I. Novákové,
Sadská.
Rada města schvá‑
lila jako dodavatele

akce „Dovybavení a úprava školní
zahrady MŠ“ firmu Bonita Group
Services s.r.o., která zakázku zho‑
toví za cenu 266 890 korun bez
DPH. RM zároveň schválila smlou‑
vu o dílo na zhotovení této zakázky.

Subjekt
TAJV, z.s. – Váňa
Český kynologický svaz
MO ČRS – rybáři
Divadelní spolek Klicpera
Myslivecký spolek Sadská
ÚAMK Sadská
Taneční a divadelní spolek Vánek
Český svaz chovatelů, z.s. ZO
Sadská
Junák – Sadská
Basketbalový klub Sadská
Celkem:

Částka v Kč
5 tisíc
14 tisíc
8 tisíc
20 tisíc
8 tisíc
5 tisíc
15 tisíc
15 tisíc
20 tisíc
10 tisíc
120 tisíc

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

Ze zasedání Rady města Sadská dne 8. června 2021
Žádosti SDH Sadská
SDH Sadská požádalo o povole‑
ní dětského soustředění u Jezera
v Sadské. V rámci akce bude mj.
probíhat výcvik na vodní hladi‑
ně za pomoci motorových člunů
a ukázky složek IZS. SDH zároveň
požádalo o poskytnutí individuální
dotace na uvedené dětské soustře‑
dění, na nákup překážek, na pro‑
vozní a režijní výdaje na hasičskou
zbrojnici a na činnost v roce 2021.

Rada města povolila konání dět‑
ského soustředění mladých hasičů
na hasičské pláži u Jezera ve dnech
25. července až 1. srpna 2021, vjezd
vozidel obsluhy tohoto soustředění
a stanování.
Rada města schválila přidělení fi‑
nanční dotace ve výši 30 tisíc korun
SDH Sadská. Zároveň RM schváli‑
la VPS na přidělení této dotace.

Rada města schválila:
cenovou nabídku firmy PZ Elek‑
tro s.r.o., Hořátev, na rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici Nymbur‑
ská za cenu ve výši 198 407 korun
bez DPH a v ulici Pístecká 1. etapa
za cenu ve výši 150 382 korun bez
DPH
prodej nevyužívané kovové ná‑
drže panu F. S., Dymokury, za cenu
15 tisíc korun

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

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská 9. června 2021
Zastupitelstvo
města
pově‑
řilo paní Danu Krbečkovou
v souladu s § 3 odst. 2 zákona
č. 553/1990 Sb. o obecní policii,
v platném znění, plněním úkolů
při řízení Městské policie Sadská
od 9. června 2021.

města Sadská k 31. prosinci 2020
ve výši 6 490 920 korun a jeho pře‑
účtování na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých účetních
období
celoroční hospodaření města
Sadská, peněžních fondů, VHČ,
příspěvkových organizací a závě‑
rečný účet za rok 2020 včetně zprá‑
vy o výsledku přezkoumání hospo‑
daření za rok 2020 „bez výhrad“
přidělení dotací nad 50 tisíc ko‑
run na činnost subjektům v tabulce

Zastupitelstvo města vypovědě‑
lo v souladu s čl. 4 odst. 2 veřej‑
noprávní smlouvy k zajišťování
výkonu činnosti podle zákona
o obecní policii, a to odchyt toula‑
vých zvířat a jejich trans‑
Subjekt
port do příslušného zaří‑
zení v souladu se zákonem TJ Sadská
č. 166/1999 Sb., o veteri‑ ‑ karate SHOTOKAN
nární péči a o změně někte‑ ‑ stolní tenis
rých zákonů (veterinární ‑ tenis
zákon), ve znění pozdějších ‑ nohejbal
předpisů, s obcemi Hořátev,
‑ volejbal
Písková Lhota, Poříčany
‑ badminton
a městem Pečky.
‑ kulturistika
Zastupitelstvo města
‑ stolní tenis (Vydra kniha)
schválilo:
Celkem TJ
účetní závěrku města
AFK Sadská
Sadská k 31. prosinci 2020
a výsledek hospodaření Celkem:

Částka v Kč
30 tisíc
20 tisíc
5 tisíc
5 tisíc
5 tisíc
10 tisíc
5 tisíc
10 tisíc
90 tisíc
90 tisíc
180 tisíc

OBČANSKÁ PORADNA
RESPONDEO POMÁHÁ LIDEM
V NESNÁZÍCH
Dostali jste se do těžké životní situace a nevíte si rady?
Přišel vám dopis od soudu a nerozumíte mu? Chcete se
rozvést, máte dluhy či problémy v práci? Můžete se bezplatně poradit ve službě Občanská poradna při Respondeo, z. s.
Pracovníci poradny vám pomůžou zorientovat se v situaci, seznámí vás s příslušnou legislativou, proberou s vámi
nastalou situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedoucí k jejímu řešení. Vysvětlí vám vaše práva a povinnosti, pomůžou
vám porozumět dokumentům nebo sestavit odvolání či
vyplnit dotazník.
Občanskou poradnu můžete využít v Nymburce,
nám. Přemyslovců 14/11 – budova České spořitelny)
vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17
nebo ve středu od 9 do 12.
Doporučujeme se objednat na tel. 731 588 632
nebo e‑mailu: poradna@respondeo.cz.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Koupací sezóna na Jezeře začala
Koupání v sadském Jezeře, jeho okolí a kvalita vody patří k tématům, které obyvatele města dlouhodobě zajímají. Jako každoročně se na počátku sezony množí dotazy na to, co všechno
město „kolem Jezera“ dělá. Ne všechno ale dokáže radnice
vyřešit.
Začátkem června se na Jezeře objevila pěna, která znepokojila několik
všímavých občanů. „Informaci hned prověřili strážníci městské policie
a předali ji vedoucímu místních rybářů. Podle něj se jednalo o běžnou
pěnu živočišného původu, která se na jezerech pravidelně tvoří. S rybáři
pravidelně komunikujeme a oni se skutečně snaží přizpůsobit osádku i kr‑
mení právě kvalitě vody,“ říká Jakub Barták, místostarosta města Sadská.
Podotýká, že si lidé také stěžovali na mrtvé ryby, což je na jaře opět běžný
jev. Jejich odklízení mají na starosti rybáři.
Město nechává pravidelně provádět rozbory vody na ploše, kterou vlast‑
ní (ne všechny pozemky v okolí Jezera jsou majetkem města). Výsledky
rozborů se pak objevují na webových stránkách Sadské. „Teď, na začátku
sezony bývá kvalita vody v Jezeře dobrá. Zhorší se obvykle až s postupují‑
cím létem, když se začnou množit sinice,“ uvádí Jakub Barták.
V budoucnu bude potřeba odkanalizovat Vodrážku
„Před časem bylo v rámci studie ve spolupráci s přírodovědeckou fa‑
kultou na našem jezeře testováno také zařízení bojující se sinicemi záře‑
ním. Pro další pokračování nám však bylo doporučeno umístění již dvou
až tří zařízení v nákladu zhruba půl milionu korun na sezonu, což nám
přišlo nehospodárné. Zejména protože studie uváděla mezi hlavními
vlivy potřebu odkanalizování osady Vodrážka,“ doplňuje k čistotě vody
místostarosta.
A právě studie na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v osa‑
dě je připravena také v zásobníku projektů Vodovodů a kanalizací Nym‑
burk. „Jednalo se rovněž se zástupci odboru životního prostředí Středo‑
českého kraje. Náklady projektu se však pohybují okolo 50 milionů korun
a ty bohužel VaK, město, ani kraj nemají. V našem okolí jsou stále obce,
kterým tyto sítě chybí úplně, takže nelze takovéto náklady profinancovat
pro osadu s pouhými zhruba 20 stálými obyvateli,“ vysvětluje Jakub Bar‑
ták s tím, že do budoucna však s realizací počítají.
Přibližně před pěti lety upravilo město smlouvu na pravidelné prově‑
řování stavu bývalé skládky. Rozbory se provádějí každé dva roky a dle
zjištěných výsledků je vše v normě, což monitoruje také odbor životního
prostředí v Nymburce.
Ne všechno dokáže město vyřešit
Dalším opatřením k udržování čisté vody v Jezeře bylo odbagrování čás‑
ti ramene u „hasičské pláže“. „Zde jsme na jaře roku 2019 nechali chodi‑
cím bagrem od Povodí Labe prohrábnout část odtoku, aby tudy alespoň
trochu proudila voda. I tento bagr však téměř uvázl, neboť naměřil mini‑
málně čtyři metry bahna, a tak provedl práci jen v rámci možností,“ líčí
Jakub Barták. Voda tedy alespoň slabě proudí a odvádí stojící vodu.

Přes rameno dříve vedla lávka, která bohužel zchátrala. „Výstavbu nové
lávky jsme již zkoušeli poptat u zástupců hasičů, rybářů i lesního správ‑
ce. Stejně tak jsme zkusili poptat dodání starších pontonů z bouraných
mostů,“ říká místostarosta. Oficiální výstavba nové lávky by bohužel byla
nejen finančně nákladná, ale místo je téměř nepřístupné pro těžkou tech‑
niku a především se na druhé straně nachází chráněný strom – památná
lípa, jejíž ochranný perimetr podle informací odboru životního prostředí
v Nymburce výstavbu i jakýkoliv větší zásah v oblasti téměř znemožňuje.
Údržba pláží
Radnice se rovněž snaží udržovat pláže – pracovníci údržby města se‑
čou trávu a vyřezávají křoviny. Nezapomíná se ani ne ořezy stromů, včetně
specializovaného ošetření stromů památných, kterých je v lokalitě něko‑
lik. Protože koupací sezona již začala, nechalo město rozmístit odpadkové
koše a mobilní toalety.
Nutno podotknout, že je Jezero oficiálně stále důlním prostorem, ni‑
koliv rekreačním areálem, a tak je tedy nutné na něj nahlížet z hlediska
možností jakýchkoliv projektů, úprav, budování či financování. „Nicmé‑
ně nám byly představeny prvotní plány na možné vybudování přístaviště
na slepém rameni, díky kterému by snad došlo i k následnému odbahnění
a vyčištění průtoku této lokality a zároveň by celý areál měl být skuteč‑
ně přeměněn z těžebního prostoru na prostor rekreační,“ uzavírá Jakub
Barták.
Jolana Boháčková

Stavba sportoviště v ulici Za Sokolovnou probíhá přesně podle plánu. Hrubé stavební práce jsou již hotové a v těchto dnech začíná instalace povrchu atletického oválu a sportovní plochy. Stavba bude ukončena do začátku školního roku. Během posvícenského víkendu připravíme slavnostní otevření i s doprovodným programem, na které vás pozveme v příštím čísle novin. (md)
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Rekonstrukce muzea
zdárně pokračuje
Rekonstrukce budovy Muzea zatím probíhá podle plánu a pracovníci firmy STAFIKO postupují v souladu se stanoveným
harmonogramem. V tuto chvíli je kompletně vybourán a nově
vybudován strop nad přízemím a pracuje se na stropu v prvním patře. Je hotová příprava na prodejnu KIC na nároží budovy
včetně ocelových nosníků.
Veškeré interiérové bourací práce jsou prakticky hotové a po dokončení
stropů se začne pracovat na bourání zadního traktu budovy, kde vznikne
nový přístavek se sociálními zařízeními a s výtahem. Pokud nedojde k vel‑
kým komplikacím s dodávkami stavebního materiálu, tak by měly být prá‑
ce hotové kolem přelomu roku.
Začátkem července nastoupí na stavbu také pracovníci firmy HALKO
a začnou s pracemi na opravě chodníků v Kostelní ulici a celého přilehlého
veřejného prostranství. Pohyb v tomto prostoru tak bude postupně ome‑
zován a bude třeba dbát při průchodu stavbou zvláštní opatrnosti.
Milan Dokoupil, starosta

Vykoupím staré knižní pozůstalosti,
sbírky starých pohlednic, poštovních
známek, fotografií, staré obrazy,
rybářské a myslivecké potřeby apod.

Tel.: 731 489 630
INZERCE

Z HISTORIE MĚSTA

Bejvávalo – Chov hus v Sadské II.
Ochranná známka „Sadská husa“ byla zavedena roku 1923.
Cesta k ní však byla spletitá a dlouhá. Košařská tradice postupně vznikala od počátku 19. století a vyvrcholila na počátku století následujícího. Dnes se setkáme s touto drůbeží na sadských
dvorcích jen výjimečně. Zbylo nám jen pojmenování ulice Husínek a název restaurace Husarka.

Co předcházelo onomu zavedení ochranné známky, se dočteme
například v Národních listech. Dne 20. července 1914 se konala
schůze grémia sadských drůbežníků, kde se rokovalo o tom, jakým
způsobem by se proslulá sadská husa měla chránit proti nekalé
soutěži. Jednání navazovalo na předchozí schůzi, která se konala
v prosinci minulého roku, avšak nevedla ke zdárnému výsledku.
Cíl byl zcela jasný – sepsat požadavky košařů ve věci obchodní
ochrany tohoto místního produktu, které by směřovaly městské
radě Královského hlavního města Prahy.
Členové byli povzbuzeni zejména místním rodákem J. B. ( jsou
uvedeny jen iniciály, přesné jméno se autorovi nepodařilo určit),
aby neprodleně učinili nějaká opatření. Jednomyslně bylo usnese‑
no, aby si sadští drůbežníci opatřili stejné štítky se jménem „Sad‑
ská“ a jménem drůbežníka, a aby kromě toho každý sadský drů‑
bežník byl opatřen znakem města, jež bude nosit na prsou. Dále
se požádá správa pražské tržnice, aby v den prodeje sadských hus
(obyčejně v sobotu) nad místem v tržnici určeném pro sadské drů‑
bežníky byla vyvěšena standarta se jménem „Sadská“. Tato opat‑
ření jsou velmi nutná, protože sadská husa trpí nekalou soutěží
na úkor zákazníků, kteří často na místech, kde se obvykle sadská
husa prodává, nakupují od nesadských drůbežníků husu pouze
domněle sadskou. Běžně se stává, že sadský drůbežník během so‑
botního dopoledne všechno své zboží vyprodá. A věřte, že na jeho
místo po jeho odchodu se usadí jiný cizí obchodník a prodává své
husy lživě jako sadské. Bude tedy v této věci podána žádost, resp.
stížnost na správu pražské tržnice.
Čím krmit sadskou husu?
Ke krmení hus se používá především oves,
ječmen a kukuřice. Pro sádelné sadské husy
se připravují šišky z černé mouky, ječné‑
ho šrotu a vody. Jiný zdroj uvádí přípravu
ze dvou třetin mouky kukuřičné a z jedné tře‑
tiny žitné. Někteří používali nabobtnalou ku‑
kuřici. A jiní přidávali do šišek pepř. Šišky se
vyválejí na tloušťku zhruba jeden prst a délku
asi pěti centimetrů. Klade‑li se zvláštní váha
na játra, zadělají se šišky mlékem. Výhodné
je přidat do těsta dřevěné uhlí a antimon
(což asi nebylo zrovna zdraví prospěšné).

5

Po vyválení šišek na stejnou velikost se upečou či suší na plotně.
Před krmením se šišky namáčí ve vodě nebo v mléce. Do pitné
vody se husám přidává dřevěné uhlí. Na jedno krmení jednoho
kusu je potřeba zpočátku osm šišek. Krmení se opakuje čtyřikrát
nebo pětkrát denně. Postupně se přechází až na sto šišek denně.
Kolik košaři vydělávali?
Dne 13. září 1916
uvedl denní tisk Prá‑
vo lidu malou ceno‑
vou kalkulaci týkající
se vykrmování hus.
Na vykrmení se husy
koupily za tři až pět
korun za jeden kilo‑
gram. Po vykrmení
šiškami ve třech ne‑
dělích se sádelná husa Ceny potravin na pražském trhu (Český Lloyd –
Leopold Schulz, 30. 1. 1935).
o váze 8,5 až 9 kilo‑
gramů prodávala v tržnicích za 50 až 55 korun. Náklady na krmivo
při tom čítaly 12 až 15 korun. Na jedné huse vykrmováním vydě‑
láte v průměru 25 korun. Pro porovnání cena kilogramu chleba
činila asi 48 haléřů.
Jak vznikl místní název Husínek?
Pokud půjdeme hluboko do historie, tak místo dnes všem zná‑
mé jako Husínek se nacházelo severozápadně od sadského dvorce
(dnes uváděného jako Na Valech). Královský dvůr asi původně
z 10. století měl vodní příkop napájený jižně z potoka Šembery,
načež přebytečná voda se odváděla mlýnskou strouhou do Labe.
V těchto místech se voda často rozlévala do okolní krajiny. Je vel‑
mi pravděpodobné, že toto blato bylo úmyslné – tedy chránilo tzv.
obranný blatný knížecí dvůr, později poplužní. Na dvoře se zajisté
chovaly i husy. Roku 1545 koupil dvůr Fridrich Borejček a uvádí
v soupisu majetku 11 hus. Název Husínek však ještě v této době
asi nevznikl.
Roku 1726 byl z bahniště vytvořen rybník ( jak uvádí sadský
děkan Vojtěch Jelínek). Mělký rybníček se stojatou vodou asi ne‑
byl zcela vhodný pro běžné mytí a praní prádla, zato byl ideální
pro husí radovánky. Ještě je tu však jedna verze a zdá se i velmi
pravděpodobná. Pod označením Husinek (nebo Husinec) některé
obce ustanovovaly zvláštní pastviny, které sloužily pro chovatele
hus (husáky a husačky). Tato pastvina se mohla nacházet sever‑
ně od dnešního Husínku až k bývalému mlýnskému náhonu (tedy
v místech známých jako Majorova zahrada). Bohužel žádný pí‑
semný záznam k tomu nemáme.
Jan Hofbauer

Domnělá podoba Husínku roku 1590, plánek
nakreslil F. A. Paroubek.

Indikační skica z roku 1842.
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Semiramis
Dne 21. května čekalo na naši třídu po dlouhé době setkání se Semira‑
mis – tříhodinové sezení v kruhu s profesionálkami, které si pro nás při‑
pravily pár aktivit.
Pro rekapitulaci jsme si na začátku zopakovali výrazy, které bychom
měli znát díky Semiramis ve formě obrázků (např. tykání, kruh důvěry,
spolupráce atd.). Pak přišly na řadu aktivity jako párty na ostrově, co by
kdyby apod. Aktivity, které se nám jako třídě opravdu zamlouvaly a bavily
nás, byly kreslení ve dvojicích a hra se židlemi. U kreslení ve dvojicích šlo
o to, že jeden žák dostal papír s obrázkem a měl ho popisovat druhému,

který pak vše kreslil na papír. Při aktivitě se židlemi jsme stáli na židlích
a měli jsme se na nich v tichosti pohromadě přesunout na druhou stranu
třídy. Hra byla zaměřena na spolupráci a na to, zda se dokáže celá naše
třída dohodnout.
Setkání jsme jako každý Semiramis ukončili otázkami, které jsme psa‑
li anonymně na papír. Pak jsme papírky vložili do krabičky anonymních
dotazů. Bylo fajn se takhle po dlouhé době shledat a trochu si odpočinout
od úkolů. Těšíme se na další Semiramis.
Kristýna Hulová, 7. A

Dopravní hřiště

V pondělí 31. května byl náročný den. Ráno jsme se testovali, potom
se fotografovaly třídy a během dopoledne jsme jeli na dopravní hřiš‑
tě do Nymburka. Nejdříve jsme si ve třídě zopakovali dopravní předpi‑
sy, poté jsme si napsali test. Ten jsme odevzdali paní Cibulkové. Potom
jsme si vzali helmy a šli jsme jezdit na kole na dopravní hřiště. Rozdě‑
lili jsme se na dvě skupiny. Děti z první skupiny si půjčily kola a jezdily
na dopravním hřišti. Každé dítě z druhé skupiny se postavilo k nějaké do‑
pravní značce a radilo cyklistům, jak se mají zachovat. Potom se skupiny
vyměnily. Nakonec jsme psali test. Ten, kdo uspěl, dostal průkaz mladého
cyklisty.
Pavla Zahrádská
a Kristýna Hnízdová, 4. B

Na dopravním hřišti to bylo super. Naučila jsem se tam věci, které bych
od nikoho jiného asi ani nepochopila. Paní Cibulková nám vysvětlila, jak
se má správně přecházet přes silnici a podobně. Když vše vysvětlila, tak
nám rozdala testy. Našli jsme v nich 20 otázek. Bylo to docela těžké, ale
zábavné. Když jsme dopsali testy, tak jsme šli na dopravní hřiště. Tam
nám rozdali kola a jeli jsme. Nesměli jsme porušovat dopravní předpisy.
Já jsem průkaz mladého cyklisty dostala. Bylo to těžké, ale za tento krásný
zážitek to stálo.
Amálka Fraňková, 4. A

31. květen – Světový den
bez tabáku
Tento den vyhlášený v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací
má vždy hlavní motto. Letošní motto neboli hlavní myšlenka je „Zavažme
se skončit s kouřením“. Užívání tabákových výrobků totiž stále patří mezi
hlavní příčiny úmrtí ve světě. A teď pozor – úmrtí, kterým lze předchá‑
zet. To se týká hlavně dětí a mládeže, takže nejlepší je vůbec s kouřením

Maraton proti kouření
Dne 1. června jsme běželi „Maraton proti kouření“. Každá skupina dětí
zdolala asi 100 metrů. Maraton proti kouření běháme každý rok. Ale kde
vlastně vznikl a proč se mu říká maraton? Maraton vznikl ve starověkém
Řecku, když voják Feidippidés nesl zprávu do Athén, že v městě Maraton
vyhráli válku. Feidippidés uběhl skoro 50 kilometrů, ale potom vyčerpá‑
ním zemřel.
Jan Wertheim a Anna Kracíková, 4. B

nezačínat. Až osm milionů lidí ročně umírá právě na onemocnění souvise‑
jící s užíváním tabáku.
Také je dobré vědět, že majitelé velkých tabákových firem se tabáko‑
vým výrobkům vyhýbají, protože chtějí být dlouho zdraví a užívat si velké
spousty peněz, které získají z prodeje cigaret. U příležitosti tohoto dne se
po celém světě pořádá plno osvětových akcí.
Tady v ZŠ Sadská se již řadu let běhá tzv. Maraton proti kouření. Vždy je
zdůrazňováno, že správný sportovec (a nejen on) nekouří. Tak na to mys‑
lete nejen při maratonu, ale i v budoucích letech.
Hana Matoušková
V úterý 1. června jsme šli na školní dvůr. Ptáte se proč? Tak já vám to
s mým kamarádem povím. Šli jsme na dvůr, protože se běžel „Maraton
proti kouření“. Rozdělili jsme se na skupinky po třech. Já a moji dva ka‑
marádi. Když přišla řada na nás, byli jsme nervózní. Tedy aspoň já. Jak‑
mile nám předali štafetu, vyběhli jsme. Běželi jsme okolo školy, proběhli
jsme hřištěm u sokolovny a přes bránu jsme byli zase na školním dvoře.
Ale u cílové čáry nám překážela další třída, která měla asi tělocvik. Naštěs‑
tí tam byla velká mezera, kterou jsme proběhli. A byli jsme v cíli. Na kaž‑
dého čekala sladká odměna. Bylo to prostě super.
Dan Pavézka a Aleš Babec, 4. B

ZE ŠKOLY
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Den dětí

VISC TECHNOLOGY TRUCK zavítal do naší školy. Po potížích s termíny jsme se nakonec dočkali pojízdné plně vybavené učebny, kde měly děti možnost vyzkoušet si prakticky práci s nejmodernější technikou. Ve druhé etapě přijede TRUCK s virtuální realitou, která bude pro děti ještě
zajímavější. (bž)

Každý rok slavíme Den dětí. Letos jsme si ho
připomněli tím, že jsme šli na hřiště a plnili jsme
různé úkoly. Rozdělili jsme se na skupiny a střídali
jsme se u všelijakých soutěží. Např. chytání papíro‑
vých ryb na prut, skákání v pytlích, házení kroužků
na stojánky, házení míčků do kbelíku a shazování
kuželek. Nakonec jsme dostali bonbony od paní
učitelky.
Hana Nguyen
a Eliška Knapíková, 4. B

Škola v přírodě
Letos jsme jeli na školu v přírodě do Hrachova. Bylo to super. Nejvíc mě
bavila třetí etapa táborové hry o králi Artušovi – boj o města. Užil jsem si
olympiádu, která byla dobře zorganizovaná. Vybavení bungalovů a chatek
bylo trochu starší, ale já jsem na to zvyklý z tábora. Jídlo odpovídalo úrov‑
ni tohoto pobytu. Některé obědy a večeře mi chutnaly, některé ne.
Jonáš Trejdl, 5. A
Na škole v přírodě se mi moc líbilo. Dobře tam vařili. Ve všední dny
jsme se dopoledne učili. Hráli jsme spoustu soutěží a her. Např. „lidský“
fotbal, vybíjenou. Prozkoumali jsme lanový park. Táborová hra se jmeno‑
vala „Rytíři kulatého stolu“. Skoro každý den jsme plnili nějakou etapu
hry. Např. živnosti, stavba města, denní bojovka atd. Také jsem si našel
klíště, takže mě ošetřil pan doktor. Poslední den jsme šli s paní učitelkou
na zmrzlinu. Na úterní snídani jsem snědl pět rohlíků. Škola v přírodě se
mi líbila a klidně bych si ji zopakoval.
Jakub Krause, 5. A

Fotohádanka

V minulých Sadských novinách byl na obrázku
štít domu č. p. 305 v ulici Jindřichova (náměstíčko u sv. Gottharda) a jako první správně odpověděla žákyně 4. C Stella Hanousková.

FOTOHÁDANKA
NA TENTO MĚSÍC:
Dnešní fotohádanka bude nejspíš z těch lehčích. Na které budově v Sadské najdete toto
netypické okno?
Své odpovědi s názvem bližšího místa, ulice a č. p. domu zasílejte od čtvrtka 1. července (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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Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě.
V červnu také končí škola. Každý školák výská: „Hola!“
První červnový týden je v mateřské škole barevný, každý den
má jinou barvu včetně svačinek a obědů. Letošní Mezinárodní
den dětí byl modrý a pirátský.
Malé pirátky a piráti pod vedením zkušených mořských korzárek doká‑
zali rozluštit trasu dobrodružné plavby po moři na devět ostrovů a na nich
splnit všechny složité, náročné a zapeklité úkoly. Odměnou za překonání
všech nástrah nejstrašnějšího mořského vlka bylo získání vytoužené, tajné
a zašifrované mapy pokladu. I tu bylo nutné rozluštit, ale zkušení námoř‑
níci pokořili i tento úkol a nakonec všechny posádky pirátských lodí od‑
plouvaly na oběd s nákladem zlata, šperků a dobrot.
Paní příroda uznala, že chladna už bylo dost a trochu víc otočila ko‑
houtkem tepla, za což jsme jí vděčni hlavně kvůli dětem, které se již velmi
těšily na užívání školkové zahrady.

Stále se vylepšující koronavirová situace umožnila další rozvolňování
a tak mohl do Mateřské školy přijet PolyTechBus, který dětem přibližu‑
je řemeslné práce. Program byl financován z projektu Šablony II pro MŠ
Sadská, který je spolufinancován EU. Děti program zaujal a nejvíce je po‑
těšilo, že si mohly svůj výrobek odnést domů. Většina dětí velmi ráda tvoří
rukama a v praxi si mohly vyzkoušet přísloví „Řemeslo má zlaté dno“.
Celoškolkový výlet jsme letos neplánovali, každá třída si uspořáda‑
la svůj malý, polodenní výlet po blízkém okolí individuálně podle svých
schopností a možností.
Přejeme všem pěkné počasí a klidné léto.
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.
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Listopad
Mornštajnová Alena
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš
život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno
jinak? Jaké by byly naše osudy, kdyby komunis‑
mus neskončil a my zůstali za železnou oponou
oddělující nás od světa i jeden od druhého? Jed‑
na z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena
Mornštajnová opět překvapuje. Její nový román
je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kte‑
rou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí
a postaví proti sobě.

Křišťálový klíč IV.Hejnické pastorále
Vlastimil Vondruška
V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť
částečně zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je
to v časech, kdy se severočeskému sklářství už nevede
zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu
pokračují v tom, co započali, a jak už to tak bývá, ne
všem se daří.

Čas předminulý
Danielle Stellová
Sybil a Blake Gregoryovi jsou typický pár jednad‑
vacátého století: ona je interiérová designérka, on
pokrokový obchodní analytik. Spolu s dětmi, teen‑
agery Andrewem a Caroline a šestiletým Charliem,
vedou spokojený život na Manhattanu. Blakeovi se
v práci naskytne příležitost, která přichází jen jed‑
nou za život, a on se jí chopí. Pustí se do otevření
nové pobočky společnosti v San Francisku. Když
tam hledá nový dům, padne mu do oka krásné sídlo z dvacátého století
a impulzivně ho koupí. Tím se všechno změní…

Český New York
Martin Nekola
New York, pulzující metropole a vstupní brána do USA, přilákal i znač‑
né množství vystěhovalců z českých zemí. Po první světové válce česká

komunita čítala přes 40 tisíc lidí. Martin Nekola
na základě mnohaletého výzkumu přímo v newyor‑
ských archivech připravil unikátní knihu o všech
aspektech života Čechů za „velkou louží“. Dozvíte
se o zajímavých osudech našinců, i jak tamní česká
komunita ovlivnila naše moderní dějiny. Autor navíc
nashromáždil desítky cenných, dosud nepublikova‑
ných fotografií.

Když se vosy vyrojí
Marie Rejfová
Jakmile se svérázná učitelka Josefína Divíšková
rozhodne uspořádat letní výtvarný kurz na stat‑
ku pod zříceninou hradu Krákorec, nečeká, že by
se mohlo přihodit něco vážnějšího než dva týdny
nudy zpestřené nanejvýš hašteřením důchodců bez
jakéhokoli talentu. Když je však nalezena mrtvola
jednoho z frekventantů, pochopí, že má o zábavu
postaráno.

Ochotná zemřít
Lisa Jackson
Paul a Brindel Lathamovi jsou nalezeni s kulkou
v hlavě – na brutální vraždě ale cosi nesedí. Když se
vyšetřovatelka Regan Pescoliová dozví o smrti své
sestry, ochromí ji pocit viny, protože s Brindel si
nikdy nebyly blízké. Vzápětí se u jejích dveří objeví
neteř Ivy a je zřejmé, že něco tají. Pescoliová na ma‑
teřské se i přes starost o dítě zaplete do vyšetřování.
Brzy s hrůzou zjistí, že je vydána napospas zabijá‑
kovi, který udělá cokoli, aby ji viděl trpět.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
Prosíme o vracení knih, knihovna je již otevřená pro veřejnost
od 12. dubna. Možnost návštěvy veřejného internetu,
skenování a kopírování.
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Workout dělá hezká těla aneb jak se udržet v kondici
III. díl – Biceps a triceps
Jsme tu s předposledním dílem mini seriálu o cvičení na workoutovém
hřišti, ve kterém se zaměříme na paže, konkrétně na biceps a triceps.
Všechny cviky provádíme z krajní do krajní polohy, plynulým pohybem
a snažíme se správně dýchat – v aktivní fázi pohybu výdech, v pasívní fázi

1

2

3

nádech. Mezi jednotlivými sériemi dodržujeme krátké přestávky, asi jednu
minutu.
Jan Procházka, trenér kulturistiky a fitness II. tř.
Vojta Procházka, několikanásobný mistr ČR v karate, kalisthenik

Triceps
1. Dipy na rovné hrazdě/Straight bar dips
(3 série, 6 až 8 opakování)
Jedná se o trochu náročnější cvik. Tento cvik je proveditelný na prakticky
každé rovné hrazdě. U cviku hodně záleží na postavení těla. V horní fázi
(natažené ruce, vzpor na hrazdě) si předsadíme ramena a pomalu se pou‑
štíme dolu až do chvíle, kdy se hrudník dotkne hrazdy. V tu chvíli můžeme
dynamičtěji zahájit tlak směrem nahoru.
2. Francouzské tlaky
(2 série, 4 až 6 opakování)
Určitě jeden z nejtěžších, ale také nejúčinnějších cviků dnešního tréninku.
Jeho zvládnutí vyžaduje určitou míru síly a koordinaci těla. Cvik provádí‑
me na hrazdě, která je vidět na obrázku. Začínáme zapřením se rukama
o hrazdu a srovnáním těla do rovné polohy (jako vleže na břiše), pak už jde
jen o pohyb v loktech, které propínáme a ve druhé fázi cviku pokrčujeme.
3. Dipy
(3 série, 6 až 8 opakování)
Cvik zaměřený kromě prsních svalů i na triceps (musculus triceps bra‑
chii). Opět jeden z účinných cviků, díky kterému se dá získat velké množ‑
ství síly do dalších, pokročilejších cviků. Začínáme ve vzporu na bradlech,
tělo je zpevněné, nohy máme buď pokrčené (začátečníci) nebo natažené
zároveň s tělem (pokročilejší), hlava a náš pohled směřuje dolů a ramena
jsou sesazena také dolů. Pohyb je velice jednoduchý, jde jen o pokrčení ru‑
kou v loktech do pravého úhlu a jejich opětovné propnutí.
Biceps
4. Australské kliky
(4 série, 8 až 12 opakování)
Tento cvik patří k základním cvikům, které můžeme na hřišti cvičit. Tech‑
nicky je velmi jednoduchý. Použijeme hrazdu, vysokou zhruba po pás,
na kterou se pověsíme pod úhlem 45 stupňů a srovnáme tělo do roviny.
Pak už se jen přitahujeme.
5. Chin ups/shyby podhmatem
(4 série, 4‑6 opakování)
Shyby podhmatem všichni dozajista známe, proto je zde nebudeme zdlou‑
havě popisovat. Cvik můžeme provádět na jakékoliv hrazdě, my jsme si
vybrali tyto „vlny“, které mají tu výhodu, že šíři a úhel úchopu si můžete
regulovat dle libosti. Dále je dobré mít natažené nohy, a to z důvodu větší‑
ho zapojení břišního svalstva. Vždy se přitahujeme z natažených rukou až
do momentu, kdy máme bradu nad hrazdou (jedno opakování).
6. „Jednoručka“ na biceps
(4 série, maximální počet opakování)
Cvik vhodný pro ty, kteří mají k dispozici expandér (odporová guma) nebo
činky. Jde o zvedání/natahování činky/gumy z natažené ruky směrem k ra‑
meni. My jsme si tento cvik trochu přizpůsobili podmínkám hřiště a využili
jsme hrazd ke zvětšení sklonu tahu. Sval je tedy pod neustálým a větším
tlakem.
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CHCEŠ SE HÝBAT A UDĚLAT
NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ?
badmintonový oddíl TJ Sadská rozšiřuje své řady a přijme nové členy.
Zájemci od 18 roků jsou vítáni. Hlásit se mohou i začátečníci. Rakety a míčky zapůjčíme.
Bližší informace na tel: 722773481

POZVÁNKA
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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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