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ZDARMA

Na ploše mezi nadjezdy cyklostezky u poděbradské silnice roste nové sportovní hřiště pro náctileté. V neděli 15. září bikeři spolu se zástupci
radnice slavnostně otevřeli jeho první hotovou část – bikrosovou dráhu neboli pumptrack. Součástí akce byly závody, kterých se zúčastnilo 22
nadšenců, od předškoláků až po dospělé. Více o pumptracku na str. 4.

Norma otevře nejpozději na Vánoce
novou prodejnu
Na kraji města finišuje dostavba budovy, kterou staví
řetězec NORMA. Supermarket opouští objekt v centru
a stěhuje se do nových, vhodnějších prostor. Využití pro
starou prodejnu se teprve hledá.
Nová NORMA by měla otvírat letos na podzim, podle Michala
Schwarzkopfa, vedoucího expanze společnosti Norma k.s., na Vá‑
noce už bude určitě otevřeno. Prodejna bude mít tisíc metrů čtve‑
rečních prodejní plochy, široký sortiment čerstvého pečiva, které
se bude přímo na místě dopékat, a její součástí bude i řeznictví
Jatek Český Brod. „Původní prodejna v centru už nevyhovuje svo‑
jí velikostí a hlavně tvarem, který neumožňuje standardizované
umístění zboží tak, jak je tomu u nových prodejen NORMA nejen
V ČR, ale i v Německu, Rakousku a Francii,“ vysvětluje Michal
Schwarzkopf.

Jak se mohou obyvatelé města dočíst na plotě stavby, firma hledá
také nové pracovníky. Nové zaměstnance bude zřejmě shánět i řez‑
nictví, takže v Sadské tím vznikne několik pracovních míst.
K obchodnímu domu povede přechod pro chodce a město plánuje
opravit přístupové chodníky ulicí Pražskou a Jordán. „Do budouc‑
na chceme vybudovat chodník s cyklopruhem podél Poděbradské
až ke kruhovému objezdu. Na to je zpracována studie, ale se stav‑
bou se nepočítá v nejbližších letech,“ říká starosta Milan Dokoupil.
Budoucnost objektu stávajícího obchodu ve středu města, který
má společnost NORMA k.s. v nájmu, zatím není jasná. „Pro tyto
prostory stále hledáme vhodného nástupce, který doplní nabídku
zboží či služeb v obci,“ uzavírá Schwarzkopf.
Jolana Boháčková
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 21. srpna 2019
Rada města odsouhlasila vyhlá‑
šení veřejné sbírky na opravu kap‑
le Panny Marie Bolestné od 1. říj‑
na 2019 na dobu neurčitou.
Rada města schválila:
jako dodavatele akce „Sadská –
stavební úpravy ulic Pražská,
Resslova, Jordán“ firmu Halko
stavební společnost, s. r. o., Ko‑
lín, která akci provede za cenu
13 345 719 korun bez DPH
(16 148 321 korun s DPH). RM
zároveň schválila smlouvu o dílo
na tuto akci.
jako dodavatele akce „Sadská –
oprava povrchu komunikace

Na Valech a U Nadjezdu“ jediného
zájemce, a to PowerCem Czech
Republic, Jílové u Prahy, která
akci realizuje za cenu 3 196 065
korun bez DPH (3 855 139 korun
s DPH). RM zároveň schválila
smlouvu o dílo na tuto akci.
uzavření Pístecké cesty v době
od 17 do 20 hodina dne 23. srpna
2019 a od 9 do 17 dne 24. srpna
2019 z důvodu konání akce „Me‑
moriál Jana Potměšila – střelba
na asfaltové terče“.
průjezd městem účastníkům
cyklozávodu „Hořátevská rovina
2019“ dne 21. září 2019.

pronájem
pozemku
parc.č. 1380/1 v ulici Prokopova
ve dnech od 30. srpna do 1. září
2019 v ulici Prokopova spolku Vej‑
fukáři, z.s., za účelem konání akce
„Stanování“ za nájemné ve výši
500 korun.
smlouvu o řízení projektu „Sta‑
vební úpravy ulice Resslova“
schváleného MMR v rámci pro‑
jektu Podpora rozvoje regionů
19+ za celkovou cenu dle harmono‑
gramu ve výši 100 tisíc korun bez
DPH s LK Advisory, Praha.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 10. září 2019
opravu chodníku v ulici na Valech
firmou HALKO stavební společ‑
nost, Kolín, za cenu ve výši vysoutě‑
žených jednotkových cen na opravu
povrchu chodníků Za Sokolovnou
a Hlouškova.
provedení opravy chodníku v ulici
Jordán s tím, že společnost Norma
a. s. opravu provede za částku dle
rozpočtu ve výši 363 tisíc korun bez
DPH s finančním podílem ve výši
116 tisíc korun a město Sadská
uhradí částku 247 tisíc korun.
přijetí daru ve výši 10 tisíc ko‑
run na provoz psího útulku Aura
v Sadské v roce 2019, přijetí daru
ve výši 10 tisíc na uspořádání běhu
b
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Město Sadská

Sadská, ul. Dr. Sokola, Jesemany
- zjednosměrnění místní komunikace

č.p. 171

Studie MÚP

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

Ze zasedání
Zastupitelstva města
Sadská dne 11. září 2019
Zastupitelstvo města schválilo
prodej bytu č. 1 v čp. 256 včetně
příslušenství, vlastnického podílu
na společných částech domu a st.
parc. č. 601 v ulici Kostelní za cenu
1 890 000 korun panu Tomáši
Boušovi, Kopidlo.

Úprava provozu a parkování
v ulicích Dr. Sokola a Jesemany
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„Sadská devítka“ v roce 2019
a přijetí daru ve výši 10 tisíc korun
na náklady spojené s uspořádáním
novoročního ohňostroje v roce
2020 v Sadské, všechny dary od fir‑
my PARKER HANNIFIN s.r.o.,
Sadská. Zároveň schválila darovací
smlouvy k přijetí těchto darů.
přijetí daru ve výši 5 tisíc korun
od firmy OTTA – vzduchotech‑
nika a klimatizace s.r.o., Sadská
na pumptrackovou dráhu. Zároveň
RM schválila darovací smlouvu
k přijetí tohoto daru.
prodej svolávacího sytému Kango
z roku 2003 za cenu 3 tisíce korun
obci Hořátev pro účely JSDH.

Ústředna: 325 546 600
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Rada města schválila:
volební řád školské rady Základ‑
ní školy Sadská pro období 2019
až 2021 a delegovala do školské
rady pro toto volební období jako
zástupce zřizovatele ing. Danielu
Drobnou a paní Lenku Skalickou.
výjimku z počtu dětí v předškol‑
ních třídách MŠ Delfínci a Žabič‑
ky z počtu 24 na 26 dětí pro školní
rok 2019 až 2020 s tím, že kapacita
těchto tříd určená KHS Nymburk
nebude překročena.
zřízení jednosměrného provozu
z bezpečnostních důvodů v ulici
Dr. Sokola, a to od ulice Na Láv‑
kách ve směru k ulici Jesemany.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Formát:

A4

Měřítko:
Datum:

4/2019

Účel:

PSP
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V ulicích Dr. Sokola a Jesemany existuje chronický problém
s parkujícími auty, jejichž řidiči ignorují dopravní předpisy
a neponechávají dostatečný
prostor pro průjezd dalších
vozidel. Na tyto obtíže dlouhodobě upozorňují občané,
ale i popeláři a hasiči. Kdyby
hořelo, ulicí by neprojelo hasičské vozidlo, což si hasiči
při několika cvičeních ověřili
v praxi.
Po konzultacích s dopravní po‑
licií a odborníkem na dopravní
problematiku město přistupuje
ke změně v dopravním značení
v dotčených ulicích. Ulice Dr. So‑
kola bude nově v úseku mezi uli‑
cemi Na Lávkách a Jesemany jed‑
nosměrná. Provoz bude povolen
pouze ve směru od sídliště do kopce
a parkování bude povoleno pouze
po pravé straně. Na levé straně uli‑
ce bude zákaz zastavení a prostor
pro provoz cyklistů, kterým bude
umožněna jízda v obou směrech.
V ulici Jesemany jednosměrný

provoz zaveden nebude. V Jesema‑
nech bude nově pouze zákaz za‑
stavení na levé straně při pohledu
od města.
Doufáme, že tato nová opatření
povedou k uklidnění dopravní si‑
tuace v lokalitě, a žádáme o zvýše‑
nou pozornost všechny účastníky
dopravního provozu, hlavně po in‑
stalaci nového dopravního značení.
Plánovaná změna nastane během
prvních dvou týdnů v říjnu.
Milan Dokoupil,
starosta města

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
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O posvícení
Podzim už je tady, ale ohlédněme se ještě za horkými srpnovými dny, kdy se v Sadské konalo posvícení. Snažili jsme se pro
vás připravit takový program, aby si v něm každý našel pobavení.
V sobotu jsme mohli vidět několik divadelních, tanečních a šermířských
skupin, které, i když panovalo vedro a hluk, předvedly skvělé výkony. Ve‑
černí posvícenský mejdan přilákal více než tři sta tanečníků a nálada byla
skvělá.
V neděli se pak konalo „Sadskárování“ – soutěžní jízdy na čas ve šla‑
pacích kárách. Závodů se aktivně zúčastnilo 125 závodníků, z čehož jsme
měli velkou radost. Dalším posvícenským programem, který měl úspěch
a neméně pobavil, bylo kočovné muzeum strašidel s průvodcem, výtvarní‑
kem a spisovatelem Zdeňkem Zajíčkem.

Posvícení uzavřela zpěvačka Magda Malá se svými hosty nádherným až
dojemným koncertem v kostele. Doufáme, že jste si posvícení užili, ať už
jste ho trávili kdekoliv.
Ráda bych touto cestou velmi poděkovala všem, co se podíleli na průbě‑
hu těchto akcí. Dále velmi děkuji sponzorům za krásné ceny do tomboly:
paní Dana Jirousková Zmrzlinárium, pan Ivan Hubáček – reklamy, za‑
hradnictví Jandl, Cestovka Sadská Dana Šmejkalová, Expert elektro‑Kutí‑
lek, Bowling‑Squash Bartákovi a starosta Milan Dokoupil. Další dík patří
hasičům za spolupráci při stavění pódia na náměstí, panu Jaromíru Zubí‑
kovi za krásné auto, které posloužilo jako pódium u sokolovny, Hospůdce
sokolovna za spolupráci, TS Production za rychlou a spolehlivou práci při
stavbách, Ivo Procházkovi za jedinečné moderování Sadskárování a také
vám všem, co jste se přišli bavit.

Vážení zástupci obcí a měst, vážení občané,

společnost NYKOS se snaží zdokonalovat své služb
maximální komfort, a proto přinášíme novinky v o

Při svozu hnědých nádob (biologicky rozložitelné
jedlé oleje a tuky v PET lahvích – postačuje, aby o
položil na hnědou nádobu

Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

Třídíme i použité jedlé oleje
Město se společností NYKOS se snaží
maximálně usnadnit a zdokonalit služby
týkající se třídění odpadů. Objevuje se
tedy novinka – svoz použitého jedlého
oleje přímo z domácností.
Při svozu hnědých nádob (biologicky roz‑
ložitelného odpadu) bude společnost NYKOS
přebírat od občanů také jedlé oleje a tuky v PET
lahvích. Stačí, aby lidé plnou PET lahev s jedlým
olejem položili na hnědou nádobu.
Přestože je zdravé stravování v mnoha do‑
mácnostech stále populárnější, smažení na oleji
zatím stále zůstává jedním z nejoblíbenějších
způsobů přípravy pokrmů. Co ale s použitým
olejem či sádlem?
Kdo žije v rodinném domě se zahradou, může
samozřejmě vylít pánev rovnou do kompostu,

olej kompostu nikterak neuškodí, ba naopak.
Kdo však takový komfort nemá, musí řešit, kam
s přepáleným tukem.
Snad nejhorší a bohužel také nejběžnější va‑
riantou, kterou po usmažení řízků lidé zvolí,
je, že pánev odnesou do koupelny a olej vylijí
do záchodu, do umyvadla nebo přímo kuchyň‑
ského dřezu. Olej a voda se ale nikdy nesmícha‑
jí, tuk se navíc zpevní, ztuhne a začne postupně
ucpávat kanalizaci. A úklid takto zanesených
kanalizací je nejen fyzicky, ale i finančně velmi
náročný.
Nyní ale mohou obyvatelé Sadské vychladlý
olej vylít z pánve do PET lahve a naplněnou flaš‑
ku si nechat odvézt přímo od domu.
Jolana Boháčková
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Nové sportovní vyžití pro náctileté a dospělé
V minulém roce jsme přemýšleli, jak rozšířit nabídku na využití volného času pro
větší děti a dospívající. Menším dětem
jsme v posledních letech vybudovali už
několik dětských hřišť a na ty větší se zatím nedostalo. U cyklostezky proto nyní
vzniká nové sportovní hřiště pro náctileté. Jeho součástí bude bikrosová dráha
(jinak zvaná pumptrack), workoutová sestava s dalšími cvičebními stroji a menší
skateboardová plocha s několika prvky.
Bývalý skatepark v prostoru u fotbalového
hřiště už byl ve stavu ohrožujícím zdraví spor‑
tujících dětí, a proto musel být uzavřen. Navíc
jeho umístění nebylo vůbec ideální. Naopak
jako vhodné místo pro vyřádění větších dětí, kde
nikoho neobtěžují hlukem, a kde naopak je ni‑
kdo neomezuje v tom, jak se baví, nás napadla
plocha mezi nadjezdy cyklostezky a poděbrad‑
ské silnice. Tuto plochu, kde dříve bývalo zaříze‑
ní staveniště silničářů, jsme vyklidili a připravili
pro nové použití.
Během jarních měsíců proběhly hrubé terén‑
ní úpravy a příprava území. Před prázdninami
se na mě obrátila skupina kluků s tím, že by si
upravili dráhu do skoro profesionální podoby.
Rád jsem jejich iniciativu přivítal. Poskytli jsme

jim tedy materiál a další pomoc. Celé léto kluci
na přípravě dráhy pracovali, její podobu kon‑
zultovali s profesionálním trenérem a na konci
prázdnin byla dráha připravena ke slavnostní‑
mu otevření. Jmenovitě chci poděkovat za obě‑
tavou práci Jendovi Kracíkovi, Zdendovi Ottovi,
Jimu Heerinkovi, Marku Škrobovi a Štěpánu
Revajovi.
V neděli 15. září jsme slavnostně otevřeli prv‑
ní hotovou část budoucího sportovního hřiště.
Součástí akce byly závody na pumtrackové drá‑
ze, kterých se zúčastnilo 22 závodníků ve věku
od předškolního do dospělého. Velký dík za or‑
ganizační zajištění patří dobrovolníkům z řad
závodníků a jejich rodičů. Během závodů jsme
viděli výborné výkony, nikdo se nezranil a všich‑
ni se výborně bavili.
Závěrem několik pokynů k využívání sporto‑
viště: Cvičební kovová sestava (zvaná workout)
je určena pro sportovce od patnácti let. Nejedná
se tedy o prolézačku pro děti a není také vybave‑
na dopadovou plochou. Proto prosím dodržujte
pokyny, které jsou uvedeny na tabuli umístěné
vedle sestavy.
Pumptracková dráha je určena pro jízdu
na kolech a také podléhá jistým pravidlům. Je
nutné dráhu používat s náležitým vybavením

(helmy, chrániče), také je nanejvýš vhodné jez‑
dit zde aspoň ve dvou lidech, aby byla zajištěna
pomoc při případném zranění. Jezdí se v jednom
směru a je zakázáno na dráhu vjíždět s motorka‑
mi, koloběžkami a jinými stroji, které poškozují
její povrch. Pokud chcete, aby vaše děti věděly,
jak dráhu používat, tak můžete kontaktovat
naše závodníky ve facebookové skupině Pum‑
track Sadská. Kluci budou pořádat pravidelné
tréninky a přibírají mezi sebe i další zájemce.
Milan Dokoupil,
starosta města

Vítězové v jednotlivých
kategoriích
mini: J. Procházka s časem 45:54
open do 10 let: M. Vorlíček s časem 32:20
profi do 10 let: D. Juroška s časem 28:69
open do 16 let: P. Skořepa s časem 28:53
profi do 16 let: Z. Otta s časem 27:07
profi 17+: M. Juroška s časem 25:66
absolutně nejlepší čas:
J. Kracík s časem 23:76
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Sylvain Tesson
V sibiřských lesích

Rozhodnutí strávit několik měsíců v samotě
na Sibiři byl autorův sen. Po sedmi letech, v roce
2010, když mu bylo třicet sedm let, se mu tento
sen splnil. Od února do července žil téměř jako
poustevník v tajze u Bajkalského jezera. V příro‑
dě, samotě, tichu a prostotě měl čas přemýšlet
o sobě, o světě, číst knihy a snažit se být šťastný,
což se mu podle jeho slov podařilo. Z celé knihy
dýchá drsná příroda a bytostné spojení mezi ní a člověkem.

Stefan Ahnhem – Osmnáct pod nulou
Třetí temný případ Fabiana Riska, mrazivý thri‑
ller z pera švédského bestselleristy Stefana Ahn‑
hema. Automobilová honička u helsingborského
přístavu skončí pro jeden vůz tragicky – pádem
do ledových vod. Na předním sedadle je nalezen
jeden z nejvlivnějších švédských podnikatelů
v oblasti IT. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o neho‑
du, ale důkladnější ohledání těla odhalí, že bylo
zmrazeno. Ještě podivnější je doba úmrtí: dva mě‑
síce před událostí v docích. Navíc někdo tvrdí, že
oběť viděl ještě před týdnem živou a zdravou. Zdá
se, že vrah převzal její totožnost. Fabian Risk brzy
zjistí, že to pachatel neudělal poprvé. A ani naposled…

Michaela Klevisová – Sněžný měsíc
Realitní agentka Olga byla zavražděna na od‑
lehlém místě v Beskydech před roubenkou,
kterou nabízela k prodeji. Stalo se to jen ně‑
kolik měsíců po vraždě jiné makléřky. Oba
případy spojují podobné okolnosti, a navíc se
zavražděné ženy mohly znát. Kriminalista Jo‑
sef Bergman proto odjíždí do hor a pátrá mezi
místními obyvateli. Není to však jednoduché,
protože obyvatelé horských samot jsou nedů‑
věřiví a uzavření a spousta z nich má tajemství,
o která se s Bergmanem rozhodně dělit nechtějí.
Městská knihovna K. Viky vás zve
na besedu se spisovatelkou

DANKOU ŠÁRKOVOU
Středa 2. 10. 2019 od 17:00 v knihovně

Cristina Alger
Bankéřova žena

Horší než manželova smrt mohou být nebezpečná tajemství, která po sobě
zanechal. Annabelin zdánlivě dokonalý život vydržované bankéřovy ženy
žijící v Ženevě se náhle zhroutí, když přijde
o manžela Matthewa při letecké katastrofě v Al‑
pách. Jeho smrt navíc obestírá řada podivných
okolností, a když se Annabel začne víc zajímat
o podrobnosti nehody, najednou se sama oci‑
tá v nebezpečí. Novinářka Marina je na stopě
velkému případu banky Swiss United, ve které
pracoval Matthew. Při odhalování podezřelých
aktivit bankéřů a jejich klientů narazí na důkazy
šokujícího finančního skandálu, ale také na ne‑
čekanou spojitost s lidmi v jejím okolí a musí
učinit nelehké rozhodnutí…

Teresa Driscoll
Mám nad tebou moc
Co by vás donutilo zasáhnout? Když Ella Longfieldová náhodou vyslech‑
ne ve vlaku rozhovor dvou atraktivních mužů s mladými dívkami, nemy‑
slí si o tom vůbec nic – dokud jí nedojde, že
ti dva právě opustili vězení. V ten moment se
v ní probudí mateřský instinkt. Rozhodne se
zasáhnout, ale něco ji od toho odradí. Druhé‑
ho dne se ze zpráv dozvídá, že jedna z dívek –
krásná, zelenooká Anna Ballardová – zmizela.
O rok později je Anna stále ještě pohřešovaná.
Ella trpí pocitem viny, protože nic nepodnikla,
a zdá se, že není jediná, kdo jí to nemůže za‑
pomenout. Někdo jí posílá výhružné dopisy –
dopisy, díky nimž se bojí o svůj život. Výroční
výzva odhaluje, že Annini příbuzní i přátelé skrývají nemalá tajemství.
Dokonce ani její nejlepší kamarádka Sarah neřekla o tom, co se té noci
stalo, úplnou pravdu. I její rodiče mají co skrývat. Někdo ale ví, kde Anna
je – a hodlá si to nechat pro sebe…
Mnoho dalších novinek najdete v našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz.
Městská knihovna K. Viky vás zve
na besedu se

ZDEŇKEM ZAJÍČKEM

autorem kuchařek, pověstí a pohádek pro děti a pro dospělé,
principálem kočovného muzea, příležitostným ponocným a katem

Čtvrtek 3. 10. 2019 od 17:00 v knihovně

Cestopisné vyprávění nejen o Itálii
nad hrnkem dobrého čaje nebo kávy

ZDARMA

ZDARMA

„Života není třeba se bát,
je třeba se smát“
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Z HISTORIE MĚSTA

„Bejvávalo“ Sadské radnice III.
V dnešním díle sestoupíme ze svahu na současné náměstí
a popíšeme si další radniční stavbu, tzv. radnici dolejší. Toto
označení se používalo v době, kdy se v Sadské nalézaly dvě
radnice a bylo nezbytné je mezi sebou rozlišovat. Dolejší radnicí míníme dnešní hostinec Husarka.
Dům koupila obec v roce 1704, pravděpodobně kvůli plánované rekonstrukci radnice hořejší. V zasedací síni radnice hořejší
(mazhausu) se údajně nedalo již zasedat. Nebyl to však jediný
důvod. Již v roce 1691 byla v dnešní části náměstí postavena hodinová věž. V té tobě se spíše používal název orloj a podle něho
se nazvala i ulice pod ním – Pod Orlojem (dnešní Tylova). A právě část představitelů Sadské chtěla soustředit centrum městečka
kolem tohoto orloje. Dům pod orlojem měl tak všechny předpoklady stát se novou radnicí.
Můžeme s trochou nadsázky říci, že obyvatelé městečka se
v 18. století rozdělili na dva tábory – horňáky a dolňáky. Horňáci
se domnívali, že hlavní funkce radnice se jen dočasně ( po dobu

Zazděné oblouky bývalého podloubí.

potřebám, především upravit prostory patra. Přízemí bylo z velké části pronajímané, aby se investice navrátily městečku zpět,
a proto se asi nijak zásadně neupravovalo.
Průčelí radnice mělo pravděpodobně renesanční vzhled. Pětisloupové podloubí bylo z bočních stran otevřené a honosilo se
šesti oblouky. Od roku 1858 do dnes je podloubí zazděné. Patrné
je z vnitřní části. Stavba byla v hlavním průčelí zřejmě pětiosá
(s pěti otvory nad sebou pro okna či dveře), jak napovídá Paroubkův nákres. Hlavní vchod se nalézal
uprostřed stavení v podloubí. Za ním se nacházela
chodba, a po její pravici schodiště do patra. Ve třetí ose (asi v místě dnešního vchodu) se vcházelo
do obchodu žida, který zde provozoval trafiku.
Jeho hlavní komoditu tvořil především tabák.
Židé byly vyhlášenými obchodníky a přinášeli tak
městské pokladně nemalé příjmy. Na druhé straně
chodby ( po levici) se nalézal radniční hostinec.
Šenkovalo se zde pivo a pálenka, vařilo jídlo a také
pekl chleba. V zadní části přízemí byly tři malé
místnosti. Jedna z nich sloužila do roku 1716 jako
vězení a později se pronajímala židovi. Zbývající
dvě se užívaly pro potřeby hostinské kuchyně.
Schodištěm vejdeme do místností v patře, které
sloužily pro úřadování městečka. Hlavní místnost
tvořil velký sál, kde se konaly pravidelné schůze
a jiné úřední aktivity určené pro větší počet osob.
Sál se pravidelně využíval také pro taneční zábaPlánek radnice dolejší dle F. A. Paroubka – situace v polovině 18. století.
vy. V severovýchodním rohu úřadoval purkmistr
a syndikus. K velkému sálu patřila ještě přípravná
rekonstrukce radnice hořejší) přesune do nově koupené stavby. světnice. V západní části, tak jako v přízemí, byly tři světnice.
Zatímco druhý tábor – dolňáků – zastával názor, že hlavní ná- Ze severní světnice se dalo vyjít na venkovní pavlač. Tyto místměstí má být u orloje a funkce radnice se má přesunout do nové nosti se pronajímaly dvěma až třem židům.
budovy natrvalo. Radnice hořejší pak může sloužit k vedlejším Roku 1784 bylo městečko císařem Josefem II. povýšeno na měspotřebám města. Obě skupiny se však jednoznačně shodly, že to. Stalo se tak patrně v době, kdy radnice hořejší již byla komradnice dolejší musí vzniknout – ať již dočasně nebo natrvalo.
pletně opravena (asi kolem roku 1777) a vyhovovala tak požaA tak je od roku 1706 tento dům poprvé oficiálně nazván jako davkům císařských úředníků. Znovu se tak otevřela otázka dvou
„rathaus dolejší“ a koná se zde první zasedání představitelů měs- protichůdných táborů. Nově opravená horní radnice zajištovala
tečka. Vnitřní uspořádání bylo nutné nejdříve uzpůsobit novým dostatek prostoru pro chod města. Větší část dolejší radnice byla
pronajímána a postupně pozbývaly k potřebě i městské úřadovny v patře. A proto roku 1789 město rozhodlo, že radnici dolejší
prodá. Novým majitelem domu se tak stal pan Antonín Chládek.
Zvítězila novota a rozlehlost radnice hořejší, či možná finanční
výhodnost nad nějakým kompromisním řešením, které by využilo obě radniční stavby. Nově opravená radnice hořejší bohužel
nestála dlouho. Město v roce 1827 jistě zpytovalo svědomí, že
roku 1789 prodalo radnici dolejší.
V příštím díle se rozhlédneme po okolí radnice dolejší a popíšeme si, kde všude se úřadovalo, než se postavila radnice nová – ta
současná.
Severní oblouk propojuje budovu s novější přístavbou.
Jan Hofbauer

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
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Září ve školce v novém
Září je, již co pamatuji, měsícem začátku, začátku školního
roku. Někdo se na tento začátek těší více, někdo méně. Letos
nás opět čekalo spoustu novinek – nových dětí, novinek stavebních, ale i nových zábavných prvků na zahradě.
Nejvíc dětí přibylo do třídy Lištiček a s potěšením konstatujeme, že
malinkatých dvouleťáčků je méně než loni. Nový je pro nás také výsledek
prázdninové přestavby školkové kuchyně a kompletní obnovení zahrady
pro děti.
Protože na všechny práce byl vyhrazen čas jen pět týdnů, je tako‑
vý malý zázrak, že v den otevření 19. srpna bylo možné dětem vařit již
v nové kuchyni. Možná si řeknete: „no co, pět týdnů je dost dlouho…“,
ale je nutno vzít v úvahu, že školka byla postavena v „akci z“ před téměř
čtyřiceti lety a tomu, bohužel, odpovídá stav některých provedených pra‑
cí. Jednoduše řečeno, nikdo neví, co ho čeká, když se do něčeho kopne.
A také nezapomeňte, že v této době bylo nutno provést i kompletní
úklid nejen opravené kuchyně, ale i celé mateřské školy. Vše se dařilo té‑
měř podle plánu, ale aby nebylo vše úplně jednoduché, začalo pršet v té
nejnevhodnější chvíli, právě když se měla provádět finální úprava zahra‑
dy. Tento skluz je také důvodem, proč děti vyzkoušely nové průlezky až
v polovině měsíce září. Chtěli jsme dát možnost travičce, aby řádně za‑
pustila kořeny a statečně pak odolala náporu dětských nožiček.

Reportáž ze školy v přírodě

Za vedení MŠ děkuji pracovníkům firmy Stakl stavby a střechy, s.r.o.,
za flexibilní provedení stavebních prací a pomoc při obnově a dokončo‑
vání zahrady, malému kolektivu firmy Úklid Šikulky Praha za velikou po‑
moc při úklidu a přípravě MŠ na provoz, panu Klicperovi za pomoc těž‑
kou technikou při přípravě zahrady, Zahradnictví Jandl, s.r.o., za rychlou
profesionální pomoc při finální úpravě školní zahrady a také všem za‑
městnancům za všestrannou pomoc.
Úkol zněl jasně. A byl splněn. Všem přejeme krásný podzim.
Jitka Hrabinská

a dovednosti. Jako žák školy ze Sadské jsem
neměl jediný den, kdybych se nudil, nebavil…
Na závěr nechyběla ani diskotéka, ani strašidel‑
ná bojovka. Školu v přírodě jsem si moc užil. Je
to nezapomenutelný zážitek, který by měl prožít
každý.
Luboš Bíško, 8. A

Podruhé ve Staré Živohošti
Už jsme zase ve Staré Živohošti na škole
v přírodě! Je to tady moc fajn. Letošní téma je
Harry Potter. Hledáme kámen mudrců. A co tu
děláme? Naučili jsme se kouzlit, létat na koště‑
ti a další kouzelné věci. Dnes, ve čtvrtek, máme
diskotéku. Už jsme byli i v kině na filmu Harry
Potter, protáhli jsme se na bowlingu a jeli parní‑
kem, seděli u táboráku a opékali buřty. Co bylo
nejlepší? Nejvíc se mi líbil táborák a bowling.
Příští rok určitě pojedeme znovu!
Ema Hérová, Stázka Kovaříčková, 3. B

Poznávání i zábava
Škola v přírodě je o poznávání nových lidí,
o týmové spolupráci a zábavě. Svůj účel splnila.
Nejenže jsme si mohli zahrát bowling a plavit
se parníkem, ale poznali jsme spoustu nových
lidí (např. vychovatelů), kteří nám uměli zpří‑
jemnit den. Při plnění mnoha různorodých her
jsme všichni dokázali využít své schopnosti

Než jsme se rozkoukali, byla neděle 8. září.
Hodně dětí odjelo na oblíbenou školu v přírodě
k přehradě Slapy. Letos jsme prožívali dobro‑
družství s Harry Potterem. Co se nám nejvíce
líbilo? Noční bojovka, kouzlení, sbírání receptů
a chytání příšer. Ani dopoledne jsme se nenu‑
dili. Projeli jsme se parníkem po přehradě, ten‑
tokrát po proudu Vltavy. Ve středu jsme viděli
zajímavé ukázky práce vodní záchranné služby.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na naše
skvělé vychovatele.

Byl to nejlepší týden, který jsme mohli ve ško‑
le zažít. Škoda, že byl tak krátký.
Třída, 5. B

Veršování – jeden den
v Živohošti
Vzbudili jsme se a šli na snídani, teploty vzdu‑
chu nemají slitování.
Jízda parníkem byla docela super, na oběd
jsme běželi šupem.
Získávali jsme diadém Roveny z Havraspáru
a mašličku vázali kolem stromu.
Večer jsme si hry zahráli a do postele potom
padali.
Zuzana Suková, 4. C

Škola v přírodě byla vážně
super!
Líbily se nám aktivity i dobré jídlo. Letošním
tématem se stal Harry Potter. Podle této knihy
jsme byli rozděleni do čtyř kolejí – Havraspár,
Mrzimor, Nebelvír a Zmijozel. Jednotlivé týmy
mezi sebou soutěžily o body. Dopolední pro‑
gram jsme trávili se svou třídou a třídními uči‑
teli, odpolední čas se svými
skvělými vedoucími. Doufáme,
že se za rok do Staré Živohošti
opět vrátíme.
Karolína Kvízová,
Tereza Nováková,
Vanda Tindel, 8. B
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Pohodový metalový festival Rock of Sadská přilákal
tisíce fanoušků
Škwor, Arakain, Traktor, Root či německý Hämatom a spoustu
dalších, které poslouchá tisíce lidí. Anebo také skvělá muzika,
moře pivního moku, dostatečný výběr jídla, pořádek v organizaci, vymazlená hygiena a mraky fanoušků. To všechno byl
v pořadí již šestý ročník festivalu Rock of Sadská.
Mezi 16. a 17. srpnem se sem na tento festival u přírodního jezera
v Sadské s nádechem nespoutané svobody sjelo více než pět tisíc fans.
Během dvou dnů se tady představilo pětadvacet kapel z naší i zahraniční
metalové scény.
Celý festival byl věnován náhle zemřelému Stanislavu Blažkovi, který
stál u zrodu toho festivalu, ale bohužel se již šestého ročníku nedočkal,
což zasáhlo nejen celý realizační tým, ale i spoustu kamarádů z řad fa‑
noušků i muzikantů.
Brány festivalu, který mnoho měsíců dopředu avizoval našlápnutý
program, se otevřely v pátek úderem čtrnácté hodiny, celý areál už byl ale
dávno předtím v obležení, stanové městečko plné, parking přímo u cent‑
ra dění signalizoval stop a další fans na cestě do Sadské… Prostě mazec
velkého formátu!

Vše zahájila power/speed metalová partička Eagleheart, která pod
stage měla na poměrně brzkou odpolední hodinu řádný kotel. Štafetu
přebrala legenda Törr, kde už bylo kotelníku ještě více. Na druhé stage
se mezitím připravovala další legenda – trasheři Debustrol a návštěvníci
nepřestávají přicházet.
Tvrdý metal vystřídal pohodový rokec stále velmi oblíbené kapely Al‑
kehol. Úspěch sklízel i Motorband. Že Škwor stále patří mezi festivalové
jedničky, signalizoval houfující se „kotel“ před druhým pódiem ztrácející
se až kdesi na konci rozlehlého areálu, ale když se nad tím tak zamyslím,
tak velkým kotlem byl po oba dva dny vlastně celý areál, takže i kapely si
to patřičně užívaly.
Prvním zahraničním hostem a jedním z headlinerů pátečního festiva‑
lového dne byl německý Hämatom, který se přesto, že na Sadské nebyl
žádným nováčkem, těší u našich fanoušků velké oblibě, jejich pódio‑
vá show, která vrcholila plujícím bubeníkem nad jejich hlavami, byla

skvělou podívanou. V nadupaném programu pak pokračovala Doga, šu‑
mavská tanzmetalová formace Trautenberk a závěr již sobotnímu ránu
patřil kapele Hand Grenade.
V Sobotu festival startoval v pravé poledne oblíbený místní Roxor, dále
pak Loco Loco a Jeremi. Ve tři odpoledne přišel na řadu velmi očekávaný
Traktor, který si hrací čas prohodil s Vitacitem, ten zde byl nejdéle hrající
kapelou, jejíž počátky se datují od roku 1975. S Vitacitem si v Sadské za‑
hrál i zakládající člen kapely Pavel „Kuře“ Hejč.
Vystoupením skupin Kreyson memorial, Henych 666 a Booters se při‑
blížil hlavní večerní program. Už během vystoupení kapely Root, která
nezklamala, se plnil prostor před druhým pódiem, kde se připravovala
na své vystoupení legenda domácího metalu a headliner sobotního pro‑
gramu skupina Arakain.
Následovala další německá formace Megahertz, která svým vystou‑
pením všechny této skupiny neznalé velmi mile překvapila. Nadějně
vypadala i další německá partička Stahlmann, avšak jejich vlastní zvu‑
ková technika jaksi nefungovala, jak měla, tak že trochu zklamání. Vše
zachránili jejich krajani S.D.I., kteří to docela slušně o půlnoci rozpálili.
Finále celého festivalu patřilo kolínské metalové skupině Skylla.
Sadská nebyla jen o muzice, taky se tady pomáhalo. Organizátoři fes‑
tivalu uspořádali sbírku pro Českou paraboxerskou asociaci, která sdru‑
žuje a zároveň připravuje boxery na vozíku, resp. všechny hendikepova‑
né zájemce o parabox, jak se boxu na vozíku v Česku říká. Pro sportovní
vozíčkáře se podařilo vybrat částku 23 189 korun, tu symbolicky v podo‑
bě dárcovského šeku, předal do rukou paraboxera Štěpána Hyky starosta
Sadské Milan Dokoupil.
Moderování festivalu se zhostili ostřílení hoši Petr Kůsa zvaný „Kůsof‑
ka“ a na slovo vzatý znalec muziky Petr Korál.
Festival ROCK OF SADSKÁ nezklamal a i letos nabídl pohodovou
a přátelskou atmosféru woodstockového nádechu bez jakýchkoli zásahů
do okolního dění. Kompletně celý tým vedený Zdenkem Ottou odvedl
kus práce a pro pohodlí návštěvníků dělal maximum a to se rozhodně
vyplatilo. Vše je známkou toho, že se zde neusíná na vavřínech!
Poděkování patří městu Sadská, Sadským hasičům a všem co se na organizaci podíleli.
Mária Nováková, regiolist.cz
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Vánek pobavil malé
i velké diváky
V sobotním odpoledni v příjemném slunečním posvícenském
čase sehrál Taneční a divadelní spolek Vánek Sadská v prostorách chovatelského areálu za sokolovnou tři zlidovělé pohádky a pásmo Sadskovřesky.
V pohádkách se vystřídali mravenečci hrající i tančící se zvířátky, myš‑
kou Hryzalkou, žabkou Kuňkalkou, zajíčkem Ušáčkem a nešikou medvě‑
dem Huňáčem. Pohádky zakončili Jeníček a Mařenka s bílým holoubkem.
Pásmo Sadskovřesky okořeněné tanečními kreacemi taneční skupiny
na soustředění a postavy sousedek měly při svém nástupu velký úspěch.
Sešlo se hodně dětských i dospělých diváků. Děti si odnesly perníčky
od Jeníčka a Mařenky natrhané z Perníkové chaloupky.
Děkujeme spolku chovatelů, kteří nám umožnili sehrát připravená
představení, a těšíme se na další setkání s diváky.
Milan Javůrek

Tóny barokní hudby
se nesly kaplí
První neděli po svátku sv. Marie se konal koncert v kapli Panny
Marie Bolestné. Mohli jsme slyšet krásné barokní tóny na cemballo v podání Jiřiny Dvořákové‑Marešové a violoncella Jana
Ždáňského, které doplnil Arnošt Proschek uměleckým přednesem.
Byl to první koncert, kdy již byla kaple v majetku města. Děkujeme
za spolupráci římskokatolické farnosti Nymburk, a dále bychom chtěli
velmi poděkovat paní Heleně Klesové, která do kaple věnovala různé oz‑
dobné textilie na oltář a zajistila úklid kaple. Velice si její pomoci vážíme.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

Zahradní slavnost
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
společně s pobočkou v Sadské uspořádalo 27. srpna zahradní
slavnost pro seniory s programem a občerstvením.
Slavnost zahájila za CSZS paní ředitelka Emílie Třísková, za městský
úřad Sadská pozdravil seniory místostarosta Jakub Barták a matrikářka
Pavlína Koubová. Oba zodpověděli dotazy seniorů týkající se uvádění dat
narození v místních novinách. Program zpestřily děti z mateřské školy
ze Sadské. Následovalo vystoupení s pejsky, poté si mohl každý návštěv‑
ník pejsky pohladit a na cokoli se zeptat. Celý program doplňovala hudba
kapely ESO.
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim pečovatelkám, které při
své náročné denní práci ještě uspořádaly tuto krásnou slavnost. Odměnou
jim bylo pouze vědomí, že se senioři dobře baví. Dále bychom jim chtěli
velmi poděkovat za všechno, co pro nás dělají. Jsou totiž pro mnohé z nás
jediným pojítkem se světem, který by bez nich byl šedivý a jednotvárný.

Náš dík tedy patří: Bc. Kateřině Šidlíkové, Alence Veselé, Janě Gálové
a Zdence Skálové (která se tentokrát slavnosti nezúčastnila z důvodu do‑
volené a zastoupila ji Eva Kemrová z Nymburka).
V neposlední řadě děkujeme všem, co se na slavnosti jakkoliv podíleli.
Je hezké, že se v Sadské na seniory nezapomíná.
starší senioři

Z KULTURY
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Pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký

Sadskárování

6. října v neděli od 16 hodin
v sále v 1. patře KIC, Palackého nám. 257
„Divadlo na cestách“ k nám přiváží pohádku o tajemném obrazu za zá‑
věsem, o princezně, kterou zlý čaroděj drží v Železném zámku, ale hlavně
o odvaze, lásce a přátelství, které je silnější než ta nejmocnější kouzla. Kra‑
levic se s kamarády – Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým vydává na cestu
plnou dobrodružství. Děti, půjdete s nimi? Vstupné jednotné 40 Kč

S košíkem písní půjdeme k Vám
7. října v pondělí od 16 hodin
v sále v 1. patře KIC, Palackého nám. 257
Hudebně dramatická agentura pana Josefa Víznera opět přiváží spoustu
písniček a humorného vyprávění pro dobrou náladu nejen seniorům.
Přijďte si odpočinout a pobavit se. Vstupné 50 Kč

Léčitel pan Rudolf Pitra
21. října v pondělí
působit bude v 1. patře Palackého nám. 257 (KIC)
Objednat se můžete na tel. 603 89 13 04, 325 594 329 nebo 325 595 378,
případně osobně v městské knihovně a v KIC.

Celkem se zúčastnilo 125 závodníků na čas a někteří si ještě
nevyzvedli ceny, které na ně stále čekají.

Výsledky:
12 mladších dívek, malé káry
Naty Kůdelová 17,74 s
Naty Poláčková 18,32 s
Natálka Křenková
a Adéla Trojanová 19,71 s

32 starších chlapců,
velké káry
Jan Kracík 14,38 s
Lukáš Strnad 15,58 s
Fanda Dolejší 15,94 s

16 mladších chlapců,
malé káry
Tomáš Tykva 16,08 s
Kuba Košnar 16,30 s
Lubík Mudra 18,02 s

19 žen
Adéla Koníčková 16,14 s
Veronika Stehlíková 16,18 s
Jana Kvízová 16,24 s

21 starších dívek, velké káry
Zuzka Dušková 17,59 s
Marie Dušková 17,85 s
Nikča Zahrádková 18,12 s

25 mužů
Michael Zof 14,24 s
Tomáš Kronoweter 14,42 s
Jan Tykva 14,56 s

INZERCE

REMAXoviny Martiny Bouškové

NENECHÁVEJTE KONTROLU KOMÍNA NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Blíží se topná sezóna a před jejím začátkem bychom si měli
nechat od kominíka vyčistit a zkontrolovat komín. Zákon nám
tuto povinnost ukládá jednou ročně. Pravidelné čištění a kontrola
eliminují rizika vzniku požárů a úniku oxidu uhelnatého.
Nenechávejte vše na poslední chvíli, tak jako to činí mnoho
majitelů nemovitostí v průběhu měsíce října a listopadu. Kominíci
mají v tuto dobu už dlouhé objednací lhůty a neví, kam dřív skočit.
To ovšem nahrává i mnoha podvodníkům, kteří se za kominíky
pouze vydávají a inkasují peníze bez profesionální kontroly.
DŮLEŽITÉ POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNU V PŘÍPADĚ NEHODY
Většina majitelů si nechává vyčistit komín hned po ukončení
topné sezóny a dle zákona tak mohou učinit i sami. Kontrolu
už může ale provádět pouze kvalifikovaný technik (kominík)
s platnou licencí. Ten vám musí ze zákona vypracovat písemnou
zprávu o provedení čištění nebo o provedení kontroly spalinové
cesty. S ní jste chráněni. Kdyby došlo k nehodám spojeným
s únikem a otravou oxidem uhelnatým či požáru, máte doklad
pro pojišťovnu. Bez něj nejenže nedostane žádnou náhradu, ale
hrozí vám ještě pokuta 10 000 Kč.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KONTROLOU A REVIZÍ?
Revize komína znamená posouzení nově postaveného
nebo zrekonstruovaného komína, aby byla zajištěna jeho
správná funkčnost. Stejně tak byste si měli nechat udělat
revizi po rekonstrukci, při výměně druhu paliva, kotle a rovněž

v případě, že jste začali mít problémy – například chytnutí dehtu
a následné prudké hoření s vysokými teplotami, či prasknutí
komína v souvislosti se statickými problémy budovy. Pokud
kominík odhalí nedostatky, musí oznámit tuto skutečnost
písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního
požárního dozoru. Požádá vás o odstranění závad a revizí projdete
až po uvedení nedostatků do pořádku.
DEJTE SI POZOR NA PODVODNÍKY
Kominíci si obvykle svůj „rajón“ hlídají a klientům volají. Pokud
vás navštíví někdo jiný, v jiném termínu, či se vám sám nabízí
za mnohem výhodnějších nabídek, buďte obezřetní. Za kominíky
se v posledních letech vydává mnoho podvodníků, kteří provedou
domnělou kontrolu a nevystaví vám důležité potvrzení. Pokud se
stěhujete do nového, poptejte se sousedů, ať
vám svého osvědčeného technika doporučí,
či si svého kominíka najděte na příslušných
internetových stránkách, na něž přikládám
odkazy níže.
Hasičský záchranný sbor ČR – hzscr.cz
nebo Společenstvo kominíků ČR – skcr.cz
Potřebujete poradit? Jsem tu pro Vás.
Martina Boušková, tel.: 602 681 581
Vaše realitní makléřka, která tu s vámi bydlí

ZE SPORTU
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Sadská devítka po třetí pomáhala
Trasa již třetího ročníku přespolního běhu „Sadská Devítka“
tradičně vedla po polních cestách, Kerským lesem a začínala
a současně končila v prostorách Kynologické stanice na Skále.
Závod se konal v sobotu 7. září.
I přes nepřízeň počasí a drobný déšť se letos devítikilometrového závo‑
du účastnilo 25 běžců. Startovné byla pro dospělé symbolická stovka a vý‑
těžek bude tradičně věnován na dobročinné účely. A proto většina běžců
přispěla více, než bylo žádáno, a tak se podařilo pro nadační fond Onkolá‑
ček vybrat částku 4 200 korun.
Krom dospělých si běh přírodou přišlo vyzkoušet více než deset dětí,
které si krom medaile odnesly i sladkou odměnu. Nejlepší z můžu – Pavel
Krejčí zaběhl devítku za 36 minut a 17 sekund, nejlepší z žen byla Aneta
Hačecká s časem 43 minut a 14 sekund. O čas nám ale nešlo všem. Kdo

chtěl závodit, závodil, ostatní přišli podpořit dobrou věc a trať zdolali
ve svém vlastním pohodovém tempu.
Velký dík si zaslouží sponzoři a partneři závodu – jmenovitě především
společnost Parker Hannifin, město Sadská, Vestavstyl a v neposlední řadě
firma Reklamy Richter, které děkujeme za prima trička, startovní pásku
a čísla. Za podporu a jistotu následného programu děkujeme Hospůdce
Sokolovna a pivnici U Jarošů za poskytnutí devíti volňásků na večerní
Septemberfest. Za pomoc s přípravou a realizací akce zaslouží díky i dob‑
rovolníci – Kynologická stanice Sadská, Věra Pospíšilová, Jan Pfeifer
a Zdeněk Kaše.
Pevně věřím, že v roce 2020 se Sadská Devítka poběží po čtvrté a v řa‑
dách běžců se objeví ještě více sadských sportovců.
Jarda Lambert

Fotosoutěž

Na fotografii v srpnových Sadských novinách byla náhrobní deska, kterou najdete na západní
zdi u kostela Sv. Apolináře. Nesymbolizuje sice pomyslný střed Evropy, jak bylo několikrát
zmíněno, ale měla by to být náhrobní deska hrobu „Rytíře z Klučova“, dříve umístěná v kostele. Vítězem soutěže se tak stává paní Jana Roubíčková.

FOTOHÁDANKA NA ZÁŘÍ:
Dnešní hádanka je z těch jednodušších. Víte, na které význačné budově v Sadské
najdete tato krásná ozdobná větrací sklepní okénka?
Své odpovědi s názvem budovy, nebo i adresou s číslem popisným, zasílejte od středy
2. září (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte
osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček

POZVÁNKY A INZERCE
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Poděkování

TÝDEN
KNIHOVEN

AFK Sadská tímto děkuje Jindrovi
Jarošovi za zakoupení nových dresů
pro venkovní zápasy našeho A mužstva.
Přejeme jeho nově zrekonstruované
hospůdce s točeným pivem z tanků
mnoho spokojených zákazníků.

30. 9. – 4. 10. 2019
V SADSKÉ
roční registrace zdarma pro NOVÉ čtenáře
PROMINUTÍ UPOMÍNEK
možnost vrátit knihy bez pokuty
2. 10. od 17:00 - beseda s Dankou Šárkovou
3. 10. od 17:00 - beseda se Zdeňkem Zajíčkem

MĚSTSKÁ KNIHOVNA K. VIKY
WWW.KNIHOVNASADSKA.CZ

VAŠE REALITNÍ MAKLÉŘKA

Každou středu
od 18.30 v Kulturním
a informačním centru
v Sadské

(1. patro budovy muzea na Palac‑
kého náměstí)

•

Středa 2. října výtvarná dílna – výroba květin z papíru. Vede
Lenka Šmídová. Kdo může, přineste si prosím vlastní ostré
nůžky na papír.
•
Středa 9. října diskusní Rozcestí: Příprava na zimu – starosti
x pohoda. Víc bude brzy odtajněno.
Na další období připravujeme např. večer stolních a deskových her
(16. 10.), cestopis s Naďou Vlkovou tentokrát o Madeiře (23. 10.)
a na listopad například další přednášku o historii Sadské s Honzou
Hofbauerem (20. 11.).
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.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.

Přijmeme šikovného
Martina Boušková
T: 602 681 581

www.martinabouskova.cz

BYDLÍM TADY S VÁMI

ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE
DO DÍLNY V MOCHOVĚ
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY

KONTAKT: Tel.: 607 773 557

ZKUŠENÉ LEKTORKY ZVOU ŽENY VŠECH VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ NA ZODPOVĚDNĚ PROMYŠLENÉ
CVIČENÍ S MÍŠOU
Jednoduché, ale výživné a účinné aerobně posilovací cvičení, jehož
cílem je snížit objem Vašich problémových partií a zpevnění hlubokých
svalů potřebných ke správnému a sebevědomému držení těla.
PS: trochu to bolí, ale veselost a spokojenost zaručena.
KDE: Bowling squash restaurant Sadská
KDY: KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK 19 – 20
(též pro začátečníky, věk 15 – 100)
ZA KOLIK: 80 Kč / permanentka na 5 lekcí 350 Kč
V PŘÍPADĚ ZÁJMU: Kontanktujte Mgr. Renata Kůstová
renatakustova@seznam.cz, 775374076 (též whatsapp)
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