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ZDARMA

„O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce…“
Tak se nám blíží posvícení a s ním otázka: „Jaké bude?“
Veselé, voňavé a spokojené pro všechny obyvatele Sadské nebo vypráskané, jak loni ve vtipném článku v Sadských novinách popsal Michal Němeček?
Nyní máme krásné a vkusně upravené náměstí a další ulice, ale vi‑
díte tam na lavičkách odpočívající či bavící se občany? Jistě si pa‑
matujete hlouček mužů na rohu Spořitelny, kteří se tam pravidelně
ráno scházeli a diskutovali. Bavili se s kolemjdoucími (i s babami).
Vzpomínám mimo jiné na pana Hálu, Cempírka, Hofmana, Klin‑
goru, Nováka, Čecha, Bártu, Jirouše či Kučírka, jak hodnotí sport,
občas prohodili vtip či drb a hned byl začátek dne lepší a veselejší.
Dnešní lidé jsou uspěchaní, nevšímaví, nezajímající se o život
ve městě. Ale k životu přece patří radost, vzájemné pochopení a po‑
hoda. A tak můžeme letos o posvícení na náměstí prožít zábavu
nejen na drahých posvícenských atrakcích, ale čeká nás i spousta
výpravných vystoupení s rytíři, kejklíři, tanečníky a vonícím občer‑
stvením.
Bohužel posvícenské husičky už nejsou v módě, jako to bylo dříve.
Košáři krmili husy šiškami a prodávali je nejvíce do Prahy. O posví‑
cení voněly nejen pečené husy, ale i koláče. Bez nich jsme si neuměli
posvícení představit. Zkuste si je letos také upéct. Zapojte do peče‑
ní i své malé ratolesti. Ať vnímají posvícenskou atmosféru – vůni

koření, chuť náplní a zvláštní posvícenskou náladu. Přeji vám, aby
se vám koláče povedly, a ne jako mně, když jsem byla malá holka.
U nás doma se koláče pekly vždy v pátek před posvícením. Maminka
brzy ráno zadělala v díži těsto, potom mlela mák, ochucovala tvaroh
i povidla. Já jsem uždibovala perník, ochutnávala hrozinky namo‑
čené v rumu, tloukla v hmoždíři koření a pomáhala plést a obalovat
posvícenské koláče. Jednou se nám stala zlá příhoda. Upletené a vy‑
zdobené koláče jsme nesli upéct na žehlicím prkně k pekaři panu
Křížovi. Když jsme vycházeli z vrat, klopýtla jsem (šla jsem pozadu)
a všechny koláče se sesypaly na zem. A jako naschvál nádivkami
dolů. To byla pohroma! Celá námaha a hlavně dobrota byla na zemi
obalená pískem. Zachránit se nedalo nic a tak si na koláčích nakonec
pochutnal pašík. Několik zbylých koláčů, které se na prkno nevešly,
jsme upekli doma. Maminka se moc zlobila a já jsem utekla k hou‑
pačkářům do maringotky (ty stály o posvícení vždy v naší ulici). Ale
maminka si mě našla a odpustila mi. To posvícení jsem měla zkaže‑
né, ani na houpačky jsem nešla a těšila se, až odjedou. Bez koláčů to
nebylo to pravé ořechové. Pokaždé, když dělám koláče, vzpomenu si
na tuto příhodu a zpívám si: „O posvícení všechno to voní tak jako
v apatyce a kdo by nešel na posvícení – ten by byl hlupák přece.“
PS: Otázka pro mladé čtenáře: Víte, co to byla apatyka? Lékárna
a tam to vždy vonělo, protože hodně léků se přímo v lékárně vyrábělo.
Miluše Borovenová
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NEZBEDNÉ POHÁDKY
23. září od 16 hod.
v sále v 1. patře KIC Palackého nám. 257
Divadélko Andromeda dětem přiveze veselé pohádky.
V té první se děti setkají s Karkulkou, Kmotrou Liškou a dobráckým
Strýčkem Vlkem, který je schopen z hladu sníst i gramofonové desky, ale
babičky nebo Karkulky by se ani nedotkl.
Nezbedná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné babičce samou
starost. Dokonce se rozhodnou jít na nepřístupný strašidelný film o Pirátu
Černém vlku a pak se bojí jít sama přes les domů.
Přijďte se podívat, jak to všechno dopadne.
Vstupné jednotné 50 Kč

Bagry a dělníci z náměstí definitivně zmizeli a nově upravený, zvelebený prostor opět plnohodnotně slouží svým občanům. Právě náměstí je cent‑
rem dění při tradičním Posvícení. Tady se odehrají rytířské turnaje, zavoní občerstvení, rozezní se hudba…

Polabská BLAŤANKA
v neděli 9. září od 16 hod. v kině Sadská
Přijďte si poslechnout známé lidové písníčky a zazpívat si s Polabskou
Blaťankou. Vstupné 50 Kč
Náměstí v Sadské ožije chrabrými rytíři v lesklé zbroji,
kejklíři, tanečníky, trubadúry a loutkáři. Diváci se mohou
těšit na nepřetržitá výpravná vystoupení od 13 do 18 hodin.
Nebude chybět dobové tržiště a občerstvení.
13.00 zahájení slavností
13.05 muzikanti
13.30 rytíři
14.00 muzikanti
14.20 loutkové divadlo
15.15 tanečnice
15.25 Verbováníčko
rytířský výcvik

16.00 muzikanti
16.20 Šavlový tanec
16.30 rytíři
17.00 muzikanti
17.20 Katovo řemeslo
17.50 tanec
18.00 závěr slavností

LÉČITEL RUDOLF PITRA
24. září v pondělí navštíví Sadskou
léčitel pan Rudolf Pitra.
Působit bude v 1. patře KIC a přihlásit se můžete
v KIC Palackého nám. 257 nebo v knihovně
Palackého nám. 3, nebo na tel. 325 594 329, 325 595 378.

ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC
NA ZAHRADU ČECH
ve čtvrtek 20. září v 8 hod.
odjíždíme z Kostelní ulice na Zahradu Čech. Zájezd za 80 Kč je určen
seniorům a přihlásit se můžete v KIC Palackého nám. 257
nebo v knihovně Palackého nám. 3

SAXOFONOVÝ KONCERT
V KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ
v neděli 16. září od 17 hod.
Saxofonový kvartet Saxmania ze zámku v Žirovnici je složen ze tří
mladých muzikantů, které vede zkušený absolvent brněnské konzervatoře
Zdeněk Zadražil. Uslyšíme známé skladby ze světa klasické hudby a také
celosvětové evergreeny.
Vstupné 120 Kč/ senioři 90 Kč/ děti do 15 let zdarma
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Knižní novinky v městské knihovně

ZPRÁVY Z MĚSTA

Kdo je tahle nevypočitatelná Černooká? A dokáže ji Viktorie porazit?

Artemis – Andy Weir
Autor celosvětového hitu Marťan se znovu hlásí
o pozornost milionů čtenářů: tentokrát sci‑fi
thrillerem z blízké budoucnosti – napínavou
noir kriminálkou odehrávající se na Měsíci. Jazz
Bašarová pracuje jako kurýrka. Občas i nelegálního,
čili pochopitelně lépe zaplaceného zboží. Jak jinak
přežít v Artemidě, jediném městě na Měsíci, když
nejste bohatý turista nebo výstřední milionář?
Když si tu poctivě vyděláte sotva na jídlo? Když ani
příležitostné pašování nestačí na slušnější bydlení?
Všechno se ale změní v okamžiku, kdy Jazz dostane nabídku provést velkou
věc. A to za odměnu tak závratnou, že se prostě neodmítá. Jenže tahle
zakázka jí brzy přeroste přes hlavu – zaplete se totiž do vysoké hry, v níž jde
o ovládnutí Artemidy. A kterou by nemusela přežít…

Jedna želva za druhou – John Green
Šestnáctiletá Aza neměla vůbec v plánu pídit
se po tajemstvích uprchlého miliardáře Rusella
Picketta, ale v sázce je sto tisíc dolarů a její nejlepší
a nejstatečnější kamarádka Daisy se nemůže
dočkat, až se společně pustí do vyšetřování. Aza se
opravdu snaží. Snaží se být dobrou dcerou, skvělou
kamarádkou, vzornou studentkou a taky schopnou
vyšetřovatelkou. Zároveň však bojuje s nekončícím
vírem svých vlastních myšlenek, kterým není schopná
poručit…

Zakázané ovoce – Jojo Moyesová
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě
vzpamatovává z následků druhé světové války,
když klidné místní vody rozčeří příchod bohémské
skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy, která se
nastěhuje do moderního, na tu dobu architektonicky
výstředního domu na pobřeží. Konzervativní
obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou Lottie
a její přítelkyni Celii však dům i jeho osazenstvo
neodolatelně přitahuje. A do pohybu se dává
lavina událostí, jejíž tragické následky přetrvávají
i po padesáti letech…

Hadrový panák – Daniel Cole
Detektivka roku je tady… O téhle knize nebudete
moci přestat mluvit. Před čtyřmi roky vzal detektiv
William „Wolf“ Fawkes spravedlnost do svých
rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil podle
něj jednoznačného pachatele. Wolfa postavili
mimo službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď
se vrací do práce a touží po velkém případu. A zdá
se, že se ho dočkal. Na místě činu, kam ho přivolala
kolegyně Emily Baxterová, se najde mrtvola –
sešitá z částí šesti těl jako hadrový panák. Stejně
tak pojmenují děsivý případ média a Fawkes je
pověřen identifikací obětí. Vzápětí Wolfova bývalá žena, která pracuje jako
reportérka, obdrží od anonyma fotky z dějiště zločinu a taky seznam šesti
lidí a dat, kdy budou zabiti. Poslední jméno na seznamu je Fawkes. A vrah
už si chystá šicí potřeby… Hadrový panák se stal celosvětovým čtenářským
hitem, přeloženým do více než třiceti jazyků.
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Osmičkový rok
Dne 1. ledna 2018 jsme vstoupili do takzvaného osmičkového roku. Tento název proto, že ono číslo „osm“ poznamenává
za sto let naší vlasti řadu významných výročí. V průběhu letošního roku se uskutečňuje mnoho akcí. Některých z nich se
chce účastnit i naše okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Máme za sebou první pololetí
roku. Ohlédněme se proto na těch šest měsíců zpět.

ČÍNA S BATOHEM
NEJEN PO SEČUÁNSKU
v úterý 25. září od 17 hod. v sále
(1.patro Palackého nám. 257 Sadská)

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou dvanácti provinciemi nejlidnatější země světa. Na své cestě ušli 160 km pěšky, 500 km se plavili lodí,
2 500 km jeli autobusy a 3 000 km strávili ve vlaku. Prošli se po Čínské zdi v oblasti Mutianyu, navštívili Zakázané město i Náměstí nebeského klidu. Zkoumali
Yungangské jeskyně s 50 tisíci soškami z pískovce a nedaleký taoistický klášter
u Hunyuanu, který je zavěšený přímo na skalnatém útesu. Cestovatelé vystoupali „po svých“ do nadmořské výšky 3077 metrů na posvátný vrchol Jing Ding
a plavili se po řece Jang Tze, kde proplouvali jejími úžasnými soutěskami. Nenechte si ujít jejich vyprávění doplněné úžasnými obrázky.

V měsíci lednu jsme realizovali řadu povinností, které souvisí s hodnoce‑
ním a uzavřením roku minulého, ale i s naplánováním akcí pro následující
období. Měsíc leden patřil převážně administrativě, ale již v únoru okres‑
ní výbor realizoval pro 45 členů ze všech tří základních organizací zájezd
do Špindlerova Mlýna. Po prohlídce tohoto významného centra zimních
sportů vyjeli lanovkou na prohlídku Ledária. Byl krásný slunný den a pa‑
noráma Krkonoš jsme měli jako na dlani, takže se návrat z Plání uskutečnil
až po poledni. Odpoledne patřilo návštěvě muzea v Jilemnici, kde jsme si
prohlédli originální expozici bytových prostor rodiny Harrachů, historické
dokumenty, ale i pohyblivý betlém, jehož oživlé figurky nepohání elektrický
proud, ale jen řada mechanických převodů. Na vzdory slunečnímu počasí
odolala velká sněhová socha Krakonoše, kterou zde místní lidé zdobí své
náměstí každým rokem.
Další měsíce až do dubna patřily opět admi‑
nistrativním povinnostem. Rok 2018 je i ro‑
kem sjezdu SPCCH v ČR a s tím souvisí řada
úkolů. Předně všechny tři organizace musely
uskutečnit nejen výroční členské schůze, ale
i schůze předsjezdové, které završilo v květnu
Okresní shromáždění.
Přes tyto náročné práce připravil výbor okres‑
ní organizace opět pro 45 členů jednodenní
zájezd. Navštívili jsme Panenský Týnec, místo
již desetiletí vyhledávané psychotroniky a spi‑
ritisty jako místo nedostavěného chrámu, kde
zdi v kněžišti mají dle léčitelů působit na zdra‑
ví návštěvníků: navodit dobrou náladu, rozpustit deprese, dodat elán a se‑
bevědomí.
Dalším cílem našeho výletu byl Skanzen Třebíz – Cílkův statek, národo‑
pisné muzeum. Poté autobus zamířil směr Praha. Cestou jsme se zastavili
na dobrém obědě a odpoledne patřilo výstavě nazvané Labyrintem Českých
zemí v Jízdárně Pražského hradu.

Odpoledne 10. května se sešli funkcionáři okresního výboru se zástupci
základních organizací na Okresním shromáždění. Více jak 50 účastníků
zde zhodnotilo činnost od minulého celorepublikového sjezdu a řekli si, jak
v dalším období pokračovat, aby činnost byla přínosem pro širokou člen‑
skou základnu. Shromáždění navštívili i funkcionáři MěÚ Nymburka, Sad‑
ské a Lysé nad Labem.
A to už se blížil konec května, kdy kardiaci a diabetici absolvovali týdenní re‑
kondiční pobyt v Motelu Petr Vok v Třeboni. Kromě povinného programu,
který obsahuje rozcvičku, cvičení, edukace, přednášky, besedy i soutěže, si
ve volném čase účastníci prohlédli město Třeboň, projeli se lodí po rybní‑
ku Svět a projeli výletní třeboňskou trasu místním vláčkem. V půldenním
zájezdu navštívili hrad Nové Hrady a zámek Červenou Lhotu. Závěrem
pobytu lze říci, že počasí přálo, což podpořilo celý program rekondičního
pobytu.
Poslední týden v červnu se konal rekondiční pobyt v horském hotelu Roxa‑
na v Rokytnici nad Jizerou. Toho se účastnili diabetici a respirici a i zde byl
povinný program dodržen. Počasí už nebylo tak pěkné jako v Třeboni, občas
i zapršelo, přesto se vedení podařilo uskutečnit procházky i půldenní výlet
do sousedního státu do města Gerlitz, kde jsme si prohlédli historické ná‑
městí a kostely. Podnikali jsme společné vycházky po okolí, prohlédli jsme
si město Rokytnici nad Jizerou. Ve Františkově jsme navštívili Muzeum
a Galerií Starý Kravín, kde jsme viděli hasičskou, lyžařskou a zemědělskou
techniku, expozici starodávného bydlení, dřevosochání a kovosochání.
Z Františkova šla většina účastníků procházkou lesem zpět do Rokytnice.
Tak vypadal program činnosti výboru okresní organizace v prvním pololetí
letošního roku a je třeba se jen těšit, že druhé pololetí nebude méně zají‑
mavé.
Hana Navrátilová

Pochlubte se sousede…

Černooká – Anna Musilová
Viktorie je osmnáctiletá studentka, která žije
zdánlivě normální život. Chodí na střední školu,
řeší rozpory s kamarádkou a právě prožívá první
lásku. Skutečnost je však jiná, než se na první
pohled zdá. Před lety zemřela Viktorii matka a ona
se s tím dosud nevyrovnala. Jednoho dne spatří
v zrcadle záhadnou dívku – přízrak s černýma
očima, který jí začne podsouvat zvrácené myšlenky.

Do naší nové a prozatím velmi úspěšné rubriky nám tentokrát své nádherně rozkvetlé výpěstky poslal pan Petr Spilka, který pěstuje
kaktusy už od čtvrté třídy. „Vše začalo před 24 lety na školním výletě do Dymokur do zahradnictví. Tam jsem si koupil jeden kaktus s několika
menšími odnožemi. Můj spolužák udělal totéž a odnože jsme si vyměnili. A od té doby jsem kaktusy začal sbírat,“ popisuje Petr, který má ve své
sbírce více než sto rostlin a v poslední době je zkouší pěstovat také ze semínek. „Říká se, že kvete každý kaktus. A když ne každý rok, tak alespoň jednou za život,“ dodává pěstitel.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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ZPRÁVY Z RADNICE

Kostel slaví 900 let
od založení

Hasiči mají nový
Fireport

V neděli 23. září se v prostorách kostela
sv. Apolináře a farní zahrady v Sadské uskuteční u příležitosti oslav 900 let založení kostela sv. Apolináře farní den. Srdečně všechny
zveme na tuto naši velkou slavnost. Je připravený duchovní a kulturní program s občerstvením.

Sadská hasičská jednotka získala další
nové vybavení. Díky finančnímu přispění
Středočeského kraje v rámci oblasti
podpory s názvem „Vybavení jednotek
SDH obcí informačním a svolávacím
zařízením“ má nové moderní informační
a svolávací zařízení Fireport. Hasiči
v Sadské získali z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci
tematického zadání „Vybavení jednotek
SDH obcí věcnými prostředky požární
ochrany“ dotaci ve výši 25 tisíc korun.
Celkově zařízení stálo 30 tisíc korun.

10:00 slavnostní bohoslužba, při které zazní hudební díla velkých evropských mistrů – W. A. Mozarta,
G. F. Händela a F. X. Brixiho, po ní následuje mimořádná možnost prohlídky věže kostela
s nádhernou vyhlídkou do okolí
12:30 přednáška o historii kostela, hudební vstupy na varhany se zpěvem
13:30 divadelní představení pohádky nejen pro děti v provedení Víti Marčíka
14:30 prezentace Kutnohorského vinařství, prohlídka nového vinohradu na farní zahradě
a ochutnávka vína
Vše bude aktuálně upřesněno na www.nymburk.farnost.cz
P. Jaroslav Krajl

Věra Štastná,
referentka odboru majetku

Fotosoutěž

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byla pamětní deska
prof. Phil. Dr. Rudolfa Sokola, kterou najdete v horní části ulice
Dr. Sokola, na domě č. p. 248 (proti vyústění ulice Jesemany). Jako
první správně odpověděl Pavel Jirouš.

FOTOHÁDANKA NA SRPEN:
Víte, kde v Sadské najdete tyto starobylé dveře
a ke které význačné památce patří?
Své odpovědi s místem a názvem památky zasílejte od pondělí 3. září (ne dříve!) na e‑mail
sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu
Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček
INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

HYPOTÉKU UŽ NEDOSTANETE
Tohle slýchá a bude slýchat čím dál více lidí. Je to špatně, nebo je to dobře?
Jaká jsou ta nová pravidla? A jak to ovlivní ceny nemovitostí?
Čísla a fakta:

Propadnou se ceny nemovitostí?

V ČR rostly v loňském roce ceny nemovitostí nejrychleji z celé EU.
Češi mají na bydlení napůjčováno více než 1,1 bilionu korun.
20 % Čechů má finanční rezervu jen 10 tisíc korun.

Ne. Lze očekávat pomalejší růst cen, následně stagnaci a až
po delším čase třeba i snižování. Záleží samozřejmě na typu
nemovitosti a především lokalitě. Byt v Praze na Vinohradech
rozhodně nezlevní. S cenou sídlištního panelového bytu
na periferii tato opatření zřejmě „něco udělají“.

Nová pravidla od října 2018:
Banka vám půjčí maximálně devíti násobek čistého ročního příjmu.
Máte čistý příjem 20 tisíc korun, banka vám půjčí maximálně
2 160 000 korun.
Vaše splátka nesmí být více, než 45 % vašeho čistého příjmu.
Máte‑li čistý příjem 20 tisíc korun, splátka se musí vejít do 9 tisíc
korun za měsíc.
Už delší čas platí, že banka vám nepůjčí 100 % hodnoty nemovitosti.

Je to dobře, nebo špatně?
Žadatelé o hypotéku to mohou považovat za problém a házení
klacků pod nohy. Jenže nepřiměřený růst cen nemovitostí
a půjčování komukoli na cokoli odstartovalo celosvětovou krizi
v roce 2008. Tato opatření jsou tedy rozumná. Krize by totiž
postihla nás všechny.

Uvažujete o prodeji?
Co z toho pro vás vyplývá? Je tzv.
dobrá doba na prodej. I česká národní
banka tvrdí, že nemovitosti jsou
nadhodnocené o 20 %. Rostly nejvíce
z celé EU. Pokud tedy zvažujete prodej,
neváhejte. A pokud chcete poradit
s vhodnou strategií, také neváhejte
a obraťte se na mě, ráda vám poradím.
Martina Boušková,
realitní makléřka
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Ze zasedání Rady města Sadská 25. července 2018
Rada města schválila:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 30/17 s firmou Halko stavební
společnost, s.r.o., kterým se stano‑
vuje termín dokončení akce „Sad‑
ská – rekonstrukce ulice Podskalí“
do 31. července 2018 a sjednává
se cena za vícepráce a méněpráce
ve výši 495 958 korun bez DPH

(600 109 korun včetně DPH).
Dodatek č. 2 ke smlouvě s VaK
Nymburk, a.s., týkající se ukončení
pachtovní smlouvy ze dne 21. ledna
2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne
14. července 2014.
Výběr dodavatele „Rekonstruk‑
ce ulice Pražská – východní část“.
Do výběrového řízení podaly

nabídku tři firmy. Jedna firma byla
vyloučena, ze zbývajících podala
výhodnější nabídku firma Halko
stavební společnost, s.r.o., kterou
rada města schválila jako dodavate‑
le. Akci provede za cenu 1 747 022
korun bez DPH (2 113 897 korun
s DPH).

Ze zasedání Rady města Sadská 15. srpna 2018
Rada města schválila:
Přijetí daru ve výši 23 624 korun
na provoz psího útulku Aura v Sad‑
ské od firmy PARKER HANNIFIN
s.r.o. Zároveň schválila darovací
smlouvu k přijetí tohoto daru.
Přijetí daru ve výši 10 tisíc korun
na uspořádání běhu „Sadská devít‑
ka“ od firmy PARKER HANNIFIN
s.r.o. Zároveň schválila darovací
smlouvu k přijetí tohoto daru.
Přijetí daru ve výši 10 tisíc korun
na náklady spojené s uspořádáním
novoročního ohňostroje v Sadské
od firmy PARKER HANNIFIN
s.r.o. Zároveň schválila darovací
smlouvu k přijetí tohoto daru.
Pořízení nové ústředny pro čer‑
pání minerální vody Sadka za cenu
cca 35 tisíc korun bez DPH s tím, že
50 procent nákladů uhradí vlastník
vrtu. Stávající ústředna pro čerpání
minerální vody Sadka z roku 2005
dosluhuje, komponenty na její opra‑
vy se již nevyrábějí.
Cenovou nabídku na dodávku
a montáž domovního plynovodu
a ústředního vytápění v bytě v MŠ
Sadská firmy Thermokomplet 1990
s.r.o., s tím, že cena za vytápění je
118 020 korun bez DPH a cena

za plynovod 48 220 korun bez
DPH, tj. celkem 166 240 bez DPH
(201 150 korun s DPH).
Smlouvu o dílo na realizaci akce
„Rekonstrukce ulice Pražská vý‑
chodní část“ s firmou HALKO sta‑
vební společnost, s.r.o., která akci
provede za cenu 1 747 022 korun
bez DPH (2 113 897 korun s DPH).
Zároveň schválila Dodatek č. 1, kte‑
rým se stanoví termín dokončení
na den 30. listopadu 2018, snižují
se limity splatnosti z 60 na 30 kalen‑
dářních dnů a zjednodušuje se text
u zádržného.
Žádost oddílu TJ Lokomotiva
Nymburk o povolení průjezdu měs‑
tem u příležitosti tradičního cyklo‑
závodu „Hořátevská rovina 2018“
dne 22. září 2018.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o po‑
skytování služeb s firmou Photon
Water Technology s.r.o., kterým se
prodlužuje služba eliminace sinic
v sadském Jezeře do 30. září 2018
a cena se zvyšuje o 50 tisíc korun bez
DPH.
Zveřejnění záměru směnit poze‑
mek p.č. 2557/45 o výměře 226 m²
oddělený od pozemku p.č. 2557/28
a pozemek p.č. 2557/48 o výměře

575 m² oddělený od pozemku
p.č. 2557/29 ve vlastnictví města
Sadská za pozemky p.č. 2557/37
o výměře 149 m² a p.č. 2557/36
o výměře 652 m², oba oddělené
od pozemku p.č. 2557/3, s firmou
DUDINGER s.r.o. Směna se usku‑
tečňuje za účelem optimalizace hra‑
nic pozemků.
Zveřejnění záměru prodat poze‑
mek p.č. 2557/51 o výměře 9 m²,
oddělený od pozemku 2557/31 fir‑
mě DUDINGER s.r.o., za účelem
optimalizace hranic pozemků.
Rada města vyhlásila výzvu č. 5
na přidělení bytu č. 2 v 1 NP v domě
čp. 181 v ulici Kostelní o výměře
80,78 m² podle „Pravidel pro při‑
dělování bytů ve vlastnictví města
Sadská“ ze dne 7. března 2018 s ter‑
mínem podání žádosti do 31. srpna
2018.
Myslivecký spolek Sadská oznámil
konání tradičního „Memoriálu Jana
Potměšila ve střelbě na asfaltové ter‑
če“ ve dnech 24. a 25. srpna 2018.
Zároveň zástupci spolku požádali
o uzavření „Pístecké cesty“ v době
od 17 do 20 hodin dne 24. srpna
2018 a od 9 do 17 dne 25. srpna
2018. Rada města žádost schválila.

Poděkování

Jsem vozíčkář a 9. června se mi při jízdě po cykolostezce
porouchal těžký elektrický vozík. Byl jsem daleko od do‑
mova, ale pomoc jsem nalezl. Tímto bych chtěl poděko‑
vat školákům, kteří mi ochotně pomohli, Karlu Vrbovi
ze 7. B., Václavu Novotnému z 6. A. a Janu Albrechtovi
ze 4. třídy. Dále bych chtěl poděkovat Městskému stráž‑
níkovi panu Javůrkovi, který mě i mému porouchanému
vozíku zajistil s panem Michalem Němečkem odvoz.

Marie Černá
Bedřich Martínek

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611
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

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

Jubilanti
srpen

Petr Šácha
Dagmar Drahotová

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.
Omlouváme se, že kvůli nařízení GDPR nemůžeme uvádět věk jubilantů.

ZE SPORTU
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Karatista Filip Černík uspěl
na Světovém poháru

Poslední červencový víkend se konal již 19. ročník míčového
sedmiboje „O putovní pohár města Sadské“. Proti loňskému
ročníku se zvýšil počet startujících dvojic na 17 a ve startovním
poli se objevili po pauze dva vítězové z minulých ročníků. Svůj
comeback po letech ohlásil několikanásobný držitel poháru
Milan Motl, který vytvořil silnou dvojici s parťákem z oddílu stolního tenisu i nohejbalu Jiřím Kynclem. Po roční pauze neodolal
vábení univerzální míčový kouzelník a basketbalista Jindřich
Jaroš a tím bylo o kvalitu na špici výsledkového pořadí postaráno.

turnaje Karate1 Youth League. Zde se v kategorii kumite junioři – 76 kg
prezentovalo celkem 69 závodníků. Filip se ve vylosovaném pavouku rozjel
k nevídaným výkonům a dosáhl svého životního výsledku na jedné z nej‑
prestižnějších mezinárodních soutěží v karate WKF. Medaile mu unik‑
la pouze o malý kousek. V semifinále chybělo málo a mohl být i ve finále.
Na turnaji skončil na krásném pátém místě po těchto výsledcích: R. Stig‑
lič (Chorvatsko) výhra 4:0, T. Rišjanin (Bosna a Herzegovina) výhra 3:2,
P. Kuhnel (Rakousko) výhra 2:0, C. McCarthy (Irsko, úřadující vicemistr
Evropy ze Soči 2018), výhra 7:1, semifinále T. Hamza (Bosna a Hezegovi‑
na), prohra 0:1 v naprosto vyrovnaném zápase, kdy soupeř zabodoval a po‑
tom už jen před Filipem na tatami utíkal, a v přímém souboji o bronz prohra
s D. Rigas (Řecko, pátý na MS 2017) 2:5, kdy Filip v polovině zápasu vedl
ještě 2:1.
Filipovy skvělé výkony na mezinárodní scéně mu byly odměnou a současně
i velkou motivací v jeho další tréninkové píli a soutěžní činnosti. Všem příz‑
nivcům sadského, ale i celého českého karate udělal velkou radost.
Josef Černík st.

MĚSTO SADSKÁ VÁS ZVE VYZKOUŠET SI PŘESPOLNÍ BĚH
A DĚTSKÉ ZÁVODY O SLADKÉ ODMĚNY

Sedmiboj byl zahájen na fotbalovém hřišti AFK Sadská. Ve velmi kvalitním
zápolení ve fotbalových penaltách, o které se postaralo početné zastoupení
bývalých i současných hráčů místního klubu, se prosadila nově sestavená
dvojice Hrdlička – Janáček, když ve finále přemohli pár Jaroš – Vojáček.
Velice překvapivě již v prvním kole končili obhájci titulu nymburští Horá‑
ček – Koutek, ale hned se zahojili výhrou v souběžně probíhající házené.
Ve finále porazili s přehledem bratry Nedbalovy, kteří byli sami překvape‑
ni finálovou účastí. Za zaznamenání však stojí zlomový moment v semifi‑
nále házené, kdy měli Hrdlička – Janáček čtyři mečbolové pokusy, druhý
jmenovaný ale neproměnil a to stálo tyto sympatické pleyery medailové
umístění.
Soutěže se pak přesunuly do areálu sokolovny. Zde začali sbírat body fa‑
vorizovaní Kyncl – Motl. Z pěti zbývajících disciplín se dostali čtyřikrát
do finále a podlehli pouze v nádherném dramatickém utkání nohejbalu
o jediný bod páru Jaroš – Vojáček. Ti pak ještě vyhráli basketbal, který se
hrál jako střelecká soutěž na dva dopady a po zásluze brali celkové druhé
místo. Kyncl – Motl jednoznačně opanovali tenis, ve stolním tenise ztratili
jediný set ve vyrovnaném finále se spoluhráči z oddílu, párem Beran – Vy‑
dra. Se stejnými soupeři měli namále v 1. kole volejbalu, ale nakonec byli
lepší dvojicí a se štěstím dokázali vyhrát i volejbalový debl, kde ve finále
přetlačili pár Horáček – Koutek.
Ti si finálovou účastí pojistili 3. místo, když se jim při shodě bodů počíta‑
ly dvě finálové účasti, na rozdíl od dua Hrdlička – Janáček, kteří měli jen
jedno finále. Obrovským zlepšením se prezentovala dvojice nymburských
bojovníků Hájek – Jech, čtyři semifinále při shodě bodů však stačila pou‑
ze na 5. místo. Těchto pět nejlepších dvojic výrazně výkonnostně i bodově
odskočilo od zbytku startovního pole. Finále v tenise posunulo dopředu

SADSKÁ „DEVÍTKA“
Odřepsy
doma
neděle 26.8. od 17:00
Stratov
doma
neděle 2.9. od 17:00
Křečkov
venku
sobota 8.9. od 17:00

4. kolo

Škvorec
doma
sobota 15.9. od 17:00

Milovice B
doma
neděle 16.9. od 17:00

5. kolo

Sokoleč
venku
neděle 23.9. od 16:30

Hradišťko
venku
sobota 22.9. od 16:30
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Oddíl nohejbalu TJ Sadská dne 21. července pořádal tradiční nohejbalový
turnaj dvojic pro neregistrované hráče zvaný Kopyta. Počasí i podmínky
oproti loňskému ročníku pořadatelům přály a turnaje se tak zúčastnilo
15 dvojic, což představovalo oproti loňsku počet téměř dvojnásobný. Dvo‑
jice byly rozděleny do tří skupin, ze kterých postupovaly první tři do finále
A. Aby si všichni pořádně zahráli, tak pro nepostupující bylo připraveno
ještě finále B. K vidění byly vyrovnané a kvalitní zápasy, přesto turnajem
poměrně snadno procházela až na konečné první místo dvojice YNWA
ve složení D. Hubáček a M. Šimůnek, která ve finále přehrála duo Z. Něme‑
ček a L. Svoboda. V utkání o třetí místo zvítězil tým z Třebestovic ve složení
V. Schejbal a J. Kůrka, když zvítězili nad jedinou smíšenou dvojicí K. Češpi‑
vová a P. Vít, která si k nám přijela „kopnout“ až z Prahy. Finále B potom
opanovalo duo Rebelové ve složení M. Knápek a J. Tříska.
Jiří Kyncl

B mužstvo
III. třída skupina A

Zruč nad Sázavou
doma
sobota 25.8. od 17:00
Hlízov
doma
sobota 1.9. od 17:00
Loučeň
venku
sobota 8.9. od 17:00

2. kolo

ál

Sedmiboj svým rozhodováním ke spokojenosti všech účastníků zajistily
N. Šabachová a L.Vydrová, na vše dohlíželi hlavní pořadatelé M. Beran
a M. Vydra, kteří na závěr poděkovali účastníkům za velmi vydařený roč‑
ník.
Pořadí: 1. Kyncl – Motl (38 bodů), 2. Jaroš – Vojáček (30), 3. Horáček –
Koutek (25), 4. Hrdlička – Janáček (25), 5. Hájek – Jech (25), 6. Kulhánek – Bukovský (19), 7. Němeček – Svoboda (16), 8. Nedbal – Nedbal (15),
9. Beran – Vydra (15), 10. Cempírek – Hnízdo (11), 11. Prejza – Tříska
(10), 12. Jirásek – Farkaš (9), 13. Wagner – Záhora (7)0, 14. Funda –
Štrobl (6), 15. Jandák – Hamerník (3), 16. Hubáček – Lugmayer (3),
17. Polák – Polák (2).
Milan Vydra

Fotbalová sezóna podzim 2018

1. kolo

Sk
PROGRAMzá:vodníků od 9:00 – Sadská

Pražáky Kulhánek – Bukovský, o překvapivém finále v házené Nedbalů již
byla řeč. Sadští mladíci Němeček – Svoboda brali finále basketbalu, pořa‑
datelé Beran – Vydra finále ve stolním tenise. Do desítky nejlepších se ještě
po zásluze dostala fotbalová dvojice Cempírek – Hnízdo.

Fotbalový klub AFK Sadská zve své příznivce - rozpis nejbližších utkání
A mužstvo
I. B třída skupina C

gická st
a – Kynolo
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Míčový sedmiboj v Sadské vyhráli Kyncl s Motlem

Elita světového juniorského karate se v období od 28. června
do 8. července sešla v chorvatském Umagu, kde se konaly tři
velké akce najednou. Ve dnech 29. až 30. června se uskutečnil
kvalifikační turnaj na Youth Olympic Games 2018, které se budou konat koncem roku v Buenos Aires. Po něm následoval několikadenní WKF Training Camp pod vedením světových závodníků a trenérů. A na závěr ve dnech 7. až 8. července Chorvaté
uspořádali světový mládežnický pohár Karate1 Youth League.
Na této prestižní světové akci nechyběla ani česká mládežnická reprezentace. Českou republiku zde jako již stálý člen Reprezentace ČR, v kategorii kumite juniorů, reprezentoval i junior
Filip Černík – karatista ze sadského oddílu.
Klíč k nominaci do Buenos Aires byl neúprosný. Na mládežnickou olympiá‑
du konanou pod hlavičkou Mezinárodního olympijského výboru se v každé
kategorii nominovali pouze mistři jednotlivých kontinentů a dále jen čtyři
další závodníci z tohoto kvalifikačního turnaje. Soutěžilo se bez opravných
repasáží a olympiádu si vybojovali vždy jen finalisté z každého dne dvou‑
denního turnaje. Každou zemi mohl reprezentovat jen jeden závodník v ka‑
tegorii. Ve Filipově kategorii kumite junioři + 68 kg se prezentovalo celkem
59 závodníků z celého světa. Postup na olympiádu byl spíše z říše snů a jed‑
nalo by se ve velmi těžké konkurenci o zázrak. Filip překvapil svými výkony,
bojovností a zlepšeným sebevědomím v měření sil s nejlepšími světovými
soupeři. Jeho prvním soupeřem byl britský závodník Brandon Carr. Filip
v zápase vedl 2:1, ale zápas skončil remízou 2:2 a o vítězství Brita rozhodl
získaný první bod v zápase. Brit nakonec došel až do semifinále. Další den
Filip porazil Mexičana Moralese 3:2, a potom se utkal s Polákem Vogtem
a opět z toho byla remíza 2:2 a konečná výhra Poláka na pomocný první bod
v zápase. Nominace na olympijské hry z toho sice nebyla, ale po výborných
výkonech, kdy prakticky neprohrál zápas ve stanoveném čase zápasu, si za‑
sloužil velkou pochvalu od reprezentačních trenérů.
Po doladění formy se špičkovými světovými trenéry na následném tréninko‑
vém kempu nastoupil Filip na závěr pobytu v Umagu do dalšího světového

ZE SPORTU

dorost
okresní přebor

Litol
doma
neděle 26.8. 10:15
Straky
doma
neděle 2.9. od 10:15
Loučeň
venku
neděle 9.9. od 10:15

Semice
venku
sobota 22.9. od 10:15

Starší žáci 7+1
okresní soutěž

mladší žáci 7+1
okresní přebor
skupina A

Chrást
venku
neděle 2.9. od 10:00
Struhy
doma
sobota 8.9. od 10:00

Křinec
doma
neděle 9.9. od 10:00

Mochov
venku
neděle 16.9. od 10:00

Slovan Poděbrady
doma
sobota 22.9. d 10:00

Starší přípravka A

Starší přípravka B

Mladší přípravka A

Mladší přípravka B

Předpřípravka

Přerov nad Labem
doma
pondělí 3.9. od 17:30
Lysá nad Labem
venku
pátek 7.9. od 17:30
Semice
venku
pondělí 10.9. od 10:00

Bohemia Poděbrady
doma
středa 5.9. od 17:30

Straky
doma
středa 5.9. od 17:30

??
neděle 9.9. od 9:00

Kostelní Lhota
venku
sobota 15.9. od 10:00

Polaban Nymburk A
doma
pondělí 3.9. od 17:30
Straky
venku
pátek 7.9. od 17:30
Třebestovice
venku
pondělí 10.9. od 17:30

Bohemia Poděbrady
doma
neděle 23.9. od 10:00

Slovan Poděbrady
doma
pondělí 17.9. od 17:30

Stratov
doma
pondělí 17.9. od 17:30

Poříčany
venku
středa 12.9. od 17:30
Opočnice
venku
pátek 14.9. od 17:30
Milovice B
doma
středa 19.9. od 17:30

Polaban Nymburk
venku
středa 12.9. od 17:30
Kovanice
venku
pátek 14.9. od 17:30
Milovice A
doma
středa 19.9. od 17:30

Svojí návštěvou podpoříte náš klub (hospoda, dětské hřiště, klobásy z udírny, ...).
Do mládežnických mužstev přijímáme nové členy. V případě zájmu volejte 724 967 807 nebo pište na email: afksadska@seznam.cz

Jak nám to koulelo
V dlouhodobé soutěži měl letos náš kuželkářský oddíl KK Sadská dva zá‑
stupce. A mužstvo je dlouholetý účastník 2. kuželkářské ligy mužů a opět
obsadilo 2. místo. B mužstvo je účastníkem Krajského přeboru a rovněž
obsadilo 2. místo. Na Mistrovství republiky, které se konalo v Rokycanech,
jsme měli dva zástupce – Václava Schejbala a Tomáše Beka. Venda obsadil

14. a Tomáš 41. místo. V seniorkách hájila naše oddílové barvy Maruška
Šturmová. V Kroměříži obsadila 19. místo.
Do nového soutěžního období přeji všem hráčům hodně zdraví, žádná zra‑
nění, ale hlavně pevnou ruku.
za KK Sadská Jan Renka

INZERCE
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HURÁ
!!!
DO ŠKOLY

Holky a kluci ze Sadské,
hodně štěstí ve školním roce
2018/2019

přeje
Martina Boušková

T 602 681 581

www.martinabouskova.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.

Vykoupím staré knižní pozůstalosti a další staré tiskoviny.
Tel.: 731 489 630
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