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ZDARMA

Cesta pohádkovým lesem
Už je to jedenadvacet let co divadelníci z DS Klicpera
zrealizovali první cestu pohádkovým lesem. Možná si
ještě vzpomenete, kudy vedla první trasa, kterou jste
prošli se svými, dnes již dospělými dětmi.
Další ročníky se k pořádání přidali i hasiči a pohádkový les se začal
rozrůstat. Přibylo nejen pohádkových bytostí, ale také bohatý do‑
provodný program. Poslední roky se k pořádání přidalo Kulturní
a informační centrum a úžasné je, že šikovné děti ze Sadské, které
dříve samy chodívaly pohádkovou trasu s maminkami, dnes pomá‑
hají a staly se z nich například král, čertice, bílá paní, či Ferda mra‑
venec. Za to jim patří velké poděkování a pochvala.

Letos cesta opět začínala u hřiště v Lázeňské ulici a pokračovala le‑
sem, kde na malé soutěžící čekalo 11 stanovišť. To první začínala
firma Nykos, která měla pro děti připraveny balónky a také prohlíd‑
ku „popelářského“ vozu. Pak cesta pokračovala dál okolo čističky
a stáčela se do lesa, odkud se pak vyšlo na polní cestu. Sluníčko nám
přálo a pálilo jako o život, malí poutníci však zadané úkoly zvládli
a z pohádkové cesty si nesli sladkou odměnu.
V cíli na všechny děti čekalo občerstvení. Dostaly zdarma limonádu
a opekly si špekáček. Jelikož děti nejsou skoro nikdy unavené, vět‑
šina z nich se vrhla na soutěže a tancování s DJ Ivo Procházkou ml.
Samozřejmě nechyběla příjemná sprcha a oblíbená pěna od hasičů.
Také na trampolínách se vyřádily nejen děti, ale i dospělí.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na Cestě pohádkovým lesem
jakkoli podíleli. Dětem, studentům a kamarádům na stanovištích,
SDH Sadská, knihovna K.Viky, DS Klicpera, panu Křížovi (uzenář‑
ství Sadská), Bowling squash Sadská, manželům Vylěťalovým, ho‑
telu Modrá hvězda a firmě Nykos.
Na start přišlo 183 soutěžících dětí a jejich rodiče, či prarodiče.
Na vstupném se vybralo 8.300,‑ Kč. Tato částka bude předána malé
dívce Zuzance Křížkové z Poděbrad, která trpí mozkovou obrnou
a statečně s nemocí bojuje. Vybraná částka bude použita na speciál‑
ní neurorehabilitaci. Budeme Zuzance držet palce a vám všem, kteří
jste přišli, přispěli a užili si červnovou sobotu s námi, moc děkujeme.
Zdenka Hamerová, KIC
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 30. 5. 2018
Rada města vyhlásila: Výzvu
k podávání žádostí o dotaci v ter‑
mínu do 30. 6. 2018 v souladu se
schválenými Zásadami pro posky‑
tování finanční výpomoci z rozpoč‑
tu města Sadská s tím, že maximál‑
ní dotace pro 1 subjekt může činit
100.000,‑ Kč.
Hlasování: 4 pro
Rada města schválila: Kupní
smlouvu č. 4/2018 s obcí Ratenice
na prodej hasičského vozidla LIAZ
101.860 RZ NBA 82‑16 za cenu
ve výši 250.000,‑ Kč.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo na dodávku s názvem „Do‑
dávka a implementace programo‑
vého vybavení Městského úřadu
Sadská“ s firmou Alis s.r.o., Mari‑
ánská 538, Česká Lípa.
Podání žádosti o dotaci k MAS
Podlipansko
V MAS Podlipansku je otevřená
Výzva na dotaci na chodníky podél
silnic II a III tříd, což se vztahuje
na chodníky v ulici Prokopova,
na které je zpracován projekt.

Rada města schválila: Podání
žádosti o dotaci do „Výzvy MAS
Podlipansko – IROP‑1.1 Doprava“
a cenovou nabídku firmy LK Advi‑
sory. s.r.o. na zpracování Žádosti
o podporu za cenu ve výši 30.000,‑
Kč bez DPH a Studie proveditel‑
nosti za cenu 120.000,‑ Kč bez
DPH. Zároveň schválila Smlouvu
o dílo s uvedenou firmou na zpra‑
cování Žádosti o podporu a Studie
proveditelnosti.
Rada města schválila: Dodatek
č. 2 s firmou HALKO Stavební spo‑
lečnost s.r.o., na provedení akce
„Stavební úpravy pro zklidnění do‑
pravy a zvýšení bezpečnosti chod‑
ců v okolí ZŠ Sadská – 2. etapa“,
kterým se sjednává nový termín do‑
končení stavebních prací do 20. 8.
2018 a z důvodu změn v projekto‑
vé dokumentaci se upravuje cena
za dílo na výši 1.960.203,91 Kč bez
DPH (2.371.846,73 Kč s DPH).
Rada města schválila: Cenovou
nabídku firmy WoXi different s.r.o.
na opravy poškozených poklopů

Ze zasedání Rady města Sadská dne 12. 6. 2018
Cenová nabídka – plyn v městských bytech
V souladu se záměrem města vytá‑
pět byty ve vlastnictví města Sadská
ekologicky je předkládána cenová
nabídka na plynofikaci dvou bytů
v domě číslo popisné 77.
a) Rada města schválila: Cenovou

nabídku č. 053/2018 firmy Ther‑
mokomplet 1990 s.r.o., na ply‑
nofikaci a vytápění 1. bytu v čp. 77
ve výši 99.850,‑ Kč bez DPH.
b) Rada města schválila: Ceno‑
vou nabídku č. 054/2018 firmy
Thermokomplet 1990 s.r.o., na ply‑
nofikaci a vytápění 2. bytu v čp. 77

a šachet dešťových vpustí za cenu
90.650,‑ Kč bez DPH (103.600,‑
Kč) s DPH. Zároveň RM schválila
smlouvu o dílo na tuto akci.
Rada města schválila: Dodatek
č. 4/2018 s firmou NYKOS a.s.,
ke smlouvě na zabezpečení odpa‑
dového hospodářství, kterým se
přidávají pronajímané kontejnery
a nádoby na bio odpad a zvyšuje se
cena za jejich pronájem o 22.080,‑
Kč bez DPH a cena za svoz
směsného komunálního odpadu
o 43.450,‑ Kč bez DPH.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku ve výši 242.531.10 Kč bez
DPH (293.462,63 s DPH) firmy
JE – ART s.r.o. na opravu fasády
domu čp. 78 v Kostelní ulici.
Pronájem pláží – výběr nájemců
Do poptávkového řízení s názvem
Pronájem pláží pro sezónu 2018
podaly nabídky 2 zájemci, oba
na lokalitu 1 a 2 části velké pláže
parcelní číslo 2391/1. Na tuto pláž
byla vyhlášena 2 místa.
Rada města schválila: Proná‑
jem části 1 velké pláže panu J.H.
ve výši 169.930,‑ Kč bez DPH.
Rada města schválila: Příkazní
smlouvu č. 2 se Sportovním klu‑
bem AFK Sadská, Jordán 511, Sad‑
ská na sekání trávy na vybraných
plochách v k.ú. Sadská za 12.680,‑
Kč za 1 sekání. Hlasování: 5 pro
Rada města schválila: Smlou‑
vu o výpůjčce s firmou WEROA
s.r.o. na bezplatnou výpůjčku

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 13. 6. 2018
Zastupitelstvo města vydalo:
Jako orgán příslušný pod‑
le § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plá‑
nování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákon“) ve zně‑
ní pozdějších předpisů (zákon
č. 225/2017 Sb.), za použití § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhláš‑
ky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způ‑
sobu evidence územně plánova‑
cí činnosti, ve znění pozdějších
předpisů (vyhl. č. 13/2018 Sb),

§ 171 a následujících § zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve spojení s ustanovením § 188
odst. 4 stavebního zákona, ve zně‑
ní pozdějších předpisů, formou
Opatření obecné povahy č. 1/2018
Změnu č. 03 ÚPSÚ Sadská (sou‑
bor změn č.03 územního plánu
sídelního útvaru Sadská), jehož
závazná část byla vydána obecně
závaznou vyhláškou města Sad‑
ská č. 6/98 ze dne 20. 10. 1998,
změněného změnou č.01 (schvá‑
lenou usnesením Zastupitelstva
města Sadská č. 9/2004 ze dne
25. 2. 2004, jejíž závazná část

byla vydána obecně závaznou vy‑
hláškou města Sadská č. 2/2004)
a dále souborem změn č.02 vyda‑
ným Opatřením obecné povahy
č.1/2013 na základě usnesení č.22
Zastupitelstva města Sadská dne
10. 7. 2013, který nabyl účinnos‑
ti dne 29. 7. 2013. Změna č. 03
ÚPSN Sadská nabyde účinnosti
po zveřejnění úplného znění.
Zastupitelstvo města stanovilo:
V souladu s § 67 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, pro vo‑
lební období 2018 – 2022 počet
členů ZM Sadská na 15.

MATRIKA – OZNÁMENÍ
Městský úřad oznamuje, že z důvodu nemoci je
až do 31. 7. 2018 omezen provoz matriky (včetně
ověřování dokumentů a podpisů) pouze na úřední
dny, tj. pondělí a středa, vždy od 8:00 do 12:00
hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.
V týdnu od 2. 7. do 8. 7. bude matrika zcela
uzavřena. Omlouváme se za případné komplikace.
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Opatření proti sinicím na Jezeře

za nabídnutou cenu 48.000,‑ Kč
a části 2 panu K. B., za nabídnutou
Opatření proti sinicím na Jezeře
Plováková jednotka se solárním polem a
cenu 40.000,‑ Kč.
zavěšeným vysílačem rezonančního ultrazvuku.
Výběr dodavatele na herní prvkyNa Jezero bylo umístěno v rámci zkušebního provozu nové zařízení, které by mělo zajistit
výrazné
Na Jezero bylo umístěno v rámci zkušebního provozu nové zaSinice ve svých buňkách obsahují tisíce plynových váčků – díky nim jsou
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DPH (242 880,88 Kč s DPH).
plocha vodní nádrže využívaná ke koupání. Rezonanční ultrazvuk má vliv
na 70 – 90 % typů sinic, zelených řas a rozsivek a na prevenci vzniku biofil‑
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Jak to funguje?
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zářením (fotosyntéza), v noci pohyb ke dnu za živinami. UTZ vlny způsobují popraskání plynových váčků
Policie ČR v Sadské: 158 – sinice klesají ke dnu a odumírají následkem nedostatku světla (neschopnost fotosyntézy), zároveň
Městská policie v Sadské: ale nedochází k úniku jedovatých látek do vody. Nízkovýkonný rezonanční ultrazvuk není nebezpečný
člověku ani vodním organismům.
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informačního systému ISEMP
Dosah ultrazvukového signálu každé jednotky je všesměrný o poloměru 400 m, jediná jednotka ošetří
pro účely Městské policie Sadská
kruh o průměru 800 m. Díky umístění 1 plovoucí ultrazvukové jednotky v blízkosti obou pláží je
a schválila Smlouvu o budoucísignálem pokryta plocha vodní nádrže využívaná ke koupání. Rezonanční ultrazvuk má vliv na 70 – 90
kupní smlouvě na zakoupení infor‑% typů sinic, zelených řas a rozsivek a na prevenci vzniku biofilmu (bazény a technologické nádrže,
Předávání finančního výtěžku z „Pohádkového lesa“pro Zuzanmačního systému evidencí Městskénádrže na pitnou vodu).
ku Křížkovou se uskutečnilo dne 20. června na Hasičské zbrojnici
policie – ISEMP za cenu 24.400,‑
v Sadské za účasti členů SDH Sadská, paní Zdeny Hamerové (KIC)
Kč bez DPH (29.524,‑ Kč s DPH)
a zástupce DS Klicpera.
s firmou WEROA s.r.o.
Zastupitelstvo města schválilo:
Rozpočtové opatření č. 8/2018.
Zastupitelstvo města schválilo:
Strategický plán rozvoje sportu
města Sadská na období 2018 –
2021.

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

Řetízkování žáků 9. tříd ZŠ Sadská
Slavnostní řetízkování probíhalo ve čtvrtek 19. 06. 2018 na Městském úřadě v Sadské za přítomnosti pana starosty Milana Dokoupila, třídních učitelů 9. tříd paní Mgr. Jany Fejfarové a paní
Mgr. Karolíny Vavrošové a také paní ředitelky ZŠ Mgr. Blanky
Žánové.
Jako památku na roky strávené v naší základní škole si žáci odnesli stříbrný
řetízek s přívěškem, na němž byly vyryté iniciály žáka a rok 2018. Kolem
krku ho slečnám připínal pan starosta a chlapcům jejich třídní učitelky.
Paní ředitelka při této příležitosti také předala ocenění za nejlepší ročníko‑
vou práci a za dlouholetou vzornou reprezentaci školy.
Přejeme našim deváťákům, aby se jejich život ubíral tím správným směrem a přinesl jim samé úspěchy a radost.
-SN-
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Z HISTORIE MĚSTA

„Bejvávalo“ – Poutě
V blízkém lese, Kersku, se nalézá socha Panny Marie. Je
vidět ze státní silnice vedoucí k Velence. Byla postavena
v roce 1714 ze sbírek poutníků Čáslavských jako poděkování, že tito vracející se z pouti ze Staré Boleslavi v Kersku zabloudili a modlitbou k Panně Marii zázračně cestu
k domovu našli.

To tam dříve asfaltová silnice nebyla, ale hluboký les, mokřiny
a houštiny. My starší se ještě pamatujeme na procesí do Staré Boleslavi. Lidé jezdili na žebřiňácích s koňským potahem se známými
povozníky – pány Hamzou, Sokolem, Dvořákem a Sládkem. Vzali
s sebou přenosnou sošku Panny Marie, která bývala každoročně
okrašlována. Družičky v bílých šatech, chlapci v tmavých kalhotách s bílou košilí za účasti dospělých a kapely šli průvodem přes
město. Přes vesnice a města průvod šel a zpíval, jinak se vezli
na žebřiňácích.
V Sadské se pouť nedržela, jen posvícení.
Ale zato bývala slavena
pouť v Kersku u sochy
Panny Marie. Na cestě
k Třebestovicím bývaly
houpačky, střelnice a jiné
pouťové atrakce. Prodávali tam „štěstí“ a v něm
různé maličkosti, dále frPřenosná soška Panny Marie
kačky, které měly na konci peříčko a po fouknutí se rozvinuly, balónky na dlouhé gumě,
opičáky, kukátka, různé korále a náramky a hlavně turecký med
a perníková srdce pro zamilované a pro maminky z lásky. Na cestě domů jsme se vždy zastavili na limonádu v hospodě u Kapličky
pana Kubíčka.
Nyní zde členové clubu Nordic Walking Severská chůze pořádají
májovou lesní slavnost s pěkným programem. Pro děti pořáda-

jí různé soutěže, např.
o nejkrásnější kresby
do kalendáře. Jejich heslem je: „Dávej druhým
dobro!, a to si všichni
máme přát.
Slavné poutě se také
konávaly i v Praze. Nejznámější staropražskou
poutí byla květnová, svatojánská, hojně navštěvovaná i venkovskými
poutníky. V roce 1868
zvolili dobu jejího koná- Stará pohlednice z počátku 20. století
ní vlastenci k položení
základního kamene Národního divadla, aby sláva byla tuplovaná. V den svátku Jana Nepomuckého navštěvovaly davy poutníků Svatovítskou katedrálu a pořádaly svatojánské poutě. Podle
legendy byl Jan umučen a svržen do Vltavy, protože odmítl prozradit králi Václavovi, s čím se mu svěřila královna Žofie při zpovědi. S jeho sochami se můžeme setkat v mnoha městech, i u nás
v Sadské. Sochu poznáme podle pěti hvězd, které má kolem hlavy.
V ruce drží palmovou ratolest a kříž. U nás v Sadské se nachází
v parčíku naproti Kudrnovským v ulici Jindřichova.
Miluše Borovenová
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Občané města mají ve svých rukou 220 tisíc z městského
rozpočtu. O jejich využití nyní sami rozhodnou hlasováním.
V letošnÍm roce obyvatelé opět využili možnost ovlivnit na co
bude vynaložena část prostředků města. Radnice vymezila část
peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávali vlastní návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v tomto roce vylepšit.
Nyní nás čeká hlasování, ve kterém rozhodnou, které projekty
ve svém městě chtějí a které nikoli. Hlasovací lístek naleznete
v tomto vydání.
Do závěrečného hlasování se dostaly všechny tři podané. Formální kontrolu
provedl koordinátor a poté předal projekty projekty k posouzení jejich pro‑
veditelnosti kompetentním úředníkům města. Nyní jsou projekty s krátkými
anotacemi i prezentacemi zveřejněny na webu www.paro‑sadska.cz.
Nyní se participativní rozpočet blíží do finále, a je třeba rozhodnout, které
projekty budou v roce 2018 realizovány. Právě to nyní mají ve svých rukách
občané města. Navrhovatelé svým aktivním zapojením již dokázali, že jsou
schopni a ochotni něco vymyslet a zaslouží si velké poděkování. Tento dík
nejlépe vyjádřime účastí na hlasování.
Hlasovat mohou pouze obyvatelé města Sadská, kteří v den hlasování do‑
vršili 16 let. Každý hlasující může udělit jede kladný a jeden negativní hlas,
stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pou‑
ze jednou. Hlasovací lístky lze vhodit do 31. 7. 2018 do poštovní schránky
na vratech radnice.

Návrhy participativního rozpočtu města Sadská 2018 zařazené do hlasování.
Rekonstrukce dětského hřiště v ul. V Zahradách.
Autor návrhu: Martin Prejza
Lokalita: Parcela číslo 268/2, k.ú. Sadská (část stávajícího dětského hřiště
v ul. V Zahradách).
Popis: Kompletní rekonstrukce stávajícího dětského hřiště v ul. V Zahra‑
dách.
Jak využijí nápad obyvatelé: Budoucí využití je sezónní od jara do podzi‑
mu (za příznivého počasí) Předpokládaná kapacita hřiště je 8‑12 dětí Zdo‑
konalení pohybových schopností dětí, zapojení do kolektivu,…
Předpokládané náklady: 110.000,‑ Kč

Rok 1919 v Mochově – zastávka na pouti do Staré Boleslavi

Jak využijí nápad obyvatelé: Nápad mohou využít všechny věkové kate‑
gorie pro pobyt na vzduchu a ještě něco udělají pro svoje tělo. Děti se nám
vrátí do ulic. Rodiče, kteří je doprovází, nebudou spěchat domů a mohou
si zde najít společnou aktivitu s dětmi ať na jezdeckém zařízení tak na pro‑
cvičování pasu nebo na již umístěném pin‑pongu či na surfovacím stroji.
Svačinu, či piknik si pak můžete dát na novém stolu, u kterého jsou dvě
větší lavice. …
Předpokládané náklady: 65.893,34‑ Kč

Odpočinková zóna v příjemné zeleni pro všechny bez rozdílu
věku.
Autor návrhu: Věra Vlčková
Lokalita: Zatravněný prostor za dětským hřištěm na rohu ulic Pražská
a Třebízského.
Popis: Jedná se o vytvoření oddechové zóny na pozemku, který je celý za‑
travněný a na některých místech je osázen keři a nižšími jehličnany.
Jak využijí nápad obyvatelé: Tento zatravněný plácek se přímo nabízí
na vytvoření relaxační zóny pro maminy s kočárky i díky blízkosti malého
oploceného hřiště, dále pro pejskaře, pro mládež, ale i pro důchodce, proto‑
že místo je relativně snadno přístupné a posezení v zeleni a ve stínu nádher‑
ných vysokých lip jistě uvítá každý v této naší uspěchané době…
Předpokládané náklady: 108.000,‑ Kč

Nová provozní doba
veřejného WC
Na veřejné WC, které je umístěno v prostoru mezi Muzeem a Husarkou, byly
nainstalovány mincovní automaty. Tyto
automaty nyní umožňují nonstop provoz
tohoto zařízení včetně sobot a nedělí.
Tímto opatřením se zvýší komfort obyvatel a návštěvníků města a konečně
veřejné WC získá smysl své existence.
Poplatek za použití WC činí 10 Kč a je možné
ho zaplatit mincemi v hodnotě 1, 2, 5 a 10 Kč.
Pozor, automat nevrací a nerozměňuje.
Ve stejné budově se nachází i WC pro tělesně
postižené. Toto WC je nově osazeno Eurozám‑
kem. K tomuto zámku můžou osoby se zdravot‑
ním postižením získat zdarma Euroklíč, který
už více než čtvrt století pomáhá lidem se sní‑
ženou schopností pohybu v celé Evropě. Data‑
báze přístupných míst je umístěna na www.eu‑
Na Palackého náměstí začala druhá etapa oprav. V rámci těchto prací vznikne nová dlážděná a par- roklic.cz a průběžně aktualizována. Euroklíč je
ková úprava v okolí Mariánského sloupu, budou dobudovány chodníky, které byly loni provizorně možné získat u všech organizací pomáhajících
vyznačeny a bude opraven chodník v ulici Riegrova, kde již stojí nové lampy veřejného osvětlení. tělesně postiženým a hlavně u NRZP ČR, z.s.
Milan Dokoupil,
Práce jsou naplánovány tak, aby byly co nejvíce načasovány na dobu letních prázdnin, ale aby byly
zároveň hotovy do doby Posvícení, které nás letos čeká v novém formátu.
starosta

Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti – vraťme děti ven
od počítačů a mobilů II.
Autor návrhu: Markéta Snopková
Lokalita: Dětské hřiště v ulici Mládežnická.
Popis: Rozšíření dětského hřiště v Mládežnické o další dva venkovní prvky.

Podrobnější informace ke všem projektům naleznete
na www.paro‑sadska.cz.

Hlasovací lístek - zaškrtněte nejvýše dvakrát ANO a nejvýše jednou NE.
Název návrhu

ANO

NE

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici V Zahradách.
Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti v ulici Mládežnická.
Odpočinková zóna v příjemné zeleni pro všechny bez rozdílu věku.
Vyplňte prosím čitelně následující údaje.
Jméno : 											Věk:
Adresa:
Hlasovat mohou pouze občané města Sadská, kteří v den hlasování dovršili 16 let. Každý hlasující může označit nejvýše dvakrát ANO a jednou NE, stačí křížkem
označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 31.7.2018 do poštovní schránky na vratech radnice. Kontaktní
osoba: Martin Shánil 604 666 657.
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Ochrana člověka
za mimořádných
událostí – Jezero
Sadská

Pro žáky 1. stupně proběh‑
la akce 15. května, pro žáky
2. stupně 22. května.
Naše první stanoviště se nacházelo u hasičů.
Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o povin‑
né výbavě hasičů, o náplni jejich práce a o tom,
co musí hasiči splňovat, aby mohli tuto profesi
vykonávat. Jejich přednáška se nám moc líbila.
Na naší druhé zastávce jsme si prověřili doved‑
nosti při vázání uzlů a skákání přes švihadlo. Vá‑
zání uzlů se nám poměrně dařilo, skákání přes
švihadlo nám šlo lépe. Potom jsme podbíhali
pod točícím se lanem, to už bylo o něco těžší. Ale
stejně se nám to moc líbilo.
Třetí stanoviště si připravila Policie ČR. Povídali
jsme si o tom, jak se zachovat, když najdeme za‑
toulaného psa. Kdo chtěl, ten si vyzkoušel spe‑
ciální rukavici na odchyt psa. Městská policie
v Sadské má na starost dalších 15 obcí. Dozvě‑
děli jsme se i telefonní číslo na městskou policii:
800 202 121.
Na čtvrtém stanovišti jsme probírali zdravově‑
du. Vyslechli jsme se, jak se zachovat, když je
někdo v bezvědomí, jak ošetřit zlomeninu, jak
poskytnout 1. pomoc při úrazu. Vše předváděli
deváťáci z naší školy. Moc jim děkujeme, hodně
nám toho pověděli.

Projekt 100. výročí vzniku
samostatného československého státu

Školní projekt jsme připravovali mnoho dní
předem. Protože měl proběhnout v kině, museli
jsme vše v tomto prostoru vyzdobit a nachys‑
tat. Pustili jsme se do toho s našimi spolužáky.
Výzdobu jeviště jsme připravili s paní učitelkou
Věrou Pospíšilovou, pan učitel Jiří Hajn zajistil
techniku.
Ve třídách 1. a 2. stupně zatím proběhla třídní
kola. Vítězný žák ze třídy se potom stal součás‑
tí pětičlenného týmu žáků z tříd 1. až 5. A, další
tým tvořily děti z 1. až 5. B a nakonec tým žáků
z tříd 1. až 5. C. Podobně tomu bylo i na 2. stup‑
ni. O jaké soutěže šlo?
Nejprve soutěžili žáci 2. stupně v disciplínách:
vědomostní soutěž Riskuj, skládání puzzle, há‑
dání významné události podle několika nápověd
a pohybová soutěž ve florbalu.
Žáci 1. stupně se utkali v oborech: vědomostní
soutěž o dějinách, přírodě a osobnostech, sklá‑
dání puzzle, řešení tajenky a pohybová soutěž
ve florbalu. Kdo celou soutěž moderoval? Žáky‑
ně 9. A – Anička Šubrtová a Karolína Šťastná.
Jaký dojem na nás dělali diváci? Děti z 1. stupně
výborně fandily, ale někteří z nich to přeháněly
s hlučností. Starší žáci nebyli tak aktivní diváci.
Nejspíš na ně dolehla únava z opakovacích tes‑
tů a blížících se obhajob ročníkových prací. My,
moderátorky, jsme si akci užily. Musely jsme
také několikrát improvizovat, ale všechno dobře
dopadlo. Velkou oporou nám byla paní učitelka
Věra Pospíšilová.
Za 9. A Anna Šubrtová a Karolína Šťastná

Poznávací zájezd do Anglie

Naše poslední stanoviště bylo na hřišti u lé‑
čebny. Zde jsme procvičovali hod na cíl, stříle‑
li ze vzduchovky a vrhali granátem do čtverce
na zemi. Potom jsme měli volno, hráli jsme vybí‑
jenou a fotbal. Tento den jsme se naučili spoustu
nových věcí a moc jsme si to užili.
Žáci 4. C
Na 2. stupeň čekala podobná stanoviště jako pro
mladší děti. Např. potápěči, hasiči, psovodi, vo‑
jáci a stanoviště s 1. pomocí.
První úkol byl zaměřen na zorientování se
v mapě uprostřed lesa, kde jsme později na‑
šli i poraněného figuranta, který byl úspěšně
zachráněn. Když jsme vyšli z lesa, přešli jsme
na další stanoviště, kde jsme měli možnost vi‑
dět základní potřeby pro přežití. Potápěči nám
předvedli potápěčské vybavení a výstroj a hasiči
z Kostelní Lhoty nám přiblížili svou práci. Pro
milovníky zvířat bylo zajímavé sledovat vycviče‑
né psy v akci. Program zakončili vojáci ukázkou
svého zásahu na narušitele. Celý den byl fajn
a byli jsme velice spokojeni.
Nikola Jeníková, 7. B
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Minulý týden se někteří žáci z 2. stupně vydali
na pětidenní výlet do Anglie. Pedagogický do‑
provod zajistily paní učitelky Věra Pospíšilová,
Monika Semecká a Hana Matoušková. Po dlou‑
hé cestě autobusem jsme dojeli do francouzské‑
ho přístavu Calais, kde jsme se v brzkých ranních
hodinách nalodili na trajekt. Přepluli jsme kanál
La Manche a vydali se vstříc bílým útesům.

Konečně jsme dorazili do malého městečka
Stratford nad Avonou, kde jsme strávili první
den návštěvou Shakespearova rodného domu.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jeho
životě. Navštívili jsme také jednu motýlí farmu.
Večer nás čekali anglické rodiny, ve kterých jsme
se ubytovali.
Další den náš program pokračoval návštěvou
Oxfordu a proslulé univerzity Christ Church Co‑
llege. Zbytek odpoledne jsme strávili v nákup‑
ním středisku. Vrátili jsme se zpátky do rodin
a ráno nám začal další den pobytu. Tentokrát
jsme navštívili hrad Windsor proslulý nedávnou
královskou svatbou. Na zpáteční cestě jsme za‑

Vosí ohlédnutí
Náročná sezóna měla své zakončení až mi‑
nulý týden, kdy se holky rozloučily s bas‑
ketbalem několika oceněními na Streetball
Cupu v Kolíně.
Shrnutí je pro nás více než příznivé. V sou‑
těžích jsme měli celkem 6 týmů, z nichž 5
svoji soutěž vyhrálo a další (U14) postoupil
do extraligy, kde si svým výborným výko‑
nem a umístěním vybojoval právo účasti
v lize pro příští rok bez nutnosti kvalifikace.
3 týmy postoupily na MČR a dva z nich
dokázaly přivézt medailová umístění! Třetí
měl smůlu na los, když jsme ve čtvrtfinále
narazili na pozdější jasné vítěze, Hradec
Králové, a tato prohra nás odsoudila do sku‑
piny o 5. – 8. místo, kterou jsme vyhráli.
V sezóně jsme absolvovali i několik turnajů
s výbornými výsledky. Zlato nám přivezly
z mezinárodního turnaje i naše nejmlad‑
ší nesoutěžní naděje a tak se moc těšíme
na jejich první soutěžní vystoupení v sezóně
2018/19.
Největší radost jsme měli však z úžasné‑
ho výkonnostního posunu hráček. Hlavně
ty nejmladší na sobě opravdu „zamakaly“
a na mistrovstvích ze sebe vydaly maxi‑
mum. To je i příslib do další sezóny, na kte‑
rou se těšíme nejen my, ale určitě i rodiče,
kterým patří obrovský dík za neúnavné do‑
provázení, povzbuzování a podporu.
‑BŽ‑
vítali do malebné vesničky Bourton on the Water
a vrátili jsme se zpět do Stratfordu.
Poslední den našeho pobytu jsme navštívili Lon‑
dýn. Lodí jsme dopluli až k London Eye, z které‑
ho jsme viděli hlavní město z ptačí perspektivy.
Poté jsme navštívili některé památky. Např. Big
Ben, Westminsterský palác, ve kterém sídlí par‑
lament, katedrálu sv. Pavla, která je známá ko‑
runovacemi králů, náměstí Piccadilly, Čínskou
čtvrť a Trafalgarské náměstí. A už nastal náš
návrat domů.
Anglie nás překvapila svou různorodou kulturou
a odlišným chováním a způsobem života obča‑
nů. Angličané nám připadali ochotní a vstřícní.
Většinu z nás zaujaly školní uniformy a čistota
anglických měst. Chtěli bychom poděkovat naší
škole za tuto příležitost poznat novou zemi.
Markéta Colová, Viktorie Hurychová, Sofie
Sůrová, Eliška Urbanová, Adéla Žižková
Děkujeme Městské policii Sadská
za ochotu a vstřícnost, s jakou nám
zajistila bezproblémový odjezd
na poznávací zájezd do Anglie.
Věra Pospíšilová, Základní škola Sadská

Těšíme se na prázdniny
Měsíc květen byl ve znamení besídek ke Dni matek na všech třídách MŠ
Sadská. Dále jsme 1. června oslavili Mezinárodní den dětí. Paní učitelky
připravily pro děti v areálu školní zahrady soutěže a aktivity, které děti ba‑
vily. Vyřádit se a soutěžit přišly i nejmenší děti ze třídy Lištiček. Nechyběly
odměny, dobroty ani zmrzlina.
Další společná aktivita s rodiči, která se uskutečnila 6. června bylo slav‑
nostní šerpování a pasování našich velkých předškoláků na školáky.
Součástí akce bylo vyhlášení soutěže
ve sběru pomerančové i citronové kůry
a předání šeku za nasbíraná víčka tatín‑
kovi Pepíčka Horáka, kterému jsme
tímto celý školní rok pomáhali. Všem
za tuto pomoc děkujeme.
Předškoláci zakončili kurzy plavání,
keramiky i anglického jazyka slavnost‑
ním předáním diplomů. Třída Delfínků
a Kuřátek děkuje za přízeň a spolupráci
pohádkové babičce paní Jitce Němco‑
vé, která do těchto tříd chodí dětem číst
pohádky.
Děti ze třídy Kuřátek, Delfínků, Be‑
rušek a Žabiček vyrazily na polodenní

Utíká to…
Není to tak dávno, kdy jsme hledali hosta na 1. září a teď
máme před sebou jen pár dní, které nás dělí od konce školního roku. A to je opět příležitost k bilancování. Tak tedy několik
zamyšlení z mého pohledu.
Rok byl složitý z organizačních důvodů. Měnit několikrát rozvrh, úvaz‑
ky, učitele, ať již pro nemoc nebo z jiných důvodů, není pro chod školy
vůbec jednoduché. Ale zvládli jsme to, i když někteří se museli narychlo
přeorientovat na jiný než svůj předmět, jiní vyučovali mnohem víc ho‑
din, než byli zvyklí. A to vše za přímého dopadu inkluzivních opatření,
s nimiž přišla do školy obrovská spousta administrativy a hlavně psy‑
chického tlaku na učitele. Tady jim za zvládnutí všeho, co nás potkalo,
musím moc poděkovat. Nebylo to jednoduché pro nikoho z nich, a my‑
slím, že obstáli se ctí.
Stejně obstáli i žáci školy. Změny rozvrhů, učitelů nebo učeben byly
i pro ně náročné. Zase se však ukázala síla, která v nich je. Nejen že se
nebojí sami spoustu věcí zařídit, je na ně spolehnutí, ale opět měli chuť
poděkovat nám za práci a ukázat, že si váží učitelů v naší škole. Na le‑
tošní oslavu budeme dlouho vzpomínat. Můj druhý dík patří tedy jim,
protože i když někdy zlobí, jsou skvělí!
Další oblastí, kterou musím připomenout, jsou jednání s rodiči. Ne
vždy je příjemné řešit problém, který se objeví, ale já jsem hrozně ráda,
že jsou u nás rodiče, kteří chtějí řešit vše přímo s námi, a my se zase
na oplátku snažíme učinit taková opatření, která by vedla k nápravě si‑
tuace. Možná ne vše se dá řešit okamžitě a ke všeobecné spokojenosti,
ale my se opravdu snažíme naslouchat. Proto můj třetí obrovský dík
patří všem rodičům, kteří s námi po celý školní rok komunikovali sluš‑
ně, věcně a vstřícně a snažili se společně najít kompromis obou pohle‑
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zážitkový výlet na zámek Kačina. Zde během programu měly možnost
nahlédnout do nevšedního života v podzámčí. Viděly výstavu divadelních
kostýmů, prohlídly si kulisy a vodily loutky. Pohádku jim zahrálo divadlo
Mrak. Na závěr výletu organizátoři programu opekli každému špekáček.
Výlet se dětem moc líbil.
Ve čtvrtek 21. června přijeli do naší školky zdravotníci s naučným pro‑
gramem. Součástí akce byla i aktivní ukázka a prohlídka sanitního vozu
na zahradě školky. Na závěr si děti vyrobily postavičku záchranáře.
Koncem měsíce června uvidí děti na všech třídách MŠ divadelní předsta‑
vení ‚,Hurá na prázdniny!“. Rozloučení se školním rokem se uskutečni‑
lo ve středu 27. června opékáním špekáčků s rodiči a hasičskou ukázkou
Sboru dobrovolných hasičů ze Sadské, kde nechyběla ani zábavná pěna
pro děti. Tímto všem děkujeme.
Slunce svítí, bazén volá,
brzy už nám končí škola.
Dva měsíce volna máme,
co s tím časem uděláme?
Milí rodiče,
Přejeme Vám krásnou prosluněnou dovolenou plnou odpočinku i pohody.
Těšíme se na Vás i Vaše děti v novém školním roce 2018/2019.
Děkujeme za spolupráci.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

dů. Někdy si při vyprávění
ostatních ředitelů říkám,
jaké obrovské štěstí mám,
když se v ředitelně setká‑
vám se slušnými lidmi,
kteří neřeší nesmysly typu
domácích úkolů, ale mají
stejný zájem jako my, aby
z jejich dětí vyrostli praco‑
vití, disciplinovaní a slušní
lidé.
Školu tvoří i provozní zaměstnanci, bez kterých si už neumíme práci
představit. I oni pracují úžasně a dokladem toho je, jak nám všichni
chválí čistotu, jak nám závidí úroveň školní jídelny a v neposlední řadě
školníka, který by mohl hrát v pohádce „zlaté ručičky“. I pro ně to byl
rok náročný a plný změn. Navíc to jsou profese nedoceněné, o to víc jim
musíme děkovat za prostředí, které nám vytvářejí.
No a můj rok? Setkání s politikou byl takový náraz, který jsem si ani ne‑
uměla představit. Poradce premiéra je pro někoho významný post, ale
pro mě je důležitá naše škola. A to, že je ochoten někdo poslouchat ná‑
zory z praxe je pro nás přínosné. Jsem ráda za všechna slova podpory,
kterých se mi dostalo v posledních měsících. A tak můj osobní dík patří
všem lidem, kteří mě utvrzovali v tom, že moje místo je právě tady, kteří
uměli pochválit akci školy nebo její práci. Poděkovat musím i všem těm,
kteří mi nepřáli, ať už v místní nebo vysoké politice. Setkání s hloupostí
a vypočítavostí člověka vždy posílí, protože je ostražitý a snaží se být
lepší. Přeji krásné prázdniny Vám všem a v dalším roce v naší škole opět
na shledanou.
B. Žánová
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Z KULTURY

Z KNIHOVNY A Z MĚSTA

Kam vyrazit v červenci? Napište si do diáře

Knižní novinky v městské knihovně
Vlastimil Vondruška
Jičínské pole mrtvých
Za městem Jičínem na cestě k Zebínu je ohrazená
louka, na níž se od pradávna pohřbívaly oběti morových
epidemií, ale také popravení zločinci, sebevrazi a kacíři.
Jednoho dne se na této louce objeví mrtvé tělo velíšského
lesmistra.

Alena Jakoubková
Prodám manžela‑‑ zn. Spěchá
Athena je špičková manažerka, má vlastní dům,
dokonce si s kolegou pořídí vyhlášenou rybí restauraci.
Řekli byste, že vede život snů? Omyl…! V mládí se
totiž provdala za Mirka, který si ji vyhlédl kvůli vilce,
v níž bydlela s babičkou a kde hodlal strávit zbytek své
existence jako nezaměstnaný, manželkou vyživovaný
povaleč.

Jiří Padevět – Ostny a oprátky

O jezerní pohár
Po loňském nultém ročníku se třetí květnovou neděli konal první ročník orientačního závodu O jezerní pohár, a to v rámci akce
„Dny orientace v přírodě“. Nebyly jsme na to sami, pomáhal nám
OK Sparta Praha.
Pan Miloš Novák, který byl zároveň rozhodčím se postaral o zakreslení
mapy, naplánování trasy a kontrol. Pro mladší žactvo a rodiče s dětmi byla
naplánována jiná trasa, a tu Helena Babecová s ředitelkou závodu Jiřinovou
Novákovou označily fáborky. První závodníci odstartovali v 11,00 hod.
dopoledne. Tentokrát se proti loňsku zúčastnilo méně dětí s rodiči, o to více
však bylo žáků a žákyň, kteří si už troufli na trať s kontrolami podle mapy.
Po několika kilometrové trase se závodníci občerstvili u stánku hotelu
Modrá Hvězda, který jako sponzorský dar věnoval dětem zdarma limonádu.
Děti měly ještě dost sil zařádit si s DJ Ivo Procházkou. K vyhlášení výsledků
přistoupili všichni slavnostně a cena se dostala na každého účastníka
do deseti let. Medaile a poháry pak jen pro ty nejlepší. Chtěla bych moc
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se jakkoliv podíleli na hladkém
a příjemném průběhu závodu a pomohli u zápisu, na trati, při vyhlašování
výsledků, nebo při zajišťování zázemí. Moc děkujeme Městské policii
za spolupráci. Na shledanou na druhém ročníku závodu O jezerní pohár
2019 v Sadské.
Zdenka Hamerová, KIC

Výsledky 1.ročníku orientačního závodu
o „Jezerní Pohár“
Dívky:
1. Košnarová Míša 21:18
2. Klokočníková Lenka 24:41
3. Čepeláková Ema 25:47
Chlapci:
1. Steinmetz Jan 17:17
2. Hašek Richard 20:03
3. Košnar Jakub 20:27
Žactvo:
1. Dokoupilová Petra 27:16
2. Dokoupilová Radka 29:30
3. Řezáč Vojtěch 33:16

Ženy:
1. Štáfková Jitka
64 b. 47:00
2. Randíková Magdaléna
64 b. 55:37
3. Kubelková Šárka
54 b. 64:34 (‑5b)
Muži:
1. Choutka Jaroslav 59 b. 45:58
2. Revajovi L+M 56 b. 53:38
3. Košnar Aleš 48 b. 60:56 (‑1 b.)

Kdo byl chlapec, kterému mladý Ludwig Wittgenstein
namaloval krémem na boty pod nos knírek? Proč si
pomocník pražského kata Robert Týfa vzal do práce
rezervní košili? Co dělal Edvard Beneš ve chvíli, kdy
si Klement Gottwald všiml, že má každou ponožku
jinou, a jakou roli se učila Jiřina Švorcová, když jí
došel lak na vlasy? Velké a malé dějiny. Protínají se,
nebo míjejí? Vědí o sobě, nebo mají každé svůj vlastní
rytmus? Spisovatel a nakladatel Jiří Padevět v úsporně načrtnutých situacích
a mikropříbězích ukazuje, že ani ve chvílích, kdy se tvoří dějiny, nepřestávají
být jejich aktéři, strůjci nebo oběti obyčejnými lidmi, kteří se potýkají se
svými slabostmi, životními stereotypy a představami o budoucnosti.

9

Jiří Brož – Bojiště středních Čech: velké bitvy
a významná historická střetnutí ve středních Čechách
Tento průvodce je určen nejen milovníkům turistiky,
ale také milovníkům historie a vojenství. Provede
čtenáře významnými i méně známými bojišti na území
STŘEDNÍCH ČECH, seznámí je s historickými
souvislostmi i jednotlivými bitvami a jejich účastníky
i zajímavostmi v okolí nebo dalšími místy souvisejícími
s tématem. S touto knihou, doplněnou bohatou
mapovou přílohou a četnými ilustracemi, si návštěvník
bojiště snadno vybaví rozložení jednotlivých vojsk
a jednotek a sám si může vyzkoušet, jak asi viděli bojiště tehdejší bojovníci
a velitelé. Na jednotlivá bojiště navedou návštěvníky údaje pro GPS navigaci
a může se vydat i po autorem nabízených trasách.

Jacqueline Wilsonová – Nečekané prázdniny
Je září 1939 a Londýn se připravuje na druhou světovou
válku. Začínají se narychlo stavět protiletecké kryty
a lidé si musejí zatemnit okna. Desetiletou Shirley
vzbudí maminka nezvykle brzy a řekne jí, že si musí
rychle sbalit. Shirley neví, kam pojede, ani co se
s ní bude dít, až tam přijede. Dozví se jen to, že jede
na „takové malé prázdniny“.
Shirley je evakuována do poklidného venkovského
městečka, které jí připadá jako na druhém konci
světa. Ubytují ji spolu se dvěma chlapci z chudinské čtvrti Londýna:
nešikovným a utrápeným Kevinem a sebevědomým rošťákem Archiem.
Pobyt ve zvláštním poloprázdném Červeném domě s tajuplnou a uzavřenou
paní Waverleyovou jim změní život navždy. Oblíbená autorka bestsellerů
pro děti a mládež umísťuje svůj román do tohoto období dějin poprvé.
Nádherný příběh o přátelství, ztrátě a odvaze je určen především dívkám
ve věku zhruba od deseti do třinácti let.

OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ
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., a to například
v těchto případech:
exekuce, zadlužení, insolvence
majetkoprávní vztahy – dědictví, darování, spoluvlastnictví
rodinné vztahy – rozvod, výživné, rodičovská zodpovědnost
bydlení – nájem, sousedské vztahy, poplatky za služby
pracovněprávní vztahy – výpověď, spory se zaměstnavatelem, náhrada škody
ochrana spotřebitele, trestní právo a další
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 každé pondělí od 9 do 12 a 13 do 17
hodin a středu od 9 do 12 hodin (budova České spořitelny, 2. patro, nám. Přemyslovců
14/11). Další pobočky najdete v Poděbradech, Staré Boleslavi, Čelákovicích, Pečkách
a Městci Králové. Na konzultaci se můžete objednat na čísle 731 588 632, 325 511 148
nebo na emailu poradna@respondeo.cz, případně můžete využít každou středu od 13
do 16,30 telefonické poradenství na uvedených číslech. Konzultace v občanské poradně
je bezplatná a diskrétní.

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byla na obrázku studna „Alkalka“, nacházející se Na Husínku
vedle „Majorových“. Jako první správně odpověděl pan Stanislav Červenka.

FOTOHÁDANKA NA ČERVEN:
Poznáte ke které budově s věžičkou patří takle krásná korouhvička se lvem?
Své odpovědi s názvem budovy, případně i se jménem ulice a Č.P. zasílejte od pondělí 2.července
(ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně v písemné
podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček

Z MĚSTA

ZE SPORTU A Z MĚSTA

Závěrečné kolo hry Plamen opět v Sadské

Sezóna 2017/2018 oddílu stolního tenisu TJ Sadská
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O posledním květnovém víkendu se na hřišti u psychiatrické
léčebny sešlo více jak 450 mladých hasičů z celého Nymburského okresu. Na našem hřišti se utkali v disciplínách požární útok CTIF a požární útok. Mladí hasiči ze Sadské se umístili
na 8. a 15. místě. Zlaté medaile si odvezla Velenka v kategorii
přípravka, Písková Lhota v kategorii mladší i starší.

Krajské kolo hry Plamen a celoroční činnosti dorostu ve Vlašimi
Předposlední červnový víkend se do Vlašimi sjeli nejlepší družstva a jednotlivci ze všech středočeských okresů. Náš okres
reprezentovali družstva Pískové Lhoty ve všech kategoriích. Se
všemi družstvy postoupili na mistrovství ČR ‚ které proběhne
1.7 – 5.7 v Plzni. Družstvo dorostu Pískové Lhoty již na podzim
doplnili naši dva členové Daniel Šturm a Michal Husák.
Velkým úspěchem je druhé místo Adélky Husákové v kategorii střední
dorostenky v celoroční činnosti dorostenek. Rychlejší byla jen současná
reprezentantka ČR Lucie Pomahačová.

Všem gratulujeme a Pískové Lhotě držíme palce na mistrovství ČR.
Za SDH Sadská, kolektiv vedoucích MH

Požární ochrana očima dětí

Před sezónou 2017/2018 byly cíle družstva A skromnější. Důvodem
byl odchod jednoho z tahounů týmu L. Pycha, který odešel do TJ Střížkov (3. liga). Do týmu se sice vrátil M. Trajhan, ale odehrál pouze dva
pohárové zápasy a pak zamířil opět do Kolína (3. liga) a posléze odešel
do Německa, kde si zahrál regionální ligu.
Sezóna se však hráčům vydařila, nakonec se dostali na 3. pozici a hráli
play – off. Soupeř Říčany však byl nad jejich síly. Bodově i herně tým táhla
dvojice J. Kyncl (bilance 51 výher – 23 porážek) a nestárnoucí J. Wagner
(40 – 20). Výrazně se zvedl R. Melíšek (30 – 25) a do základu patřil také
I. Švarc (17 – 17), který však z ro‑
dinných důvodů vynechal část
sezóny, ve které ho nahradil ze‑
jména M. Beran (7 – 12).
Těžký úkol zachránit soutěž če‑
kal B – družstvo. Po odchodu O.
Švarce (Kutná Hora) tým doplnili
J. Dvořák, který se vrátil po dvou‑
letém působení v Loko Nymburk
a M. Motl. I tak se tým pohyboval
stále v dolních patrech tabulky.
V únoru však přišla posila v podobě navrátilce z Čakovic T. Suchomela, kte‑
rý tým výrazně pozdvihl herně i svým pozitivním přístupem. Přesto druž‑
stvo nezvládlo úvodní kolo play – out a po porážce čelilo silné Kutné Hoře.
Po výhře na stolech soupeře uhráli hráči doma vydřenou remízu a soutěž za‑
chránili. Stabilní výkony podávali J. Vojáček (35 – 27) a M. Beran (31 – 27).
K dobrým výkonům se postupně rozehrál i J. Dvořák (23 – 26) a M. Motl
(21 – 30). T. Suchomel (11 – 6) pomohl až v závěru soutěže.
C – družstvo skládalo tým celou sezónu těžko. Nehrál M. Fedačka a M.
Fiedler, plánovaná pomoc J. Dvořáka se z důvodu jeho vytížení ve vyšší
soutěži také nekonala, a tak tým spoléhal na občasný záskok M. Motla
a pomoc hráčů z okresu. Jedinou posilou byl mladík P. Sláčal z Loko
Nymburk, který se průběžně zlepšoval a výrazně ovlivnil vítězné zápasy
družstva. Před odvetami se však zranil a vynechal druhou polovinu. Tým

Každým rokem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí
a mládeže“.

Pan Jaroslav Bahník nám zaslal úžasné fotografie rarity, na nichž
je rozkvetlý Tulipánovník panašovaný, jenž mu na zahradě vykvetl koncem května.
No a vzhledem k tomu, že nastává letní „Okurková sezóna“, a kdy se
toho o prázdninách zrovna moc neděje, napadlo mě, že by nebylo marné
vytvořit v Sadských novinách pro zpestření takovou rázdninovou rubriku
„Pochlubte se sousede…“ a oslovit občany, aby se pochlubili něčím, co se
jim podařilo v jejich pěstitelském, chovatelském, či jiném zájmovém úsilí.
Pokud tedy máte na své zahrádce, nebo na dvorku něco, čím se můžete
pochlubit a nebojíte se to zveřejnit, pošlete nám během prázdnin fotografie
s popiskem na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz …a pokud se bojíte
strašáku jménem GDPR, tak se klidně podepište jen jako „paní Jana“
a podobně. Takže foťte, pište a chlubte se. Budeme se těšit na vaše příspěvky.
Michal Němeček

nakonec bojoval v play – out
a nebýt absence M. Motla
v rozhodujícím zápase, byla
záchrana nadosah. Naštěs‑
tí se 10. družstvům ještě
nabídla šance na udržení
v kvalifikaci, kterou Sadská
C po třech těsných výhrách
vyhrála. Tým táhl M. Vydra
(29 – 25), kterému občas
přispěchal na pomoc M.
Motl (19 – 7). Trápil se P. Po‑
čarovský (11 – 31), na hranici svých možností hrál M. Dědek (11 – 30)
a D. Trejdl (7 – 25). P. Sláčal (11 – 21) se zranil v prosinci a J. Wagner ml.
(9 – 22) v lednu.
V okresních soutěžích bojovaly další tři sadské celky. Problémy se sesta‑
vou sužovaly Sadskou D, která pod vedením D. Trejdla nakonec doklo‑
pýtala ke spolehlivému udržení se na 9. místě. Nejčastěji nastupovali M.
Dědek, do zranění J. Wagner ml. a P. Sláčal. Výrazný vzestup zaznamenal
O. Žežule. Sadská E jako nováček soutěže zahrála nad očekávání a skon‑
čila na 6. místě. Kapitán P. Jaderný představil konsolidovaný tým, ve kte‑
rém ještě nastupovali L. Neubauer, M. Čvančara a O. Žežule, v případě
absence nahradila úspěšně hráče L. Vydrová (střídavý start z Elizza Pra‑
ha). Naopak lehkým zklamáním bylo vystoupení Sadské F. Předposlední
místo rozhodně není úspěchem. Kapitán P. Žežule měl problémy se sesta‑
vou, kde kromě J. Truhláře st. postrádal výraznější bodový přísun. Více se
čekalo od nováčků J. Truhláře ml. i D. Kuřátka, hrál i J. Pfeifer.
V oddíle také funguje oddíl mládeže, kde pod vedením trenérů M. Vydry
a L. Křepely, za pomoci sparinga O. Žežuleho trénují žáci a žákyně roč‑
níků 2004 – 2008. Ti už zaznamenali několik menších úspěchů, k nimž
patří úspěšné medailové vystoupení na okresních přeborech mládeže
a 3. a 4. místo J. Truhláře a Š. Revaje na TOP ml. žactva.
Milan Vydra

Jubilanti červen

Na okrese Nymburk patronaci nad touto soutěží má rada Prevence a rada
Mládeže. Letošní rok bylo opět složité a těžké vybrat postupové práce
a věřte, dalo to zabrat.
Sadská měla zastoupení dětí ze ZŠ a to dokonce úspěšné, protože Hanka
Straková získala druhé místo v okresním kole a Lili Nejedlá byla dokonce
první!!! Navíc jako vítěz postoupila do kola krajského, kde skončila
druhá! Jelikož se děvčata nemohla zúčastnit slavnostního předání na HZS
v Nymburce, bylo jim ocenění předáno osobně na ZŠ v Sadské. Děvčatům
ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných
úspěchů!!!
Za Okresní odbornou radu mládeže
Josef Doležal

„Pochlubte se sousede…“
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Vladislav Vlk
Jasněna Hojková
Milan Horák
Václav Jurina

Franrišek Lugmayer
Pavel Řeřicha
Marcela Kašeová
Ondrej Daniš

V šem jubilantům přejeme

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

Den otevřených dveří
v Parker‑Hannifin s.r.o.
V sobotu 9. 6. se den otevřených dveří v naší firmě opravdu vyvedl. I přes ostatní lákavé akce v regionu k nám zavítalo odhadem 450 lidí.
Velmi rádi jsme provedli všechny zájemce po výrobních provozech,
na některých místech mohli vidět reálnou výrobu a tak návštěvníci
získali mnohem lepší představu co můžeme nabídnout nejen budoucím
zaměstnancům, ale i našim zákazníkům. Prohlídka byla zpříjemněna
zábavnými zastaveními pro nejmenší a malým občerstvením. Jako firma,
v Sadské působící již dvě desítky let, máme zájem o dobrou spolupráci
s místními obyvateli i s obyvateli v širším regionu. Tímto chci za celou
společnost Parker poděkovat za vstřícnost a propagaci městu Sadská.

Richard Stejskal,
Parker‑Hannifin s.r.o.

INZERCE
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PRODALA JSEM DŮM V SADSKÉ
a mám 14 dalších zájemců o koupi domu
ZDE v Sadské a okolí.
Pokud uvažujete o prodeji
svého domu
PROSÍM NABÍDNĚTE
Dům vám prodám
za co nejvyšší cenu.

BYDLÍM TADY
ZNÁM TO TADY
Martina Boušková
Vaše realitní makléřka
21 let zkušeností v oblasti realit

G8 Reality
M: +420 602 681 581

E: martina.bouskova@re-max.cz

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu číšníka
praxe v oboru podmínkou
Nástup možný ihned. Mob.: 604 482 498
POŘÁDAJÍ PRO VŠECHNY ZVÍDAVÉ DĚTI 6 AŽ 12 LET

Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SADSKÁ

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Nymburk, Soudní 20

Ve školním roce 2018/19 nabízíme:
Dvouleté večerní (nástavbové) studium v oboru
Zdravotnický asistent (praktická sestra)
Studium je bezplatné, výuka 2x týdně,
maturitní zkouška je jen z odborných předmětů.
Podmínky k přijetí: maturitní vysvědčení, dobrý zdravotní stav
Informace a přihlášky na www.zdravkanbk.cz
(záložka „Uchazeči“)

nebo na tel: 325 513 103, 601 566 652
Přihlášky do konce 7/2018, lze i později!

TÝDEN PLNÝ ZÁBAVNÝCH EXPERIMENTŮ, HER A POZNÁNÍ…
… uvnitř i venku… pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod…
… o letních prázdninách 16. – 20. 7. 2018
CENA: 1.950,- Kč (390 Kč/den)
V ceně veškerý materiál, exkurze nebo výlet,
každý den teplý oběd a pitný režim.
Konkrétní informace, program a přihláška zde:

www.veselaveda.cz
vice info na tel:777 259 890
A pokud Vám náhodou nevyjde tábor s námi, nezoufejte.
Během školního roku pořádáme kroužky:o).
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