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Letošní únor byl tak trochu měsícem extrémů - začal celkem teplým počasím, které se ale proměnilo v mrazivé, napadlo (na Polabí nezvykle) dost sněhu
a dokonce zamrzlo Jezero. Několik dnů si zimní hrátky užívaly nejen děti, ale i dospělí. Kopec u hřbitova byl doslova v jejich obležení. Foto: Michal Němeček

Hromadného testování na koronavirus přímo
v Sadské využilo skoro 200 osob
Město Sadská zajistilo pro své občany ve spolupráci se Záchrannou službou Asociace samaritánů ČR hromadné bezplatné testování na covid-19 metodou antigenních testů. V únoruměli možnost otestovat se dokonce dvakrát.
„Během prvního kola v pondělí 1. února se nechalo otestovat 97 zá‑
jemců a z nich byly čtyři případy s pozitivním výsledkem. Během druhého
kola testování v pondělí 15. února se nechalo otestovat 99 zájemců a po‑
zitivní byly dva testy,“ říká starosta Milan Dokoupil. Hromadné antigen‑
ní testování slouží k zachycení nakažených bez příznaků nemoci, kteří by
jinak mohli nevědomky šířit chorobu mezi příbuzné a kolegy.
Testování se uskutečnilo v budově bývalé Spořitelny a přijít mohl kdo‑
koli, stačilo se objednat. „Vyhovovala mi možnost objednání na určitou
hodinu a rychlý výsledek, kvůli kterému jsem nemusela nikam cestovat,“
popisuje Dagmar Kazdová z Ekonomicko správního odboru Městského
úřadu Sadská, která možnosti otestovat se přímo v Sadské také využila.
V zaměstnání přichází do styku s mnoha lidmi, jenž chodí platit místní
poplatky. „Ne každý dodržuje opatření tak, jak je doporučeno. Mám těžce

nemocné staré rodiče, kteří potřebují mou pomoc. Testování beru jako
samozřejmou prevenci, abych snížila riziko, že je nakazím,“ vysvětluje
své důvody a dodává: „Je to bezbolestné a rychlé. Dostala jsem do ruky
také písemné potvrzení o výsledku, takže jsem velice spokojená. Pokud
bude testování i příště, opět ho využiji.“
Za rok 2020 bylo v Sadské evidováno celkem 219 nakažených občanů.
„Ve skutečnosti jich ale mohlo být i dvakrát víc. Ne všichni chodí na testy,
někteří lidé, jakmile u sebe objeví příznaky, dobrovolně nastoupí karan‑
ténu. Jiní zase nemusí žádné příznaky zaznamenat,“ podotýká starosta.
Z 219 nakažených muselo být 19 osob hospitalizováno a čtyři bohužel
zemřeli.
„Za leden a únor nám přibylo spoustu dalších případů, takže k dneš‑
nímu dni (14. února) celkový počet evidovaných případů stoupl na 331,
počet hospitalizovaných na 28 a zemřelých na šest,“ uzavírá smutnou
statistiku Milan Dokoupil.
Jolana Boháčková
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 2. února 2021
Rada města schválila:
finanční příspěvek na činnost
Linky bezpečí ve výši 5 tisíc korun
a zároveň schválila veřejnoprávní
smlouvu na poskytnutí individuál‑
ní dotace
rámcovou příkazní dohodu s fir‑
mou TELMONT Nymburk s.r.o.
na provádění technického dozoru
stavebníka stavby a koordinátora
BOZP za cenu 15 tisíc korun bez
DPH do 15 hodin výkonu TDS

za každou stavbu, 600 korun bez
DPH nad rámec 15 hodin za kaž‑
dou stavbu a 5 tisíc korun bez DPH
na zpracování plánu BOZP za kaž‑
dou stavbu
dodatek č. 3 ke Smlouvě
č. 35/15 s Vita software s.r.o., kte‑
rým se od druhého čtvrtletí 2021
ruší používání SW pro stavební
úřad včetně propojení do SSL
KEOX

dodatek č. 2 ke Smlouvě o vý
půjč
ce automatického externího
defibrilátoru se Zdravotnickou zá‑
chrannou službou Středočeského
kraje, kterým se výpůjčka defibrilá‑
toru prodlužuje o dva roky
dodatek č. 1 Smlouvy se spo‑
lečností ASEKOL, a.s., kterým se
umísťuje stacionární kontejner pro
zajištění zpětného odběru elektro‑
zařízení do ulice Pražská

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 3. února 2021
Zastupitelstvo města schválilo
prodej pozemku parc. č. 2211/28
(zahrada) o výměře 23 m² ve vlast‑
nictví města Sadská v k. ú. Sad‑
ská, obec Sadská, zapsáno na listu
vlastnictví č. 2344 vedeném Kata‑
strálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Nym‑
burk, za cenu 400 korun za 1 m²,
tj. za celkovou částku 9 200 ko‑
run, panu P. F. a paní S. F. Záměr

Ze zasedání Rady města
dne 17. února 2021

byl zveřejněn ve dnech 19. 11. –
5. 12. 2020.
Zastupitelstvo města vzalo na vě‑
domí zprávy z Finančního a Kont‑
rolního výboru.
Zastupitelstvo města schválilo
plán činnosti Kontrolního výboru
ZM na 1. pololetí 2021.

Zastupitelstvo města vydalo
předběžný souhlas ke geodetickým
a projekčním činnostem na vy‑
rovnání katastrálních hranic mezi
k. ú Sadská a k. ú. Kostelní Lhota
v rámci probíhajících komplexních
pozemkových úprav. Podmínkou
souhlasu je vyrovnaná bilance smě‑
ny výměr pozemků mezi k. ú. Sad‑
ská a Kostelní Lhota.

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU SADSKÁ
Městský úřad je od 15. února pro veřejnost otevřen v plném rozsahu:

Rada města schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o převzetí biologicky
rozložitelných odpadů v zařízení
Kompostárna Hořátev, s.r.o., kte‑
rým se mění cena za uložení 1 t od‑
padu na částku 390 korun + DPH.

pondělí a středa 8 až 12 a 13 až 17 hodin

V ostatní dny je otevřena pouze pokladna a podatelna:

úterý a čtvrtek 8 až 12 a 13 až 15 hodin
(pokladna pouze do 14:30)
pátek 8 až 13 hodin (pokladna do 12:30)

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Ústředna: 325 546 600
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Správce hřbitova:
728 142 619
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

Platby z domova
V souvislosti se stávající situací a zároveň pro pohodlnější přístup k platbám město Sadská od ledna 2021 umožňuje zaplatit
poplatky za odpady a psy bez návštěvy radnice.
Pokud se rozhodnete této možnosti využít, je nutno zaslat předem e‑mail
na adresu kazdova@mesto‑sadska.cz nebo desenska@mesto‑sadska.cz.
Na základě vašeho e‑mailu vám bude zpět zasláno číslo účtu a variabilní
symbol, který uvedete při platbě bankovním převodem. Po připsání platby
na účet města vám budou doručeny do poštovní schránky známky na popel‑
nice pro směsný odpad zároveň s kartičkou na odpadní dvůr.
Poplatek za odpady
 660 Kč za osobu trvale hlášenou
 660 Kč za dům, byt nebo chatu, kde není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu
Poplatek ze psů
 200 Kč za prvního psa v rodinném domě
 300 Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
 500 Kč za prvního psa v bytovém domě
 1 000 Kč za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě
 100 Kč za prvního psa v rodinném domě osoba starší 65 let
 200 Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
osoba starší 65 let
 200 Kč za prvního psa v bytovém domě osoba starší 65 let
 300 Kč za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě
osoba starší 65 let

OBČANSKÁ PORADNA
RESPONDEO POMÁHÁ LIDEM
V NESNÁZÍCH
Dostali jste se do těžké životní situace a nevíte si rady?
Přišel vám dopis od soudu a nerozumíte mu? Chcete se
rozvést, máte dluhy či problémy v práci? Můžete se bezplatně poradit ve službě Občanská poradna při Respondeo, z. s.
Pracovníci poradny vám pomůžou zorientovat se v situaci, seznámí vás s příslušnou legislativou, proberou s vámi
nastalou situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedoucí k jejímu řešení. Vysvětlí vám vaše práva a povinnosti, pomůžou
vám porozumět dokumentům nebo sestavit odvolání či
vyplnit dotazník.
Občanskou poradnu můžete využít v Nymburce, nám.
Přemyslovců 14/11 – budova České spořitelny) vždy
v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 nebo ve středu od 9
do 12.
Doporučujeme se objednat na tel. 731 588 632
nebo e‑mailu: poradna@respondeo.cz.
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Po několik únorových dnů se Jezero
proměnilo v ráj bruslařů
V průběhu druhého únorového týdne začaly teploty klesat
hluboko pod bod mrazu a lidé, kteří v době pandemie nemají
tolik sportovního vyžití jako v jiné roky, se začali těšit na bruslení pod širým nebem. Nakonec na několik dnů vodní plocha
zamrzla natolik, že se daly podnikat i dálkové výpravy po celém Jezeře.
Aby se nikomu nic nestalo, měřili sadští hasiči spolu se starostou tloušť‑
ku ledu. „Mrzne pořádně a scenérie jsou kouzelné, na procházku ideální.
Ale led je stále tenký. Podle měření v pátek odpoledne se jeho síla pohybu‑
je mezi čtyřmi až sedmi centimetry. To ještě stále není bezpečná tloušťka
ledu. Nepouštějte se tedy na led dál od břehu!“ objevila se zpráva na Fa‑
cebooku města. Mrzlo však dál a kdo neměl vlastní brusle, jal se rychle
nějaké shánět.
„Měřili jsme tloušťku ledu celkem třikrát. Nejdříve to bylo v půlce týdne
a to bylo i bez vrtání vidět, že je to slabé. V pátek odpoledne měl led mezi
čtyřmi a sedmi centimetry a ještě se pod námi houpal. Takže strážníci až
do sobotního odpoledne lidi upozorňovali, ať na led nevstupují,“ popisuje
starosta Milan Dokoupil. Poslední vrtání provedli v neděli 14. února ráno
a led už měl přes 10 centimetrů. „Mohli jsme s klidným svědomím pozvat

lidi na bruslení. Měření
to bylo poslední i z toho
důvodu, že jsme uto‑
pili vrták,“ dodává se
smíchem. Parkoviště
bylo sjízdné a vyhrnu‑
té a možnosti zabrus‑
lit si využili také lidé
z dalších obcí v okolí
Sadské.
V úterý 17. února
bohužel přišla obleva
a déšť a na Facebooku
města se objevila zprá‑
va: „Prosíme, už ne‑
vstupujte na led na Jezeře. Máme hlášen první případ proboření a led je už
kvůli oteplení nestabilní a nebezpečný.“ A teploty v dalších dnech zřejmě
bruslení už přát nebudou.
Jolana Boháčková

S úklidem sněhu bojovala veškerá technika, ale
i místní občané
Úklid sněhu, kterého napadlo v pondělí 8. února přes 15 centimetrů, byl hodně náročný. Vyjela veškerá dostupná technika
a dokonce jsme museli vytáhnout i sněhovou frézu. Tu jsme
naposledy použili při velké sněhové kalamitě v roce 2010.
Zatímco velké traktory prohrnovaly ulice Sadské, drobná technika bo‑
jovala se sněhem na chodnících, aby lidé vůbec mohli projít. Samozřejmě
jsme se nevyhnuli ani ruční práci při čištění přechodů, zastávek autobusu,
nebo míst, kde technika zkrátka neprojela.

Pohled z traktůrku.
Na mnoha chodnících byl průjezd traktůrku, ale i frézy a kartáčů doslo‑
va znemožněn, nebo alespoň velmi ztížen, kvůli nevhodně zaparkovaným
autům. Jinde se zase sami občané zapojili do boje s kalamitou alespoň tím,
že si uklidili před svým domem. Takže jsme letošní příval sněhu nakonec
zvládli.
Michal Němeček
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Parkování služebního auta strážníků v době pohotovosti
V poslední době se na sociálních sítích, ale i mezi lidmi, objevily informace o parkování služebního vozidla Městské policie
Sadská v Poděbradech. Rozvířila se tím debata plná různých
nepravd a dohadů. Proto bych se rád k této věci vyjádřil a celou tuto zbytečnou kauzu vysvětlil. Téma se týká fotografie
služebního vozidla Městské policie, zaparkovaného na soukromém pozemku v Poděbradech.
Naši strážníci slouží osmihodinové služby, ranní a odpolední. V nočních
hodinách a o víkendech jejich služba přechází do takzvané pohotovosti,
přičemž mají u sebe služební telefon, přijímají oznámení a dle situace činí
patřičná opatření.
Naše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu s devíti obcemi. Tato smlou‑
va se týká odchytu toulavých psů a jejich následného umístění do útulku
Aura v Sadské. Je potřeba říci, že odchytit a umístit toulavého psa do útul‑
ku s sebou nese mnoho opatření, která vyžaduje veterinární zákon. Samo‑
zřejmě jsou odchytáváni i psi, kteří se toulají po katastru našeho města.
Strážníci přijímají oznámení na rušení nočního klidu, sousedských, ale
i partnerských neshod, vloupání do objektů a různých dopravně bezpeč‑
nostních problémů, požárů atd. Strážník je dle § 7 zákona o obecní policii
„v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést
zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je‑li páchán trestný čin nebo
přestupek anebo je‑li důvodné podezření z jejich páchání.“
Z výše uvedených důvodů starosta města Sadská umožnil, aby strážní‑
ci, kteří vykonávají noční, nebo víkendovou pohotovost, měli ve svém byd‑
lišti k dispozici služební vozidlo.
Jak ho využijí v praxi? Například o víkendu strážníci obdrželi oznámení,
že se po Palackého náměstí pohybuje pes, který napadá na přední nohu.
Zranění této končetiny bylo způsobeno srážkou s jedoucím vozidlem.
Po přijetí oznámení strážník použil v bydlišti zaparkované služební vozi‑
dlo a na místo se neprodleně dostavil. Zdravotní stav psa vyžadoval neod‑
kladnou péči, proto byl pes služebním vozidlem převezen do veterinárního
zařízení, kde byl ošetřen.
Na tomto případě lze jasně vidět, že služební vozidlo v místě bydliště
strážníka urychlilo poskytnutí pomoci zraněnému pejskovi a zabránilo
dalšímu možnému střetu jedoucího vozidla s tímto vystrašeným psem. Ta‑
kovýchto případů, ke kterým o pohotovosti vyjíždějí strážníci, je mnoho
a netýkají se jen toulavých psů.

Díky tomu, že starosta města umožnil strážníkům parkovat doma, ne‑
musí při oznámení použít svého osobního vozidla, dopravit se na služeb‑
nu do Sadské, převléknout se, převzít vozidlo a teprve vyjíždět na místo
zákroku, nebo pomoci. Zkrátil se a hlavně zefektivnil čas od doby přijetí
oznámení po příjezd na místo události.
U některých oznámení hraje roli čas. Například při vloupání, kdy se pa‑
chatel nachází na místě činu, když hoří, nebo je ohroženo zdraví občanů.
I v takových situacích strážník vyjíždí ze svého bydliště, ale mezitím in‑
formuje složky Integrovaného záchranného systému o události, která mu
byla oznámena na služební telefon.
Než rozdmýchat bouřlivou debatu a spekulace na sociálních sítích
o tom co a proč se stalo, bylo by jednodušší se dotázat tam, kde lze najít
vysvětlení: služební vozidlo má velkým písmem uvedeno telefonní číslo
na služební telefon strážníků. Na webu města lze zjistit telefonní kontakty
na osoby, které jsou zodpovědné za výkon strážníků atp.
Doufám, že se mi tímto podařilo vysvětlit pochopitelné obavy občanů
o to, že by služební vozidlo zaparkované v jiném městě bylo zneužíváno
pro účely, pro které není určeno. Je samozřejmě prima vědět, že občanům
není lhostejné, jak se s veřejnými prostředky nakládá. „Řešení problémů
nespočívá ani v konání, ani v nekonání, ale v pochopení, protože kde je skutečné pochopení, tam není problémů.” (Anthony de Mello)
Milan Javůrek

Co s větším množstvím bioodpadu v zimě?
Biodvůr je od 1. prosince do půlky března uzavřen. Ale co když se
vám doma během zimy nahromadí nějaké větší množství větví, lis‑
tí, nebo trávy? Je možnost vyjednat si po předchozí domluvě individuální uložení odpadu na biodvoře na telefonním čísle 604 447 505,
nebo si můžete přímo objednat, dle daného ceníku, odvezení biood‑
padu (Multicar, či velkoobjemový kontejner Avia) na telefonu
602 496 028.
Jen prosím, neházejte nám nejrůznější bioodpad přes plot, ani ne‑
nechávejte pytle s bioodpadem opřené o vrata.
Michal Němeček
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„Bejvávalo“ – Mariánské sousoší na náměstí III.
Dnešní díl věnujeme ikonografii postav, které tvoří sadské
mariánské sousoší. Hlavní patronku Pannu Marii obklopuje
čtveřice svatých patronů s atributy, podle kterých je snadno
poznáme. Společně ochraňují všechny měšťany, poddané i náhodné kolemjdoucí.
Mariánský kult je náboženská úcta k Panně Marii, matce Ježíšově. Námět vychází primárně z biblických textů. Rozšíření námětu přispělo především ustanovení na Efeském koncilu v roce 431,
kdy byla Panna Marie prohlášena za Matku Boží (Bohorodičku).
Zobrazení Matky Boží s Ježíškem všeobecně nazýváme jako Madonna. Sadské vyobrazení považujeme za Madonnu Immaculatu
(Neposkvrněnou Pannu Marii), tedy bez poskvrnění dědičným
prvotním hříchem ( pojíst ze stromu poznání). Zobrazení Immaculaty s Ježíškem není běžné pojetí
mariánského kultu. Immaculata
bývá zobrazována vznášející se nad
zeměkoulí ( popř. měsícem) s dvanácti hvězdami kolem hlavy, šlape
na hada ( popř. draka), který symbolizuje ďábla obtáčejícího zemskou
sféru. Přítomnost hada, a naopak
nepřítomnost Ježíše Krista, by byla
pro autora pravděpodobně překážkou na duši. Je zcela obvyklé, že pojetí zobrazení Panny Marie se v každém uměleckém díle více či méně liší.
V západní straně postamentu se
nalézá reliéf svaté Rozálie klečící
ve skalní sluji. Na hlavě má věneček
růží a u její levé ruky se nachází latinský kříž. Rozálie žila v letech 1130
až 1166 v Palermu jako poustevnice,
a to plně ze své svobodné vůle. Byla
obdivována a uctívána. V roce 1624
Sv. Rozálie
vypukla v Palermu morová epidemie.
Podle legendy epidemie ustala poté, co byly ostatky svaté Rozálie
přeneseny a pohřbeny v palermském dómu. Proto je patronkou
proti moru a jiným nakažlivým nemocem.
Postranní sochy
Hlavním patronem Čech a Moravy je svatý Václav – symbol
české státnosti. Přemyslovský kníže žil v letech asi 907 až 935. Byl
zavražděn ve Staré Boleslavi na popud svého bratra Boleslava.

Sv. Václav

Sv. Florián

Svatý Václav je prvním svatořečeným českého původu. Na hlavě
má knížecí korunu – čapku s křížem. V pravé ruce drží kopí s praporem, kterým se opírá o zem. Levou ruku má položenou na štítu se
znakem plamenné orlice – erbem
Přemyslovců. Socha sv. Václava je
orientována na východní stranu.
Svatý Florián je rakouský světec a mučedník. Žil v letech 250
až 304 po Kristu. Byl důstojníkem římské armády a sídlil v Lauriacumu – okolí dnešního Lince.
U soutoku Enže s Dunajem dal
tamní místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších
Panna Marie
křesťanů. Florián jim přišel na pomoc – byl však chycen, přivázán kamenem k hrdlu a svržen z mostu do Enže. Je zobrazen ve svém typickém oděvu římského vojáka
s vědrem, které drží v pravé ruce a skrývá jej pod svým rouchem.
Vylévaná voda z vědra hasí požár domku stojícího u jeho pravé nohy. V levé ruce drží praporec a hlavu má pokrytou přilbou
s pery. Je považován za ochránce před ničivým ohněm a patrona
všech hasičů, hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů apod.
Socha je orientována severně.
Vyhlížejíc k sadskému kostelu stojí svatý Apolinář, biskup
z italské Ravenny. Je vyobrazen v biskupském rouchu s dlouhým
řasnatým pláštěm a s mitrou na hlavě. V pravici drží biskupskou
berli a v levici nese model kostela. Byl zakladatel křesťanské obce
v Ravenně a je o něm zmiňováno nespočet legend. Všechny jsou
však zakončeny mučednickou smrtí. Svou modlitbou v propojení
s Kristem zázračně uzdravoval.
Posledním světcem, umístěným v jihozápadním rohu sousoší, je
svatý Liborius. Oděný jest v biskupském hávu s mitrou na hlavě.
V pravé ruce nese knihu a v levé drží biskupskou berlu. Žil v letech asi 348 až 397 a stal se biskupem ve francouzské diecézi Le
Mans. Pomáhal stavět nové kostely a zázračně uzdravoval. Je uctíván jako patron dobré smrti a vzýván při problémech se žlučovými
kameny (atribut Bible se třemi kameny).
Jan Hofbauer

Sv. Apolinář

Sv. Liborius

ZIMNÍ RADOVÁNKY
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Sněhovou nadílku si
užívaly děti i dospělí
Kopec u hřbitova „Na máslovce“ a přilehlém poli byl
o druhém únorovém víkendu v obležení dětí i jejich rodi‑
čů. Sněhová nadílka a nádherné počasí lákaly k zimním
radovánkám. Jezdilo se na všem možném – na lyžích,
na bobech, na lopatě, na pekáči, ale i jen tak po zadku
nebo po břiše. Užívaly si to nejen děti, ale i dospělí, a ne‑
jednou se stalo, že ti nejmenší nakonec na sáňkách zmože‑
ni zimními radovánkami i usnuli.
Michal Němeček

Jízda na kole
v zasněženém
terénu je zábava
Pumptrack je stále uzavřený a je zakázáno na něj chodit
kvůli podmáčení dráhy. Ale i jízda na kole ve sněhu v te‑
rénu je zábava, krom toho je to skvělá příprava na blátivé
počasí.
Na pumptracku se chystá pár úprav a předělávek, budeme
včas informovat na Facebooku, kdy budou brigády. Rádi
uvítáme každého dobrovolníka.
Kdo potřebuje něco na kolo, teď je ten správný čas. Na jaře
a na podzim bývají výprodeje zboží.
Jenda Kracík

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Na své si přišli
i milovníci bruslení
V půlce února nenapadl jenom sníh, ale také uhodily po‑
řádné mrazy, díky kterým mohli dospělí i děti oprášit brus‑
le. Veřejné bruslení na ledě před Sokolovnou a slunečné
počasí k tomu přilákaly o víkendu desítky nadšenců.
(red)

Sportovce mráz ani sníh
neodradí
Nejen kopec u hřbitova lákal k zimnímu řádění. Kolem Sadské po zasněžených polích
byli k vidění také běžkaři. Velmi mě zaujal ale pán, který cvičil na workoutovém hřišti.
Když jsem ho fotil, posteskl si, že je škoda, že tam zrovna není jeho „synátor“, který prý
chodí cvičit každý den.
Michal Němeček
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ZE ŠKOLY

Snad se brzy vrátíme do školy
Už je to skoro rok, co se všechny školy uzavřely, a přešlo se na on‑line
výuku. Ze začátku se většina žáků, dá se říct, bavila, ale jak šly další dny,
týdny a měsíce, ta zábava pomalu vyprchávala a začalo přituhovat na úko‑
lech a známkách. Myslím si, že naše docházka na on‑line výuky je ve vět‑
šině případech dobrá a dostačující. On‑line výuka jako „druh“ vzdělání je

svým způsobem deprimující tím, jak jsme vlastně od sebe všichni při ní
rozděleni a komunikujeme jen přes internet. I přes ty všechny překážky, co
nás doposud provázely, doufáme, že se vrátíme co nejdříve do školy a pře‑
jdeme zase na normální režim učení.
Kristýna Hulová, 7. A

Dny žáků 5. A
Protože nás dostihla další vlna koronaviru, nemůžeme do školy. Nevidí‑
me se se spolužáky, chybí nám učení ve škole a výklad paní učitelky. Jindy
bychom byli rádi, že nemusíme do školy, ale teď už to trvá hodně dlou‑
ho. A asi ještě nějaký čas budeme doma. S rodiči chodíme na procházky,
jezdíme na kole, abychom měli pohyb. Někdy chodíme babičce a dědovi
na nákup. Už nás to doma nebaví a těšíme se, až se zase všichni sejdeme
ve škole.
Tomáš Poláček
I když je pro nás všechny tento školní rok těžký, myslím si, že ho zvlád‑
neme. Jak vypadá můj obvyklý den? Vstávám v 7.30. Dopoledne se učím,
po obědě odpočívám a odpoledne sportuji.
David Jaroš

Po video výuce si dopíšu úkoly a učím se. Když se naobědvám, jdu na za‑
hradu a stavím iglú. Doma si hraju s mobilem nebo s legem. Také se sta‑
rám o křečka. V půl sedmé večeříme. Potom si čtu a jdu spát. Takhle končí
můj den.
Petra Dokoupilová
Vstávám v 7 hodin. Vyčistím si zuby, nasnídám se a převléknu. Potom se
podívám na Studovnu a začnu pracovat. V 9.30 h se připojím ke skupině
a věnuji se online výuce. Po jejím skončení pokračuji v zadané práci. Pak
si udělám pauzu na oběd, pro který si chodím do školy. Po obědě si dokon‑
čím úkoly a připravuji se na opakovací testy. Odpoledne jdu ven nebo hra‑
ju hry na počítači. Večer se s mamkou dívám na seriál. Jdu se umýt a spát.
Matyáš Chour

Vstávám okolo půl osmé. Video výuka mi začíná v půl desáté, tak si
zatím trénuji testy na osmileté gymnázium a připravuji se na vyučování.

Masopust v ZŠ

Škola na dálku žáků 5. C
V roce 2020 se i do naší země dostala nemoc covid-19. Tato nemoc je
velmi nakažlivá a šíří se rychle. Z tohoto důvodu je zavřena spousta ob‑
chodů, restaurací a služeb. Do školy teď nechodíme a musíme se učit
doma. Dopoledne probíhá on‑line vyučování s paní učitelkou. Probíráme
látku a odpoledne děláme úkoly. Tohle vyučování se mi moc nelíbí. Raději
bych byl ve škole. Tam se mi učí lépe a mám tam kamarády. Když si udě‑
lám úkoly, hraji si, kreslím, dívám se na televizi nebo se jdu projít ven. Už
se těším, až zase bude všechno otevřené a pojedeme na výlet nebo do kina.
Dominik Vyleta
Na on‑line výuce mi nejvíc vyhovuje, že nemusím brzy vstávat a můžu
spát až do půl osmé. Nemusím nikam jezdit, když je ráno tma a zima. Sed‑
nu si k počítači a hned se můžu učit. Také mám u sebe pomocníka, který
je celé dopoledne se mnou a spinká ve svém křesle. Je to náš mourovatý
kocourek Fredíček. Když skončí vyučování, ohřeju si oběd. Nemusím jít
hladová na autobus. Po obědě chodím s bratrem ven, stavíme sněhuláka
a koulujeme se. Baví mě také cvičit, dokonce si nové cviky vymýšlím. Covi‑
dové „prázdniny“ jsou fajn, škola na dálku je celkem dobrá.
Julie Kvízová

V roce 2020 jsme se ocitli v nelehké situaci kvůli nemoci covid-19. Tím
pádem se uzavřely školy a hranice. Nezbývalo nám nic jiného, než se učit
na dálku přes aplikaci Microsoft Teams. Ale i učení na dálku má své plu‑
sy a minusy. Tak například nemusím brzy ráno vstávat. Učení nám začíná
většinou kolem půl deváté. Mám opravdu docela dost volného času. Toto
byly plusy. Teď přijdou minusy. Méně se toho naučíme, přijdeme o hokejo‑
vé, fotbalové a florbalové tréninky a utkání. Byl jsem také na covid testech.
Musím říct, že jsem se poprvé docela bál, ale podruhé už to bylo v pořád‑
ku. Doufám, že rok 2021 bude lepší než rok 2020.
Šimon Koubek
Moje pocity ze současné doby jsou hrozné. Přišla jsem o naši prababič‑
ku. Mamka kvůli mně jezdí do práce dřív, abychom potom stačily doplnit
úkoly. Den trávím učením nebo telefonováním s kamarádkami. On‑line
hodiny mi dávají zabrat. Buď se mi spojení „seká“, nebo špatně slyším.
Pak nevím, co přesně děláme. Paní učitelka se nám snaží vysvětlit novou
látku, kterou je někdy těžké pochopit. Pak to musím dohánět odpoledne.
Chtěla bych, aby byl se mnou někdo doma, protože jsem celý den sama.
Jeden den jsem si užila na ledě a také jsem bobovala na kopci. Kéž by tahle
doba nebyla!
Tereza Bacílková

ZE ŠKOLKY

Únor bílý pole sílí, z chalup voní ovary.
Kdo si s prací nepopílí, zmešká v kole maškary.
Vzpomínáte na loňský první únorový den? Sluníčko si vzalo
směnu na celý den a doprovodilo masopustní průvod, kterým
jsme pomáhali ochotníkům z divadelního spolku Vánek probudit do života masopustní tradici v Sadské. Letos za nás rozhodl
někdo jiný a v obnovené tradici jsme nemohli pokračovat.
V mateřské škole přesto není smutno. Omezení doprovodných akcí nás
motivuje k realizaci různorodých činností, na které v obvyklém provozu
často nezbývá čas. Dá se říct, že současná situace má pro naši práci i po‑
zitivní stránky.
Máme více času děti sledovat, povídat si s nimi a cíleně se snažit o zdo‑
konalování tam, kde je to potřeba. Pomohla nám i paní zima, která se letos
rozhodla trochu nás překvapit a potěšit sněhem. Děkujeme jí za to. Mohli
jsme nejen postavit sněhuláky, ale také vyzkoušet pokusy s vodou, sněhem
a ledem. A děti nebyly ochuzeny ani o karnevalové radovánky, které jsme
uspořádali v jednotlivých třídách. Myslíme si, že děti jsou spokojené. Jen
bychom si někdy přály více podpory a spolupráce od rodičů.
V neděli 14. února měl skončit nouzový stav, nakonec byl o čtrnáct dní
prodloužen. I nás ve školce už nebaví opakované příkazy a nařízení, ale…
Jsme přesvědčeny, že vše je o lidech. Dokažme sami sobě, že s ohledupl‑
ností a rozumným uvažováním zvládneme vše.
Jitka Hrabinská
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Divadelní spolek Klicpera Sadská v roce 2020
Činnost Divadelního spolku Klicpera byla v loňském roce ovlivněna covidovou pandemií, při které bylo veškeré kulturní dění
na několik měsíců zastaveno. I přes nejrůznější vládní opatření,
zákazy a příkazy se podařilo pod režijním vedením Jana Pleskače nastudovat novou inscenaci pro dospělé z pera Vladimíra
Čepka a Filipa Nuckollse s názvem „Konference“ a úspěšně ji
dovést k premiéře, která se uskutečnila na konci června v Sadské.
Na začátku července byla tato hra neméně úspěšně opět v Sadské reprí‑
zována. Inscenace „Konference“ vznikla za finanční podpory města Sad‑
ská, které si velmi vážíme.
Tato dvě představení byla jedinými, která v loňském roce Divadelní spo‑
lek Klicpera uvedl. Všechna další výjezdová představení, jak nové „Konfe‑
rence“, tak dlouhodobě divácky úspěšné „Kachny na pomerančích“ v režii
Sylvy Triantafillou, byla z důvodů zákazu pořádání kulturních akcí zru‑
šena. Ani prázdninové uvolnění vládních opatření během letních měsíců
na situaci nic nezměnilo, a do konce roku se nám už bohužel s inscenace‑
mi nepodařilo vyjet a je pravděpodobné, že ani v prvním pololetí letošního
roku tomu nebude jinak. Všichni doufáme, že se situace co nejdříve vrátí
do zajetých kolejí a celá oblast kultury, včetně divadla, se co nejdříve opět
rozběhne.
Divadelní spolek Klicpera Sadská, tak jako další spolky v Sadské, byl
v roce 2020 příjemcem dotace z rozpočtu města Sadská na základě uzavře‑
né veřejnoprávní smlouvy. Prostředky z dotace spolek využil na pořízení

kostýmů a na tisk plakátů a programů do nové inscenace „Konference“,
dále na pořízení chybějícího vybavení divadla (pojízdné stojany na kostý‑
my a mobilní látkové skříně na kostýmy a rekvizity) a na obnovu světelné‑
ho parku formou pořízení žárovek a výbojek. Z celkové výše dotace 40 tisíc
korun spolek vyčerpal 39 277 korun.
Zda proběhne letošní ročník Klicperových divadelních dnů je stále
ve hvězdách (zatím je vyhlášen termín konání přehlídky 15. – 18. dubna
2021). Pokud se přehlídka KDD uskuteční, jsme jako vždy připraveni pře‑
hlídku zajistit po stránce pořadatelské služby a s novou inscenací „Konfe‑
rence“ bychom se zúčastnili nesoutěžně.
V letošním roce nás čekají především dva nové divadelní projekty, a to
autorská pohádka pod režijním vedením Tomáše Čivrného a nová insce‑
nace pro dospělé pod režijní taktovkou Sylvy Triantafillou. Dále nás, pev‑
ně věříme, čeká i již výše zmíněná divadelní přehlídka a obnova činnosti
spolku v plném rozsahu, včetně výjezdních představení, uspořádání ně‑
kolika Klicperových divadelních čtvrtků pro hostující amatérské soubory,
znovuotevření zájmového dramatického kroužku pro děti, který v minu‑
losti vedla Marie Hamerová. V neposlední řadě se těšíme i na účast na pře‑
hlídkách a festivalech amatérského divadla, ať už jako soutěžní soubor,
nebo jako diváci. Doufáme, že i v roce 2021 nám vy, naši diváci, zachováte
přízeň, a co nejdříve se spolu v divadle opět uvidíme.
Jan Pleskač, Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Sarah Pinborough
AŤ ZEMŘE

Viktorie Hanišová
DLOUHÁ TRAŤ

Být ta druhá může být vražedné. Říká se „jednou zálet‑
ník, vždycky záletník“. Marcie Maddoxová tvrdě praco‑
vala, aby se dostala tam, kde je teď. Po aféře, která pro‑
běhla před několika lety, vede úplně jiný život, ale její
nový svět – svět venkovských klubů, jacht a okázalých
domů v Savannah v Georgii – není jednoduché udržovat bez ohledu na to,
jak moc se snaží. Stejně tak jako není snadné udržet si manžela Jasona,
který jí k tomu všemu otevřel dveře.

Sbírka povídek s tématem sebevraždy. Život se někdy
zastaví. Ať už je to vědomí smrti, osobní selhání, ztra‑
cené iluze, nebo prostý strach, nevyhnutelně s nimi
přicházejí také úzkosti, pochyby a otázky. Jsou to oka‑
mžiky, které nutí promýšlet vlastní bytí v jasném svět‑
le, jehož svit často nepřeje společenským konvencím
a tomu „být jako ostatní“. A to, čemu přeje, se zdá být tak děsivé, uhrančivé
a lákavé zároveň…

Katarína Gillerová
ŽIVOT PLNÝ ILUZÍ

J. K. Rowlingová – IKABOG

Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím manželství něco
nehraje. Ráda by zjistila příčinu, ale musí zároveň řešit
problémy v práci a těžko zvladatelnou pubertální dceru.
Zničehonic dostane od staré známé pozvánku na sraz.
Proč se má čtveřice kamarádek sejít po tolika letech? Zdá
se, že všechny jsou šťastné. Realita ale není až tak růžová. Aneta postupně
zjišťuje, že žije obklopená iluzemi, a stačí jeden malý otřes, aby se rozpadly
na tisíc kousků.

Norman Ohler
TOTÁLNÍ RAUŠ
První komplexní studie drogové problematiky ve tře‑
tí říši. Když Němci v roce 1940 vtrhli do Francie, měli
vojáci wehrmachtu k dispozici třicet pět milionů dávek
pervitinu, který byl tehdy k dostání v každé lékárně
a hojně propagovaný reklamou. Droga měla umožnit takzvanou bleskovou
válku a stala se běžnou součástí výbavy vojáků.

Karin Lednická
ŠIKMÝ KOSTEL 2. DÍL
Druhý díl Šikmého kostela se zaobírá léty 1921 až 1945
a je stejně tak truchlivý, jako ten první. Opět sledujeme
osudy postav, které čtenářům už v prvním díle tolik při‑
rostly k srdci. Tentokrát se bolest a nešťastné osudy netý‑
kají jen hrstky lidí, ale jako by se v důsledku dějin rozlily
na celé národy. Autorka má jedinečnou vypravěčskou schopnost a umí vy‑
kreslit postavy takovým způsobem, že vám dokonale přilnou k srdci.

Laskavá, svižná a zábavná pohádka Ikabog vy‑
práví o strašlivé příšeře, strhujícím dobrodružství
a hlavně naději. Království jménem Přehršlánie
bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo spoustou
zlata, zdejší král měl ten nejkrásnější knír, jaký si
dovedete představit, a místní uzenáři, sýraři a pe‑
kaři svedli vytvořit pochoutky, po nichž lidé tančili
štěstím. Všechno bylo dokonalé, až na mlžný Mo‑
křad na severu, kde podle legendy žil strašlivý Ika‑
bog. Každý, kdo měl aspoň špetku zdravého rozumu, věděl, že jsou to jen
povídačky ke strašení zlobivých dětí. Ale s legendami se to má tak, že někdy
začnou žít vlastním životem. Dokáže taková legenda sesadit milovaného
krále z trůnu? Dokáže srazit na kolena přešťastné království? Dokáže dvě
děti unést ve víru dobrodružství, o které ani za mák nestály?

Eva Obůrková
ZIMNÍ VÝLETY S DĚTMI
Rádi byste s dětmi v zimě něco podnikali, ale nic
kromě lyžování a procházky vás nenapadá? Tak prá‑
vě pro vás je určena tato knížka. Najdete v ní tipy
na zimní plavby či mikulášské jízdy parním vlakem.
Objevíte kouzlo ledopádů a zasněžených skalních
měst, projedete se na bobové dráze. Prozkoumáte
krypty, jeskyně i štoly a zabavíte se ve vědeckých centrech nebo planetári‑
ích. A ve vánočním čase se můžete podívat na krásné vyřezávané betlémy.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

ZE SPORTU
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Bílé pondělí v Sadské
Se sněhovou nadílkou je to rok od roku horší, ale nějak
jsme si zvykli. Kolikrát se stalo, že napadl jen poprašek,
který stihl roztát dřív, než děti přišly ze školy. Když jsem
dětem vyprávěla, že ještě jako puberťačku mě jejich
dědeček nasoukal do starých běžek, přede mě zapřáhl
silného psa, pobídl ho kouzelným slůvkem „kočička“
a já se za pár minut ocitla napůl cesty k Horce, znělo to
jako velké fantazírování.
Letošek je ale v mnohých směrech jiný. Je mráz! Je sníh! A je ho
tolik, že jsem to pondělní ráno vykřikla jak malá holka: „Sníííííh,
kde mám běžky?“
Všechno bylo dokonalé… ranní slunko se trochu stydělo a vy‑
kouklo jen občas. Bylo devět hodin ráno, děti v plné polní před
svými monitory, manžel s velkým hrnkem zeleného čaje zapíná
svůj notebook, a to nejmenší prtě už určitě komanduje prarodi‑
če v Nymburce. Nikdy bych nevěřila, že s nadšením vezmu běž‑
ky a půjdu klouzavým krokem s očima natěšenýma směrem přes Skálu
na Horku. Míjím kostel a kamenitou cestou ke hřbitovu poprvé proklínám
pluh, který odkryl kameny a vzal mi možnost sjet si tu nakloněnou rovinu
ke hřbitovu. Za střel‑
nicí se nedalo díky zá‑
vějím projít klasickou
cestičkou
zarostlou
šípky jak v pohádce,
ale mě to klouzalo
po poli až dolů k roz‑
cestí. Nikde ani stopa,
teda krom těch zaje‑
čích a srnčích.
Celou cestu vzpomí‑
nám na dětství, jak mě
to vůbec nebavilo, jak
jsem se trápila a úpl‑
ně zbytečně. Se smí‑
chem si uvědomuji,
co můj tatínek na tom
běžkování vidí. Čistá
krajina, čistá hlava,
čistý vzduch, volně
se hýbat, mít mož‑
nost! A za to mu jsem
vděčná.

Při zpáteční cestě si zlehka bruslím v Jesemanech a pak honem domů.
Ještě se vyválet na zahradě jen ve spoďárkách, pak už jen káva a relax
u krbu.
Po obědě jsem, úplně přesně jako můj tatínek, s úplně stejnými argu‑
menty, vyvezla svoji desetiletou dceru. Ale ta na rozdíl ode mne, byť je po‑
stavou ještě větší „kňár“, než jsem byla já, si běžkování zamilovala. Tro‑
chu domýšlivě si myslím, že je to mnou a mým nadšením.
Odpoledne jsme ještě s cácorkou dělali garde tatínkovi. Ten pocit, kdy
jdete ve věku deset, sedmdesát a čtyřicet v jedné stopě, je k nezaplacení.
A to, že jdete v Polabí, v Sadské a tohle si jde užívat týden, to je další spl‑
něný sen.
Celý týden je kopec plný sáňkujících dětí, lyžujících teenagerů. Parkovi‑
ště u hřbitova je narvané. Rodiče stojí v řadě a klepou kosu, čekají na své
řádící ratolesti často se slovy: „Pojď už, je ti zima!“ Totálně propocené dítě
absolutně nechápe, co ten stojící zmrzlý dospělák povídá.
Pod kopcem drží stráž jeden z dospělých, který má nejméně trpělivosti,
nebo nejvíce rozumu, a snaží se korigovat děti řítící se z kopce dolů a auta,
která prostě na místě na ledu v Jesemanech nemají šanci zastavit, a nějaké
dítko by mohlo skončit pod jeho koly. (Nechci nabádat, ale STOPka by se
na rohu Jeseman a Rašínky hodila.)
Zkrátka pondělí 8. února se mi vryje do paměti a pevně věřím, že v tom
nejsem sama. Konečně přestáváme řešit počty nakažených a počítáme jen
počty jízd na kopci, okruhů ve stopě a netrpělivě obracíme mokré oblečení
na topeních tak, abychom stihli ještě odpolední řádění.
Anna Pýchová

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byl snímek „zazděného zábradlí“ na obchodním domu
„U Zlatého Slona“, č. p. 13 v ulici Paroubkova. Správných odpovědí tentokrát přišlo hodně, ale jako první správně odpověděla žákyně třídy 4. C. Eliška Brtková.

 OTOHÁDANKA
F
NA TENTO MĚSÍC:
Mnoho domů v Sadské má nad vchodovými dveřmi, nebo někde na fasádě
nějakou symbolickou plastiku. Poznáte, který dům v Sadské hlídá tahle
„kubovská kočička“?
Své odpovědi s názvem ulice a č.p., kde tuto „kubovskou kočičku“ najdete, zasílejte od pondělí 1. března (ne dříve!) na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská. Případně můžete
odpověď vhodit do poštovní schránky na radnici.
Michal Němeček

POZVÁNKA A INZERCE
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RODIČŮM
NOVĚ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA SADSKÁ
MILÍ RODIČE, MÁTE-LI ZÁJEM ZÚČASTNIT SE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
PŘIHLASTE SVÉ MIMINKO OSOBNĚ NA MĚÚ SADSKÁ - ODDĚLENÍ MATRIKY,
NEJPOZDĚJI DO 9. BŘEZNA 2021.

TERMÍN VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE NAPLÁNOVÁN NA ÚTERÝ 5. DUBNA 2021.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE TÝKÁ DĚTÍ NAROZENÝCH SRPEN 2020 AŽ ÚNOR 2021.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Tel.: 731 489 630

HLEDÁM MENŠÍ PROSTORY
K PRONÁJMU
HLEDÁM UZAVŘENÝ PROSTOR (GARÁŽ, MENŠÍ HALA) VE‑
LIKOSTNĚ CCA MINIMÁLNĚ PRO JEDNO AUTO. ZA KAŽDOU
NABÍDKU BUDU VELMI RÁD.

KONTAKTOVAT MĚ MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM
E‑MAILOVÉ ADRESY KUCMEN888@SEZNAM.CZ
NEBO NA TEL. ČÍSLE: 725 988 001.
PŘEDEM DĚKUJI ZA KAŽDOU NABÍDKU.
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