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ZDARMA

Město letos opět plánuje
mnoho oprav a investic
Zastupitelstvo Sadské na svém
prosincovém zasedání schválilo rozpočet města na rok 2020
se schodkem 14 milionů korun.
Celkové příjmy jsou plánovány
ve výši 69,4 milionu korun a celkové výdaje 83,4 milionu korun.
Celý schodek se zaplatí z naspořených prostředků z minulých
let.
V rozpočtu na rok 2020 jsou na‑
plánovány investice a opravy celkem
za 34,6 milionu korun. Největší a velmi
investičně náročnou akcí bude výstav‑
ba nové kanalizace v ulici Resslova
a na ní navazující oprava komunikace,
chodníků a veřejného osvětlení nejen
v této ulici, ale také v dalším úseku
Pražské ulice.
Také dokončíme opravu Jordá‑
nu, aby byl zajištěn bezpečný přístup
do nově vzniklé obchodní zóny Normy
u Poděbradské ulice. Celá tato akce
vyjde celkově na 19,4 milionu korun.
Zpátky bychom měli získat dotaci 3,8
milionu korun od ministerstva pro
místní rozvoj, kterou už máme schvá‑
lenou. Akce začala frézováním vozovek
již před vánočními svátky a v současné
době je v plném proudu. Hotovo by
mohlo být v letních měsících.
Druhou důležitou investiční akcí je
oprava chodníků v Prokopově a Ná‑
dražní ulici, se kterou zároveň nechá‑
me vyměnit veřejné osvětlení. Správa
železniční cesty přislíbila i drobné
úpravy železničního přejezdu, které
navážou na budovaný chodník a měly
by zajistit větší bezpečnost chodců.
Na tuto stavbu je v rozpočtu vyčleně‑
na částka 9,4 milionu korun a máme
předběžně schválenou dotaci od MAS
Podlipansko ve výši 3,3 milionu korun.
Stavět se bude v letních měsících.
Na internetových stránkách měs‑
ta si každý může v záložce Otevřená

radnice/Studie a připravované projekty
prohlédnout plánky všech připravova‑
ných a probíhajících staveb.
Třetí velkou investicí bude nákup
nádob na tříděný odpad v celkové výši
tři miliony korun, na který jsme získali
dotaci 2,6 milionu korun. Město na‑
koupí modré, žluté a hnědé popelnice
o objemu 240 litrů, od každé 700 kusů.
Nádoby zapůjčíme bezplatně obyvate‑
lům a umožníme tak občanům pohodl‑
něji a efektivněji třídit odpad. Nádoby
rozvezeme na přelomu března a dubna.
Podrobněji se o celém novém systému
svozu odpadu rozepíši v příštím čísle
Sadských novin.
Z dalších plánovaných nákupů již
stručně: nákup nového automatizova‑
ného stroje na sekání trávy za 700 ti‑
síc korun, díky kterému budeme moci
snížit počet zaměstnanců na údržbě
zeleně, výdaje na projektové práce –
připravuje se projekt rekonstrukce Ra‑
šínovy ulice a poslední etapa chodníku
v Pražské, výdaje na pořízení nových
prvků na sportoviště a dětská hřiště,
pokračuje práce na kopii sochy sv. Jana
Nepomuckého. Pokud se nám podaří
díky výběrovým řízením ušetřit nějaké
prostředky, tak přijde řada na chodník
v Podskalí podél domů na jižní straně
a také na veřejné osvětlení v Lázeňské
ulici.
Závěrem bych rád zmínil, že pro‑
jektant dokončuje práci na projektu
rekonstrukce muzea a jeho okolí. Jed‑
ná se o velkou a finančně náročnou
akci, kterou představím v některém
z příštích čísel Sadských novin, včetně
obrázků. Čekáme na dokončení plánů
a rozpočtů stavby a následně bude za‑
stupitelstvo jednat o financování této
stavby.
Milan Dokoupil,
starosta města
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Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 16. prosince 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
bezúplatný převod (nabytí)
pozemku parc. č. 2398/5 – ostat‑
ní plocha, komunikace o výměře
33 m2 v k. ú. Sadská z vlastnictví
ČR, Lesy České republiky, Hradec
Králové do vlastnictví města Sad‑
ská
rozpočet města Sadská na rok
2020
obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďová‑
ní, sběru, přepravy, třídění, využí‑
vání a odstraňování komunálních
odpadů včetně kalkulace nákladů
na sběr, svoz a uložení komunální‑
ho odpadu na skládku v roce 2018

ve výši 3 507 046 korun, což je 961
korun na osobu
obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2019 o místním poplatku za po‑
volení k vjezdu motorovým vozi‑
dlem do vybraných míst a částí měst
obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2019 o místním poplatku
ze psů
obecně závaznou vyhlášku
č. 7/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
dohodu o vytvoření společného
školského obvodu s obcí Třebesto‑
vice
obecně závaznou vyhlášku
č. 8/2019 o stanovení školského
obvodu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

příkazní smlouvu s městem Měs‑
tec Králové na zajišťování ostatní
dopravní obslužnosti v roce 2020
za částku 200 korun na jedno‑
ho občana, tj. za celkovou částku
646 800 korun
poskytnutí dotace Centru so‑
ciálních a zdravotních služeb Po‑
děbrady o.p.s., Poděbrady, ve výši
485 700 korun pro roky 2020 až
2022. ZM zároveň schválilo veřej‑
noprávní smlouvu o poskytnutí této
dotace
zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce Svoz a nakládání s odpa‑
dem města 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
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz

Ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 8. ledna 2020
Rada města schválila dodatek č. 1
ke smlouvě č. J2900123 o svozu
směsného komunálního odpadu,
BIO, NO, VO, separovaného odpa‑
du s firmou NYKOS a.s., Kostelec
n. Č. Lesy, kterým se na tři měsíce
upravuje ceník za svoz uvedeného
odpadu.
Do veřejné zakázky na staveb‑
ní práce na akci „Rekonstrukce
chodníků a VO v ulici Prokopova
v Sadské“ podalo nabídky devět fi‑
rem, nejvýhodnější nabídku ve výši
5 584 700 korun bez DPH podala
firma HALKO stavební společ‑
nost. Rada města schválila firmu
jako dodavatele a zároveň schválila
smlouvu o dílo na tuto akci.

Rada města schválila záměr města
prodat pozemek parc. č. 1257/10,
vzniklý dělením pozemku 1257/4,
o výměře 62 m2 v k. ú. Sadská
ve vlastnictví města Sadská zapsa‑
ného na LV 2344 pro k. ú. Sadská
vedeného Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, katastrálním pra‑
covištěm Nymburk, pro katastrální
území Sadská.
Taneční a divadelní spolek Vánek
Sadská požádal o povolení veřejné
zábavy „Masopustní veselí“ dne
1. února 2020 od 9 do 12 hodin. Bě‑
hem uvedené akce se bude městem
Sadská pohybovat masopustní prů‑
vod. Rada města povolila pohyb
masopustního průvodu. Asistence

Vítání občánků se týká dětí
narozených od září 2019 do
února 2020.
Termín akce je naplánován
na úterý 17. března.
Bližší informace
na tel. č. 325 546 605.

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

Rada města schválila:
přidělení dotace ve výši 20 tisíc
korun Tanečnímu a divadelnímu
spolku Vánek Sadská na akci Ma‑
sopustní veselí a zároveň schválila
VPS na poskytnutí dotace

Datová schránka: trubtz7

přidělení dotací na základě in‑
dividuálních žádostí následujícím
subjektům a zároveň schválila pří‑
slušné VPS na poskytnutí dotace:

Subjekt

Výše dotace v Kč

SPCCH – zákl. org. Nymburk – akce ZO

4 tisíce

SPCCH – okres. org. Nymburk – akce okres. org.

4 tisíce

Laxus, z.ú., Nymburk – terénní program
Sadská 2020

15 tisíc

HANDICAP CENTRUM SRDCE Poděbrady

4 tisíce

Celkem

27 tisíc

Bioodpad bude letos v zimě svážen v těchto mimořádných termínech:
středa 29.1., středa 26.2. a středa 25.3.2020.
Směsný komunální odpad je nadále svážen každé úterý.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče nově narozených dětí,
kteří mají zájem zúčastnit se
vítání občánků, mohou přihlá‑
sit své miminko na Městském
úřadě Sadská, oddělení matriky
nejpozději do 28. února 2020.

strážníků Městské policie Sadská
bude zajištěna.

Poděkování

Rád bych poděkoval poctivé
nálezkyni paní Marcele Duškové.
3. ledna v dopoledních hodinách
našla na chodníku před Českou
spořitelnou v Sadské mou
peněženku se všemi doklady
a neprodleně ji odevzdala
na Městskou policii. Ušetřila
mi tím spoustu nervů, běhání
i peněz.
Jakoukoliv i sebemenší odměnu
odmítla se slovy, že by to udělal
každý. Vím, že neudělal, a proto
si jejího činu o to víc vážím
a děkuji.
Jan Neckář

„Poslední zamykání Bohouše Mansfelda“
O Silvestru 2019 v 17 hodin naposledy zamknul bránu hřbitova jeho
bývalý správce Bohuslav Mansfeld a po té odešel do zaslouženého důcho‑
du. Přejeme tedy panu Mansfeldovi (všichni známí a spolupracovníci mu
neřeknou jinak, než Bohouš nebo Bohoušek) nezlomné zdraví, pohodu,
klid a spoustu nachytaných ryb.
Zdeněk Piskáček a Michal Němeček, za všechny spolupracovníky
z městského úřadu v Sadské
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Sadská zakončila rok 2019 s přebytkem
Rozpočet Sadské na rok 2019 původně počítal se schodkem
7,8 milionu korun. Město však nakonec hospodařilo s přebytkem ve výši 1,5 milionu korun. Tak dobrého výsledku jsme docílili díky vyšším příjmům, než jaké jsme očekávali.
Město vykázalo příjmy v celkové výši 73,5 milionu korun, což bylo
o 11,5 milionu více, než jsme plánovali. Díky dobrému vývoji ekono‑
miky má stát vyšší příjmy na daních a naše město tak získává víc peněz
do rozpočtu. V roce 2019 jsme získali navíc oproti plánovanému rozpočtu
na daních čtyři miliony korun. Otázkou je, zda tento pozitivní vývoj vydr‑
ží i do budoucna, proto se při plánování budoucích příjmů vždy snažíme
o opatrný odhad.
Vyšší příjmy města šly také na vrub prodeji pozemků a nemovitosti
ve výši 2,3 milionu korun. Poslední větší částkou, která vylepšila hospoda‑
ření města, byla obdržená dotace na rekonstrukci bytového domu č. p. 78
ve výši 3,4 milionu korun.
Celkové výdaje města za rok 2019 činily 72 milionu korun. Největší vý‑
dajovou položku představují investice a opravy, které v roce 2019 dosáhly
výše 19,2 milionu korun. V roce 2019 byly investice směřovány v naprosto
rozhodující míře do nových chodníků, komunikací a veřejného osvětlení,
a to s jednou výjimkou. Tou byla koupě pozemků od TJ Sadská pod roze‑
stavěnou halou a v jejím okolí za cenu 3,1 milionu korun.

Nová komunikace byla vybudována v ulicích Na Valech a U Nadjezdu,
nové chodníky také v ulici Na Valech, dále v ulici Za Sokolovnou, Hlouš‑
kova a v části Hálkovy ulice. Všechny tyto ulice jsou osazeny novým veřej‑
ným osvětlením a nové lampy stojí od konce roku i po celé délce Husovy
a Hálkovy ulice. Nemalé prostředky jsem použili také na drobnější opravy
zástřikem a opravy propadlých míst na komunikacích, kterých se v loň‑
ském roce objevilo nebývalé množství. Zadarmo není ani příprava pro‑
jektů pro další investiční akce, těch se nám podařilo připravit na další rok
hned několik.
Na dalším místě ve výdajích města je provoz radnice, který včetně režij‑
ních výdajů a všech platů činí za rok 16,1 milionu korun. Dále pro infor‑
maci vybírám několik dalších výdajových kapitol: provoz základní a ma‑
teřské školy stál 11 milionů korun, odpadové hospodaření 6,4 milionu,
péče o zeleň a komunální služby 5,2 milionu, provoz KIC a knihovny 2,9
milionu, městská policie 2,2 milionu, provoz hřbitova 1,1 milionu, zajiš‑
tění dopravní obslužnosti autobusy 649 tisíc a mnoho menších položek.
Nahromaděné přebytky hospodaření nám umožňují v letošním roce
spustit větší investiční akce a dále pracovat na zvelebování našeho města.
Milan Dokoupil,
starosta města

Ježíškova vnoučata v ZKO Sadská
Když jsem stejně jako loni projížděla přání dědečků a babiček
z domovů důchodců v rámci úžasného projektu „Ježíškova
vnoučata“, narazila jsem na žádost pana Bohouška z domova
důchodců z Přepych za Hradcem Králové: „setkání s německým ovčákem“…a bylo jasno!

Dalším hostem, který přijel udělat radost dvěma neznámým stařečkům,
byl mluvčí Městské policie Mladá Boleslav a psovod Ondřej Kubala. Ten
se svým policejním psem předvedl ukázky praktického zadržení pachatele
se zákusy do celého těla, na celotělový speciální oblek k tomu určený. Také
přivezl nějaké propagační předměty.

Hned jsem přání zarezervovala a obrátila se na své kamarády pejskaře,
policisty psovody a hlavně kamarády z naší ZKO Sadská. Všichni byli ná‑
padem nadšeni a přislíbili pomoc s organizací celého dne.
Všichni, které jsem oslovila, byli velmi milí a ochotní pomoci zorgani‑
zovat nakonec pro dva dědečky fajn den mezi psy, psovody, s ukázkami
výcviku i pracovní upotřebitelnosti německého ovčáka, opravdu od těch
nejlepších.
Oříškem bylo jen najít stejný termín pro všechny, což se nakonec po‑
dařilo a já jsem ještě s kamarádkou Irenou vyrazila brzy ráno směr Přepy‑
chy. Oba dědečci i jejich doprovod – velmi milá slečna, která má v domově
na starost kulturní vyžití klientů – jsme vyrazili zpět do Sadské.
Na cvičáku máme převahu německých ovčáků, takže setkání s nimi bylo
velmi milé, srdečné a emotivní, viděli jsme ukázky výcviku a figurant Láďa
Korený se postaral o obranářské práce. Milé bylo setkání s prvním hostem,
vice‑mistrem světa německých ovčáků v IGP, profesionálním psovodem
specialistou u policie ČR a rozhodčím pro výkon Martinem Matouškem.
Bez váhání si udělal ve svém velmi nabitém programu čas a přijel předvést
ukázku se svými dvěma fenami: se svou závodní fenou předvedl brilant‑
ní ovladatelnost podle IGP3 a s policejní fenou cvičenou na vyhledávání
zdroje požáru nám ukázal praktickou ukázku, při níž fena na centimetry
přesně vyhledala místo, kam předtím nakapal pár kapek zápalné látky.

Poté jsme se naobědvali a odjeli do Klánovic, kde sídlí a mají výcviko‑
vé středisko psovodi městské policie Praha. Tímto chci poděkovat jejich
veliteli Jiřímu Pavlovskému za to, že nám a stařečkům připravil skvělý
program, ukázal nám celý areál a psovodi a záchranářka nám povyprá‑
věli o práci psovodů i záchranářů MP Praha a předvedli praktické ukázky
jejich práce – zadržení pachatele, nalezení ztracených zasypaných osob
v sutině, slaňování se psem …no dědečci byli nadšeni.
Bylo toho moc a já jsem jen žasla, kolik lidí si v tom předvánočním cha‑
osu našlo čas pro dva stařečky, které v životě neviděli, jak milí a ochotní
všichni byli a říkala jsem si, že to s tím naším národem ještě tak špatné
není. A když jsme večer odvezly přešťastné dědečky zpět do domova a vra‑
cely se s Irenou po šesti hodinách v autě domů unavené ale spokojené, ří‑
kaly jsme si: „Má to smysl!“
Chtěla bych tímto ještě jednou všem moc poděkovat, zejména naší ZKO
Sadská. Rádi bychom v tomto skvělém projektu Českého rozhlasu pokra‑
čovali i letos a udělali z toho takovou tradici, takové předvánoční pohlaze‑
ní po duši. Kdyby se chtělo nějaké další sdružení nebo i jednotlivci ze Sad‑
ské přidat, budeme moc rádi.
Leona Sosnová,
ZKO Sadská
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Největší dárek
V posledních dvou letech mám to štěstí, že mohu navštěvovat
různé školy, a porovnávat tak jejich práci s naší. Před Vánocemi
byly tyto příležitosti častější a mě bylo občas trochu smutno
z toho, co jsem viděla. Různé jarmarky, vystoupení nebo výzdoby se mi zdály všude stejné, děti na nich vystupující znuděné, někdy otrávené, s mobily v ruce a žvýkačkou v ústech. Většinou to byly akce z povinnosti, aby bylo splněno. Proto jsem
se těšila na „naše Vánoce“.
Jako loni jsem se chtěla nechat překvapit, a tak jsem všechno viděla
rovnou „naostro“. Hned první kroky u jarmarku mě naplnily vděčností,
že je to u nás trochu jinak. Děti, slavnostně oblečené, milé, ochotné a bez
mobilů, nabízely výrobky krásné a v obchodech nevídané. Šikovné ruce
nejen žáků a učitelů školy, ale i babiček, maminek a ostatních přispěva‑
telů vytvořily nepřebernou škálu svícnů, ozdobiček, deček a dalších věcí,
které mohly posloužit jako milá drobnost.
I představení v kině mělo úplně jiný nádech, než jsem byla zvyklá.
Živý doprovod vytvořil skvělou kulisu, jednotlivá čísla plynula tak rychle
za sebou, že jsme najednou stáli na podiu a zpívali Miliony přání. Pís‑
ničku tak symbolickou. Písničku, která je vlastně ze života, protože si již
od mala stále něco přejeme.

Přitom ke štěstí stačí jen to, že jsme spolu. Že máme vedle sebe ně‑
koho, o koho se můžeme opřít, na koho se můžeme spolehnout. Ať je to
kolega, manžel, dcera či syn. My ve škole se můžeme opřít o sebe navzá‑
jem. Můžeme se spolehnout na děti, které dělají všude škole dobré jmé‑
no, můžeme se spolehnout na rodiče, kteří jim dávají zdravý základ a ví,
že budoucnost není v zametených cestičkách, ale v práci a píli.
Chtěla bych Vám všem popřát za nás učitele, abyste byli na své děti
vždy pyšní tak, jako jsme byli při vánočním vystoupení my. Nadšení
a snaha potěšit přítomné byly cítit z každého slova, z každého tance nebo
písničky. Přála bych si, abyste umožnili dětem pocit toužení po tom či
onom, abyste vytrvali při odmítání dalších a dalších drahých věcí, které
jsou pro život tak zbytečné, a abyste měli sílu zastavit se s dětmi vždy,
když si chtějí povídat nebo pohladit. Protože to je ten největší dar. Dar
naslouchání, dar pozornosti a dar pouhé přítomnosti tam, kde je nás tře‑
ba. Dar, který nelze zaplatit penězi, a proto je tak vzácný. Doba se změni‑
la, ale děti jsou stále stejné. Mají miliony přání a vlastně jen jedno jediné.
Cítit, že jsou milovány.
Krásný a úspěšný rok 2020 Vám všem.

Osamělých starých lidí
přibývá. Kde mohou
hledat pomoc?

Krabice od bot potěšily
děti z chudších rodin

Senioři, kteří na „stará kolena“ zůstali sami, si často neví rady
se svou mnohdy nelehkou životní situací. I jim pomáhá občanská poradna vypořádat se s problémy.
Než nechat věci dojít do nepříjemných konců, je lepší se zeptat. Tímto
přístupem se naštěstí řídila i paní Marie, na kterou se toho sesypalo po‑
měrně hodně. Jednak ji dlouhodobě trápí špatný zdravotní stav, žije sama
v domě, a jelikož pobírá nízký starobní důchod, nedostává se jí peněz na
energie, jídlo a bohužel i léky. Navíc nemá ani rodinu, která by se o ni
postarala.
Pomoc ve stáří
„Klientku jsme informovali o pravidlech fungování služby Občanská
poradna,“ říká sociální pracovnice Respondea. „S paní jsme probrali její
situaci a společně hledali řešení. Vzhledem k tomu, že má v domě trva‑
lé bydliště, mohla by zkusit požádat o příspěvek na bydlení. Kromě toho
zkusí požádat o dávky hmotné nouze a vzhledem ke zdravotnímu stavu i o
příspěvek na péči.“
Nevíte? Zeptejte se!
Senioři mnohdy ani netuší, kam se obrátit o pomoc. „Paní Marie nevě‑
děla, na který úřad a ve kterém městě má jít,“ dodává pracovnice poradny.
„Pro nás nebyl problém dohledat, pod který Úřad práce spadá. Také jsme
jí vysvětlili, jaké dokumenty si má s sebou vzít.“
Poradna funguje zejména díky podpoře z dotace na sociální
službu ze strany Středočeského kraje a podpoře měst a obcí.

Blanka Žánová

Předvánočního projektu „Krabice od bot“ se letos zúčastnila
také Sadská. Akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické a má za cíl potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto
dětem dělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich
dárkovou krabici od bot.
Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé
ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Tímto bych chtěla poděko‑
vat paní Bc. Jaroslavě Lochmanové – vedoucí sestře domova pro seniory
v Lysé nad Labem, která jedno ze sběrných míst zajišťovala a pro námi vy‑
tipované občánky připravila spoustu takových krabic.
Těsně před Vánoci jsme všechny vánoční krabice rozvezli a věříme, že
pod stromečkem byla velká radost. Pro letošní rok, pokud se projekt bude
znovu opakovat, bychom rádi oslovili více rodin s dětmi v našem městě,
protože věříme, že tento projekt má smysl. Děkujeme samozřejmě i všem
dárcům.
Jitka Nedělová, sociální pracovník
Více informací o činnosti Občanské poradny Respondeo
naleznete na www.respondeo.cz.
Objednávání na konzultace:
tel.: 325 511 148 nebo 731 588 632
e-mail: info@respondeo.cz
(objednání nevyžadujeme, ale doporučujeme z kapacitních důvodů)

Z HISTORIE MĚSTA

Sadští blázni a postavy svérázné I.
Není to tak dávno, co v televizi běžel film „Osudy dobrého vo‑
jáka Švejka“ a „Poslušně hlásím“, a když se na obrazovce ob‑
jevil „Pepek Vyskoč“, uvědomil jsem si, že každé město nebo
vesnice má nějakého svého „blázna“ či „postavu svéráznou“,
na kterou se nedá zapomenout. A když trochu zavzpomínám,
tak Sadská takových postav má doslova přehršel.
Když se vrátím ve vzpomínkách až hodně do dětství, tak mezi
prvními, kdo mi ve vzpomínkách vyběhnul, byl „starej Potměšil“. Ten chodil po Sadské v dlouhém huberťáku a sbíral papírky
a vajgly od cigaret. Říkalo se o něm, že doma má těch papírků
a vajglů plný barák. Jako děti jsme se ho báli, i když nikdy nikomu
nic neudělal.
Další význačnou postavou a doopravdy bláznem byl starý „Feryk Tuzar“. Jezdil po sadské na kole Favorit nebo chodil pěšky
a povídal si nahlas pro sebe. Občas někde kopnul do vrátek a zanadával, ale také nikomu neublížil. Táta říkal, že to byl válečný
invalida, který se zbláznil za války. Prý tenkrát měl jít ke zdi před
popravčí četu, ale nakonec místo něj vybrali jeho nejlepšího kamaráda, jenž stál vedle něj, a jemu z toho šiblo.
Samozřejmě nejde zapomenout na starého Tondu Janáka zvaného „Amplion“. Postava, která za každého počasí chodila stejně
oblečena. Na hlavě rádiovku, v ruce starou hnědou koženou
školní aktovku, na sobě dlouhý huberťák a na nohou hnědé polobotky. Takto oblečen chodil za každého počasí! Ať bylo dvacet
pod nulou nebo třicet nad nulou. Starým babičkám chodil nakupovat a po Sadské lidem uklízel uhlí. Jednou mu tu jeho koženou
školní aktovku nějací sígři ukradli a provalilo se, že v ní nosil veš-
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keré své úspory a peníze. Prý to bylo přes čtyřicet tisíc (mimochodem, v té době se za to dalo pořídit nové auto jako Škoda 100
nebo i 120).
Ovšem velmi svéráznou postavou, kterou zde nemůžu v žádném
případě nevzpomenout, byl Antonín Hončík, známý všem lidem
spíš jako „Kulhavej Toníček“. Bydlel v „Židovině“ (dnes ulice
Třebízského) a jeho opatrovníkem byl zdejší farář Jouza. Toníček byl velmi pobožný a ministroval ve zdejším kostele. Když byl
nějaký funus nebo procesí, vždy nesl v čele průvodu křížek. Jinak
strašně rád a opravdu krásně zpíval. Když bylo posvícení a přijely kolotoče, tak se vždy vedral do ovládací kabiny některé atrakce
a zpíval do mikrofonu na celé náměstí svou oblíbenou hitovku
„Aš bílé konfalinky skfetou…“ Občas jsme ho škádlili na ulici,
aby zazpíval i nějakou sprostou písničku. A on vždycky říkal: „To
já nemůšu. Fy byste to řřekli panu farářřofi!“ Samozřejmě přemluvit ho nedalo moc práce a on spustil: „Já jsem Kačka bambusófa…“ a pak vždy dodal: „Chlafně to neřřikejte panu farářřofi!
Fon by mě sabil!“ Když pak pátera Jouzu přeložili do Poděbrad,
skončil „Kulhavej Toníček“ v domově důchodců v Rožďalovících,
ale na Sadskou nezanevřel. Jezdil sem stopem nebo vlakem, ale
protože nad ním již nevisela ochranná a usměrňující ruka faráře
Jouzy, začal být hodně sprostý, drzý a až hnusný, takže jeho úžasné a památné hlášky z tohoto období zde už nemůžu publikovat.
Ovšem když v roce 1994 umřel, tak měl na funusu hned tři faráře. Kaplana z domova důchodců v Rožďalovicích, zdejšího faráře
Fišera a svého dlouholetého pečovatele, faráře Jouzu.
No a samozřejmě je ještě plno dalších a svérázných postaviček,
které se v Sadské zapsaly do dějin (třeba starý Venca Jaroš zvaný
„Škvarek“). Ale o tom zase příště.
Michal Němeček

Nehoda vrtulníku MI‑1 u Sadské
Jako dítě školou nepovinné ( ještě jsem byl posledním rokem
v MŠ) si matně pamatuju na událost, která se kdysi udá‑
la v Sadské: Na Soboťáku u Provázkárny spadnul vrtulník!
Vím, že jsme se tam byli s rodiči podívat, ale příslušníci VB
nás nepustili blíž. Událost mi nějak zapadla ve vzpomínkách
až do doby, kdy Pavel Jehlička sdílel na Fackebooku ve skupi‑
ně „Sadská lehce“ odkaz na „Leteckou badatelnu“ s nadpisem
„6. února 1968 došlo v jižním okraji Sadské k havárii vojen‑
ského vrtulníku ČSLA“. A co se tehdy vlastně stalo?
Pilot vrtulníku Mi‑1 trupového čísla 2009 npor. Jaroslav Koma
prováděl 6. února cvičný orientační let /č. 95 Let 3‑10/ v oblačnosti. Trať byla stanovena přes otočné body VPRS KBELY,
ONDŘEJOV, ÚJEZDEC, SADSKÁ, VPRS KBELY, letu byl přidělen volací znak KARBID 1. Po dosažení plánované výšky 600
metrů pilot zjistil, že se pohybuje v oblasti tvorby námrazy a zažádal o povolení stoupat nad oblaky. Horní základna oblačnosti
byla podle dopoledního létání kolem 850 metrů. Řídící létání
mu stoupání nad oblačnost povolil. Osádky dalších dvou vrtul-

níků, které letěly po stejné trati, rovněž žádaly výstup nad mraky,
v důsledku sníženého výkonu se ale dostaly pouze do výšky 800
metrů. Nad oblaky se nedostaly a musely sestoupit pod mraky.
Por. Koma prováděl let nad oblaky až do prostoru 3. otočného
bodu – SADSKÁ. Tam s ním bylo ztraceno spojení.
Pilot se zřejmě snažil dostat pod oblačnost, v důsledku námrazy
nebo chybné pilotáže ale došlo k destrukci nosného rotoru, jehož
trosky byly roztroušeny po ploše 2000/100 metrů. V poslední
fázi jeho dramatického letu listy rotoru přesekaly ocasní nosník a celá zadní část odpadla. Pilot se
zřejmě pokoušel opustit padající stroj
na padáku, nepodařilo se mu ale otevřít kabinu. Vrtulník i s nebohým pilotem narazil do země, vybuchl a shořel.
Více na http://www.leteckabadatel‑
na.cz/havarie‑a‑sestrely/detail/602/

Michal Němeček
s použitím odborného textu pana
Pavla Krejčího
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Projekt Hrdá škola
Zažijte školu jinak a bavte se
Jak pomoci ve vánočním období těm, co
to potřebují? Jaký dobrý skutek bychom
mohli vymyslet? Naše škola se pokusila
udělat radost seniorům a našim zvířecím kamarádům.

Projekt Pomoc psům
Paní ředitelka nám nabídla, že můžeme před
Vánocemi vykonat dobrý skutek. Naše třída 3.
C se rozhodla, že udělá radost opuštěným pej‑
skům. Některé děti přinesly krmivo nebo hrač‑
ky. Pak se všechno odneslo do útulku, aby měli
pejskové dobroty a necítili se tak sami.
Eliška Brtková, 3. C
V prosinci se naše třída 6. A dohodla, že
v rámci projektu Dobrý skutek vybere peníze
a nakoupí pamlsky pro psy do městského útulku
Aura v Sadské. Nakonec jsme dali dohromady
1523 Kč. Dne 18. prosince jsme projekt zreali‑
zovali a šli jsme na městský úřad předat peníze
a šek. Potom jsme vyrazili do útulku, kde na nás
čekal pan policista, který nám řekl, jak se máme
ke psům chovat. Ukázal nám také, kam máme
uložit pamlsky. V klecích byli jenom dva psi.
Jeden se jmenoval Cikán. Pan policista pustil
Cikána z klece, abychom si ho mohli pohladit.
Choval se k nám přátelsky. Druhý pes na nás
většinou štěkal. Nakonec jsme se všichni vrátili
do školy šťastní, že jsme udělali něco dobrého
a že se nám projekt povedl.
Adéla Kurková, Jakub Truhlář, 6. A

Ve středu 18. prosince jsme šli do psího útul‑
ku u sběrného dvora v Sadské. V útulku byli dva
psi. Jeden se jmenoval Cikán a v útulku žil asi
tři roky. Druhý pes neměl jméno, byl tam jen
tři měsíce. Jeho pán si ho má brzy vyzvednout.
Cikán skotačil ve výběhu a my jsme mu házeli
pamlsky. Snažili jsme se ale také hodit nějakou
dobrotu do kotce druhému pejskovi. Celou akci
jsme ukončili tím, že jsme si Cikána pohladili.
Moc se nám tam líbilo. Doporučujeme i ostat‑
ním, aby se šli na pejsky podívat.
Michaela Košnarová, 6. C

Projekt Pomoc seniorům
Dne 20. prosince se žáci 8. A sešli ve zdejším
domě s pečovatelskou službou, aby seniorům
zpříjemnili den. Oprášili staré stolní hry a na‑
učili babičky a dědečky novější deskové hry.
Po celou dobu panovala klidná a příjemná at‑
mosféra. K překvapení seniorů přišli do jejich
domova žáci 9. B, aby je povzbudili a zlepšili jim
náladu. Dorazili také žáci druhých tříd se svým
veselým vánočním vystoupením. Žáci si den se
seniory náramně užili a v klidu si s nimi popo‑
vídali. Ačkoli jsou senioři starší o několik desí‑
tek let, našli s žáky společnou řeč. Na památku
dostali senioři drobné dárky a vánoční přáníčka.
Doufáme, že se jim líbily koledy i společné pose‑
zení. Třeba se spolu uvidíme zase příště.
Luboš Bíško a Filip Skála, 8. A

Vánoční vystoupení naší školy
Dne 18. prosince připravila naše škola vánoč‑
ní představení pro veřejnost. Žáci si pilně nacvi‑
čili vystoupení své třídy, které předvedli na pó‑
diu v kině. Celkově se konala dvě vystoupení,
protože zájem rodičů a prarodičů byl velký.
Jako první vystoupila třída 5. A, která nám
chtěla přiblížit atmosféru Vánoc. Děti zazpívaly
píseň Čas vánoční. Na prvním představení jsme
viděli prvňáčky, kteří se pokusili zavolat zimu
pomocí písně Přišla bílá zima. Dále jsme přiví‑
tali druhou třídu prvňáčků, která se rozhodla
ukázat nám pořádnou koulovačku, když už ven‑
ku žádný sníh nemáme. Na druhém vystoupení
nahradily prvňáčky děti z druhých tříd, které už
své pásmo předvedly u rozsvícení vánočního
stromku. Tak jsme je mohli vidět znovu. Ani tří‑
da 3. A nezůstala pozadu. Vybrala si píseň Pro‑
sinec společně s básničkami se zimní tematikou.
Na začátku zimy chodí čerti, Mikuláš a andělé.
Dokonce i ve 3. B se nějací čerti objevili a roz‑
hodli se, že nám zatancují. Žáci 3. C zazpívali
za doprovodu flétny písničku s názvem Vánoční,

následně ukázali své nacvičené vystoupení, kte‑
ré společně vymysleli. Vánoční atmosféru nám
také přineslo vystoupení třídy 5. C. Společnými
silami ztvárnili píseň Snad se něco stane. Po‑
tom přišla na scénu třída 7. B se svou úžasně
nacvičenou hrou, kterou trénovali na hodinách
dramatické výchovy. Předvedli nám, co se stalo
na Štědrý den v Betlémě, zahráli příběh Josefa,
Marie a Ježíška, který pobavil celé publikum.
Na konci scénky nám přiblížili vánoční příběh
spolu se žáky 9. B. Připravili si totiž pásmo ko‑
led, které zazpívali za hudebního doprovodu
pana učitele. Na závěr nám sbor dětí z 2. stupně
představil písně Tisíc andělů a Miliony přání.
K žákovskému sboru se přidal sbor učitelů spolu
s naší paní ředitelkou.
Děkujeme divákům za návštěvu kina a za pot‑
lesk. Chtěli bychom poděkovat také všem účin‑
kujícím dětem a všem učitelům, kteří s dětmi
nacvičovali, a paní učitelkám z 1. stupně, které
celý večer organizovaly.
Michaela Řeháková a Daniela Čebotaru, 9. B

Vánoční
prázdniny
Vánoce jsme slavili u babičky.
Byl jsem zvědavý, co dostanu.
Babička říkala, že dostanu uhlí. Jsem si jistý, že
si vymýšlí. A měl jsem pravdu. Nedostal jsem ani
kousek uhlí. Místo toho jsem pod stromečkem
našel hezké dárky – traktor, kasu atd. Ze všeho
nejvíc se mi líbila kasa. A to jsou Vánoce u nás!
Marek Štěpán, 2. A
Vánoční prázdniny jsem strávila doma. S ro‑
diči jsme chodili na dlouhé procházky po okolí.
Byli jsme se podívat u sadského jezera, jestli
náhodou nezamrzlo. Při cestách na hřbitov jsme
občas nakrmili býky paní Urbanové. Štědrý ve‑
čer se vydařil. Po večeři se u nás zastavil děda,
společně jsme rozbalovali dárky. Dostala jsem
např. knihu o zvířátkách, kterou čtu rodičům.
Na Silvestra mě po půlnoci vzbudily hlasité
petardy. Poslední sobotu jsem byla u Radunky
na oslavě jejích osmých narozenin. Moc se mi
tam líbilo.
Johanka Šťastná, 2. A
Tyhle Vánoce byly úžasné. Dostal jsem base‑
ballovou pálku a helmu. Viděl jsem kamarády,
které tak často nevidím. Bydlí totiž na Moravě,
ale chatu mají v Třebestovicích. Všichni jsme se
dívali na ohňostroj, který odpaloval Pája.
Petr Šíp, 2. B
Vánoční prázdniny jsem si moc užila. Dosta‑
la jsem plno krásných dárků. Pod stromečkem
jsem našla také nové lyže. Už jsem je vyzkouše‑
la. Byli jsme na večerním lyžování na Monínci.
Těším se na jarní prázdniny, protože vyzkouším
i běžky.
Denisa Lančová, 2. B
Vánoce jsou mým nejoblíbenějším svátkem,
ale ne kvůli dárkům, ale kvůli rodině. Konečně
se sejdeme u jednoho stolu všichni. S rodinou
plníme každý rok zvyky jako lití olova, krájení
jablka, pouštění lodiček, pálení františků. Po‑
slední den ve škole jsem si moc užila se třídou.
Pili jsme čaj, rozbalovali jsme si dárky. Doufám,
že jste si Vánoce užili jako já a přeji hodně zdraví
do nového roku.
Barbora Staňková, 5. C
Letošní Vánoce byly super, protože jsem je
strávila společně s celou naší rodinou na krásné
chatě s vířivkou v Deštném v Orlických horách.
Pod stromeček jsem dostala spoustu dárečků.
Počasí nebylo moc vlídné, ale to nám nemohlo
pokazit vánoční náladu. Sice tam nebylo dost
sněhu (vlastně jen umělý sníh na sjezdovce), ale
i tak jsem si to užila. Chodili jsme na procház‑
ky s naším pejskem, do restaurací, lyžovali jsme
a hráli karty. Na chatě jsme strávili celý týden.
Moc ráda na to vzpomínám a už se těším na pří‑
ští Vánoce.
Kateřina Matyášová, 5. C
Letošní Vánoce byly skvělé. Každý dostal opět
spoustu dárků. Není důležité, kolik kdo dostal
dárků, ale jak velká radost z nich byla. I přes
to je největší dárek rodina a to, že jsou všichni
zdraví a spokojení. Čím jsme starší, tím víc si
uvědomujeme, že rodina a zdraví jsou to nej‑
důležitější. Doufám, že jste si užili Vánoce tak
pěkně jako já.
Valérie Strnadová, 5. C
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Konec starého a začátek nového roku v MŠ Sadská
Vánoce jsou svátkem, na který se těší snad všechny děti. Adventní čas, vánoční zvyky, voňavé cukroví, zpívání koled, rozsvícený stromeček a samozřejmě rozbalování dárků si děti náležitě užily i ve třídě Lištiček. Odměnou byly jejich rozzářené
oči a projevy radosti z nových hraček, které jim Ježíšek nadělil.
Ve třídě Berušek po úspěšné besídce děti rozbalily bohatou nadílku
a zbytek dní do prázdnin trávily hraním nejen s novými hračkami a těše‑
ním se na vánoční svátky.
Třída Žabiček prožila krásný a pohodový předvánoční čas. Děti dosta‑
ly bohatou nadílku od Mikuláše, společně rozsvítily vánoční stromeček
na náměstí v Sadské, upekly perníčky a užily si ve třídě dárky od Ježíška.
Celá třída se podílela na tvorbě betlému, který byl vystaven v místním
kostele. V novém roce si děti pověděly, kdo jsou Tři králové a vytvořily
postavy z papírových kapesníků na čtvrtku. Nyní se moc těší na cvičení
v Sokolovně.
Po vydařené vánoční besídce v sadském kostele, kde si všechny děti
zazpívaly v doprovodu paní Heleny Saskové, která nás doprovázela hrou
na varhany, si děti ze třídy Delfínků také rozbalovaly bohatou nadílku,
ochutnaly cukroví s čajem, pohrály si s novými hračkami a plny očeká‑
vání se těšily na vánoční prázdniny. V lednu se všichni sešli v plné síle
a vyrazili na plavecký kurz do Poděbrad. Seznamování s vodou děti velmi
baví, neboť mají mnoho nových zážitků a poznatků. Dále školku navští‑
vilo maňáskové divadlo Kašpárek s krásnými pohádkami. Paní Lhotá‑
ková zavítala se svým divadélkem i do třídy Lištiček, kde byly děti velmi
nadšené z pohádky o veverce Zrzečce.
V Kuřátkách jsme se po vánočních prázdninách sešli všichni plni
spousty nádherných zážitků a dojmů, o kterých jsme si povídali. Po‑
slouchat všechny ty radostné příběhy bylo velmi napínavé. Děti je po‑
slouchaly s velkým zájmem. A protože se zima zatím stále ještě nepřed‑
vedla ve své kráse a nemůžeme se zimním radovánkám věnovat venku,
snažíme se přivolat sníh alespoň ve třídě různými zimními činnostmi,
tvořením, nebo velmi oblíbenou třídní „koulovanou“. Protože se blíží

jarní prázdniny a spousta dětí odjíždí za sněhem na hory, připomínáme
si také zásady bezpečnosti při zimních sportech. Jako správní badatelé
také zkoumáme různá skupenství vody a zjišťujeme, kdy se mění z jed‑
noho na druhé. Teď už se těšíme na Maškarní ples, divadelní představení
v nymburském divadle i představení u nás v MŠ, proto předem nakouk‑
neme pod pokličku základů společenského chování.
Rády bychom poděkovaly všem, kteří svým dobrovolným vstupným
přispěli na vánoční besídku MŠ Sadská. Výtěžek s této akce ve výši 5 365
korun byl věnován na opravu sadského kostela.
Dále děkujeme paní Heleně Saskové a panu faráři Jaroslavu Krajlovi
za možnost vystoupení v sadském kostele.
V sobotu 1. února nás všechny čeká masopustní průvod Sadskou
ve spolupráci s divadelním spolkem Vánek. Následně bude veselice po‑
kračovat dětským karnevalem v sadské Sokolovně, který pořádá naše
školka.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

V NÁVAZNOSTI NA MASOPUSTNÍ PRŮVOD POŘÁDANÝ DIVADELNÍM
SPOLKEM „ VÁNEK“

MŠ SADSKÁ POŘÁDÁ V SOBOTU
1. ÚNORA 2020 OD 15.00 HODIN
V SADSKÉ SOKOLOVNĚ

MAŠKARNÍ BÁL
S BAVIČEM
,, JIŘÍM POČTOU z Fun Activit “,
PLNÝ HER, TANCE, SOUTĚŽÍ A ZÁBAVY
PRO DĚTI V DOPROVODU RODIČŮ.
JAKO HOSTÉ VYSTOUPÍ DIVADELNÍ SPOLEK
,, VÁNEK “.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ.
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Z KULTURY

Jaká byla letošní výstava
betlémů
V našem kostele sv. Apolináře se konala již třetím rokem výstava betlémů. Znovu jsme měli možnost zahlídnout betlémy
z různých materiálů, velikostí a pestrým zátiším.
Letos poprvé byly vystaveny tzv. rodinné jesličky. Kdo chtěl, mohl na‑
psat na lístek své přání či prosbu do nového roku a vložit jej přímo do při‑
pravených jesliček vedle Jezulátka. Náš pan farář v neděli 5. ledna 2020
na všechny tyto úmysly sloužil a obětoval mši svatou. Bylo krásné vidět
děti, jak je nesou v průvodu a s rozzářenými tvářemi je pokládají před oltář.
Výstava byla podbarvena jemnými tóny českých vánočních koled. At‑
mosféru umocňovaly rozžaté svíce rozmístěné po celém kostele. Letos
jsme byli také zapojeni do projektu Křesťanské vánoce v Praze a okolí. Při‑
jížděli návštěvníci i z větší dálky se skrytou otázkou, jak asi vypadá kostel,
který je vidět z nedaleké dálnice a svým krásným osvětlením září doslova
do celého kraje? Bylo radostné přivítat také rodáky z našeho města, kteří

uvnitř kostela ještě nikdy nebyli. Myslím, že můžeme být skutečně hrdi
na odkaz našich předků, kteří nám takové bohatství zanechali.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří zapůjčili své betlémy
a tím přispěli k tomu, že výstava byla zase jiná, než vloni. Mám radost, že
jsme se takto mohli dotknout tajemství Vánoc a zakusit skutečně sváteční
atmosféru. Kéž v nás zůstane (byť skrytě) i po celý nový rok!
Helena Sasková

Fotosoutěž

Na fotografii v minulých Sadských novinách
byla kamenná deska s letopočty, kterou najdete nad vjezdovou bránou do dvora domu
č. p. 377 na Palackého náměstí (Prodejna
potravin JIP). Jako první správně odpověděla paní Jana Lhotská.

FOTOHÁDANKA NA LEDEN:
Víte, kde v Sadské najdete tuhle „sprejery“ počmáranou zeď?
Své odpovědi s názvem ulice, čísla popisného, či bližšího popisu místa zasílejte od pondělí 3. února (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček
INZERCE

Z KULTURY A POZVÁNKY

Cestujeme s Katkou
v úterý 18. února od 17:30 v sále,
1. patro KIC, Palackého 257
Katka Tvrdá má pro nás připraven okruh po atraktivní a přitom turisticky
nedoceněné Kambodži.
Angkor, jeden z nejzásadnějších monumentů celé planety, stále výstavnější
a zajímavější hlavní město Phnompenh, tropický svět pláží a ostrůvků
jižního pobřeží, ráj pepře, durianu a dračího ovoce, ale také země Rudých
Khmérů a jejich děsivé genocidy, nebo krále, který hovoří plynně česky…
Přijďte si poslechnou zajímavé vyprávění doplněné spoustou obrázků.

LA CHANSON u kávy
v úterý 25. února od 16 hodin,
1. patro KIC, Palackého nám. 257
Hudebně zábavný pořad nejen pro seniory, hodinka lehkého humoru spo‑
lu s bohatým výběrem písní z oblasti slavných šansonů, muzikálů a šlágrů
pod vedením Jana Víznera.
Vstupné 50 korun

Doktorská pohádka
v neděli 1. března od 15 hodin,
sál 1. patro, KIC Palackého nám. 257
Do ordinace pana doktora Korpuse přichází nejroztodivnější postavy. Jed‑
noho dne přijde hejkal, po druhé se ve dveřích objeví vodník, pak Rusalka
a nakonec i nemocná čarodějnice. Pohádku nám přiváží Nezávisle divadlo.
Vstupné jednotné 50 korun
INZERCE

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme číšníka, servírku.
Bližší informace na mob.: 604 482 498
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Poslední projev Milady
Horákové v Sadské
Rádi bychom vzpomněli, že dne 22. února 1948 pronesla v Sadské svůj poslední projev jedna z obětí komunistické
diktatury Milada Horáková. Úryvek textu pochází z knihy Zory
Dvořákové To byla Milada Horáková. O sadském projevu autorce vyprávěla sestra Milady Horákové Věra Tůmová v roce
1990.
„Milada Horáková považovala za nutné
učinit vše, co bylo v silách nekomunistic‑
kých poslanců, aby se zabránilo komunistic‑
kému puči. Naléhala na předsedu sněmovny
Jožku Davida, aby se na půdě parlamentu
bojovalo tak dlouho, pokud to bude možné.
Její poslední vystoupení na veřejnosti
se uskutečnilo v neděli 22. února v Sadské
u Nymburka. Charakterizovala tu diktaturu
jedné strany jako počátek mravní a hospo‑
dářské devastace. Současně vyjádřila svou
věrnost ideálům humanity a prezidentu
Benešovi.
V Černínském paláci navštívila Jana Ma‑
saryka. Rozhovor s ním v ní vyvolal tísnivý pocit. Rozmýšlel každé slovo.
Nabyla dojmu, že byl střežen. Marně si kladla otázku, co měl na mysli,
když důrazně řekl: „Já udělám.“
(Pozn. Jan Masaryk v únoru 1948 odmítl odstoupit s ostatními demokratickými ministry. Několik dní poté za nevyjasněných okolností zemřel.
Poslední vyšetřování bylo v roce 2003 uzavřeno jako vražda, pachatel
neznámý.)
Zdenka Hamerová
s přispěním obyvatel Sadské

Městská knihovna Karla Viky v Sadské
Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Vás srdečně zvou na přednášku

BÝT NABLÍZKU
NA KONCI CESTY…

Knižní novinky v městské
knihovně K. Viky
Aleš Palán
Jako v nebi, jenže jinak: nová setkání se samotáři z Čech a Moravy
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor
bestselleru Raději zešílet v divočině, přináší setká‑
ní s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace. Rok
a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chod‑
ska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy.
V této knize najdeme rozhovor se ženou, která na horské samotě pár kilo‑
metrů od slovenských hranic žije v podstatě celý život. Setkáme se s chla‑
píkem, který před dvaceti lety koupil staré vojenské auto a v něm se od té
doby skrývá mezi jihočeskými rybníky. Nahlédneme dokonce do poustev‑
ny jediného současného poustevníka, františkána bratra Anděla. Setkání
s českými a moravskými samotáři opět přináší vyhraněné postoje, neopa‑
kovatelné životní příběhy a notnou dávku přírodní mystiky. Oproti knize
Raději zešílet v divočině pak navíc i nečekanou porci humoru.

Daniel Dočekal
Dítě v síti: Manuál pro rodiče
a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace
Tato kniha je přehledný a praktický návod, jak
přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během
současné expanze informačních technologií. Za‑
bývá se mnoha paradoxy dnešní „doby datové“,
která nabízí dětem i dospělým stejně tak úžasné
příležitosti jako dosud netušená rizika.

Vojtěch Matocha
Prašina: Černý merkurit
Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice jsou zavá‑
té sněhem. Od prvního dobrodružství Jirky a En
uplynulo několik měsíců, přímo v tajemné čtvrti
si vybudovali klubovnu zvanou Doupě a objevili
prašinskou část Krchleby, ze které přichází hroz‑
ba pro celé město. Přesto se zdá, že jejich přátel‑
ství slábne. Na koho se ještě mohou spolehnout,
když i oni dva před sebou mají tajnosti? Pod oce‑
lovým nebem se odehraje strhující příběh, který
vyvede z omylu všechny, kdo si mysleli, že na Prašině může nastat klid.
Působivé ilustrace odhalí nová zákoutí a tajné stezky křižující záhadnou
pražskou čtvrť. (kniha pro mládež)
INZERCE

Zkušenosti z doprovázení
umírajících v péči domácího hospice

Ve čtvrtek 6. února 2020 od 17 hod.
v Městské knihovně Karla Viky v Sadské
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

ZE SPORTU
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Basketbalové Vánoce
Vánoční svátky jsou již minulostí a našim
žákyním opět nastal basketbalový kolotoč. Přípravou na extraligu a kvalifikace
o MČR byl pro nás mezinárodní turnaj
v Krakově. Tady byly vypsány pouze tři
kategorie, a tak nás čekaly starty mezi
mnohem staršími týmy, než jsme my.
V kategorii U14 byly dvě skupiny po čtyřech
účastnících. Hned první utkání naše Vosy vyhrá‑
ly, ale v pozdním večerním zápase proti vyspě‑
lejšímu soupeři podlehly. Druhý den jsme v po‑
sledním zápase ve skupině chtěli ukázat lepší
hru a daleko větší bojovnost. Obojí se podařilo
a vítězství nás posunulo do bojů o první čtyřku
v turnaji. S vítězem druhé skupiny jsme sehráli
velmi vyrovnané utkání, kde jsme téměř stále
vedli, ale bohužel neproměnění volných střel
zpod koše nás odsunulo do boje o třetí místo.
V nedělním odpoledni jsme dlouho drželi vyrov‑
naný boj s polskými žákyněmi Basket 4EVER
Ksaweróv, ale již nebyla síla ke zvratu. Celkové
čtvrté místo je ale pro naše mladší žákyně velmi
pěkné, především však jejich herní projev. Nut‑
no říct, že nám chyběla v sestavě zraněná Naty
a do zápasu se jen pomalu vracela po zranění

Makyna. A na výkonu týmu to
bylo znát.
Sadské Vosy startovaly také
v kategorii U18. Tady se zapojily
naše starší žákyně U15. Byly tedy
o tři roky mladší, než jejich sou‑
peřky. První tři utkání byla přes
velký věkový rozdíl sice velmi těž‑
ká, přesto nečekaně vítězná. Dru‑
hý den odpoledne nás čekal zá‑
pas s velmi silným celkem ENEA AZS Poznaň.
Utkání nabídlo velmi pěknou, rychlou hru obou
družstev. Vosy pokračovaly v kvalitním výkonu
a nebýt posledních dvou minut ve čtvrté čtvrtině
(vedly o šest bodů), kdy přišel střelecký výpa‑
dek, mohli jsme slavit další výhru. Bohužel jsme
utrpěli první prohru v turnaji. V posledním utká‑
ní naše žákyně nastoupily proti domácímu celku
Wisla Krakow I. Domácí hráčky byly už na po‑
hled jasně fyzicky vyspělejší, tento rozdíl ale ne‑
byl dlouhé minuty na palubovce vůbec znát. Až
ve třetí čtvrtině, kdy se nám nedařilo střelecky,
polské hráčky nepatrně odskočily, a tento rozdíl
vydržel až do samého konce zápasu. Tím sadské
žákyně obsadily krásné třetí místo.

Naše nejmenší U11‑12 startovaly v kategorii
U13‑14. Fyzické rozdíly na hřišti byly obrovské,
ale pozitivní bylo, že jsme se i tak prali o každý
míč, dali jsme v každém zápase poměrně dost
bodů. Naše soupeřky si bohužel na každý koš
vytvořily několik pokusů díky doskokům. Ne‑
podařilo se nám zvítězit ani v jednom utkání,
ale rozdíly nebyly veliké a hra skutečně na dobré
úrovni. Zážitkem byl pro nás ale každý konec
zápasu, kdy nám polští rodiče tleskali při od‑
chodu a chválili holky za předvedený výkon. Jak
moc nás turnaj připravil na další utkání, se uvi‑
dí doma 18. ledna a pak při kvalifikaci na MČR
25. ledna.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

Tenisová sezóna 2019
Loňská tenisová sezóna byla zahájena
první čtyřhrou 11. dubna 2019 a ukončena díky pěknému a teplému podzimu až
10. listopadu 2019.
Již třetím rokem jsme aplikovali on‑line re‑
zervační systém iSportsystém.cz, který se nám
osvědčil. Rezervace se pro registrované hráče
zjednodušila a využití kurtů je tak přehledné jak
pro uživatele, tak pro samotného správce. Cel‑
kem se v průběhu tří let zaregistrovala více jak
stovka hráčů.
V sezóně 2019 bylo zadáno 538 rezervací,
na které bylo odehráno více jak 800 hodin. Ce‑
loroční permanentku využilo 21 hráčů. Kurty
mimo členů tenisového oddílu a zaregistro‑
vaných hráčů využívali na základě smlouvy
zaměstnanci firmy Parker‑Prädifa (dvakrát

v týdnu) a děti z Tenisové akademie Jana Váni
(jednou týdně, celkem 54 hodin). Přes léto zde
odehráli své domácí zápasy také hráči Sadské
v rámci Tenisové ligy neregistrovaných hrá‑
čů. Vedle již tradičního turnaje Sadské rakety
100+ byly v „deblu“ odehrány další tři turnaje
a v červenci proběhlo letní týdenní soustředění
dětí z TAJV.
Tenisové kurty by nebylo možné udržet v pro‑
vozu bez nezištné pomoci členů tenisového od‑
dílu a dalších uživatelů (především ze skupiny
„Tenisové hvězdy“), kteří při přípravě kurtů
na sezónu, jejich průběžné údržbě, úklidu bě‑
hem roku a zazimování odpracovali ve svém vol‑
ném čase bezpočet hodin.
Každým rokem se snažíme areál dále zvele‑
bit a vylepšit. Po realizaci první etapy výměny

oplocení na konci roku 2018 jsme vloni provedli
nátěry sloupků na sítě, „empajrů“ a venkov‑
ních odpadkových košů, byla opravena hrabla
a sítě na úpravu kurtů, opravena a vymalována
klubovna a zakoupena nová hadice na kropení.
Děkujeme spoluhráči Honzovi D. za sponzoring
a zakoupení dvou velkých smetáků na zametání
kurtů. Díky individuální dotaci od města Sadská
a dotaci od firmy Parker‑Prädifa jsme mohli po‑
řídit nové zástěny na oplocení tenisových kurtů,
tenisové míče a antuku na sezónu 2020.
Všem hráčům a příznivcům tenisu přejeme
do nové sezóny především hodně zdraví a hodně
příjemných chvil strávených na tenisových kur‑
tech. Sportu zdar a tenisu zvlášť!
Jaroslava Kynclová,
tenisový oddíl TJ Sadská

Mládež AFK Sadská má díky
policejnímu středisku v zimě kde
trénovat
Jelikož v Sadské není již řadu let z různých důvodů vhodná sportovní hala
a počet sportovních spolků v Sadské
roste, řešíme každou zimu, kde bude
naše mládež trénovat.
Hala ve škole i sokolovna jsou plně vytížené,
počet dětí v basketbalu i fotbale stoupá (což je ur‑
čitě dobře) a tuto zimu se poprvé stalo, že někte‑
ré naše mládežnické týmy neměly kde trénovat.
Již v minulosti jsme oslovili vedení školního
policejního střediska vzadu u jezera, kde bý‑
valo odborné učiliště, zda bychom v jejich hale
nemohli trénovat. V této hale jsme trénovali již
za mých „mládežnických“ let, hrál se tam řadu
let i basketbal.

Po zrušení odborného učiliště v roce 2008
bohužel již nešlo halu využívat. Když v areá‑
lu vzniklo policejní středisko, několikrát jsme
zkoušeli vedení oslovit i prostřednictvím zá‑
stupců města, ale neuspěli jsme. Jako důvod
bylo uváděno, že do objektu policie nesmí civilní
osoby.
Ale tuto zimu je vše jinak! Po setkání s paní
mjr. Petrou Hofmanovou jsem byl mile překva‑
pen. Domluvili jsme se na dvou dnech v týdnu,
kdy nemá školní policejní středisko v hale žádné
vlastní aktivity a naše přípravky mají konečně
důstojné podmínky pro trénování.
Samozřejmě jsem se zeptal, jak to, že to na‑
jednou jde? Důvod je prostý – i policie zjišťuje

v rámci přijímacího řízení, že fyzická a pohybo‑
vá dovednost je u mnoha mladých lidí v posled‑
ních letech žalostná, a proto se rozhodli podpo‑
rovat děti v pohybu a sportu.
Tomu, nezávisle na nás, předcházela orga‑
nizační úprava a změny v činnostech, které se
ve školním policejním středisku konají, tudíž
bylo možné vyčlenit několik hodin právě pro
sportování dětí.
Tak ještě jednou mockrát děkujeme a věříme,
že se v dohledné době podaří městu zprovoznit
nedostavěnou sportovní halu a bude lépe.
Michal Klokočník
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INZERCE

VOLNÁ MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

ŘIDIČ/SKLADNÍK

(VZV, ŘP sk. C, E, prof. průkaz PODMÍNKOU)

PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
KONTAKT:
Tel.: 606 262 047, 602 100 983, E‑mail: kristyna@kralovi.cz

HRAVÁ ŠKOLIČKA
KAŽDÉ ÚTERÝ NABÍZÍME ODPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ
S VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM
PRO KAŽDÉ DÍTĚ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET
PŘIJĎTE SE S DĚTMI PODÍVAT
JAKÉKOLI ÚTERÝ (15:00 - 19:00 h)
Přihlášku je možné vyplnit na
místě

PRVNÍ LEKCE ZDARMA!!!
KDE: Kostelní 255, Sadská
KDY: Každé ÚTERÝ od 15:00 - 19:00 h
POČET DĚTÍ: 10
CENA: 500 Kč/ 4 hod.
Kontakty:
Telefon: 603 801 032, 608 028 890
Email: hravaskolicka@email.cz
Facebook: HRAVÁ ŠKOLIČKA (uzavřená skupina)
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