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Číslo: 3, ročník: 22, vychází 26. 3. 2021

ZDARMA

Doba K.O.vidová
Březen za kamna vlezem. Letos je to přesné. Trochu přes sílu začínáme
vylézat ven na zahradu, na kolo, i když nám mrznou ruce a lámeme rýče
přes zmrzlou půdu. A když už nás za kamny neudrželo počasí, přišlo vládní
nařízení. Nemůžeme nikam dál než za hranice Sadské.
Jenže co už dělat po roce? Hroutit se nebo to prostě vzít jako příležitost?
Myslím, že za normální situace bych nikdy nedělala dětem domácí jableč‑
nou šťávu z vykrajovaných jablek. Nevařila svíčkovou jen tak pro radost
uprostřed týdne. Nikdy bych koncem zimy nevěnovala tolik času úklidu skle‑
pu, spíže, vyklízení starých kůlen, opravám rozbitých věcí. Dokonce jsem vy‑
táhla archiv fotek a pouštím se do kompletace alb pro naše děti.
Máme zasetá semínka medonosných kytiček a společně opečováváme prv‑
ní lístky palmy ze semínka z Řecka. I já jsem podlehla a koupila pařeniště.
A pořád přemýšlím, kde bychom doma mohli mít slepičky, aby byl přísun
domácích vajec.
Kluci hojně využívají outdoorové fitko v podobě štípání šesti metrů dřeva.
A toho nejmenšího drobečka, i přes nepřízeň počasí a pandemickou situaci,
jsme posadili na kolo bez postranních koleček. Světe div se, nejsou mu ještě

tři roky, šlape a drží rovnováhu. Jen nebrzdí, proč taky? Velkej brácha taky
všechno přeskočí.
Při častých procházkách kolem jezera jsme dokonce viděli na Labi ná‑
kladní loď. Debata o „móc vejký lodi“ nám vystačila na další hodinu.
Den je delší, už žádné výmluvy pro ranní běh, opravení starých regálů
v kůlnách, můžeme přesadit kytky, zkoušet nové recepty. Pozorovat pučící
stromy a první květy na skalce.
Máme čas i sbírat bobky po svých psech. Já vím, že to obnáší dost velké
sebezapření, ale mezi námi žijí i děti, které občas padají, nebo lidi, co ne‑
chtějí koukat jen do země, aby domů nepřinesli cizí ***. Máme čas. Proč
se nevěnovat i ohleduplnosti a prostě po svém mazlíku ten bobek neuklidit?
Přeju nám všem, abychom našli odhodlání tvořit, plánovat, radovat se
z nadcházejících slunečných dní. Abychom dobře spali a jedli. Abychom se
měli rádi a radovali se z věcí, které jsme často chápali jako samozřejmost. Ať
už vytáhneme šicí stroje nebo sekery, pořád je tu „něco, co můžeme udělat“.
Můžeme zasadit strom a za čas říkat vlastním vnoučatům: „To je ten strom,
jak jsem zasadil v době covidové. A proč? Protože jsem konečně měl čas.“
Anna Pýchová
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 10. března 2021
Rada města schválila:
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola
Sadská k 31. prosinci 2020. Rada
města současně schválila převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Sadská k 31. prosinci 2020 ve výši
17 444 korun do rezervního fondu
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Sadská k 31. prosinci 2020. Rada
města současně schválila převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Sadská k 31. prosinci 2020 ve výši
1 668 korun do rezervního fondu
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Sadská
k 31. prosinci 2020. Rada města
současně schválila převedení výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Kulturní a informační
centrum města Sadská k 31. prosinci 2020 ve výši 16 272 korun
do rezervního fondu
Tabulka 1
Pořadí
1.
2.
3.

zveřejnění záměru pronajmout
1/5 pozemků ve vlastnictví města Sadská zapsané na LV č. 2344,
parc. č. 1498/12 o výměře 87 m²,
1498/30 o výměře 43 m² a parc.
č. 1498/31 o výměře 1 m² (celkem
26 m²)
zveřejnění záměru pronajmout
pozemek parc. č. 2381/1 o výměře
49 m² ve vlastnictví města Sadská
zapsaného na LV 2344
Společnost Deblice – lesy s.r.o.
požádala o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem lesů
do roku 2025, kdy bude končit
Lesní hospodářský plán tak, aby
bylo možné vytěžit stanovených
10 tis/m³. Do současnosti je vytěžených 3 tis/m³. Rada města schvá‑
lila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem pozemků určených
k plnění funkcí lesa ze dne 19. listopadu 2015 se společností Deblice –
lesy s.r.o., Dymokury, do 31. prosince 2025 za roční nájemné ve výši
220 tisíc korun bez DPH.

Název firmy
STAFIKO PODĚBRADY, spol. s r.o.
Realitní a stavební společnost, s.r.o.
EMH stavební CZ, s.r.o.

Tabulka 2
Pořadí Název firmy
1.
HALKO stavební společnost, s.r.o.
2.
Miramid, s.r.o.
3.
Prostav, s.r.o.

Výsledek výběrového řízení – vý‑
běr dodavatele na rekonstrukci
budovy „Muzea“
Do výběrového řízení na realizaci akce „Stavební úpravy objektu
č.p. 257 v Sadské a souvisejícího
veřejného prostoru“ bylo podáno
osm nabídek na stavební úpravy
objektu a sedm nabídek na stavební úpravy souvisejícího veřejného
prostoru.
Rada města stanovila pořadí
na prvních třech místech a vybrala
jako dodavatele na stavební úpravy
objektu č.p. 257 společnost, která podala nejvýhodnější nabídku
v korunách bez DPH a umístila se
na 1. místě (viz tabulka 1)
Rada města stanovila pořadí
na prvních třech místech a vybrala
jako dodavatele na stavební úpravy veřejného prostoru u budovy
č.p. 257 společnost, která podala
nejvýhodnější nabídku v korunách
bez DPH a umístila se na 1. místě
(viz tabulka 2)

IČ
61680346
41432037
01972197

Cena bez DPH
17 080 844 Kč
20 353 880 Kč
20 925 575,26 Kč

IČ
43090150
24194506
25105914

Cena bez DPH
4 793 448,49 Kč
4 924 115,54 Kč
4 998 980 Kč

Pomoc sociální
pracovnice
Pokud si nevíte rady s registrací k očkování nebo máte z očkování obavy
a potřebujete poradit, neváhejte se obrátit na pracovnici Městského úřadu
Sadská paní Jitku Nedělovou na telefon 602 659 704. Sociální pracovnice
také zajišťuje zdarma roušky a respirátory pro potřebné. Roušek pro venkovní nošení máme dostatek pro všechny, respirátorů je bohužel omezené
množství pouze pro ty, co je nejvíce potřebují.

Vážení zájemci o vítání nových občánků,
bohužel je nutné z důvodu ochrany zdraví občanů
posunout plánovaný dubnový termín
Vítání občánků na 4. května 2021.
Snad v té době bude situace již lepší a vítání
bude možné opět v nějaké odpovídající formě uspořádat.

Počet bodů
100
87,939
86,220

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

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

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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Dvě slunce Anety Langerové rozzářila amplióny
v Sadské
Aneta Langerová se spojila s iniciativou #kulturunezastavis
a v rámci happeningu OŽIVENÝ OBECNÍ ROZ‑HLAS zazpívala
v sobotu 20. února 2021 do ampliónů na čtyřech místech naší
krásné vlasti. V Sadské zazněl Anetin hlas přesně v 19 hodin
za doprovodu klavíristy Jakuba Zitka.
Z bezpečné vzdálenosti jsme tak mohli slyšet a společně si s Anetou
zapívat tři krásné písně z jejího nového alba Dvě slunce: Bílý Den, Marii
a poetickou píseň Jak krásné je být milován. Nechyběla něžná tečka na závěr: Voda živá. „Bude to chtít trochu představivosti. I když mě neuvidíte, můžete si zpívat se mnou tak, jako je tomu na koncertech. Zůstaňme
ve spojení a neztrácejme naději, ať hudba zní a Dvě slunce svítí!” vyzvala
nás Aneta.
Iniciativu #kulturunezastavis založil soubor Cirk La Putyka. Celá akce
není realizována za účelem protestu proti vládním nařízením. Poukazuje pouze na paralýzu kultury, kulturních zařízení a kulturního průmyslu
a na absenci kultury ve společnosti. Velice děkujeme Anetě Langerové a jejímu týmu za krásný zážitek. Také moc děkujeme všem, kdo se na rychlé
akci podíleli: panu starostovi Milanovi Dokoupilovi, ředitelce ZŠ Blance Žánové a paní matrikářce – vládkyni městského rozhlasu Pavlíně
Koubové.
Zdenka Hamerová

Obnova ulic pokračuje
I přes komplikace s počasím a omezený počet pracovníků kvůli covidu
pokračují opravy chodníků. V první polovině března se stavěl nový povrch
parkoviště u bytovek v ulici Dr. Sokola, kde se zároveň dělaly i nové kanalizační přípojky. V těchto dnech probíhá oprava žulové dlažby ve střední
části Kostelní ulice. V celé Kostelní ulici budou chodníky z drobné žulové

mozaiky, tak aby byl co nejvíce zachován její historický ráz. Dolní část
u náměstí bude opravena v druhé polovině letošního roku v rámci rekonstrukce budovy muzea, o níž jsme informovali v jednom z předchozích vydání Sadských novin.
(red)

Sbírka na kapli
O kapli Panny Marie Bolestné toho již bylo hodně napsáno. Kdysi bývala nádhernou součástí rozsáhlého lázeňského komplexu založeného nad zázračným pramenem léčivé vody.
Nyní zůstala chátrající a opuštěná stranou Sadské, z části zahrazena plotem, nešťastně
obklopena továrními budovami a sklady v těsné blízkosti frekventované silnice Praha –
Hradec Králové.
Město Sadská se kaple ujalo a získalo ji v roce 2019 od římskokatolické církve do svého majetku. Hodlá ji financovat z dotace pro obnovu historických památek, ale zároveň oslovilo i veřejnost a zřídilo sbírku
a transparentní účet. Epidemie nemoci covid-19 zbrzdila úplně všechno a nikdo nemá na rozdávání. Do kasičky se vybíralo i při akcích KIC, to nyní také není možné. Kdo by však chtěl přece jen přispět finančním
darem, zde je číslo transparentního účtu: 008248‑504348369/0800.
Přes webové stránky města se můžete podívat, že je na účtu 58 tisíc korun. Děkujeme všem laskavým
dárcům, kteří přispěli na účet, nebo koupením kalendáře, případně do kasičky. Kasička pro sbírku v hotovosti je v KIC a naposledy do ní přispěla Základní kynologická organizace Sadská částkou tisíc korun.
Děkujeme.
Zdenka Hamerová
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Provoz biodvora
Od 16. března 2021 je opět pro veřejnost otevřen biodvůr v ulici „K cyklostezce“. Prozatím ale funguje jako „samoobsluha“, tedy bez obsluhy,
která by vám s uložením odpadu pomohla. Proto prosím dodržujte pokyny
napsané na tabuli u hlavní brány. Všechny kontejnery jsou popsány, takže
doufáme, že každý pochopí, co kam patří. Taktéž prosíme o dodržování
pořádku a čistoty. Můžete využít i nářadí, které je k dispozici u dřevěné
boudy.
Zároveň prosím sledujte webové stránky města a FB profil, kde se objeví veškeré případné změny. Pokud by se našel někdo z občanů, který by
se chtěl zapojit jako obsluha biodvora, kontaktuje prosím vedení města.

Nepořádek u kontejnerů

Otevírací doba biodvora:
úterý a čtvrtek 15 až 17 hodin
sobota 8 až 12 hodin
Michal Němeček

Během noci v pátek 5. března se objevila u kontejnerů patřícím k bytovkám v ulici Dr. Sokola a Rašínova velká skládka domovního odpadu „odjinud“. Prosíme občany, kdyby si náhodou všimli nějakých lidí a vozidel,
které podobné odpady rozvážejí po Sadské, aby to neprodleně oznámili
na Městskou policii.
Michal Němeček

Tradiční dubnové kulturní
akce KIC
V dubnu se obvykle konají dvě velké a hojně navštěvované akce ve spolupráci s několika spolky – Klicperovy divadelní dny a pálení čarodějnic,
které jsou spojené s „čarodějnou stezkou“ na Skálu a s diskotékou a občerstvením. Nyní již víme, že ani jedna akce se v plném rozsahu neuskuteční.
Pro Klicperovy divadelní dny jsme zatím zvolili jiný termín: 10. až
13. června 2021, a budeme doufat, že se divadelní přehlídka povede alespoň v omezeném režimu.
Čarodějnice, tak jak jste na ně byli zvyklí, bohužel slíbit nemůžeme. Věřte, že je nám to velice líto. Přejeme vám krásné jarní dny plné naděje, hezké Velikonoce a hlavně dobré zdraví.
Za KIC Zdenka Hamerová
INZERCE
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Velikonoce kdysi a dnes
Kdysi dávno nebyl Egypt destinací s all‑inclusive hotely a turistickými re‑
sorty, nebyla to země s konvoji autobusů jedoucích s turisty k Cheopsově py‑
ramidě a nebyl to ani stát s odpadky v příkopech všude tam, kde končí pomy‑
slná „čára/ hranice“, kam už pravděpodobně noha turisty nezavítá…
Egypt byla velmoc ve starověkém světě, nejmocnější po mnoho staletí. Byla
to říše, jejíž panovníci – faraónové byli zároveň považováni za bohy. Říše,
kde po velmi dlouhou dobu vzkvétala vzdělanost a rozvíjela se architektura,
kultura, medicína i věda. Také ovšem mocnost známá zotročováním mnoha
kmenů a národů z jiných zemí.
Kdysi dávno nastal v okolí Egypta obrovský hladomor, který trval sedm let.
Příběh o tom vypráví 1. Mojžíšova kniha ve Starém zákoně v Bibli. Židovský
sedmnáctiletý mladík Josef se po určitých dramatických životních peripetiích
dostal do Egypta, a přestože doma měl roli tatínkova oblíbeného syna a pro‑
těžovaného dítěte, jeho život v Egyptě byl nejdřív o tvrdém pádu na dno. Je to
o místech, která bychom si k životu dobrovolně nikdy nevybrali: otroctví, kři‑
vé obvinění ze sexuálního zneužití, dlouhé vězení, opovržení, vytržení z vlast‑
ní kultury, samota, zklamání a jedno obrovské „proč?“
Co mně na tom fascinuje: Josef nepromrhal svůj život tím, že by se utápěl
v sebelítosti, v hořkosti, ve spřádání plánů, jak to všem „natře“, jen co bude
zase na svobodě, ale žil bezúhonný život, ve kterém respektoval lidi kolem
sebe a měl úctu vůči Bohu Hospodinu, o kterém mu kdysi vyprávěl tatínek Já‑
kob a maminka Ráchel. To trvalo skoro třináct let.
Když bylo Josefovi třicet let, dostal se z vězení a v krátkém čase se z té nej‑
hlubší jámy a ze dna dostal mezi smetánku faraonova dvora a stal se druhým
nejmocnějším mužem v egyptské říši. Mohla se za ním přistěhovat početná
rodina a v celém tom příběhu vidíme množství odpuštění, nových začátků,
uzdravení a šťastných konců.
Ale uplynulo 430 let a na tento příběh Josefa se dávno zapomnělo a novou
politikou faraonova dvora bylo využít židovský národ, který vzešel z potomků
Josefa, k pomocným (otrockým) pracím na stavbách nových měst a pyramid
a paláců…
Příběh pokračuje a na scéně se objevil Mojžíš, který po dlouhé době mohl
motivovat Izraelce k odchodu/exodu z Egypta, k čemuž došlo po sérii mnoha

nečekaných a zvláštních situací, katastrof a těžkých ran. Před Izraelity bylo
očekávání vlastní země, kde každý člověk bude důležitý a respektovaný, země
bez poroby.
A právě noc před tímto odchodem z egyptského otroctví do svobody je nazý‑
vána Velká noc. Židé si ji od té doby měli a mají připomínat každý rok.
Co asi lidé čekali, když si ve spěchu balili svá nejnutnější zavazadla a když
věděli, že otroctví, beznaděj a lopota po více než 400 letech končí a začíná
něco nového?
Mnohem později po zemi zaslíbené, Izraeli, chodil Ježíš, který ukazoval
opět nejrůznějším lidem ze všech společenských sfér, že člověk nemusí pro‑
žít celý život v beznaději, neodpuštění, útlaku, ve vězení své mysli, v nemo‑
cech, ve striktních náboženských pravidlech nebo v různých omezeních. Ježíš
ukazoval lidem v každém okamžiku Boží lásku a zájem o jednotlivce a to, že
na každém muži, ženě i dítěti Pánu Bohu osobně záleží. On – Boží syn – při‑
šel, aby lidem dal svobodu.
Pro mnoho těch, kdo tehdy vládli, to nebylo přijatelné. Svoboda pro člo‑
věka? Co když to ohrozí mocné? Lepší bude, když se mistra a učitele radši
nějak zbaví… Tyto konkrétní Velikonoce neskončily smrtí Ježíše ukřižováním
na golgotském kříži, ale opět vítězí život nad smrtí a světlo nad tmou. Pří‑
běh po ukřižování totiž pokračuje tím, že Zachránce Ježíš Kristus je třetí den
vzkříšený. A začnou se dít věci…
A další Velikonoce, kdy téměř veškeré evropské národy poslední stovky
let oslavují v čase března nebo dubna příchod jara, nový život, konec zimy
a chladu a možnost sázet rostliny, pěstovat něco na polích a těšit se z mláďat
hospodářských zvířat. Na jaře chodíme i my rádi obdivovat na zahrádku, co
nám tam už vykukuje z hlíny, a nereptáme (na rozdíl od léta), jak ta tráva
strašně rychle roste a hlavně plevel… Naopak, člověk je z každého zeleného
lístku nadšený.
Loňské Velikonoce a pravděpodobně i ty letošní budou opět zvláštní, pro‑
tože kvůli pandemii covidu mnozí nebudou moci prožít svátky tak, jak byli
zvyklí – s rodinou, přáteli, na chalupách, na cyklovýletech Polabím, možná
první grilovačkou se sousedy, koledováním či setkáním v kostelích či v hos‑
podě, na fotbale nebo na bowlingu, anebo minidovolenou v Paříži, Kodani,
Barceloně, New Yorku… kdekoliv na prodlouženém víkendu.
Chci vás povzbudit, že každý z nás máme volbu vybrat si, jak se budeme
každý den na svět kolem sebe dívat: vybereme si pohled naděje, svobody, od‑
puštění a pokoje, anebo si nasadíme brýle, kterými vnímáme jen omezení,
těžkosti, frustraci a depresi?
Máme velkou výsadu, že žijeme v Sadské, kde je v okolí tak krásná příroda.
Jako inspiraci přikládám předjarní fotky z nejbližšího okolí a přeju vám, ať
můžete během letošních Velikonoc objevit něco krásného ve své blízkosti. Ať
máte v životě novou naději a ať můžete prožít Velikonoce s Božím požehná‑
ním a pokojně.
Není to totiž o protikoronavirových restrikcích, ale o nastavení našeho
úhlu pohledu. Mít radost můžeme i letos, ať už nás čeká cokoliv.
Zuzana Sedláčková
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Náměstí se školou, radnicí a morovým sousoším, foto Michal Němeček

„Bejvávalo“ – Mariánské sousoší na náměstí IV.

KRÁSNÉ MĚSTO SADSKÁ
V dnešní části nechme promluvit naše předky prostřednictvím
vyrytých nápisů na středovém soklu. Ukrývají jistě smutné
vzpomínky na krušné doby. A shledávají prostřednictvím proseb
za doprovodu uctívaných patronů kýženou naději lepších časů.
V úvodu však zmíníme ještě pár vět týkající se povinnosti osvětlování sousoší.
Na mariánské pyramidě byla zřízena lucerna, která se každou sobotu rozsvěcela. A také v ochtábech mariánských ( po dobu osmidenní
oslavy významných mariánských církevních svátků) a svátcích jiných
svatých tohoto sousoší. Povinnost k rozsvěcení měl majitel domu
č. p. 379. Za tuto nařízenou povinnost mu byly vypláceny tři zlaté
ročně. V pozdějších letech bylo osvětlování mariánských sloupů zapovězeno.

VE FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH SADSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
skrze

2020

Nápisy
Na centrálním soklu Panny Marie nacházejí se tři vyryté nápisy.
Vyprávějí nám krátká duchovní poselství a pohnutky samotné stavby.
Oslavují matku Ježíšovu jako ochránkyni před pohromami a ukrutnostmi.
Všechny nápisy ukrývají v sobě stejný chronogram a to letopočet
posvěcení. Slovo chronogram vzniklo spojením řeckých slov chronos
(čas) a gramma ( písmeno). Letopočet získáme sečtením všech římských číslic v nápisu. Římské číslice jsou graficky zvýrazněny větším
typem písma. Číslici V ( pět) zastupuje jak souhláska V, tak samohláska U. Písmeno W udává dvojité V, tedy číslici deset. Nutnost vytváření chronogramů omezovalo duchovní autory textů. Níže uvedené
nápisy jsou uváděny v podobě, jak je uvedl profesor Paroubek ve své
kronice, tedy včetně znaku: a dřívějšího znaku rozdělení slova (=).
Severní nápis
Český nápis nám pojmenovává všechny postavy ztvárněné na sousoší. Poukazuje na hlavní pohromu, která Sadskou věky trápila – čas-

koLIkere nesstasnI
ohnIe k CtenI: roDIC=
kV bozI a sVatI patro=
nI: WaCLaVa apoL=
LInarIsse fLorIanna LI=
borIa rozaLIe posta=
VILI strapenI saDsstI

Severní nápis

té požáry. Je velmi pravděpodobné, že tento text byl zadán sadským
měšťanstvem. Zatímco autorství zbylých stran lze připisovat církevním hodnostářům. Chronogram uvádí letopočet 1748.
Východní nápis
Východní nápis je v latině a v českém překladu zní: „Od moru, hladu a války, škodlivého ohně, ochraňuj nás Boží rodičko, Panno blahoslavená – ochranitelkyně naše.“ Tato strana nám připomíná všechny
pohromy, které tížily sadské občany, a poukazuje na ochránkyni Bohorodičku Pannu Marii. Opět chronogram uvádí rok 1748.
Sadská od kostela, olej, Adolf Beneš

Z HISTORIE MĚSTA

a-peste-faMe-et

a = od, peste = mor,
fame = hlad, et = a

beLLo-noXIo

bello = válka,
noxio = škodlivý

Igne‑tVere‑nos

igne = oheň,
tuere = chránění
před nebezpečím,
nos = nás

dei = deus = Bůh,
DeI‑genItrIX-VIr genitrix = rodička,
virgo = panna
benigna = dobrotivá
go‑benIgna‑pro (blahoslavená), protectrix = ochránkyně
teCtrIX-nostra

nostra = naše
Jižní nápis

Východní nápis

Jižní nápis
Jižní stranu soklu pokrývá latinský nápis, který
vypráví obdobné sdělení jako český text na severní straně. Současná podoba textu však není
původní. Při historických opravách došlo, pravděpodobně z důvodu špatně čitelného textu,
k vynechání dvou řádků. Současná podoba nápisu zní: „Po pádech ohně – matce boží a svým svatým ochráncům: Václavovi, Apolinářovi, Florianovi a Liboriovi a Rozárii ze slibu zbožného chudí
sadští postavili.“

Původní jižní nápis podle Paroubka

Dle popisu F. A. Paroubka mezi druhým a třetím
řádkem bylo slovo „aVe“ a mezi třetím a čtvrtým
řádkem bylo uvedeno „speCIosa Ma:“. V překladu „Zdrávas matko nejkrásnější“ (ave = zdrávas,
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post = po,
fata = osud,
post-fata-IgnIs-VIr
ignis = oheň,
virgini = panna
deipara = Matka
(Bohododička),
gInI-DeIpara-e-sanC
e = a,
sanctis = svatý
que = a,
tIs-qVe-sVIs-tVteLa suis = svým, tutelaribus = ochránce
rIbVs-WenCesLao Václav
aproLLInarI-fLorI Apolinář, Florián
Liborius, et = a,
ano-LIborio-et-ro
Rozálie
ex = z, voto = slib
saLIae-eX-Voto-pIa (zasvěcení),
pia = zbožná
paupertas = chupaVpertas-saD
doba,
sadczensis = sadští
ex = z,
CzensIs-eX-strV
struxit = postavit
XIt

speciosa = krásná, ma = mater = matka). Tato
slova se nacházela v orámování. Chronogram této
části poukazoval na letopočet 1106. Tento letopočet však profesor Paroubek nijak nerozebírá. Jistě
se něco špatného v Sadské tohoto roku událo, ale
všechny dostupné prameny o tom jen skoupě mlčí.
Naopak profesor počítá letopočet 1717, a to tak,
že k orámovanému chronogramu (1106) přičte
chronogram prvních dvou řádků (611) a získá rok
1717. V tomto roce se v sadské udála velká pohroma – mohutné krupobití. Další rozbory profesor
neuvádí. Zda autor chronogramů chtěl poukázat
pomocí nějaké další kombinace na nějaký další
nešťastný letopočet – bohužel nevíme.

Fotosoutěž

Jan Hofbauer

V minulých Sadských novinách byla „kubovská kočička“ hlídající vchod domu č. p. 360 v ulici Spálená. A i tentokrát se do naší soutěže akčně zapojily žákyně naší ZŠ, a to Viktorie
Šimková (4. A) a Eliška Brtková (4.C), které správně odpověděly téměř současně.

 OTOHÁDANKA
F
NA TENTO MĚSÍC:
Poznáte, na kterém domě v Sadské najdete
zuto ozdobnou mříž?
Své odpovědi s názvem ulice a č.p. domu,
kde tuto mříž najdete, zasílejte od čtvrtka
1. dubna (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
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Já a karanténa
V karanténě se cítím v bezpečí, protože nejsem v kontaktu s ostatními
lidmi, tak nemohu nakazit babičku a prababičku, které patří do rizikových
skupin. Má to ale i své nevýhody.
Hlavní nevýhodou je, že se nemohu vidět naživo s kamarády. Také při
videovýuce se objevují problémy. Občas se celý hovor „sekne“. Při diktátu někdy špatně slyším. Když se chci v hodině přihlásit pomocí ručičky
na obrazovce, tak to občas trvá celou minutu. Také mi nevyhovuje, že mě

doma rozptylují všechny věci okolo. Nemohu se pořádně soustředit. Někteří moji spolužáci nemají na počítači kameru, takže se nevidíme.
Baví mě procvičování učiva pomocí odkazů, které nám posílá naše paní
učitelka. Různá videa a hry jsou moc fajn. Mám také více času na své koníčky. Pouštěl jsem s tátou letadélko na ovládání, hrál jsem si se stavebnicí Lego. Naučil jsem se některé věci na počítači, jako třeba rychleji psát
na klávesnici. Je to zajímavá zkušenost, ale už se těším do školy.
Jakub Mysliveček, 5. B

Jarní prázdniny
Prázdniny byly moc hezké. Hrála jsem si venku s mou sestrou. S maminkou jsem chodila na procházky do lesa. Naše nejdelší procházka byla
dlouhá 8,5 km. Doma jsem si hrála s králíčkem Bellou. Taky jsem pomáhala rodičům a četla jsem si. Dělali jsme jarní truhlíky na okno. Telefonovala jsem si s kamarádkami, které mi moc chybí. Jezdila jsem na koních a elektrické koloběžce. Učila jsem se vařit. Míchaná vajíčka zvládám
sama a perfektně. Kdyby nebyla tato „covidová doba“, mohla jsem lyžovat
na horách.
Kateřina Bečková, 3. B
Původně jsme chtěli trávit prázdniny na horách, ale kvůli opatřením
to nebylo možné. Tak jsme prožili jarní prázdniny poprvé doma. Prázdniny začaly tím, že jsme slavili maminčiny narozeniny. Já jsem pomáhala
ozdobit dům a péct dort, což mě moc bavilo. Bylo to super! Skoro každý
den jsme chodili na krátké procházky. Potom jsem si hrála se sestrou. Večer byl čas na společenské deskové hry. O víkendu jsme pracovali s tátou
na zahradě a konečně jsme se tam naobědvali. Prázdniny utekly jako voda.
Já a moje rodina jsme si je moc užili.
Eliška Hejná, 3. B
Tyto prázdniny jsem strávil jen v Milčicích, protože se nemohlo jezdit
do jiného okresu. Měli jsme v plánu jet s rodinou na chatu. Místo toho
jsme si hráli venku na zahradě kolem našeho domu. Často jsem skákal
na trampolíně s bratrem a sestrou. Moc rádi chodíme s rodinou na procházky kolem rybníka. Hodně času nám zabere krmení zvířat. Moje oblíbená zvířata jsou náš pes Endy, kočka Líza a Micka, dvě koťata a dva papoušci. To je vše, co jsem dělal o jarních prázdninách.
Štěpán Král, 4. C
O jarních prázdninách jsme slavili maminčiny narozeniny a tátův svátek. Našemu psu Anarovi bylo deset měsíců. Chodili jsme s ním na procházky a cvičili ho. S babičkou jsem vybarvovala mandaly, s tátou jsem

hrála šachy a stříhala stromky. Anar nám pomáhal, hrál si s větvemi. S babiččiným pejskem Fandou jsem dělala hlouposti a s mamkou jsem hrála
badminton. Učila jsem se bruslit zatím jen na zahradě. Moc se těším, až
zase půjdu na prezenční výuku.
Bára Knoblochová, 4. C
Než se zavřely okresy, tak jsem ještě stihla jet na hory. Jela jsem s babičkou a dědou na tetinu menší chatu v obci Bartošovice v Orlických horách.
Strávili jsme tam bohužel jen dva dny, ale stihli jsme to projít asi úplně
celé. Byli jsme i v Polsku. Mezi Bartošovicemi a Polskem teče řeka Divoká Orlice. Za války tuto obec obsadili Němci, takže je tam spousta domů
v německém stylu. Ty mají dřevěné základy a malinká okna. Prošli jsme se
také v bunkru Hanička, to se mi líbilo nejvíce. Viděli jsme louky, na kterých bychom mohli příští rok jezdit na běžkách. Před obcí je obora, kde se
nacházejí srny, mufloni, jeleni a koně.
Eliška Brtková, 4. C
		
V minulých letech jsme trávili jarní prázdniny na horách. Původně jsem
se letos chtěl naučit jezdit na snowboardu. Letošní prázdniny byly ale jiné.
Tak jako celý rok, kvůli pandemii koronaviru. Naše rodina dodržovala
opatření a chránila se. Byli jsme stále doma, nenavštěvovali jsme se s blízkými, jen v nejnutnějších případech jsme jezdili nakupovat potraviny.
Využili jsme možnost otestovat se zdarma u nás v Sadské. Testy ukázaly,
že taťka je pozitivní. Zbytek naší rodiny tak zůstal dva týdny před prázdninami v karanténě. Taťka byl celou dobu v jedné místnosti a nevycházel
ven. Jídlo mu nosila mamka v roušce a rukavicích. PCR testy bohužel
potvrdily, že já i mamka jsme také pozitivní. Moje dospělá sestra s námi
v karanténě nebyla, bydlela u přítele. Vozila nám léky a potraviny, za to jí
patří můj velký dík. Taťka měl těžší průběh nemoci, já a mamka spíš lehčí
průběh, ale i tak to bylo hodně nepříjemné. Jarní prázdniny jsme strávili
jinak, než jsme chtěli. Skoro tři týdny v karanténě.
David Mašata, 5. B
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Co se mi líbí na online
výuce?
Všichni si na distanční výuku stěžují. My bychom se také raději učili
ve škole, ale na třídnické hodině jsme naopak hledali klady on‑line výuky.
A přišli jsme na spoustu věcí!
Učíme se kratší dobu, mám potom víc času na rodinu a zábavu. (Anička)
Dodržujeme opatření, nestýkáme se – ale přes obrazovku se vidíme a povídáme si. (Eliška)
Můžu vstávat o hodinu déle. (Ema)
Mám školu doma, nemusím vyjít z baráku. (Aleš)
Nenosím na zádech tašku – mám všechno doma a nic nezapomenu.
(Stázka)
Naučili jsme se pracovat na počítači, fotit, posílat zprávy. (Eli)
I když do školy nesmíme, můžeme se přes obrazovku vidět. (Luky)
Jsme samostatnější, děláme spoustu práce samy – úkoly, vaření. (Sisi)
Nemusím vstávat v 6 ale až v 8 hodin. (Jenda)
Nechodím do školy za tmy. (Dan)
Máme víc času na rodinu – mamka je se mnou doma. (Eliška)
Když něco nechápu, spojíme se s paní učitelkou. (Kiky)

Na samostatnou práci mám víc času. (Táďa)
Doma nemusíme nosit roušku. (Aninka)
Můžu si psát s paní učitelkou přes WhatsApp a posílat jí své práce. (Pája)
Máme hodně času na plnění úkolů. (Anežka)
Můžeme se vrátit kdykoliv k prezentacím učiva – třeba večer. (Emi)
Jsme rozdělení na dvě skupiny – paní učitelka má na nás víc času. (Eliška)
Učí se se mnou celá rodina. (Kačka)
Žáci 4. B

Jedlé obrázky
I při distanční výuce jsou děti stále kreativní. V pracovních činnostech měly tentokrát vytvořit „jedlé obrázky“.

Březen – za kamna
vlezem
Vždy, když si myslím, že už mne nic nemůže překvapit, bývám poučena o opaku. Přes únorový optimismus přišlo nové
omezení a hned má březnová pranostika pravdu. Pokud jsme
poctivě a ohleduplně dodržovali za kamny vše, co nám bylo
uloženo, věřím v brzké zlepšení.
Přítomnost dětí ve školce je vládním nařízením zakázána. Dospěláci
však nezahálejí. V opuštěné třídě Žabiček byla zrealizována kompletní
rekonstrukce sociálního zařízení. Ve všech ztichlých třídách provedl personál důkladný jarní úklid a desinfekci
a také vyměnil zimní výzdobu za jarní.
Letos se zima téměř ukázkově brání
odevzdání žezla a bez ohledu na jarní
květy v oknech nás v sobotu 20. března ráno přivítala sněhem. Jaro ale už
dělá pokusy, jak zpívají pánové Svěrák
a Uhlíř, a určitě zimu dříve či později
zažene.
Děti plnící povinnou předškolní docházku se distančně vzdělávají a dostávají své úkoly prostřednictvím našich

webových stránek. Splněné úlohy si děti zakládají do portfolií, které se
po znovuotevření stanou součástí jejich hodnotících složek. S myšlenkou ulehčení situace a pomoci k zabavení ratolestí v domácím prostředí
i ostatním rodičům poskytujeme nápady na činnosti i pro mladší děti. Někteří s námi komunikují třídními maily a tak můžeme nejen vidět, jak si
děti vedou a zhodnotit jejich výtvory, ale také si můžeme s rodiči vyměnit
pár povzbuzujících slov v této skutečně speciální době.
Za celý kolektiv Mateřské školy přeji všem hodně zdraví a trpělivosti
a těšíme se brzy na shledanou.
Jitka Hrabinská

Z KNIHOVNY
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Co se děje v knihovně
Začátkem března jsme spustily nové webové stránky, které
jsou propojeny s KIC, ve stejném designu, s tím rozdílem, že

naše jsou na červeném podkladu a Kulturního centra na zeleném a s podrobnými aktualizovanými informacemi.
Během uzavírky knihovny jsme pracovaly na precizním třídění našeho
knižního fondu (má přes 16 tisíc titulů), knihu po knize kontrolujeme,
přebalujeme, nově označujeme. Opotřebované, poškozené a dlouhodobě
nepůjčované vyřazujeme. Pustili jsme se do renovace skladové místnosti,
v ní budeme ukládat nově připravené a žánrově rozdělené krabice s knihami do naší burzy.
Knihovna je uzavřena kvůli covidu‑19 již od 18. prosince. Nařízení se
stále mění, jednou bezkontaktně (knihy se vyměnily se čtenáři za zavřenými dveřmi) a nyní zas možnost výdejního okénka (u nás dveří). Čtenáři,
volejte na některé z těchto čísel:
325 595 378, 777 508 678 Dudková,
721 353 626 Haláčková, anebo pište e‑mail na:
info@knihovnasadska.cz, abychom o vás věděly a mohly vám knihy dopředu připravit.
Vaše knihovnice

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Jarní oběť
Anders de la Motte
Nový psychothriller z pera Anderse de la Motte, stálice na nebi hvězdných švédských autorů. Valpružina
noc, rok 1986. Magické oslavy nástupu jara v lesích
kolem zámku Bokelund v jižním cípu Švédska vydaly
svou oběť – šestnáctiletou Elitu Svartovou, zabitou rituálním způsobem. Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze
stopy. Třiatřicet let poté se do téhož zámku nastěhuje doktorka Thea Lindová. Fascinována dávnou tragédií i místními legendami o divokém lesním
muži postupně odhaluje až příliš podobností mezi vlastní bouřlivou minulostí a Elitiným životem.

Umění být zdráv
Jan Vojáček
Být zdráv v 21. století znamená zvědomit si důležité
aspekty našeho života. Týkají se různých oblastí našeho životního stylu, psyché a prostředí, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje a formuje. Tato kniha není
univerzálním návodem, její autor MUDr. Jan Vojáček
se v ní snaží nastínit principy, které považuje za důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí. Nemá nahrazovat lékařskou péči, ale má být jejím doplňkem.

Stříbrná křídla
Camilla Läckberg
Fayein exmanžel Jack je ve vězení a ona sama začala nový život napůl mezi Itálií, kde v luxusním sídle
ukrývá svou dceru a matku, a Švédskem, odkud řídí
prosperující kosmetické impérium Revenge. Zrovna
když si myslí, že už má všechno zlé za sebou, se ale
celá její existence znovu ocitá v ohrožení.

Vire, vypadni!
Ivona Březinová
Rodino, přichystal jsem pro nás fantastickou dovolenou, pronesl při nedělním obědě tatínek a tajuplně
se usmál. A tak o jarních prázdninách v jedné chatě
nastala očistná terapie. Když po nekonečně dlouhých
dnech ze srubu mátožně vylezlo šest sinalých, špinavých, prochladlých, mžourajících postav, bláhově si
všichni mysleli, že útrapám je konec. Nikdo netušil, že je čekají mnohem
těžší zkoušky. Neobyčejná rodina v neobyčejném čase úpí, ovšem čtenář
se baví!

Věci, na které nastal čas
Petra Soukupová
Život nelze naplánovat ani se na něj nedá dopředu připravit. Alice a Richard, sedmnáct let jejich společného života, dvě děti, Kája a Lola. Kájovi
je třináct a začíná mít rodičů dost, Lole bude jedenáct a nejvíc ze všeho

na světě si přeje psa. Nikomu se nic moc neděje, stereotyp všechno překrývá jako měkká deka. Asi to není
štěstí, ale žít se v tom dá. Až do chvíle, než se objeví
někdo nový. A s tím pocit, že doteď to vlastně nebyla
láska. Jenže jsou rodina, a cokoliv se stane jednomu,
poznamená všechny. A Kája s Lolou musí najednou
řešit to, co děti nikdy řešit nechtějí. Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu?

Levoboček Rožmberků
Jan Bauer
Ve dvou příbězích z počátku 15. století se ke čtenářům
vrací oblíbení středověcí detektivové Jakub Protiva
z Protivce a Blasius. V prvním příběhu je mnich Blasius jako rožmberský levoboček povolán do Krumlova k umírajícímu nevlastnímu bratrovi Jindřichovi
III. z Rožmberka. Po jeho smrti se záhadně ztratí jeho
poslední vůle a Blasius je obviněn z vraždy hradního
kaplana Zachariáše. Z vězení se mu sice podaří uniknout, ale teprve s pomocí svého přítele zástupce královského sudího Jakuba Protivy z Protivce
se skutečně zachrání a zbaví křivého obvinění. Druhý příběh se odehrává v královském horním městě Jihlavě. Jakub Protiva a Blasius zde mají
objasnit záhadu výskytu falešných mincí. Navíc v blízkosti bývalých stříbrných dolů narazí na hlomozící duchy či permoníky, kteří se neštítí ani
vraždy.

Věk menhirů v Čechách
Jiří Bílek
Také na území Čech se vyskytuje řada vztyčených
kamenů, které jsou některými badateli označovány
za pravěké menhiry. Kniha zavede čtenáře na 115 lokalit v Čechách, kde se tyto záhadné kameny, kamenné řady a kruhy a kamenné stoly nacházejí, na dalších
11 lokalit, kde již kameny nelze vidět, protože zmizely, a na 20 míst s kameny a kruhy vztyčenými v posledních desetiletích
většinou stoupenci novodruidismu a psychotroniky. Vše doplňuje přes 280
fotografií, mapek, plánků, kreseb a dalších ilustrací a publikace může sloužit také jako turistická příručka k návštěvě jednotlivých lokalit.

Jako o život
Lisa Jackson
Kate Summersová po tragickém úmrtí manžela a dcery dostane šanci mít další dítě. Krásného novorozeného chlapečka. Stačí, aby souhlasila se dvěma podmínkami: okamžitě se odstěhuje z Bostonu a o netradiční
adopci nikdy nikomu neřekne jediné slovo. O patnáct
let později zjišťuje, že je někdo sleduje…
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

ZE SPORTU
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Krasobruslit se dá
i na kolečkách
I když nemohou trénovat, někteří trenéři nezahálejí a připravují
program a plány, jak rozvíjet sportovní činnost, až se vše vrátí
do starých kolejí. Mezi nimi bývalá krasobruslařka se světovými úspěchy Karolína Soukupová ze Sadské, která má mnoho
zkušeností jako vrcholová závodnice, ale také jako trenérka
předškolních, školních dětí, mládeže i dospělých v krasobruslení na ledě i na kolečkových bruslích.
Karolína založila Artistic skating club Roller, první klub krasobruslení na kolečkových bruslích v ČR, a pořádá kurzy bruslení na rollerových
bruslích. Stejně jako loni by ráda v létě organizovala bruslařské příměstské tábory na kolečkových bruslích. Své svěřence trénuje v tělocvičnách
v Nymburce, Kolíně, Brandýse nad Labem a Poříčanech.
„Bruslení se v klubu věnujeme pro radost, ale i výkonnostně, proto se
k nám může přidat kdokoliv a v jakémkoliv věku. V kurzech učíme základům
bruslení, postupně se zaměřujeme zábavnou formou na synchronizované
bruslení a hry na bruslích,“ říká Karolína Soukupová. Až situace dovolí,
ráda by v jednotlivých městech uspořádala ukázkové hodiny, které by nalákaly další zájemce o rollerové bruslení.
Bruslit může začít úplně každý. „V Poříčanech začala trénovat minulý
rok skupinka úžasných osmi slečen, které neuměly téměř na bruslích stát.
Po třech měsících (při tréninku jednou týdně a příměstském táboře) jsou
schopné zajet společně sestavu podobnou synchronizovanému bruslení.
A musím říci, že nadšení je na obou stranách,“ líčí trenérka.
Své umění chtěly mladé nadšenkyně předvádět při různých exhibicích,
kvůli pandemii se k tomu ale zatím nedostaly. „Na ledě bývají exhibič‑
ní vystoupení většinou mezi
hokejem. Na kolečkách jsme
měli v plánu při basketovém
utkání, ale také na plesech
či při jiných akcích konají‑
cích se na palubové podlaze
nebo parketách,“ vysvětluje
Karolína.
Letos s pardubickou krasobruslařskou kolegyní založila druhý krasobruslařský
klub Trend, který se jako jediný v ČR specializuje na závodní krasobruslení na rollerových bruslích i na ledě.
Nyní vzniká pod vedením
těchto dvou oddílů a Unií kolečkových sportů Český svaz
kolečkového krasobruslení.
Jako závodní trenérka by
se ráda Karolína Soukupová

specializovala na její oblíbenou disciplínu – taneční páry a synchronizované bruslení ve čtveřicích, později i v osmicích. Ale zaměření klubů je
opravdu rozsáhlé a na své si přijde každý fanda do krasobruslení.
„Ambice našich klubů jsou však nejvyšší. Chceme se zúčastnit Světových
her kolečkových sportů v roce 2022 v USA,“ podotýká Karolína. Bohužel
v České republice zatím nejsou pro tento nový sport vhodné podmínky.
Závodí se na ploše o rozměrech zimního stadionu, která v ČR chybí. „Jsou
velké tělocvičny, které jsou pro trénink dostačující, ale je velký problém tuto
tělocvičnu s palubovou nebo parketovou podlahou, na které jsou rollerové
brusle specializované, pro trénink sehnat a zaplatit,“ říká Karolína Soukupová a dodává: „Proto je i naším snem sehnat sponzory, kteří by našim
závodním slečnám a chlapcům pomohli uskutečnit start na těchto velkých
závodech, které se konají pouze v cizině.“
Jolana Boháčková

Kdo by rád začal bruslit na rollerových bruslích a zajímá ho více
informací, může kontaktovat přímo trenérku Karolínu Soukupovou:
soukupova@roller‑club.eu

Sportovci roku ze Sadské
Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2020 okresu
Nymburk letos proběhlo poněkud netradičně. V pátek 27. února se ze Sportovního centra v Nymburce vysílalo on‑line. Svými
výsledky v roce 2020 dosáhly na bronzové umístění také dva
sportovní kolektivy ze Sadské.
V kategorii „kolektiv mládeže“ to byl Basketbal Sadská – družstvo U15
dívky (starší žákyně). Děvčata uhrála v předčasně ukončené sezóně z důvodu koronavirových opatření 2. místo v extralize. Druhé místo obsadila
štafeta dorostu 4 x 400 m SKP Nymburk, mistři ČR v této atletické disciplíně. Vítězem se stala osádka deblkanoe – Z. Pták a Š. Janďourek z Loko
Nymburk, mistři ČR a stříbrní ze závodu olympijských nadějí v maďarském Szegedu.
Druhé bronzové umístění získali v kategorii „kolektiv dospělých“ stolní
tenisté TJ Sadská – A družstvo. Stolní tenisté vybojovali historický postup

do 2. ligy, kde dosáhli i na historicky první vítězné body. Ani stolní tenisté
sezónu nedohráli. Na druhém místě se umístila posádka dračích lodí –
Dragon team Nymburk. Jsou trojnásobní vítězové mistrovství ČR v Račicích, dvakrát se umístili na 3. místě a dále získali 1. a 2. místo v celkovém
pořadí Českého poháru. V kategorii dospělých zvítězil podle očekávání
Basketbal Nymburk, muži A. Nymburští basketbalisté jsou několikanásobní mistři ČR, vítězové Českého poháru a účastníci Basketbalové ligy
mistrů. Anketu vyhráli již dvanáctkrát po sobě.
Vyhlašovatelem akce, která má již třiadvacetiletou tradici, je město
Nymburk, ČUS – okresní sdružení v Nymburce a Středočeský kraj.
Blahopřejeme a doufáme, že se brzy dostaneme ze složité situace a budeme se moci vrátit do hal a na sportoviště, ať už jako aktivní sportovci
nebo fanoušci a podporovatelé sportu.
Jaroslava Kynclová
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Poslední vzpomínka na zimu. Foto: Přemysl Veverka
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