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ZDARMA

Turistické informační centrum dočasně
na nové adrese
Bývalou kancelář Kulturního a informačního centra
v domě na Palackého náměstí 257 vždy navštěvovalo
mnoho turistů. Během jara se však z důvodu plánované
rekonstrukce bývalé „budovy muzea“ musela kancelář
přestěhovat a bylo otevřeno Kulturní a informační centrum v Husově ulici 1137.
Většina dotazů stran turistů se týkala okolních cyklotras, jezera,
výletů po Sadské a do okolí, případně je přivedl zájem o turistickou
známku či suvenýr. Vedli jsme sortiment typický pro informační
centra: turistické známky, turistické vizitky, nálepky, pohlednice,
magnetky a drobné suvenýry, také mapy, jednoduché trhací mapy,
informační letáky a brožury. KIC vždy spolupracovalo s turistický‑
mi centry z okolních měst i s MAS Podlipansko.
Ale kancelář, do níž se vcházelo přes velkou a malou chodbu,
neodpovídala požadavkům na řádné certifikované turistické in‑
formační centrum. A protože obchod v Husově ulici splňuje jednu
ze základních podmínek Asociace turistických informačních center
ČR (přístup pro turisty z ulice), přizpůsobili jsme obchod rovnou
všem podmínkám A.T.I.C.‚ abychom mohli zažádat o certifikaci
turistického centra a měli právo užívat značku bílého „i“ v zeleném

poli – Turistické informační centrum. Název organizace a adresa síd‑
la (Palackého nám. 257) email i telefonní číslo zůstává beze změn.
Jen pro zajímavost, během čtrnácti dnů TIC navštívilo 24 turistů,
z toho tři byli na poutní cestě Blaník‑Říp. Dvakrát jsme radili okruh
Sadská, Poděbrady, Nymburk, Sadská. Jednou jsme vysvětlovali
cestu do Kostelce nad Č. lesy a několikrát cestu do Kerska, případ‑
ně okruh Sadská, Kersko, Sadská. Během nedobrovolné covid 19
přestávky jsme vypracovali dvě nové mapky pro turisty, na nichž je
vedena Lhotecká cyklotrasa ze Sadské přes tři Lhoty do Poděbrad
a nejkratší cesta přes „Horky“ do Kerska.
I nadále tu samozřejmě zůstáváme pro vás Sadšťáky. Prodáváme
vstupenky Ticketportal, připravujeme posvícení a příměstský tábor
a také podzimní akce jako Show Milana Pitkina a Martina Maxy,
One man show kouzelníka a baviče Richarda Nedvěda a pořad
„Na stojáka“, který musel být v květnu zrušen.
Při rekonstrukci domu Palackého se již počítá s Turistickým in‑
formačním centrem, které bude mít přístup z ulice, kde budete mít
vy i turisté více prostoru. Do té doby vás rádi uvítáme v ulici Husova
1137.
Zdenka Hamerová, ředitelka KIC
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Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 10. června 2020
Zastupitelstvo města schvá‑
lilo směnu pozemků ve vlast‑
nictví města Sadská a pozemků
ve vlastnictví pana F. W. o výmě‑
ře 2 597 m², které jsou uvedeny
v tabulkách č. 1 a 2. ZM záro‑
veň schválilo směnnou smlouvu
č. 1/2020. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 30. dubna až 18. května
2020.
Pozemky v tabulace č. 1 jsou za‑
psané ve veřejném seznamu – ka‑
tastru nemovitostí na LV č. 3115
pro k. ú. Sadská vedeném Katas‑
trálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Nym‑
burk.
Pozemky v tabulce č. 2 jsou zapsa‑
né ve veřejném seznamu – katast‑
ru nemovitostí na LV č. 2344 pro
k. ú. Sadská vedeném Katastrál‑
ním úřadem pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Nymburk.

Tabulka č. 1
Zastupitelstvo města
pozemky ve vlastnictví F. W.
schválilo:
parc. Č.
výměra v m² druh pozemku
účetní závěrku města
2056/224
2 213
orná půda
Sadská k 31. prosinci 2019
1986/44
83
zahrada
a výsledek hospodaření
1718/13
111
ost. plocha
města Sadská k 31. prosin‑
1717/3
88
ost. plocha
ci 2019 ve výši 7 704 460
1656/15
19
silnice
korun a jeho přeúčtování
1708/7
7
ost. plocha
na účet 432 – Výsledek hos‑
1977/17
76
ost. plocha
podaření minulých účetních
období
Celkem
2 597
celoroční
hospodaření
města Sadská, peněžních Tabulka č. 2
fondů, VHČ, příspěvkových pozemky ve vlastnictví města
organizací a závěrečný účet parc. Č.
výměra v m² druh pozemku
za rok 2019 včetně zprávy 2017/4
2 007
orná půda
o výsledku přezkoumání 2017/5
544
orná půda
hospodaření za rok 2019 1786/17
46
orná půda
„bez výhrad“
Celkem
2 597
smlouvu
o
úvěru
č. 0632861159/LCD na akci „Re‑ ve výši 7 milionů korun městu Sad‑
konstrukce chodníků a VO v ulici ská s Českou spořitelnou
Prokopova“ o poskytnutí úvěru

Rada města schválila:
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na stavební zakázku „Sadská –
stavební úpravy ulic Pražská, Re‑
sslova a Jordán“ s firmou HALKO
stavební společnost, s.r.o., kterým
se z důvodu prodloužené realizace
kanalizace posunuje termínu do‑
končení stavebních prací v rozsahu
I. i II. etapy nejpozději do 31. čer‑
vence 2020
dodatek č. 1 ke smlouvě na pro‑
nájem výlohy pro reklamní účely
s Martinou Bouškovou, realitní
makléřkou RE/MAX GB Reality,
kterým se zvyšuje roční nájemné
na částku 7 200 korun + DPH + in‑
flace
dodatek č. 1 ke smlouvě na pro‑
nájem sloupu veřejného osvět‑
lení pro reklamní účely s firmou
LEKY, s.r.o., kterým se zvyšuje
roční nájemné na částku 2 400 ko‑
run + DPH + inflace
dodatek č. 1 ke smlouvě na pro‑
nájem sloupu veřejného osvětlení

pro reklamní účely s firmou OK
Třebestovice, a.s., kterým se zvy‑
šuje roční nájemné na částku 1 200
korun +DPH + inflace
snížení nájemného panu Karlu
Bíškovi, OBČERSTVENÍ U ĎÁB‑
LA, v roce 2020 o 10 tisíc korun,
nájemné bude v roce 2020 činit 30
tisíc korun se splatností do 31. čer‑
vence 2020

č. 1786/17 orná půda o výměře
46 m², celkem pozemky o výměře
2 597 m².
SDH Sadská požádalo o povole‑
ní dětského soustředění u jezera
v Sadské. V rámci akce bude mj.
probíhat výcvik na vodní hladi‑
ně za pomoci motorových člunů
a ukázky složek IZS. Rada města
povolila konání dětského soustře‑
dění mladých hasičů na hasičské
pláži u jezera ve dnech 26. červen‑
ce až 2. srpna 2020, vjezd vozidel

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Romodrom o. p. s. aktivně posky‑
tuje služby v Sadské i okolních ob‑
cích, mj. ve vyloučené lokalitě v Tře‑
bestovicích a v současné době má
možnost získat automobil v rámci
projektu MAS Podlipansko „Poří‑
zení automobilu pro zajištění so‑
ciálních služeb“. K tomu musí být
uzavřeny s obcemi, kde Romodrom
o.p.s. působí, partnerské smlouvy.
Rada města schválila partnerskou
smlouvu s obecně prospěšnou spo‑
lečností Romodrom, Praha 1.
Rada města schválila:
nákup
balíčku
Premium

potřebného k vypisování veřej‑
ných zakázek na profil zadavatele
za částku 6 tisíc korun bez DPH
na 1 rok od firmy QCM, s.r.o.,
Brno
dodatek č.1/2020 ke Smlouvě
o svozu a nakládání s odpadem
s firmou NYKOS a.s., Kostelec nad
Černými lesy, kterým se upravuje
počet nádob na papír, plasty, sklo
a bio nádob v pronájmu
dodatek č. 1 ke smlouvě na pro‑
nájem sloupu veřejného osvětlení
pro reklamní účely s firmou Vitaro
spol. s r.o., kterým se zvyšuje roč‑
ní nájemné na částku 2 400 ko‑
run + DPH + inflace

obsluhy tohoto soustředění a sta‑
nování.

Poděkování

Ze zasedání Rady města Sadská 9. června 2020
Pan F. W. má od města Sadská
propachtovány tři pozemky, které
jsou předmětem směny pozemků
mezi ním a městem Sadská. Tyto
pozemky je proto třeba z pachtov‑
ní smlouvy vyjmout. Rada měs‑
ta schválila dodatek č. 3/2020
ke Smlouvě o zemědělském pa‑
chtu č. 7/2014 ze dne 26. května
2014 s panem F. W., kterým se
ze smlouvy vyjímají pozemky parc.
č. 2017/4 (orná půda) o výměře
2 007 m², parc. č. 2017/5 (orná
půda) o výměře 544 m² a parc.

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:

Ze zasedání Rady města Sadská 27. května 2020
Na investiční akci „Rekonstrukce
chodníků a VO v ulici Prokopova“
je přidělená dotace. S ohledem
na nejasnou situace ve financování
veřejných rozpočtů (např. avizova‑
né snížení objemu sdílených daní
pro municipality – RUD) v důsled‑
ku epidemie covid ‑19 je nezbytné
mít finanční prostředky na financo‑
vání, resp. předfinancování uvede‑
né investiční akce. Z tohoto důvodu
je předkládán ke schválení návrh
na zajištění investiční akce inves‑
tičním úvěrem. Výzva k podání in‑
dikativní nabídky s požadovanou
výší úvěru 7 milionů korun byla
rozeslána sedmi bankám. Nabídku
v požadovaném termínu podaly dvě
banky: Komerční banka a Česká
spořitelna. Výhodnější podmínky
nabídla Česká spořitelna.
Rada města doporučila ZM
schválit přijetí úvěru na akci „Re‑
konstrukce chodníků a VO v ulici
Prokopova“ ve výši 7 milionů ko‑
run od České spořitelny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Rada města schválila ukončení
smlouvy o zemědělském pachtu
č. 15/2015 ze dne 5. června 2015
ke dni 30. červnu 2020 s paní M. U.

Rádi bychom poděkovali všem,
kteří pomohli naší rodině, když
se dostala do nelehké situa‑
ce. Chtěli bychom poděkovat
městskému úřadu a panu sta‑
rostovi, strážníkům městské
policie, ale i všem známým
a přátelům, kterým jsme nebyli
lhostejní.
Děkujeme
Rodina Piskáčkova
a Davidova
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Bude se „budova muzea“ rekonstruovat?
V polovině března se uzavřely veřejné budovy a s nimi i Kulturní a informační centrum. Této situace jsme s kolegyní využily,
konečně jsme přebraly všechny papíry, smlouvy, šanony, vyklidily skříně i stoly a přestěhovaly kancelář z „budovy muzea“
na novou adresu Husova 1137. Bylo nám velmi líto, že musíme
opustit dům, v němž jsme pracovaly bezmála 15 let a který
nám velmi přirostl k srdci.
Tento dům v pozadí dvou krásných lip byl postaven v roce 1820 jako
nová škola. Velmi zajímavý je jeho, dnes už poněkud setřený, empírový
sloh – klasicismus. Typické pro empírové stavby jsou čisté, pravidelné
tvary s minimem ozdob, linie jsou přímé, jednoduché až strohé. Hlavním
znakem jsou trojúhelníková průčelí. I dnes můžeme rozeznat, kde dříve
stávala kamna, sály mají velikosti školních tříd a srdcem budovy vede
schodiště. Dům sloužil svému účelu až do roku 1902.
Od roku 1910 bylo na popud sadského rodáka, profesora, spisovatele
a romanopisce O. G. Paroubka (14. 3. 1856 až 4. 4. 1909) v domě zřízeno
městské muzeum. Co přinášela následující léta, přesně netuším, jen vím,
co prozrazuje budova sama. Byla zavedena elektřina, akumulační kamna,
voda, pak asi sociální zařízení, vznikly různé příčky, dlaždice, linoleum
a parkety.
Desítky let byl tento stav dostatečný. Musel být. Řešily se důleži‑
té opravy a stavby ve městě, bez kterých bychom se neobešli, např.

oprava a rozšíření školky, přístavba a oprava školy, budovaly se a opra‑
vovaly obytné domy, chodníky, silnice atd. Jak šel čas, k vyžilému zařízení
a k zastaralým rozvodům „budovy muzea“ se přidaly trhliny ve stěnách
i vlhkost.
Již bývalé vedení mělo vizi, jak s domem naložit. Prošlo jím velké množ‑
ství architektů od sklepa až po půdu. Až poslední tři roky začal vznikat
zajímavý projekt, který nabývá konkrétních obrysů a mohl by být reálný.
Minulý rok dům zkoumalo několik odborníků, aby zjistili, jaké zásahy jsou
pro dům nezbytné, a začátkem letošního léta se mělo začít s přípravami
na rekonstrukci.
Bohužel zasáhl osud. Situace ohledně obav z nemoci covid 19 přinesla
naší republice dlouhý nouzový stav, jehož následky ponesou i obce. Oče‑
kává se mnohem menší přísun peněz, také dotace budou omezené, a ne
každá obec na ně dosáhne. Naše město čeká nelehká situace, kdy bude po‑
třeba především dodělat započaté projekty.
Zřejmě nezbyde nic jiného, než opravu starého domu o nějaký čas od‑
ložit. Doufáme, že to nebude na dlouho, protože už se velmi těšíme zpět
do naší milé „budovy muzea“ s velmi silným geniem loci, chráněným dvě‑
ma lípami.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

Aktuální situace v investicích města
V těchto týdnech je dokončována rekonstrukce ulice Resslova
po výstavbě kanalizace a navazující opravy chodníků v Pražské a na Jordáně. Stavba se v důsledku nouzového stavu o pár
týdnů protáhla, ale i tak bude dokončena skoro v plánovaném
termínu.
Oproti původnímu projektu byla stavba rozšířena i o kompletní výměnu
asfaltového povrchu a veřejného osvětlení v horní části Resslovy ulice a kol‑
mé části Jordánu. To se podařilo díky dotaci ve výši 3,8 milionu korun z vý‑
zvy financované Ministerstvem pro místní rozvoj. Dotace z tohoto minis‑
terstva byly až do loňského roku určeny pouze pro obce do tří tisíc obyvatel,
teď nově se vypisují i výzvy pro obce větší, čehož jsme hned úspěšně využili.
Na letošní rok máme naplánovánu ještě jednu velkou investiční akci,
a to opravu chodníků a veřejného osvětlení v Prokopově ulici. Na tento
projekt jsme získali dotaci 3,2 milionu korun prostřednictvím MAS Podli‑
pansko z evropských fondů. Akce měla být spuštěna už v jarních měsících
a dokončena v průběhu léta. Vzhledem k nouzovému stavu a vzniklé nejis‑
totě ohledně financování akce musel být začátek stavby odložen.

Opatření vlády k podpoře živnostníků a firem v souvislosti s pandemií
koronaviru citelně zasáhla i naše finance. V současné chvíli náš rozpočet
přišel už přibližně o dva miliony korun a očekáváme, že v druhé polovině
roku přijdeme ještě přibližně o další tři až pět milionů korun. Abychom
mohli stavbu uskutečnit a nepřijít o prostředky z přidělené dotace, roz‑
hodli jsme se přijmout investiční úvěr na tuto stavbu ve výši sedm milio‑
nů korun od České spořitelny. Přijetí úvěru schválilo zastupitelstvo města
na svém zasedání 10. června.
Chodníky v Prokopově ulici se tedy během letošního léta postaví. Začne se přibližně 15. července a to výkopem pro položení kabelů veřejného
osvětlení.
K plánování dalších investic se vrátíme v podzimních měsících, až bude
jasnější, jak se budou v nejbližší budoucnosti vyvíjet daňové příjmy města.
V tuto chvíli naši projektanti dokončují přípravu na rekonstrukci Rašínovy
ulice a budovy bývalého muzea s přilehlým začátkem Kostelní ulice. Jedná
se o dvě investičně náročné akce a zajistit jejich financování bude pro nás
velkou výzvou.
Milan Dokoupil, starosta města

Omluva

V článku pana starosty Vzpomínka na padlé z minulého vydání Sadských novin je chybně uvedeno jméno padlého sadského občana pana Karla
Lugmajera. Místo Karel se v textu objevilo křestní jméno Josef, jak chybně uvádí také publikace, ze které autor čerpal. Omlouváme se.
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„Bejvávalo“ Sadské radnice V. – Dočasné radnice v období
1827 až 1842
Jak již bylo řečeno v minulém díle,
dne 19. července 1827 radnici hořejší
zachvátil požár a bylo třeba urychleně najít vhodný prostor pro dočasný provoz úřadu. Stalo se tak velmi
brzy – asi měsíc po zhoubné události.
Městský úřad si dočasně našel azyl
za městem – u lázní v hostinci zvaném „U Kaple“.
Tento azyl však netrval dlouho, jen
do konce dubna roku následujícího.
Pak se úřad musel přestěhovat do nově
postaveného (na místě požárem shořelého) „Krteciusovského“ domu (dnešní
dům č. p. 374 v Husově ulici) naproti
bývalým císařským stájím. Právě zde
začíná úřadovat tehdejší purkmistr Jan
Němeček zvaný „Varhaník“. Dům však
neshledává pro potřeby úřadu a zaV novém Clannerovském domě na náměstí se úřadovalo 9 let. Klasicistní dům byl postaven kolem
sedání představitelů města vhodným. roku 1830 na místě původního Clannerovského domu (roku 1826 požárem zničeného). Fotografie
Hledá se nové, vhodnější dočasné úto- pochází z 50. let 20. století. Dnes na tomto místě stojí obchodní dům bývalé Normy.
čiště.
Na náměstí byl v roce 1830 po velkém požáru města (1826) vyZajímavou osobností v tomto období je studovaný právník
budován nový jednopatrový klasicistní dům na místě původníJan Fleischmann, který zastával v Sadské funkci magistrátního
ho – místními zvaného „Clannerovský“ (č. p. 76, dnes na místě
rady (1838 až 1848). Bydlel v Nymburce na náměstí (č. p. 129)
stojí bývalá Norma). Dům byl nazýván podle slavného rytířského
a jeho žena pocházela ze známého rodu Dlabačů. V Sadské měl
rodu Clannerů, kteří dům původně vlastnili a výraznou měrou
velký vliv a respekt. A patrně se velmi zasloužil při plánování a reapřispěli k barokní přestavbě sadského chrámu sv. Apolináře. Dne
lizaci stavby současné radnice. Před působením v Sadské zastával
1. listopadu 1831 přesouvá pan purkmistr „Varhaník“ svůj úřad
vysokou funkci v Nymburce ( pravděpodobně vedl dočasně tamní
úřad). Jeho rodina byla později hojně navštěvována spisovatelkou
do tohoto prostornějšího stavení. Dům zastával funkci radnice
Boženou Němcovou.
celých devět let.
Sadský děkan Vojtěch Jelínek o něm však píše velmi nechvalně:
Až s příchodem Václava Paroubka co by nového purkmistra se
„Ke konci května 1848 šířila se pověst, že tzv. černí Němci u veliúřad stěhuje do „Paroubkovského“ domu (dnešní dům č. p. 73,
kém počtu táhnou, a jednoho dne náhle povstal pokřik, že již táhulice Paroubkova). V jeho domě se však úřaduje velmi krátce
nou od Poděbrad, ba že již jsou ve Zvěřínku a ve Lhotách. Z toho
(dva roky), jelikož se koncem roku 1842, po 15 letech dočasného
veliký postrach ve městě. Kde kdo v městě byl, prchal, i lidé na poazylování, Sadská znovu dočkala tolik potřebné nové radnice.
lích, okopávajíce zemáky, zahazovali motyky a utíkali do lesů.
V příštím díle se již konečně dočkáme radnice současné.
Jan Hofbauer

Mezi nimi i pan radní Fleischmann, jak se praví, s lívanci utíkal,
aby vícekrát Sadské nespatřil. Člověk ten byl pro své nesprávnosti
v úřadě svrchovaně nenáviděn, a proto neodvážil se vícekráte Sadským na oči přijíti.“

Přehled domů, které se oficiálně používaly v Sadské k úřadování:
Úřadování od

Úřadování do

Doba úřadování

Název domu

Číslo popisné

?

cca 1580

?

původní rychta

‑

mezi léty 1580 a 1619

1706

min. 87 let

Rathaus hořejší

(1)

1706

31. srpen 1789

83 let

Rathaus dolejší*

258

1. září 1789

19. července 1827

skoro 38 let

Rathaus hořejší

(1)

18. srpen 1827

30. duben 1828

8,5 měsíce

v lázních v hostinci U Kaple

150

1. květen 1828

31. říjen 1831

3,5 let

Krteciusovský dům

374

1. listopad 1831

31. říjen 1840

9 let

Clannerovsý dům

76

1. listopad 1840

27. prosinec 1842

2 roky a 2 měsíce

Parobkovský dům

72

28. prosince 1842

dodnes

177,5 let

současná radnice

1

* Během úřadování v rathausu dolejším se částečně úřadovalo i v rathausu hořejším
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Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byla otázka pro znalce historie města: Kde původně stál v Sadské nádherný pomník O. G.
Paroubka od Jana Štursy, který nyní najdete na místním hřbitově?
Jako první a téměř současně správně odpověděli Věra Straková a Jiří Sůsa.
Pomník původně stál před místním muzeem, kde byl slavnostně odhalen
28. srpna 1910, během „Prvního sjezdu rodáků v Sadské“. Bohužel se mi nepodařilo sehnat žádnou dobovou fotografii či pohlednici s tímto památníkem, ani zmínku, kdy byl pomník přenesen na místní hřbitov. Najde se někdo,
kdo vlastní nějakou dobovou fotografii nebo zná nějaké podrobnější informace ohledně přenesení pomníku?

FOTOHÁDANKA NA TENTO MĚSÍC:
Omlouvám se za malý zmatek v názvu měsíce v minulém čísle Sadských novin, ale nějak nám tady zařádil „tiskařský šotek“, takže
od tohoto čísla budu pro jistotu psát „Fotohádanka na tento měsíc“.
Jak jsem již několikrát zmínil, jsou v Sadské místa památná, krásná a zajímavá, ale jsou i místa příliš nevábná, zanedbaná, ale stále
patřící k Sadské. K nim patří i toto okno. Poznáte, kde jej najdete?
Své odpovědi s názvem ulice, čísla popisného, nebo přesného místa, zasílejte od středy 1. července (ne dříve!) na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

Jak rádi bychom Tě tu chtěli mít, Tvé narozeniny s Tebou oslavit.

Dne 14. července 2020 vzpomeneme
nedožitých 95. narozenin pana Františka Kužely.
S láskou v srdci vzpomíná manželka Miroslava Kuželová
a dcery Hana Mansfeldová, Zdeňka Myslivečková s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
INZERCE
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Takový divný rok
Tento průběh školního roku zdá se mi poněkud nešťastný,
chtělo by se mi říct hned na začátku ohlédnutí za právě uplynulým obdobím. Přitom na začátku nic nenasvědčovalo tomu,
že by neměl být podobný těm předchozím.
Zahájení se po delší době konalo kvůli počasí v tělocvičně a obstarala
ho Denisa Rosolová, reprezentantka ČR, vícenásobná medailistka z ME
i MS v atletice.
Déšť předznamenal i téma celoškolního projektu pro září. Byla to „Vo‑
diáda“ a jako vždy se týmy složené průřezem ročníků snažily splnit mno‑
ho úkolů z tohoto tématu.
Poprvé jsme se zapojili do projektu „Hrdá škola“. Spoustu zadání,
která jsme běžně v minulosti již dělali, nám projekt umožnil prezentovat
v celé republice. Kromě předepsaných činností jsme ve škole pořádali
i další, které běžně vyplňovaly předchozí školní roky. Na řadu přišly škola
v přírodě, dýně, barevné pečení s rodiči, výlety za kredity i spousta výletů
a exkurzí. Tradiční vánoční vystoupení s jarmarkem bylo opět vysoce hod‑
nocené všemi diváky. Krásně poskládané vystoupení, do něhož děti i uči‑
telé vložili spoustu energie, si vysloužilo zasloužený potlesk.
Druhé pololetí začalo tradičně, chystali jsme i lyžařský výcvik, v prů‑
běhu kterého se najednou náš školní život úplně zastavil. Uzavření škol
nás postavilo do naprosto neočekávané situace. Protože každá škola řešila
další kroky individuálně, museli jsme sami nastavit náš postup. Nikdo ne‑
věděl, jak dlouho celá situace potrvá, ale s postupujícím časem bylo jasné,
že toto pololetí bude přinejmenším „podivné“.
My jsme se museli rychle naučit spravovat stránky Studovny, které
nám pomáhaly zpřehlednit výuku na dálku i poskytovaly další podporu.
Museli jsme najít optimální míru zadávaných úkolů a hlavně zredukovat
učivo na úplný základ, na kterém budeme příští rok stavět. V případech,
kde měly rodiny problém se zabezpečením techniky, jsme poskytli počí‑
tače nebo tablety, na kterých mohly děti doma pracovat a být ve spojení
s ostatními. Ukázala se důležitost zakoupených licencí, které nám umož‑
nily přes aplikaci Teams uskutečňovat videovýuku, zadávat úkoly i testy
a v neposlední řadě ukládat studijní materiály pro nepřítomné. Pořádali
jsme i videoporady s učiteli, abychom vše zkoordinovali a co nejvíc rodi‑
čům a dětem usnadnili.
A tady přichází zmínka o těch, bez kterých bychom to všechno uskuteč‑
nit nemohli. V minulých novinách jsem zmiňovala obtížnost naší práce
v tomto období. My si ale velmi dobře uvědomujeme, jak nesmírně obtíž‑
né muselo být toto období pro rodiče. Přesto nám byli obrovskou oporou.
I oni se museli vše učit za pochodu, mnozí ještě vedle svojí práce. Uvědo‑
movali si, jak je důležité, aby děti základy probraly. A tak se z nich stali
na čas nedobrovolně učitelé na plný úvazek. Ale zvládli to skvěle! A proto
jim patří náš obrovský dík!

Děkuji Vám za to, že jste s námi měli trpělivost na začátku, kdy jsme
hledali optimální cestu ke vzdělávání na dálku. Děkuji Vám za to, že i Vy
jste museli velmi rychle zvládnout víc technických dovedností, než jste
dosud potřebovali a dokázali jste to. Děkuji za spolupráci s učiteli a dů‑
slednost při kontrole dětí. Jen díky tomu jsme řešili teď na konci roku
pouze několik „nepořádníků“, kteří dodělávali na poslední chvíli. A děkuji
také za slova uznání a podpory, která jste posílali na naši adresu. Moc nás
potěšila a povzbudila.
Druhé pololetí, kdy jsme si neužili ani plánovaný Den učitelů ani jiné
akce, zakončíme tradičně s balónky a vykopáváním. Ale při pohledu zpět
mě napadá, že tolik nešťastné toto pololetí zase nebylo. Ukázalo totiž, že
máme opravdu skvělé partnery pro práci, a to jste Vy, rodiče. Děkujeme
Vám a těšíme se na shledání 1. září 2020.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Prázdninové hrátky
pro děti

Vzkazy od rodičů

a Blance Žánové za on‑
Chci poděkovat Základní škole Sadská
ové a Sládkové. Dnes jsem
‑line výuku. Jmenovitě p. učitelce Prejz
enované nymburské ško‑
měla možnost vidět „výuku“ jedné nejm
ch a …NIC. Nic z toho,
bode
v
n
ly – 1. třída. Plán na celý týde
lek. Milé oslovení, videový‑
na co jsme si zvykli u našich paní učite
tě jste TOP paní učitelky
uka, videa s nácvikem písmenek… Pros
áčkům věnujete.
prvň
m
naši
a já vám moc děkuji za to, jak se
třídě je to profesionální
Ta škola nám už fakt chybí. U nás ve
když poslouchám, jak to
,
on‑line výuka – webináře , úplně zírám
dolů! A gratuluju k ta‑
bouk
klou
Fakt
vaše paní učitelky pojaly!
kovému týmu!
r. I pro děti je to úžasné.
Také jedeme on‑line výuku a je to supe
pro mě bylo až dojemné,
Chybí si, a když se viděly poprvé, tak to
co mají děti v jiných ško‑
jak byly rády. Když poslouchám rodiče,
nou vazbu, co se učiva
zpět
i
up
lách, máme opravdu super příst
týče.

KDY: KAŽDOU STŘEDU 9-11 HODIN
KDE: NA ZAHRADĚ ZA KNIHOVNOU
VYBRANÉ STŘEDY K NÁM PŘIJEDE DIVADÉLKO ÚSMĚV Z
CHOTĚBOŘE.

ZAČÁTEK POHÁDEK V 10 HODIN.
1. 7. Jak koťátko zapomnělo mňoukat
22. 7. O kominíčkovi Kryštofovi
12. 8. Jak si pejsek popletl lentilky a léky
26. 8. Kouzelné slůvko
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Červen v sadské školce
Červnový omezený provoz MŠ nadále provázela přísná organizační i hygienická opatření a podmínky. V prostorách MŠ byla
každý den prováděna zvýšená sanitace s pravidelnou dezinfekcí frekventovaných míst ve školce. Děkujeme rodičům, že
stále akceptují nově nastavená hygienická opatření a pravidla..
Děti si hrály a pracovaly výhradě ve svých uzavřených pěti skupinách,
do kterých je rodič předem přihlásil. Maximální počet přihlášených dětí
v uzavřené skupině byl patnáct. Jednotná byla i provozní doba ve všech
pěti třídách. Při pobytu na školní zahradě měla každá uzavřená skupi‑
na vyhrazený svůj hrací prostor. Vzdělávací program pokračoval jako
v běžném provozu. Neustále vkládáme na naše webové stránky ms‑sad‑
ska.webnode.cz nápady a vzdělávací nabídku pro rodiče, jejichž děti zů‑
staly doma. Moc děkujeme všem rodičům za skvělou komunikaci a zpět‑
nou vazbu při zasílání vypracovaných nápadů a námětů na třídní e‑maily.
První týden měsíce června jsme s dětmi v jednotlivých třídách a při po‑
bytu venku oslavili Den dětí. Dále se konal „barevný týden“, při kterém
měl každý den v týdnu barvu podle některé z pěti našich tříd. Činnosti každého dne byly tak od rána motivovány podle domluvené barvy. Rodiče
nachystali dětem barevné oblečení i různé módní doplňky, paní učitelky
nabídly dětem tvoření i činnosti inspirované konkrétní barvou a naše ši‑
kovné paní kuchařky připravily pokrmy dle určených barev.
Na rozloučenou jsme pro naše odcházející školáky vyrobili tabla, která
jsou díky ochotě a vstřícnosti pana Ladislava Hnila k vidění ve výloze jeho
prodejny nápojů.
Končící školní rok byl pro nás jiný než obvykle. Loučení s předškoláky
probíhalo výhradně po jednotlivcích a předchozí domluvě s rodiči. Všem
děkujeme za trpělivost a ochotu. Odcházejícím školákům přejeme do je‑
jich další životní etapy hodně zdraví, radosti, vytrvalosti a píle.
Kolektiv MŠ Sadská

Milí rodiče,
přejeme vám léto plné pohody a odpočinku.
Těšíme se na vás i vaše děti v novém školním
roce 2020/2021.
Děkujeme za spolupráci.
Pedagogický sbor MŠ Sadská.

Z KNIHOVNY
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Křišťálový klíč – Vídeňský sen
Vlastimil Vondruška
Leopold Heřman, majitel Falknovské hutě, je
uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to
mu nestačí. Kvůli ctižádostivé manželce Marii
usiluje o povýšení mezi urozené rody. Neshody
s mladšími sourozenci se prohlubují. V Haidě
vznikají sklářské kompanie, které začnou Falk‑
novské huti zdatně konkurovat. Jedním ze za‑
kladatelů nové obchodní společnosti se stane
i jeho bratr Matyáš. Bratr Johann ve službách
hraběte Gallase buduje plátenickou manufak‑
turu. Pomoc najde u sestry Hedviky, která prožije další velké životní zkla‑
mání. Mračna se ovšem stahují nejen nad rodem Heřmanů, ale nad celou
habsburskou monarchií.

Toulky krajem dolní Cidliny
Jan Řehounek
Po putování po tajemných stezkách Zlatého pru‑
hu Polabí, Svatojiřského lesa a Českobrodska se
tentokrát nymburský spisovatel a publicista Jan
Řehounek vydal tajemnými stezkami dolního Po‑
cidliní. Jeho literární pouť vede od soutoku s La‑
bem proti proudu Cidliny po soutok s Javorkou.

Pro Čechy je nebe nízko
Mojmír Hampl
Kniha uznávaného českého ekonoma a bývalé‑
ho viceguvernéra ČNB nás v dobrém i špatném
konfrontuje s našimi typickými vlastnostmi, mýty
a předsudky, které o sobě jako Češi máme, a navr‑
huje, jak se z těchto stereotypů vymanit a zařadit
se opět mezi nejlepší na světě. Jen si začít věřit,
trochu se „odzátkovat“ a odbrzdit. Prostě rozle‑
tět se výše. Protože nebe není nízko. Je vysoko.
A nemá žádný strop.

Třicet let pod přísahou
Robert Šlachta
Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozho‑
voru se známým českým investigativním noviná‑
řem Josefem Klímou osobní zpověď svého neoby‑
čejného života, a to nejen osobního, ale především
toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro
odhalování organizovaného zločinu a náměstek
Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří
o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr,
Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl.

Clayův most
Markus Zusak
Ústředním tématem Zusakovy knihy je důležitost
a křehkost vztahů mezi nejbližšími lidmi: mezi
sourozenci, mezi rodiči a dětmi. Clay a jeho čtyři
bratři tvoří soudržnou partu, ale Clay si jednoho
dne uvědomí, že bude muset z party vystoupit,
i kdyby to mělo znamenat, že se do ní nikdy ne‑
bude moci vrátit. Přesto to udělá, aby se pokusil
napravit staré křivdy a navázat přervaná pouta.

Den, kdy jsme se potkali
Roxie Cooperová
Stephanie a Jamie se do sebe zamilují na první po‑
hled. Oba jsou ale zadaní a nechtějí ublížit svým
blízkým. Pouto je tak silné, že se rozhodnou zůstat
přáteli a každý rok spolu prožít jeden výjimečný
den. Jejich vzájemná láska ale rok od roku roste.
Opravdu mohou být šťastní jen jeden den v roce?
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Žulové krajiny středních
Čech – Václav Cílek
a kolektiv
Tato kniha chce upozornit na po‑
zoruhodné, ale přehlížené krajiny
zejména na rozhraní středních a již‑
ních a rovněž na pomezí středních
a jihozápadních Čech, pro které jsou typické skupiny rozptýlených žulo‑
vých balvanů.

Holé a trapné dýchání
Luděk Sobota
Vtipné povídky i výstupy slavného komika. Lu‑
děk Sobota je známý svým specifickým absurd‑
ním humorem nejen jako herec a komik, ale
i jako autor zábavných textů. Ty píše celý život,
a to jak kratší literární útvary, tak divadelní vý‑
stupy, a v současné sbírce jich shromáždil více
než padesát.

Tajuplná žena
Nora Robertsová
Elizabeth se stane svědkyní brutální vraždy,
za níž stojí mafie. Žena se obrátí na policii a naivně věří, že ji právní systém ochrání. Žije pod
falešným jménem na zdánlivě utajené adrese.
Nemá představu o tom, že dlouhá chapadla ma‑
fie sahají i do policejních sfér a že místo, které
mělo být pro ni bezpečným útočištěm, se změni‑
lo ve smrtící past.

Učitel – čtenář
V rámci akce Březen – měsíc čtenářů (opožděně kvůli době koronavi‑
rové) byla v sadské městské knihovně vyhlášena jako největší čtenářka
paní učitelka Věra Pospíšilová. V uplynulém roce měla nejvíce výpůjček,
celkem 60 v kategorii učitelů.
Paní Vlasta Fitzová byla odměněna především za přínos a podporu
naší knihovny, za ušití roušek a návleků na boty.Také obsadila druhé
místo s počtem 48 výpůjček.
Marcela Dudková,
vedoucí knihovny
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Na posvícení do Sadské
Poslední víkend v srpnu, tedy 29. a 30. srpna, nás opět po roce
čeká posvícení. Bude se uklízet, péct koláče, vařit dobroty, příbuzní přijedou na návštěvu a rodiny se s dětmi vypraví na houpačky a kolotoče.
K tomuto krásnému období zábavy, radovánek a setkávání s přáteli by‑
chom rádi přispěli příjemnou zábavou s malou změnou. Obě části náměstí
budou ponechány lunaparku a stánkům s občerstvením a cukrovinkami.
Přesto i na náměstí naleznete program, a to v knihovně. Principál ko‑
čovného muzea přiveze výstavu medvědů, humorné příběhy, vyprávění
a pohádky.
Sobotní malý jarmark s řemeslným zbožím bude přesunut do Riegrovy
ulice, která bude pro auta uzavřena. Ulička vytvořená ze stánků po obou
stranách povede do ulice Za Sokolovnou.
Na asfaltovém hřišti u sokolovny pak najdete pódium s bohatým pro‑
gramem v sobotu i v neděli od 13 hodin. Zde budou také lavice k posezení
a Hospůdka Sokolovna nabídne občerstvení po celý víkend.
V pondělí se posvícení uzavře koncertem v kostele Sv. Apolináře.

LUNAPARK NA CELÉM NÁMĚSTÍ PALACKÉHO
V SRDCI MĚSTA
v sobotu jarmark s řemeslným a tradičním zbožím
od náměstí ulicí Riegrova k sokolovně
u sokolovny bohatý program s občerstvením

SOBOTA OD 13 HODIN – STŘEDOVĚK V SADSKÉ
slavnosti plné divadelních, hudebních a artistických vystoupení doplní
pohádka pro malé nezbedy

SOBOTA OD 21 HODIN – POSVÍCENSKÝ MEJDAN
zábava s tombolou

NEDĚLE OD 13 HODIN – DIVOKÝ ZÁPAD
házení lasem, indiáni, bubnování, výcvik koně
a další westernové legrácky

NEDĚLE OD 10 HODIN
POHÁDKY A PŘÍBĚHY PLYŠOVÝCH MEDVĚDŮ
kouzelníka a principála, majitele kočovného muzea Zdeňka Zajíčka
(v budově knihovny Palackého nám. 3)

PONDĚLÍ OD 18 HODIN
KONCERT V KOSTELE SV. APOLINÁŘE
sopranistky Jany Jehličkové (soprán, housle a varhany)
Možnost parkovat zdarma po oba dny v ulici Hlouškova

Městská knihovna K. Viky pořádá

LETNÍ
BURZU
KNIH
„Dejme knihám další šanci.“

MÍSTO KONÁNÍ

před knihovnou (při nepříznivém počasí v průchodu)

TERMÍN

čtvrtek 16. července
a čtvrtek 20. srpna
K dispozici budou knihy vyřazené z knihovního fondu a dary
našich čtenářů.

CENA DOBROVOLNÁ
Přijďte si vybrat knihu na léto!

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
Městské knihovny K. Viky v Sadské
1. červenec – 31. srpen 2020

PONDĚLÍ zavřeno
ÚTERÝ 10:00 – 12:00
12:00 - 13:00 polední pauza
13:00 - 18:00
STŘEDA 12:00 – 15:00
ČTVRTEK 08:00 – 14:00
PÁTEK zavřeno
Hezké léto vám přejí vaše
KNIHOVNICE

POZVÁNKY A INZERCE
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Divadlo v Sadské

Divadelní spolek Klicpera Sadská srdečně zve
na inscenaci Konference. Drama poukazuje
na absurditu totality a klade otázku, kam až může
ideologie zajít a jaké to může mít následky.
Premiéra 25. června od 20 hodin,
repríza 2. července od 20 hodin,
divadlo Sadská – Tylova 266

VAŠE REALITNÍ MAKLÉŘKA

NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ BUDE K VIDĚNÍ OKOLO 500 PANENEK, Z TOHO ASI POLOVINA BUDOU REBORNOVANÉ PANENKY (JAKO ŽIVÉ) Z TVORBY MONIKY CHMELAŘOVÉ. TĚŠIT
SE MŮŽETE NA PANENKY PODLE SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ, JAKO JSOU ELIZABETH TAYLOR, LADY DIANA, AUDREY HEPBURN, POSTAVA JACK SPARROW, HARRY POTTER,
KLOBOUČNÍK A SPOUSTU DALŠÍCH. K VIDĚNÍ BUDE LETNÍ KVĚTINOVÉ ARANŽMÁ. CELÁ EXPOZICE BUDE POD BALDACHÝNY.

SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PODĚBRADECH
4.ČERVENCE - 28.SRPNA
VSTUPNÉ 100 KČ, DĚTI DO 3 LET ZDARMA

Martina Boušková
T: 602 681 581

www.martinabouskova.cz

ÚTERÝ – NEDĚLE 10-17 HODIN

VÝSTAVA SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY JAROSLAVA ČERVINKY
WWW.MONIQUE-S-DOLLS.WEBNODE.CZ; WWW.FACEBOOK.COM/MONIQUES.DOLLS; MONIQUESDOLLS@CENTRUM.CZ, TEL: 735 965 117

BYDLÍM TADY S VÁMI

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

VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘIDIČ/SKLADNÍK

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

ŘIDIČ/SKLADNÍK (ŘP sk. B)
PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
KONTAKT:
Tel.: 606 262 047, 602 100 983,
E‑mail: kristyna@kralovi.cz

ZE SPORTU

Jediný klub v ČR v krasobruslení na kolečkových
bruslích
Protože mám za sebou mnoho let bohatých zkušeností z krasobruslení na ledě, rozhodla jsem se je zúročit v méně známé,
ale stejně krásné disciplíně - krasobruslení na kolečkových
bruslích (artistic skating), které se dá věnovat po celý rok a to
i v týmových soutěžích.
Mám za sebou mnoho krasobruslařských úspěchů na světové úrovni
i dlouholetou praxi v trénování předškolních, školních dětí, mládeže a do‑
spělých v krasobruslení na ledě a kolečkových bruslích.
V našem klubu s názvem ARTISTIC SKATING CLUB ROLLER
(ASCR) se jezdí se na roller bruslích (2+2 kolečka vedle sebe + přední brz‑
da). Této disciplíně se věnujeme pro radost i výkonnostně, proto se k nám
může přidat kdokoliv a v jakémkoliv věku!
V klubu vítáme chlapce i děvčata, muže i ženy. Prezentujeme se na ex‑
hibicích při sportovních utkáních a kulturních akcích. Nicméně ambice
máme nejvyšší, a to v r. 2022 se zúčastnit olympiády kolečkových sportů
v Argentině.
Tréninky i soutěže probíhají v tělocvičnách v Brandýse nad Labem, Ko‑
líně a Poříčanech. Pořádáme kurzy bruslení na kolečkových bruslích i pří‑
městské tábory (Poříčany, Brandýs n. L.). Určeny jsou pro děti od 7 let až
po dospělé.
Více se na našich webových stránkách www.roller‑club.eu.
Karolína Soukupová

BRUSLAŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Sokolovna Poříčany
7. – 10. 7. 2020
9:00 – 10:15: v
 ýuka základního kolečkového bruslení
(v tělocvičně) pod vedením letité vrcholové
krasobruslařky + 3 instruktorek
10:30 – 11:45: p
 ohybová průprava pod vedením 2 instruktorek
(street dance)
12.00 – 12:30: o
 běd
12:45 – 14:00: výuka základního bruslení na kolečkových
bruslích + zábavné netradiční hry na bruslích
i bez bruslí

Cena za 4 dny s obědem: 2. 000,(úrazové pojištění, oběd, svačina, pitný režim v ceně)
Max. pro 15 dětí (na 3-4 instruktorky)
Pro nadšené bruslaře možnost přihlášení do našeho
rollerového krasobruslařského klubu, jediného v ČR!
Artistic skating club Roller z.s.

Informace: Karolína Soukupová 721 309 886
Web: www.roller-club.eu
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PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
plný her, výletů, soutěží, tvoření a dobrodružství pro děti od 6 do 12 let.
Termín: 24. 8. – 28. 8. 2020 (poslední týden v srpnu)
Čas: 7.30 – 16 hod., zahájení tábora v pondělí 24. 8. v 7.30 hod.
Místo konání a sraz každé ráno: Palackého nám. 257, budova muzea
Cena: 999 Kč
V ceně je pedagogický dozor, pitný režim, svačina, pomůcky, vstupy a cestovné. V ceně není oběd a úrazové pojištění.
Max. počet účastníků 22, minimální počet 15
Podrobné informace obdrží rodiče na email po odevzdání přihlášky. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně na adrese
Husova 1137, nebo v knihovně na Palackého nám. 3, nebo ji mohou vhodit do hnědé schránky na chodbě na Palackého nám. 257,
případně vyfotit a poslat emailem na kic.sadska@email.cz nejpozději do 15. 7. 2020.

PŘÍHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jméno dítěte a adresa
Datum narození							Alergie a léky
Jiná omezení pohybová, zdravotní, nebo ve stravě			

Umí plavat? Ano* Ne*

Jméno zákonného zástupce + tel. číslo
Může* nemůže* odejít sám(a) z příměstského tábora v 16 hod.
*nehodící se škrtněte

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR pořádající organizací KIC Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel. 603 89 13 04 kic.sadska@email.cz, provozovna Husova 1137
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