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ZDARMA

Rekonstrukce Prokopovy ulice se blíží k cíli
V létě začaly práce na rekonstrukci chodníků a veřejného
osvětlení v Prokopově ulici. V těchto dnech stavební dělníci
dokončují poslední metry nového chodníku. Celá akce vyšla
na 7 674 260 korun a stavbu provedla firma HALKO stavební
společnost s.r.o., která vyhrála výběrové řízení.
Akci jsme částečně zaplatili z dotace od Ministerstva pro místní roz‑
voj z Integrovaného regionálního operačního programu, získali jsme
3 325 000 korun. Bez této finanční injekce bychom si opravu ulice ne‑
mohli dovolit. Dotace byla vázána na opravu chodníků podél komunikace
II. nebo III. třídy a pro její získání bylo nutno realizovat i dvě autobusové
zastávky, přechody pro chodce a napojení železničního nádraží.
Každý dotační program má své specifické požadavky a tomu se snažíme
přizpůsobit naše žádosti. Na základě toho přicházejí na řadu rekonstrukce
konkrétních ulic a někdy se proto změní pořadí plánovaných staveb.
Při této akci bylo kompletně vyměněno veřejné osvětlení a vybudovány
nové chodníky. Byly odstraněny a znovu vysazeny některé živé ploty a část
zeleně vysázíme až v jarních měsících. Vznikly dvě prakticky nové auto‑
busové zastávky a byl upraven železniční přejezd, tak aby se přes něj do‑
stali bezpečně i chodci. Definitivní podoba železničního přejezdu vznikne
pravděpodobně až po velké rekonstrukci železničního nádraží, která bude
součástí projektu vysokorychlostní tratě Polabí.
Během prací bohužel opět vznikly náklady na původně nepředpokláda‑
né opravy. Při výkopových pracích se například zjistilo, že velká část deš‑
ťové kanalizace je zničena kvůli plynovodu, který byl nepochopitelně ulo‑
žen přímo do ní. Další náklady jsou spojené s přesunutím pramene Sadky,

který až dosud stál na soukromém pozemku v místech, kde si majitel chce
zřídit nový vjezd na pozemek. Proto byl pramen přesunut na protější stra‑
nu ulice. V současné chvíli je už zazimován, takže si zájemci minerální
vodu natočí až na jaře.
Milan Dokoupil,
starosta města
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 4. listopadu 2020
Zastupitelstvo města vzalo na vě‑
domí hospodaření města Sadská
ke dni 30. září 2020.
Zastupitelstvo města schválilo:
rozpočtové opatření č. 13/2020
ceníky hospodářské činnosti
města Sadská platné od 5. listopa‑
du 2020

stanovy Svazku obcí NY‑KO,
Kostelec nad Černými Lesy
termíny zasedání ZM Sadská
v roce 2021:

3. 2.
8. 9.

14. 4.
3. 11.

dopravní obslužnosti v roce 2021
za částku 200 korun na jedno‑
ho občana, tj. za celkovou částku
648 600 korun

9. 6.
15. 12.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

příkazní smlouvu s městem Měs‑
tec Králové na zajišťování ostatní

800 20 21 21

Ze zasedání Rady města Sadská dne 21. října 2020
Číslo pozemku

druh pozemku

3022/1
3022/2
3022/3
3023/1
3024/1
1649/45
Celkem

ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha

Prodej pozemků
Firma Stavexa s.r.o. dlouhodobě
využívá pro své potřeby v areálu

výměra po‑
zemku v m2
82
35
26
25
50
17
235

firmy níže uvedené
pozemky ve vlast‑
nictví města Sadská.
Paní M. U. požádala
jako fyzická osoba
o odkoupení těchto
pozemků.

Rada města schvá‑
lila zveřejnění zámě‑
ru prodat pozemky (viz tabulka)
ve vlastnictví města Sadská vedené
na LV 2344 v k. ú. Sadská.

Trezor
Pan R. K. projevil zájem o odkou‑
pení jednoho z trezorů z daru od ČS
a.s. (vybavení z likvidované poboč‑
ky v květnu 2020) pro sběratelské
účely za 6 500 korun.
Rada města schválila prodej trezo‑
rové skříně panu R. K., Poděbrady.
Rada města schválila smlouvu
o dílo na odklizení sněhu v zimním
období na dobu neurčitou s panem
M. Š., Sadská.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 3. listopadu 2020
Objednávkový formulář KB
SmartPay
Městu Sadská byla vypovězena
Smlouva ze dne 14. února 2020
o přijímání platebních karet na WC
na Husínku s Komerční bankou.
Komerční banka má společný pod‑
nik s Worldline CZ s.r.o., na který
přechází provoz platebních ter‑
minálů. Z tohoto důvodu se musí
vyměnit smluvní dokumentace

a dojde k výměně samotných ter‑
minálů.
Rada města schválila uzavření
rámcové smlouvy (objednávko‑
vý formulář) s firmou Worldli‑
ne Czech Republic, s.r.o., Praha
8 – Karlín, která nahradí stávající
smlouvu s Komerční bankou a.s.
o platebních kartách a platebních
terminálech.

Žádost o finanční podporu
Domácí hospic Nablízku, z. ú.,
požádal o finanční příspěvek
na podporu domácí hospicové
péče, kterou zajišťují i pro občany
Sadské. Rada města schválila ve‑
řejnoprávní smlouvu na přidělení
dotace ve výši 3 tisíc korun Domá‑
címu hospici Nablízku, z.ú., Lysá
nad Labem.

Vysokorychlostní trať Polabí
Zastupitelé byli na zasedání dne 4. listopadu sezná‑
meni s chystaným projektem vysokorychlostní trati
Polabí (VRT), který připravuje Správa železnic, státní
podnik. Zastupitelé schválili seznam požadavků k za‑
pracování do projektové dokumentace.
1. Doplnění protihlukových opatření podél dál‑
nice D11 na severní straně ve směru k Sadské
a Třebestovicím od křížení nové propojovací
tratě VRT s dálnicí D11 až k exitu 25 na dálnici
D11.
2. Řešení protihlukových opatření přednostně
pomocí valů, nikoliv protihlukovou zdí (pokud
to technické podmínky umožní).
3. Protažení souběžné obslužné cesty podél úse‑
ku propojovací tratě mezi Sadskou a Hořátví
až ke stávající cyklostezce Sadská – Kostelní

4.
5.

Lhota. Doplnění souběžné obslužné cesty po‑
dél náspu nové propojovací tratě v úsek mezi
silnicemi 611 a 334.
Vybudování nového železničního přejezdu
u ŽST Sadská včetně bezpečného prostoru pro
přecházení chodců a pohyb cyklistů.
Doplnění modernizované ŽST Sadská o veřej‑
ně přístupné WC a další inventář: dostatečně
kapacitní zastřešené stojany pro kola, lavičky
pro čekající, dostatečný počet odpadkových
košů a parkovací plocha u ŽST pro minimálně
20 automobilů.

Celou prezentaci najdete na:
www.mesto‑sadska.cz/otevrena‑radnice/studie‑a‑
‑pripravovane‑projekty/

Co s větším množstvím bioodpadu v zimě?
Biodvůr je od 1. prosince do půlky března uzavřen.
Ale co když se vám doma během zimy nahromadí ně‑
jaké větší množství větví, listí, nebo trávy? Je možnost
vyjednat si po předchozí domluvě individuální uložení
odpadu na biodvoře na telefonním čísle 604 447 505,
nebo si můžete přímo objednat, dle daného ceníku,

odvezení bioodpadu (Multicar, či velkoobjemový kon‑
tejner Avia) na telefonu 602 496 028.
Jen prosím neházejte nám nejrůznější bioodpad
přes plot (vyjma vánočních stromků), ani nenechávej‑
te pytle s bioodpadem opřené o vrata.
Michal Němeček

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

UPOZORNĚNÍ
Všechny listopadové i pro‑
sincové akce jsou bohužel
také zrušeny. Vánoční stro‑
meček se rozsvítí, ale bez
vystoupení dětí a bez setká‑
ní na náměstí. Pro pořad
Na stojáka není náhradní
termín. S účinkujícími jsme
se dohodli, že až nastane
vhodný čas, pořad se usku‑
teční. Nevíme však kdy,
a proto vám peníze za za‑
placené vstupné VRÁTÍ‑
ME hned, jak se provozov‑
na KIC v Husově ulici 1137
bude moci otevřít.
Děkujeme za pochopení. Věřím, že se naše životy zase
brzy vrátí k normálu.
Zdenka Hamerová,
KIC
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Ve městě se objevují černé skládky
a nepořádek kolem třídících míst
V poslední době se v Sadské a jejím okolí objevují nelegální černé skládky a zároveň se hromadí netříděný nepořádek
v okolí kontejnerů na tříděný odpad.

Radnice proto žádá oby‑
vatele města, aby dodržovali
zákaz odhazování netříděné‑
ho odpadu na třídící místa.
Ta jsou určena pouze k uklá‑
dání roztříděného odpadu do příslušných kontejnerů. Veškerý jiný odpad
je třeba odvést na sběrný dvůr města. Vyhazovat jej kamkoli jinam (do lesa,
na pole, do příkopu a podobně) je samozřejmě také zakázáno.
Zanechávání nepořádku okolo kontejnerů je stíháno podle zákona o od‑
padech a hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. V minulých měsících bylo
řešeno několik podobných protiprávních jednání a některá z nich byla již
potrestána. Správní tresty jsou ukládány v souladu se zákonem o odpadech
a obvinění si za své jednání odnesli tresty v podobě napomenutí nebo pokuty
(nejvyšší zatím uložená pokuta byla 10 tisíc korun).
Milan Dokoupil,
starosta města

Charitativní nástěnný
kalendář Respondeo 2021
s mottem „Pomoc jako
profese“
Kalendář pro rok 2021 nejen skvěle vypadá, ale také jeho koupí
podpoříte lidi v náročných životních situacích, kterým Respondeo pomáhá už 17. rokem. Ročně takhle podpoří více než tisícovku dospělých i dětí. Působí v šesti okresech Středočeského
kraje (Nymburk, Praha východ, Mladá Boleslav, Kolín, Kutná
Hora a Mělník).
Na snímcích jednotlivých měsíců jsou ženy z Respondea, pro které je po‑
moc druhým také profesí. Květinové vazby jsou dílem mistra ČR ve floristi‑
ce Petra Kopáče a fotky vznikly v krásném prostředí zámku Karlova Koruna
v Chlumci nad Cidlinou.
Minimální cena kalendáře je 250 Kč + 65 Kč za 1 ks poštovné a balné
(při zaslání více kusů se cena navyšuje dle sazebníku České pošty, konkrétně
bude upřesněno při objednávce).
Jak kalendář koupit?
Na e‑mail kalendar@respondeo.cz napište, kolik chcete kusů a jak si ka‑
lendář převezmete (pošta či osobní odběr). Následně na váš e‑mail pošleme
údaje k platbě.

V případě, že si chcete kalendář převzít osobně, lze přes objednávkový
e‑mail domluvit termín předání v sídle Respondea v Nymburce. Taktéž je
možné převzít osobně kalendář po předchozí domluvě na pobočkách Re‑
spondea (Kolín, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Pečky, Čelákovice,
Poděbrady).
Naďa Hanuš Vávrová

Fotosoutěž
V minulých Sadských novinách byla na obrázku lavička na rozhraní ulic Husova a Na Lávkách. Bohužel tentokrát nikdo neuhodl.

 OTOHÁDANKA
F
NA TENTO MĚSÍC:
Dnešní fotohádanka bude tak trochu z historie, byť docela nedávné. Na snímku je
pomník Mistra Jana Husa, stojící v parčíku na rozhraní ulic Husova a Tylova, a otázka
zní, kde v Sadské stál tento pomník původně?
Své odpovědi s názvem místa a ulice, kde pomník stával, zasílejte od úterý
1. prosince (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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Nový stolní kalendář „Sadská
a okolí“ na rok 2021
Pomalinku se blíží konec roku. Polemizovat o letošním roku,
který nás tak náhle vyvedl z běžných všedností a radostí, raději nebudeme. Za rohem se skrývá nový rok, jistě lepší, plný
radostných chvil, nových zážitků a možná i splněných přání.
V mnohých domácnostech se letos usadil týdenní sadský kalendář „Sad‑
ská a okolí“ s podtitulem „V proměnách času“. Velmi děkuji všem, kteří si
kalendář koupili a přijali ho jako dobrého pomocníka pro své občasné po‑
známky. I v roce nadcházejícím nás čeká cesta historickými zákoutími naše‑
ho města a blízkého okolí. Nový kalendář navazuje na ten minulý a doufám,
že vám bude po celý rok dobře sloužit. V každém týdnu naleznete historickou
fotografii nebo malbu s textovým doprovodem.
Jako autor kalendáře plánuji, že kalendáře budou vycházet v této podobě
i v dalších letech. Historických fotografií, pohlednic a maleb není nevyčerpa‑
telné množství, proto také nechci najednou publikovat jen nejhezčí a nejzají‑
mavější snímky. Při vytváření kalendáře byly obrázky většinou voleny náhod‑
ně. Každý z nich je něčím zajímavý a historicky cenný. Budu rád za jakékoliv
vaše připomínky a návrhy.
V kalendáři na rok 2020 byly uvedeny různé zajímavé tipy na akce v Sad‑
ské a okolí. Bohužel současná pandemie způsobila, že termíny mnohých pra‑
videlných akcí nejsou stanovené. A i kdyby byly, nemáme jistotu, že se všech‑
ny uskuteční. Proto v novém kalendáři budou uvedeny jen ty nejdůležitější.
Musíme doufat, že se v dohledné době vše obrátí v dobré, a budeme se moci

opět na některých
kulturních a spole‑
čenských událostech
společně setkat.
Z každého kou‑
peného kalendáře
jde opět 50 korun
na
transparentní
účet zřízený měs‑
tem. Tento účet byl
zřízen pro veřejnou
sbírku a bude sloužit jako jeden z finančních zdrojů na tolik potřebnou re‑
konstrukci kaple Bolestné Panny Marie. V době vydání kalendáře se na účtu
nachází částka 55 800 korun. Poděkování patří všem, kdo přispěli na tento
účet – ať již koupením kalendáře nebo lépe přímo bankovním převodem či
prostřednictvím kasičky umístěné v podatelně na radnici a také v Kulturním
informačním centru Sadská. Pro přispění na veřejnou sbírku můžete využít
transparentní účet 8248‑504348369/0800 u České spořitelny.
Kalendář je možné zakoupit v Kulturním informačním centru Sadská,
knihovně nebo v podatelně na radnici. Cena kalendáře je 149 korun.

INZERCE

Jan Hofbauer
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„Bejvávalo“ – Okrašlovací spolek
2. část
V dnešním díle budeme pokračovat činností Okrašlovacího
spolku na přelomu 19. a 20. století. Asi nejvýznamnějším počinem byla úprava parku Husínek a stavba nového chodníku
od nádraží až k lázním. Co nám tedy staré záznamy vyprávějí?
V roce 1898 bylo v plánu upravit Husínek, vysázet stromy
v Kostelní ulici a postavit rozhlednu na Skále. Nakonec byl přijat
pouze plán na opravu kapličky a úpravu prostorů na Husínku.
Krodeškova kaplička byla opravena a v okolí nechal spolek vysázet stromy. Kvůli obavě z poničení parku nechal spolek jeho část
oplotit. Park byl upraven podle návrhu sadského zahradníka Antonína Černého, který navrhoval a dočasně se staral o všechny
parky zřizované Okrašlovacím spolkem. Celkové náklady činily
348,6 K. Park byl opět svěřen do správy městu. Téměř všechny
úpravy se zaplatily z nadprůměrně vysokých darů. Městské zastupitelstvo darovalo spolku 200 K a občanská záložna v Sadské
120 K.

Návrh na upravení sadu Husínek z roku 1898, napravo v parku Krodeškova
kaplička (červený text).

V roce 1899 se o okrasu Sadské ve spolku staralo pouze čtyřicet členů. Město nebylo schopné se o svěřené parky adekvátně
starat, a tak musel Okrašlovací spolek každý rok přispívat na jejich údržbu. Činnost Okrašlovacího spolku se výrazně utlumila
kvůli nedostatku peněz, přesto se spolku podařilo přimět městské ke stavbě lávky přes mlýnský náhon v dnešní Poděbradské
ulici.
Posledním větším projektem spolku se na několik let stalo postavení chodníku k městským lázním. První myšlenky na jeho
stavbu se objevovaly už v roce 1900, ale až roce 1901 bylo získáno potřebné povolení ke stavbě od města. Stavbou chodníku
se výrazně zlepšily podmínky lázeňských hostů, protože za deštivého počasí se téměř nedalo chodit po silnici ani po původním
vyšlapaném „chodníku“. Podél chodníku nechal spolek vysázet
akáty. Stavba se kvůli nedostatku financí protáhla až do konce
roku 1902.
V následujících letech v Okrašlovacím spolku panovaly vnitřní
spory a neshody ohledně činnosti spolku. Mnoho členů spolek
opouštělo a kvůli nedostatku příspěvků nebyl spolek schopný
platit ani za úpravy stávajících parků, a tak každý rok dlužil desítky zlatých Antonínovi Černému za údržbu parků. Parky byly
postupně doplňovány lavičkami. V roce 1907 měl spolek dvacet
osm činných členů a čtyři členy zakládající.

Škola ještě před výsadbou zeleně ( parčíku) před rokem 1895.

Prvním větším projektem po období strádání se stalo znovuzřízení parku před starou školou, dnešním městským muzeem. Spolek převzal v roce 1907 jeho správu, a kromě parku
chtěl před budovou postavit i dětské hřiště. Hřiště bohužel nikdy
postaveno nebylo. Poslední park zřídil Okrašlovací spolek u kostela sv. Apolináře, opět podle plánu Antonína Černého. Václav
Smutný, ředitel školy v Sadské, se nabídl, že zhotoví sádrový model rozhledové desky, která bude umístěna na vyhlídce u kostela.
Železný odlitek výhledové desky měl být zhotoven v sadské továrně V. Klicpera synové. Park byl dokončen v roce 1909 a spolek do něj celkově investoval 370,6 K. Nejúspěšnější dvě dekády
Okrašlovacího spolku uzavřela smrt jeho dlouholetého předsedy
Václava Fanty den 19. května 1911.
Od svého založení do roku 1907 vydal spolek 4500 K na udržování parků, osazování stromů a stavbu chodníků. Do roku
1910 založil spolek tři parky zcela nové – u Bahníkova mlýna,
na Husínku, u kostela a dva parky obnovil – před starou školou
a u sochy sv. Gotharda. Postavil chodník u nádraží a k lázním
v celkové délce jeden kilometr. Společně s obcí zřídil chodník
od města k Borům. Spolek ještě upravil okolí studny na bývalém
Paroubkovském náměstí a nechal vysázet akáty v kostelní ulici.
Počet členů klesl roku 1911 na devatenáct, ale i přes úbytek členů
a financí zanikl Okrašlovací spolek až roku 1951. Výsledky činnosti spolku lze v Sadské v podobě parků pozorovat ještě dnes
přesto, že je historie tohoto spolku mezi lidmi v současnosti téměř neznámá.
Vít Koniuk
Text byl původně sepsán jako součást maturitní práce. Podkladem pro
sepsání byly archiválie umístěné v Státním okresním archivu Nymburk
se sídlem v Lysé nad Labem, a to včetně fotografie plánku parku Husínek. Drobná úprava Jan Hofbauer.

Chodník od lázní do města lemovaný vzrostlými akáty, situace kolem roku
1927.
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I nadále trvá zvláštní období, kdy se nedá plánovat, co bude za týden, natož za měsíc. Ke všemu
je jasné, že nemožnost zábavy, kultury a scházení se s přáteli není to největší neštěstí, které
nás kvůli covid-19 postihlo.
Mnoho z vás možná nemůže pracovat a má existenční problémy, nebo již týdny nevidělo své
příbuzné a nejbližší, děti se nemohou plnohodnotně vzdělávat a vidět se s kamarády. Situace je
jiná než na jaře, kdy bylo venku stále tepleji, slunce lákalo do přírody a před námi byla naděje
na příjemné léto.
Vím, že je to těžké, ale zkusme se i nyní na něco, nebo z něčeho těšit. Přichází advent a po něm
Vánoce. Atmosféra tohoto krásného období nemusí být ochuzena tím, že nebudou slavnosti,
koncerty, trhy a nákupy.
Ba naopak. Advent je doba radostného očekávání, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání,
zklidnění a dobročinnosti. Rádi bychom přispěli k vaší adventní pohodě alespoň zábavnou
stránkou v Sadských novinách a popřáli vám hodně sil k překonání těžkostí spojených
s nelehkou situací, pevné zdraví a spoustu radostí.
Zdenka Hamerová, ředitelka KIC

Adventní tradice
a zvyky pro dobrou náladu
Přichází k nám čas vůně koření, pečení a radostného očekávání.
I když je letos setkávání s příbuznými, spolupracovníky a přáteli ome‑
zeno, ráda bych vám připomněla alespoň krásné adventní tradice, které
všichni známe už od dětství, jsou součástí krásných vzpomínek, hýčká‑
me je v sobě a předáváme je dál svým potomkům.
Věnce – symbolizují zastavení, radost a očekávání. Nejčastěji je tvo‑
říme z chvojí, můžou být i ze slámy, z proutí, či jiných rostlin. Pokud si
věnec zavěsíte na dveře, zajistí vám štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
Adventní věnec na stůl – jako svícen se čtyřmi svíčkami je symbolem
od 19. století. První svíce se zapaluje na první adventní neděli a říká se
jí svíce proroků. Je památkou na proroky, kteří předpověděli narození
Ježíše Krista. Druhá svíce, tzv. betlémská, reprezentuje lásku a předsta‑
vuje Ježíškovy jesličky. Třetí svíce se jmenuje pastýřská a vyjadřuje ra‑
dost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává
slavnostnější ráz. Čtvrtá svíce je poslední, andělská a představuje mír
a pokoj. Vyrábíte si adventní věnec? Pošlete nám, prosím, jeho dvě fot‑
ky. Třeba vyhrajete krásnou cenu.
Jmelí – máte raději přírodní zelené? Nebo stříbrné? Či dokonce zlaté?
Podle tradice má jmelí přinést štěstí a požehnání do domu, podle Keltů
také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí vám zajistí lásku nejméně
do příštích Vánoc. Vyzkoušejte to. V zemích s keltskou tradicí se k ad‑
ventní a vánoční výzdobě používá také cesmína a břečťan. Prý ochrání
váš domov před čarodějnicemi a zlými duchy.
Barborky – Barbora má svátek 4. prosince a my si zdobíme domov
„barborkami“ – větvičkami stromů a keřů, nejčastěji třešní, nebo zla‑
tým deštěm. Těšíme se, že nám do Vánoc vykvetou, aby přinesly štěstí
a slečnám na vdávání předpověděly svatbu. Pokud jste byli hodní, Svatá
Barbora vám možná v předvečer svého svátku přinese dárky do punčo‑
chy za oknem.
Mikuláše ve společnosti anděla a čerta připomínat nemusím. Ovšem
letos bude návštěva těchto oblíbených nadpřirozených bytostí poněkud
složitější. Mnoho dětí dostane balíček za okno a hodně rodičů bude

muset improvizovat a tradici trochu obohatit. Výborná je například hra
„přihořívá hoří“, kdy „Mikuláš“ ukryje balíček na neznámé a nečeka‑
né místo v bytě a děťátko si ho bude muset najít. Nebo vyzkoušejte naši
„mikulášskou hru“ pro chytré hlavičky. Zazpívat si pak můžete celá ro‑
dina společně. (Tento svátek má původ v osobnosti sv. Mikuláše, který
proslul svojí štědrostí k potřebným.)
Medové perníčky – kdo je peče, tak ví, že na změknutí potřebují sko‑
ro celý adventní čas. Jejich pečení má v českých zemích tradici pravdě‑
podobně již od 12. století. Kromě dobré svačinky k čaji a použití k ozdo‑
bení vánočního stromku je možné připravit pár perníkových dekorací.
Například svícen, adventní věnec, betlém nebo perníkovou chaloupku.
Do dnes cítím vůni citronové polevy a zoufalou touhu si uloupnout per‑
níček z chaloupky, která se samozřejmě nesměla jíst.
Cukroví – pečení cukroví má svůj původ v pohanské tradici oslav
slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní. To se postupně pře‑
měnilo v cukroví slavnostní. V dnešní době pečeme pro pochoutku a po‑
hoštění i pro příjemnou vůni, která díky koření dodává domovu nádech
blížících se Vánoc.
Vánočky – dříve je pekli mistři pekaři. Do nich se zapékala mince,
která předpovídala svému nálezci zdraví a bohatství po celý příští rok.
Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala neštěstí.
Mísa s ovocem – je symbolem, který je nevědomky dodržován
dodnes. Má symbolizovat dobrou úrodu a víru, že nadcházející
rok přinese stejný blahobyt jako ten minulý. Naši předkové měli
na míse hlavně jablka, hrušky a ořechy. My jsme je vylepšili
o exotické ovoce.
Jistě máte spoustu dalších rodinných tradic v období
adventu a to je dobře. Nenechte si ten krásný čas poka‑
zit, hezky si ho užijte a příště si připomeneme tradice
vánoční.
Zdenka Hamerová, KIC

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
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Výroba adventního věnce
Milý čtenáři,
advent je tady, a pokud ještě nemáte, pojďme si vyrobit jednoduchý
věnec na stůl co „dům a les dá“. Obchody jsou převážně zavřeny, kul‑
turní vyžití pozastaveno, ale do přírody můžeme, tak si cestou přes les
nasbíráme mech a pár šišek, které můžeme pro hezčí, světlejší efekt
vybělit – návod: 1 l Sava (toho teď máme dost) nalejeme do kbelíku,
ponoříme pár šišek, promícháme špejlí či klacíkem a do rána čekáme.
Potom vyndáme na starý rozprostřený hadr.
K výrobě věnce potřebujeme.
1.

starou rozvírací bábovkovou nebo dortovou
formu

2.

šišky

3.

aranžovací hmotu

4.

tavnou pistoli

5.

čtyři stojánky na svíčky a čtyři svíčky

Připravíme starou formu na pečení, poslouží i starý kastrol a dáme
se do tvoření. Z aranžovací hmoty uřízneme čtyři stejně velké kostky
a naaranžujeme do rozevírací formy. Když jsme si jisti rozmístěním,
přilepíme je napevno tavnou pistolí. Do aranžovací hmoty umístíme
stojánky na svíčky. Do volných míst nasypeme zeminu a na vše zelený
mech. Svíčky umístíme do stojánku a do mechu zasadíme tavnou pis‑
tolí šišky a předvánoční čas začíná.
Krásnou vánoční atmosféru přejí knihovnice.

Mikulášská hledačka – „bojovka“ do bytu
Milí rodiče, letošní Mikuláš bude trochu složitější. Možná se vám ani nebude chtít 5. prosince zvát domů cizí bytosti. Pokud ale chcete dětem
Mikuláše přece jen zpestřit, zkuste malou zábavnou „hledačku“. Hra je určena školákům, co už umí číst, ale i předškoláci ji brzy pochopí, jen jim
budete muset pomoci se čtením a s čísly. Samozřejmě si hru můžete přizpůsobit podle svých možností a dispozic vašeho bytu. Co tedy musíte na Mi‑
kuláše udělat?
1.

Schovejte nenápadně balíček např. do koše na čisté prádlo
(nebo kamkoliv jinam, ale přizpůsobte tomu pak závěrečnou informaci)

2.

Vložte pod předložku do koupelny druhou stopu – tuto šifru
HAALAAEAADAAEAAJ AANAAAAA LAAEAADAANAAIAACAAIAA
(můžete dát nápovědu – škrtni AA)

3.

Vložte na ledničku třetí stopu, rozstříhaná očíslovaná písmenka.
Děti si složí, kde najdou další nápovědu:
1.U 2.M 3.Á 4.M 5.Y 6.P 7.O 8.D 9.P 10.O 11.L 12.Š 13.T 14.Á 15.Ř 16.E 17.M

4.

Vložte v ložnici pod polštář (maminčin) čtvrtou stopu
HLEDEJ POD STOLEM (dítko bude muset kontrolovat všechny stoly v bytě)

5.

Nalepte ze spodu na desku stolu v kuchyni informaci, kde je balíček
DOBRŮTKY JSOU V KOŠI NA PRÁDLO

Až budete mít vše připraveno a přijde večer, předejte dopis s legendou a první stopou potomstvu.
Nebo ještě lépe, nechte je dopis jakoby náhodou někde najít.
Dopis od Mikuláše:

Milé děti, přinesl jsem vám balíček s dobrotami a položil ho za okno. Ale protože jste během roku trošku zlobily,
čert je sebral a schoval vám je. Nedá se nic dělat, dobroty si musíte najít a tady je první nápověda: Kde se koupeš, nohy sušíš? Jak už asi taky tušíš, tady najdeš první stopu, nemusíš mít ani lupu. Nikde jinde – na podlaze, hledej, zvedej, platím draze.
Zdeňka Hamerová,
upraveno a zveřejněno se souhlasem autora stránky
„Ze života u Ďáblického háje“, blog.cizrna.info
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Skvělý tým je základ úspěchu
Kromě spousty výzev přinesly poslední měsíce firmě Parker
Hannifin v Sadské i navýšení výroby v oblasti zdravotnických
prostředků. Také díky tomu teď nabírá nové zaměstnance.
Jak říká ředitel Sadské Richard Stejskal, bez nich by firma období plné
zpřísňujících se opatření a nových nároků na výrobu překonat nedokáza‑
la. „Přesto všechno se nám podařilo zakončit fiskální rok nejlepším výsledkem v rámci několika závodů naší divize rozmístěných po celé Evropě. Za to
bych chtěl všem našim lidem poděkovat. Jsem rád, že máme tým, který vše
skvěle zvládl,“ popisuje.
Parker Hannifin, mezinárodní lídr v oblasti technologií pro řízení pohy‑
bu, poskytuje specializovaná řešení pro širokou škálu mobilních, průmy‑
slových a leteckých oborů. Jeho výrobní podnik v Sadské se už 25 let spe‑
cializuje na výrobu různých druhů těsnění. Divize Chomerics se orientuje
na výrobu teplovodivých materiálů, vodivých plastů a těsnění pro stínění
elektromagnetického vlnění. Divize Prädifa vyrábí dynamická a statická
těsnění z různých materiálů a poskytuje komplexní řešení těsnících apli‑
kací pro automobilové, letecké, chemické a spotřební segmenty průmyslu.
Nové zakázky vyžadují nové zaměstnance
Své zkušenosti se zdravotnickým průmyslem v Sadské zužitkovávají
i během koronavirové krize. V jejím průběhu závod získal zakázku na pro‑
dukty používané při výrobě léků. Ty se významná farmaceutická firma roz‑
hodla využívat při vývoji a výrobě vakcíny právě proti covid-19.
Ve svých dvou divizích Parker Sadská zaměstnává přes 450 lidí a teď
nabírá nové. Nejčastěji na pozice operátorů, kontrolorů, seřizovačů a sou‑
stružníků. Pro pozici operátora není třeba žádných zvláštních dovedností
nebo znalostí, ve firmě nováčky všechno rádi naučí. „Nejsou u nás výjimkou lidé, kteří se původně věnovali úplně jiné oblasti, například kuchaři,
číšníci nebo řidiči. Každý se u nás může vypracovat, pokud bude chtít. Stačí
odpovědnost a chuť pracovat v týmu,“ popisuje personální manažerka Len‑
ka Herdová.

U dalších poptávaných pozic se pak podle jejích slov zohledňuje tech‑
nické vzdělání, schopnost přečíst technický výkres nebo třeba aspoň krát‑
ká praxe na podobné pozici. Ještě jiné podmínky platí pro administrativní
pracovní místa. Také na ty firma přijímá nové zaměstnance. Může to být
do oddělení kvality, nákupu, lidských zdrojů, financí, ale i do řad proces‑
ních inženýrů nebo disponentek, kteří vykonávají podporu přímo.
Jeden z největších zaměstnavatelů regionu nabízí i přes svoji velikost
zaměstnání v takřka rodinném prostředí. „Díky práci v relativně malých týmech je atmosféra na pracovišti opravdu příjemná, až rodinná. A to doslova,
protože u nás často působí celé rodiny,“ přibližuje situaci personální mana‑
žerka. „Dobře si uvědomujeme, že v dnešní době jsou největším bohatstvím
zaměstnanci, na kterých byznys stojí i padá. I proto se pro naše zaměstnance
snažíme zajistit co nejpříjemnější pracovní podmínky a poskytujeme škálu
benefitů,“ pokračuje Herdová.
25 let působení Parker Hannifin v Sadské
Zaměstnanci v Sadské tak mají pravidelné příspěvky na stravování,
možnost penzijního připojištění, výhodné zaměstnanecké tarify, volné
vstupenky na kulturu a mnoho dalšího. A to přitom firma v malé obci
před 25 lety začínala s asi deseti lidmi a všechno budovala postupně, krok
za krokem. Jak zakázky rostly, zvětšoval se také areál společnosti, který
může růst i dál. Díky postupnému vývoji si ale celý závod zvládnul dobře
zažít všechny návazné procesy, takže má po letech existence skvělou kon‑
dici, což dokazují také letošní ekonomické výsledky.
Dobrá firma se pozná i podle života mimo pracovní dobu
Parker v Sadské chce být podle slov jeho vedení jako lokální zaměstna‑
vatel součástí okolního sportovního a sociálního života. Kromě sponzo‑
rování místní základní školy vybavením učeben interaktivními tabulemi
a další technikou je hrdým podporovatelem převážně dětských sportovců:
basketbalistek z týmu Sadské vosy, fotbalistů, karatistů, místního klubu
tenisu, stolního tenisu a dalších. Ve zdravotní oblasti financoval nákup
klimatizace a lůžek do porodnice Nymburk a nákup pohybového přístroje
v nemocnici Městec Králové. Spolupracuje také s poděbradským Centrem
sociálních a zdravotních služeb, kde sponzoroval nákup automobilu pro
zajištění sociálních služeb v regionu.
Při volbě podporovaného subjektu přitom nerozhoduje jen vedení fir‑
my, ale návrhy a hlasování přichází také z řad zaměstnanců. Takto Parker
v minulých letech sponzoroval zvířecí miláčky v psím útulku v Sadské či
záchrannou stanici pro zraněné živočichy v Huslíku u Poděbrad.
I tím Parker potvrzuje pověst stabilní společnosti. Kromě toho, že pů‑
sobí na mnoha různých trzích, má diverzifikované produktové portfolio
a ve vedení zkušený management, se také zajímá o dění kolem sebe. To
všechno pak pomáhá zvládat současnou krizi.

ZE ŠKOLY

Zvládneme to!
Máme za sebou opět několik týdnů, kdy se výuka přesunula
buď úplně, nebo částečně do dětských a obývacích pokojů
i kuchyní. Můžeme brblat, nadávat nebo být prostě naštvaní,
ale stejně to na věci nic nezmění.
K lepší náladě nepřispívají ani média. Slýcháme, že generace prvních
a druhých tříd bude generací ztracenou, že nikdy nedoženeme ztrátu v zá‑
kladním učivu. Každý, kdo dokončil základní školu, se považuje za od‑
borníka s právem vyjadřovat se k tématu. Za sebe bych chtěla rodiče těch
nejmenších uklidnit. Školou prošlo mnoho žáků, kteří z různých příčin
chyběli třeba půl roku nebo i delší čas. Vždy to ve vzájemné spolupráci
(škola – rodiče) děti zvládly.
Pro nikoho z nás to není lehké. Vy, rodiče, máte stres z vlastního za‑
městnání, péče o domácnost, zajištění techniky, se kterou si mnohdy ne‑
víte rady víc, než běžný uživatel. Více času potřebují i děti, které si chtějí
povídat, zazlobit s kamarádem nebo se dostat prostě jen mimo domov
bez dohledu a nechápou, že to není možné. Snažíme se situaci vidět z vaší
strany a já bych vás ráda požádala, abyste i vy zkusili pohled učitelský.
Netěší nás, že nemůžeme denně stát u tabule a zažívat přímý kontakt
s dětmi. I my máme rodiny, které musíme obstarat, i naše děti mají dis‑
tanční výuku na naší nebo jiných školách, i my máme „home office“. Jen
přesně dané, s přesnými pravidly, co musíme v danou hodinu zvládnout.
Stejně jako vy se pereme s připojením, se záludnostmi různých portálů,
které fungují úplně bez problémů jen do doby, než je chceme použít ve výu‑
ce. Pak se mnohdy celá příprava hodiny hroutí. Přípravy na výuku zaberou
mnohem více času než obvykle. Vyrábíme různé materiály, které by měly
dětem učení zpestřit, aby neměly pocit, že jen sedí u počítačů a dívají se
do monitoru. Zaskakujeme za kolegy, kteří ulehli nemocní, a večer mezi se‑
bou zkoušíme, jak bude reagovat žákům nově vytvořená aplikace v tu kte‑
rou chvíli. Máme radost, když se dětem líbí dobrovolné úkoly, a když samy
mají zájem cvičit vysvětlenou látku. Jako pohlazení nám připadá zpráva
od rodiče, který děkuje za práci paní učitelky a přístup k výuce na dálku.
Snažíme se vnímat i připomínky, ale bohužel vyhovět všem nedokážeme.
Na jednu stranu nás žádají rodiče na druhém stupni, abychom počet
hodin navýšili. Když to uděláme, dostaneme okamžitě e‑mail, že si to
jiný rodič nepřeje, že je toho na děti moc. Někteří si stěžujete, že nemáte
možnost skenovat práce, jiní mají problém s tím, že mají děti něco přinést
do školy v papírové podobě. Co člověk, to názor. A právě proto je důležitá

Distanční výuka
Od 14. října se naše škola uzavřela a přešla na distanční výuku. Přechod
pro nás nebyl tak náročný, protože jsme v této situaci už jednou byli. Dis‑
tanční výuka je určitě těžší, než být normálně ve škole. Pro všechny je tato
forma výuky náročnější a složitější, ale myslíme si, že to zvládáme dobře.
Chybí nám setkávání se spolužáky a učiteli. Distanční výuka nám ukázala,
že i když si to nechceme přiznat, tak do školy chodíme rádi. Snad se opat‑
ření brzy uvolní a budeme se opět vídat ve škole.
Caňkářová, Nováková, 9.B
Distanční výuka je v některých dnech o něco těžší, než kdybychom cho‑
dili normálně do školy. Občas jsem u počítače od 8 až do 14:30, ale i tak se
dá to zvládnout. Některé předměty se samostatně učí o něco lépe a některé
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On‑line výuka z pohledu rodičů
Online výuka v tomto školním
roce probíhá určitě snadněji než‑
li na jaře, kdy jsme ani my rodiče,
ani děti nevěděli, co nás čeká.
Děti z druhého stupně najely
na on‑line výuku určitě o pozná‑
ní snadněji, jelikož již věděly, co
a jak dělat, a i jejich učitelé byli
již připraveni. Pro děti na prvním
stupni byla on‑line výuka novin‑
kou, jen škoda, že neprobíhala
hned od počátku uzavření školy.
Děti, které mají starší souro‑
zence, jim povětšinou záviděly
a ptaly se, proč my se taky takhle
s paní učitelkou neučíme?

Rozdělení dětí pro on‑line výu‑
ku na dvě skupiny bylo super ře‑
šením, protože se dostalo na každého školáčka, který se hlásil
a chtěl odpovědět, a i paní uči‑
telky to měly určitě snazší s ob‑
časným upozorňováním, koho
neslyší, kdo si vypnul kameru či
kdo si u učení hraje.
Myslím, že druhý pokus výuky
na dálku byl zase o poznání lepší,
všichni jsme se něčemu přiučili,
malí i dospělí, ale přesto pevně
doufám, že pokus číslo tři již ne‑
budeme muset nikdo absolvovat.
Pavlína Knapíková, maminka

komunikace. Vždy je možnost domluvit další variantu, pokud je problém.
Učme děti domluvit si náhradní práci, náhradní možnost odevzdání nebo
prostě změnu nastaveného. Pro život je tím učíme mnohem víc, než by se
na první pohled zdálo. Učme je také toleranci k okolí a hlavně jim zkusme
dát do života to, co budou potřebovat. A to jsou pracovní návyky a povin‑
nosti. To je oblast, která nyní trpí nejvíc. Vzorečky, vyjmenovaná slova
nebo násobilka jsou něčím, co se dá vždy nabiflovat. Ale odevzdávat úkoly
v nějaké kvalitě a včas, to je něco, co se musí stát návykem, který se dlou‑
ho vytváří. Neomlouvejme je, když něco neodevzdají, nechte je se omluvit
samotné, přiznat pravdu a nechat dodělat. V životě za nimi také nebudete
pořád stát a něco vyřizovat. Oni to zvládnou.
Koncem listopadu se snad vrátí do školy většina tříd. Budeme směno‑
vat, distanční výuka nás asi ještě neopustí. Snažme se z ní vytěžit to, co je
dobré. Zodpovědnost za odvedenou práci, rozložení úkolů a kvalitu jejich
obsahu. Již na jaře jsem psala, že jsme to společně zvládli a myslím, že je
tomu tak i nyní. Děkuji vám všem za úsilí, které jste v tomto obtížném ob‑
dobí výuce věnovali. Děkuji vám i za to, že se snažíte chápat tu druhou
stranu a vstřícnou komunikací posunujete náš vztah na mnohem vyšší
úroveň.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ
zase hůře. Zvlášť teď, v šesté třídě, kdy nám přibyly nové předměty – fyzi‑
ka, zeměpis a dějepis. Myslím, že tato doba není náročná jen pro nás, ale
i pro naše učitele. Trpělivě se nám při on‑line výuce věnují, hodiny jsou
pěkně připravené, srozumitelné a opravené úkoly máme brzy ohodnocené
zpět. Věřím, že se do školy brzy vrátíme, uvidím spolužáky, stihneme vše
dohnat a bude zase všechno v normálu jako před tím.
Valerie Strnadová, 6.C
Letošní školní rok byl pro nás změnou. Začali jsme totiž druhý stupeň
v ZŠ Sadská. Jsme už šesťáci. Bohužel jsme si školu užívali jen něco málo
přes měsíc, než nastala distanční výuka. Jsme sice trénovaní z jara, ale
i tak je to pro nás všechny nová zkušenost. Pro žáky, rodiče i učitele, kte‑
ří nás s příchodem na druhý stupeň teprve poznávají. Také máme hodně
nových předmětů, které v páté třídě nejsou. To je velká změna. Na druhou
stranu se i dost učení opakuje. Tak výuku zvládáme. Od některých učitelů
máme i práci zábavnou formou. Taky se celá třída musela pořádně naučit
na počítači: ukládat, ofotit, odeslat, vysílat, přijímat… Tak z nás snad ne‑
vyroste jen „generace ajťáků“. Nejvíce nám je líto, že nemáme kolem sebe
kamarády a spolužáky. Na to se po návratu do školy těšíme úplně nejvíc.
Roman a Petr Čížkovi, 6. C

Poděkování
Základní škola moc děkuje vedení firmy Parker Hannifin Sadská
za poskytnutí daru v podobě počítačů do tříd a kabinetů.
Tento dar nám pomohl výrazně zvýšit kvalitu distanční výuky.
Mgr.Blanka Žánová

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
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istí už změnilo barvu a padá čím dál tím víc. Sluníčko je často schované,
za dešťové mraky. Nejsme z cukru, pár kapek vydržíme.
Když vykoukne, dokáže ještě pěkně hřát.
na zahradě Mateřské školy je podzim vidět. Však jsme pilně
pomáhali při hrabání listí.
něhu jsme se na Martina nedočkali, přesto jsme si o něm a mnoha
jiných věcech povídali. Zábavy je ve školce dost.
rvá mimořádná covidová situace. 18. listopadu se mohli vrátit do škol
prvňáčci a druháčci. Proto se nám vrátily některé paní učitelky a asistentky.
Přesto, že nejsme v plném počtu, zahájila mateřská škola neomezený provoz.
pět jsme se sešli se všemi kamarády. Je to príma, být zase ve školce.
rozradím Vám tajemství, ale nikomu to, prosím, neříkejte. Ve školce už se
chystáme na nejkrásnější svátky roku. Už je nejvyšší čas. Však víte, ještě
nejsme úplně velcí, něco nám déle trvá.
le snažíme se ze všech sil.
ržme si všichni palce!

Školní díla z doby „korony“
Na výtvarnou výchovu nezbývá v distanční výuce čas, a tak dostaly děti postupně několik námětů (temnosvit, světlo, iniciála, podzim a další), které
plní samy a my máme velkou radost, jaký talent ukazují. Na první pohled se zdá neuvěřitelné, že některé nejsou dílem zkušených umělců. Po návratu
do školy určitě vymyslíme, kde vystavit nejlepší práce.

Z KNIHOVNY A ZE SPORTU
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Jiří Švihálek
DENÍK JEDNONOŽCE

Nora Roberts
POSELSTVÍ KRVE

Jiří Švihálek (a.k.a. pacholek) ve svém deníku bez
servítků a s humorem sobě vlastním den po dni
popisuje, co prožívali s manželkou Kačkou po ne‑
hodě na motorce. Amputace nohy, nesnesitelné
bolesti, přemísťování kostí v těle a zotavování.
Nevzdal to a svými upřímnými, sarkastickými texty motivoval čtenáře, kte‑
rých bylo postupně přes dvě stě tisíc, k pozitivnímu přístupu k životu. Jak
bolí noha, kterou nemáte? A co všechno se změní, když přijdete o konče‑
tinu?

Lidé jsou hluboce zasaženi plíživou temnotou a spou‑
ští, kterou způsobil neznámý virus. Fallon vyrůstá
ukrytá na farmě a netuší, proč se právě ona stala ter‑
čem surových gangů a fanatických skupin. Správně
však předpokládá, že její život hraje mnohem větší
roli.

Karin Lednická
ŠIKMÝ KOSTEL
Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy
lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké ves‑
nici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby
o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí.
Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály ne‑
zbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční
do pusté krajiny.

Michael Finkel
POUSTEVNÍK
Pravdivý příběh muže, který dobrovolně odešel žít
do divočiny. Inteligentnímu a plachému Christophe‑
ru Knightovi z Massachusetts je 20 let, když se v roce
1986 rozhodne pro skutečně zásadní životní krok –
ze své vlastní vůle zmizí v mainských lesích.
Když ho o skoro 30 let později zatknou kvůli krádeži
jídla, zjistí, že za celou tu dobu prakticky nepromluvil
s jinou lidskou bytostí. Bez ohledu na mnohdy kruté rozmary počasí bydlel
celoročně pouze ve stanu a byl nucen vyvinout způsoby pro uchovávání
jídla, vody i tepla, aby nezmrzl. Některé věci získával díky vloupáním do ci‑
zích chat. Ačkoli nikdy nikomu neodcizil žádné cennosti, místní komunitu
svými činy dlouhodobě děsil. Proč vlastně odešel do divočiny? Co tam hle‑
dal, co se naučil a jak teď bude žít dál?

Halina Pawlovská
ZÁŽITKY Z KARANTÉNY
Co si počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová
karanténa na tři měsíce uvěznila v jedné domácnosti
s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem,
sestřenicí a dvěma psy? Začala si vést deník o tom,
jak bez úhony přežít i situace, které jsou na zabití!

Sharon J.Bolton
TRAVIČ
Usvědčený vrah Larry Glassbrook má poslední přá‑
ní – aby se policistka Florence Loveladyová vrátila
do Sabdenu. U bývalého sirotčince byly totiž naleze‑
ny čtyři dětské kostry a on je přesvědčen, že tam ne‑
leží dlouho.

Michaela Klevisová
DRAK SPÍ
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety ode‑
hrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla
mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné událos‑
ti pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena
a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým ne‑
vyřešeným případem nakonec přivede na scénu Jose‑
fa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní
před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.

Diana Gabaldon
VEPSÁNO KRVÍ VLASTNÍHO SRDCE
Píše se rok 1778: Francie vyhlašuje válku Velké Bri‑
tánii, britská armáda opouští Philadelphii a jednotky
George Washingtona opouštějí údolí Forge. Jamie
Fraser se vrací z vodního hrobu, aby zjistil, že jeho
nejlepší přítel se oženil, jeho nemanželský syn ke své
hrůze zjistil, kdo je jeho pravý otec a jeho milovaný
synovec Ian se chce oženit s Kvakerkou. A Jamieho manželka Claire s jeho
sestrou, Jenny dávají věci do pořádku.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Tenisová sezóna 2020 je za námi
Letošní tenisová sezóna byla jak na svém začátku, tak i na svém
konci, ovlivněna koronavirovou pandemií. Členové tenisového
oddílu a další hráči z řad veřejnosti se museli vypořádat s mnoha vládními nařízeními a hygienickými opatřeními v souvislosti
s šířením covid–19.
Na startu sezóny se jednalo zejména o opatření v rámci ochrany nejvíce
ohrožených skupin obyvatel. U tenisového oddílu se to týkalo hráčů star‑
ších 65 let. Přesto se podařilo díky mladším členům TO a mladým hráčům
ze skupiny „Hvězdy tenisu“ upravit oba kurty a připravit je na zahájení
provozu. S určitým omezením pohybu v areálu byla tenisová sezóna zahá‑
jena 16. dubna a v důsledku opatření v souvislosti s druhou vlnou korona‑
viru jsme ji museli ukončit v polovině října.
Již čtvrtým rokem používáme elektronický rezervační systém iSportsys‑
tém, který nám rezervace zpřehlednil a zjednodušil. Celkem bylo zadáno
675 rezervací a bylo odehráno 1099 hodin. Nejvytíženějšími měsíci byly
v roce 2020 červenec (165 rezervací, 253 h), květen (109 rezervací, 195 h)
a srpen (107 rezervací, 187 h). Stále více hráčů využívá permanentek, le‑
tos jich bylo 29.
V průběhu sezóny jsme měli naplánovány celkem čtyři turnaje, ode‑
hrány byly tři. Zahajovací turnaj v deblu se uskutečnil v sobotu 6. červ‑
na, 1. ročník turnaje v mixu 27. června a již 4. ročník v deblu Sadské

rakety 100+ proběhl 19. září. Závěrečný turnaj v deblu na ukončení
sezóny, který byl připraven na 17. října a byl plně obsazen, se v důsled‑
ku vyhlášení nouzového stavu a následných opatření proti covid-19
nekonal.
V rámci našich finančních možností se snažíme tenisový areál udržovat
a dále vylepšovat. Letos jsme natřeli lavičky a odpadkové koše na kurtech,
byly opraveny sítě na úpravu kurtů, dále byla vyměněna stříška nad vstup‑
ními dveřmi do areálu, nalepeny opadané dlaždičky v nářaďovně, vyměně‑
na prkna s háčky na oblečení nad lavičkami na kurtech, opravena středová
páska na síť, zavěšeny čtyři nové plachty na zastínění kurtů a několikrát
posekána tráva v okolí areálu. Díky dotaci 5 tisíc korun od města Sadská
jsme mohli zakoupit další dvě zastíňovavací plachty, dvě hliníková hrabla
na úpravu kurtů a novou středovou pásku. Ve zvelebování areálu pokraču‑
jeme. Do konce roku za finančního přispění TJ Sadská bude dokončena
výměna oplocení areálu (severní a východní část).
Děkuji všem členům TO, členům skupiny „Hvězdy tenisu“ a dalším uži‑
vatelům, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu letošní, tak trochu
zvláštní, tenisové sezóny. Tak zase na jaře se na vás budeme těšit. Hodně
zdraví všem.
Jaroslava Kynclová,
vedoucí tenisového oddílu

INZERCE
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V neděli 29. listopadu začíná advent.
Vyrábíte si doma pro radost adventní věnec na stůl? Pochlubte se a pošlete nám dvě fotky. Ty nejkrásnější věnce totiž odměníme hodnotnými
dárky a zveřejníme v Sadských novinách. Fantazii se meze nekladou,C
můžete zkusit i neobvyklé materiály.
M
Pošlete do 7. prosince dvě fotky vyrobeného adventního Y
věnce na email kic.sadska@email.cz nebo na FB do zpráv
CM
Kulturní a informační centrum. K fotkám uveďte vaše jméno
a spojení na vás.
MY

Zapojte i děti. Děti a jejich výrobky budou hodnoceny
v dětské kategorii. U dětí uveďte věk.
Těšíme se na vaše dílo.

CY

CMY

K

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