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ZDARMA

Dlouho očekávaná oprava budovy Muzea odstartovala v pondělí 19. dubna. Historický objekt v centru města poskytne konečně důstojné a reprezentativní
prostory informačnímu centru a městské policii. Další patra budou moci využít občané Sadské k pořádání různých společenských akcí. Podle architekta si
rekonstruovaná budova zachová svůj historický vzhled, nicméně obohatí ji několik moderních skleněných prvků.

Od distribuce respirátorů k odchytu toulavých psů
Činnost Městské policie Sadská byla v roce 2020 stejně jako
jiné obory zasažena pandemií covidu‑19. Kromě své běžné
agendy tedy strážníci pomáhali lidem v karanténě nebo rozdá‑
vali respirátory a dezinfekce. K tomu odchytávali toulavé psy
také v okolních obcích a měřili rychlost.
Při první vlně epidemie covidu‑19 se strážníci soustředili na shroma‑
žďování a následnou distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce, kte‑
ré dodávalo nejen město, ale i dobrovolníci. Služebna městské policie se
vlastně proměnila ve výdejní místo. Strážníci rovněž zajišťovali nákupy
a nutné pochůzky seniorům, kteří se obávali nákazy nebo zkrátka ne‑
mohli do obchodu.
Řešené přestupky a zákroky strážníků v roce 2020
Odchycení psi – 37
Uloženo pokut – 104 (za 38 800 Kč)
Závady na zařízení města – 10
Oznámení přestupku
ke správnímu orgánu – 14
Sebrané injekční stříkačky – 1
Přestupek proti občanskému soužití – 10
Porušení obecně závazné vyhlášky – 21
Ztráty a nálezy – 23

Přestupek proti majetku – 2
Dopravní nehody a řízení dopravy – 7
Pátrání po osobách – 5
Adopce a předání psů majitelům – 37
Spolupráce s PČR a IZS – 34
Přestupek proti veřejnému pořádku – 5
Vraky aut – 3
Doručení korespondence – 18
Poskytnutá pomoc občanům a jiné – 622

V létě se o pozornost jako již tradičně přihlásilo Jezero a chatové oblas‑
ti v jeho okolí. „Městská policie v tu dobu mimo jiné dbala na vymáhání
dodržování dopravních pravidel v okolí Jezera vzhledem k několika nově
umístěným dopravním značkám,“ uvádí strážník Lukáš Moravec ve vý‑
roční zprávě za rok 2020.
V roce 2017 Sadská uzavřela s okolními obcemi veřejnoprávní smlouvy
týkající se odchytu toulavých zvířat, což patří k velmi častým činnostem
městské policie, a tato spolupráce pokračovala i v roce 2020. „Velice se
osvědčila komunikace na sociálních sítích. Za pomoci komunity strážníci
velmi úspěšně dohledávají majitele zatoulaných domácích mazlíčků,“ po‑
pisuje Lukáš Moravec.
V září loňského roku mohli obyvatelé Sadské zaznamenat, že město
pořídilo laserový rychloměr (radar). Strážníci měřili namátkově rychlost
projíždějících aut na různých místech ve městě. „Z této zkušenosti bylo
patrno, že většina řidičů projíždějících obcí dodržovala stanovené rych‑
lostní limity,“ pochvaluje si strážník.
Konec roku opět zasáhla vládní opatření, která měla za cíl potlačit epi‑
demii covidu‑19. Strážníci se tedy vrátili k nákupům seniorům a lidem
v karanténě.
Jolana Boháčková
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 31. března 2021
Rada města schválila:
dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě
o svozu a nakládání s odpadem
s firmou NYKOS, a.s., Kostelec nad
Černými Lesy, kterým se k 1. dub‑
nu 2021 ukončuje pronájem dvou
velkoobjemových kontejnerů
pronájem 1/5 pozemků parc.
č. 1498/17,1498/30 a 1498/31
o výměře 26 m² panu A. H., Sad‑
ská, za nájemné ve výši 252 ko‑
run ročně. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 11. – 27. března 2021.
Rada města zároveň schválila
k předmětným pozemkům nájemní
smlouvu
pronájem části pozemku parc.
č. 2381/1 v chatové osadě Na Vod‑
rážce o výměře 49 m² panu M. O.,
Praha 6, za nájemné ve výši 2 450
korun ročně. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 11. – 27. března 2021.

Rada města zároveň schválila
k předmětnému pozemku nájemní
smlouvu
Rada města vzala na vědomí in‑
formaci místostarosty J. Bartáka
o návrhu k uzavření dohody o věc‑
ném břemenu cesty na parc. č. 583
a st. 580/1 ve prospěch parc. č. st.
581, 582, 3031 za podmínek stano‑
vených advokátem, který zastupuje
majitele pozemků parc. č. st. 581,
582, 3031 získaných v el. dražbě.
Rada města vyhlásila výzvu
č. 1/2021 na přidělení sociálního
bytu č. 5 ve 3. NP v čp. 78 v ulici
Kostelní podle Pravidel pro přidělo‑
vání bytů ve vlastnictví města Sad‑
ská ze dne 7. března 2018 a parame‑
trů pro sociální bydlení s termínem
podání žádosti do 30. dubna 2021.

Rada města schválila:
smlouvu o dílo s firmou STA‑
FIKO PODĚBRADY spol. s r.o.,
na zhotovení akce Stavební
úpravy objektu č. p. 257 za cenu
17 080 844 korun bez DPH
smlouvu o dílo s firmou HALKO
stavební společnost, s.r.o., Kolín,
na zhotovení akce Stavební úpra‑
vy veřejného prostoru u č. p. 257
za cenu 4 793 448 korun bez DPH
dohodu o poskytnutí dotace
ve výši 320 tisíc korun z Programu
rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fon‑
dem, Praha, na projet Dovybavení
a úprava školní zahrady MŠ Sadská
s tím, že celkové výdaje projektu
činí 400 tisíc korun

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

Ze zasedání Rady města Sadská dne 13. dubna 2021
Rada města schválila:
přidělení dotací na základě in‑
dividuálních dotací následujícím
subjektům a zároveň schválila pří‑
slušné VPS na poskytnutí dotace
výzvu města Sadská k podává‑
ní žádostí o individuální dotace
na činnost nebo na jednorázovou
akci v roce 2021. Celková část‑
ka k rozdělení činí 300 tisíc ko‑
run a lhůta pro podání žádosti je
24. května 2021
podání žádosti o dotaci ve výši
300 tisíc korun ze Středočeského

fondu sportu a volného času
v rámci tematického zadání „Pod‑
pora sportovních volnočasových

aktivit – investiční dotace“ na akci
Školní sportoviště pro ZŠ Sadská

Subjekt

Výše dotace v Kč

Českomoravská myslivecká jednota,
OMS Nymburk

20 tisíc

LAXUS, z.ú. Nymburk

15 tisíc

SPCCH – zákl. org. Nymburk – akce ZO

4 tisíce

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

4 tisíce

HANDICAP CENTRUM SRDCE Poděbrady

4 tisíce

Celkem

47 tisíc

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.

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY

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.

Upozorňujeme poplatníky, že dne 31. března 2021
uplynula lhůta splatnosti poplatku za odpady.
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci budou vyváženy nádoby
na směsný odpad bez příslušné známky na letošní rok ještě do konce
dubna 2021. Po tomto termínu nádoby bez platné známky již vyváženy
nebudou.

Doporučujeme se objednat na tel. 731 588 632
nebo e‑mailu: poradna@respondeo.cz.

Pramen minerální vody Sadka v Prokopově ulici je opět v provozu. Příznivci
minerálky si ji opět mohou přijít nabrat v tradičních dopoledních a odpoled‑
ních hodinách (9:30‑10:30, 15‑16).

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.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Sadská má nový POL POINT
Trestní oznámení mohou lidé podat pomocí videokonference
Přímo v budově obvodního oddělení v Prokopově ulici v Sad‑
ské vzniklo bezobslužné místo, tzv. POL POINT, kde mohou
občané podat jakékoliv trestní oznámení, oznámení o proti‑
právním jednání, či informace důležité pro policii nebo trestní
řízení.
POL POINT je vlastně bezkontaktní způsob komunikace občana s poli‑
cií. Oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty,
který třeba zrovna řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost
okamžitě – videokonferenčně.
V nově zřízené místnosti na obvodním oddělení může komunikovat
s policií bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, nicméně za za‑
chování všech zákonných postupů. Jakmile se oznamovatel dostaví k za‑
bezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké
komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup. Bez
elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.
Poté může občan bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat
prostřednictvím videokonferenčního zařízení s policistou, který videokon‑
ferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství na Zbraslavi.
Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn
na pořizování nahrávky. Nikdo další nemůže do místnosti vstoupit, pokud
není vstup na dálku policistou umožněn.
Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jaké‑
hokoliv místa a obratem jej postoupit příslušnému policejnímu orgánu

k dalšímu řešení. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepiso‑
vat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá
ke spisu.
Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu
a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrych‑
luje reakce policie na aktuální problém. Ve středních Čechách se jedná již
o čtrnácté takové zařízení. Stejné mají například v Lysé nebo Přerově nad
Labem.
Lidé jej mohou využít také v případě, že se sami stali obětí trestného
činu a výslech na policejní služebně by považovali za další újmu. Důvod
pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatic‑
ký – pohodlí a úspora času.
Jolana Boháčková, Vlasta Suchánková
z oddělení tisku a prevence KŘP Středočeského kraje

SW KLIENT
Středočeská policie nabízí ale i další způsob komunikace občana
s policií, a to z místa čistě virtuálního, tedy z libovolného technické‑
ho zařízení (např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon), které se
prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabez‑
pečeným způsobem do VPN sítě.
Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždě‑
jí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony
a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby,
předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonferen‑
ce z osobního počítače.

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách bylo zamřížované okno nynější prodejny nesoucí název
„Zmrzlinárium“ č. p. 273 v ulici Husova. Opět se do naší soutěže akčně a jako první zapojily
žákyně čtvrtých tříd naší ZŠ Viktorie Šimková a Eliška Brtková, která dokonce přiznala, že
v domě bydlí.

 OTOHÁDANKA
F
NA TENTO MĚSÍC:
Tentokrát bude fotohádanka asi těžší. Jelikož se nám blíží výročí konce druhé světové
války, zeptám se, na kterém místě v Sadské najdete tuto pamětní desku připevněnou
na zdi domu?
Své odpovědi s názvem bližšího místa, ulice a případně i č. p. domu, kde pamětní desku
najdete, zasílejte od pondělí 3. května (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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Trocha statistiky ze sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sadská má 20
členů, disponuje třemi hasičskými vozidly, motorovým člunem
a další pomocnou technikou (řetězové a rozbrušovací pily, čer‑
padla a podobně).
1) Výjezdy v roce 2020
Krajské operační a informační středisko vyslalo jednotku celkem ke 38
událostem. Z toho bylo 12 požárů, 21 technických pomocí, dvě doprav‑
ní nehody. U tří událostí bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jed‑
notka vyjížděla devětkrát na žádost zřizovatele. Také jsme dezinfikovali
veřejné prostory a překládali ochranné prostředky v souvislosti s epidemií
covid-19.
2) Školení a výcvik
Pravidelné školení obsahující 30 témat probíhalo během prvního polo‑
letí. Červenec a srpen patřil výcviku záchrany osob z vodní hladiny. Ostat‑
ní školení až na školení řidičů byla vzhledem vydaným opatřením zrušena.
3) Údržba
Vozidla pravidelně absolvují technické a garanční prohlídky. Odpraco‑
vali jsme 191 hodin během 24 dnů. Pravidelně byla prováděna i údržba
hasičské zbrojnice a prostředků technické, chemické a spojové služby.
4) Preventivně výchovná činnost
Preventivně‑výchovná činnost probíhala většinou na sociálních sítích
a internetu. V malém rozvolnění protiepidemických opatření se nám po‑
dařilo uskutečnit letní soustředění pro malé hasiče a přednášku v domě

s pečovatelskou službou. Při kondičních jízdách byla prověřována prů‑
jezdnost méně frekventovaných komunikací.
5) Fyzická příprava
Naši členové využívají k fyzické přípravě hřiště u psychiatrické léčebny.
Fyzická připravenost byla ověřena v rámci okrskové soutěže.
6) Ostatní
Požární dozor a asistenci jsme dělali na novoročním ohňostroji
na náměstí, na plese města Sadská, na soutěži O Železného psa u jeze‑
ra a na Pivním festivalu v Hospůdce U Sokolovny v Sadské – celkem 98
hodin.

INZERCE

požár

nehoda

technická pomoc

planý poplach

Z HISTORIE MĚSTA

„Bejvávalo“ – Chov hus v Sadské I.
V dnešním putování historií Sadské se budeme věnovat „košá‑
řům“. Kolem roku 1910 se chovem hus živilo přes 60 sad‑
ských rodin. Dovolil jsem si publikovat část upraveného pů‑
vodního textu tehdejší erudované odbornice na drůbež paní
dr. Ing. Marie Kuklové‑Tumlířové, který vyšel roku 1927 v pu‑
blikaci „Praktická hospodyňka“. Popisuje tehdejší chov hus
v Československu a uvádí i dvě významná centra chovu – Libuš
(dnes část Prahy) a Sadskou.
Chov hus v Československu, srovnáme‑li jej s chovem hus
v ostatních státech, je velmi vyspělý, zejména co se týče produko‑
vaného množství. Chová se husa domácí zušlechťovaná takřka vý‑
jimečně čistokrevnými housery emdenskými nebo pomořanskými.
Hlavním cílem tohoto chovu je produkce masa a sádla, často také
jater. Jak se husy krmí, ví skoro každá venkovská i městská hos‑
podyně, neboť není takřka rodiny, kde by alespoň jednou ročně
nepřišla na jídelní lístek husa. Vykrmením dosáhneme průměrně
sedmi až osmi kg mrtvé váhy, někdy i devíti až 12 kg. Pro výrobu
konzumních vajec se husy nechovají.
Velké drůbežnické podniky vychovávající několik tisíc kusů drů‑
beže, jsou u nás vesměs teprve nedávno zřízeny, neboť prvé z nich
povstaly několik roků před válkou. V posledních letech se však
značně rozšiřují a nových přibývá – z největší části jsou zřízeny
blízko Prahy nebo jiných větších venkovských měst a získávají stá‑
le větší význam pro drobný chov, neboť tvoří takřka zušlechťovací
střediska, dodávající chovatelům čistou chovnou drůbež.
Vedle drůbežáren určených pro odchov, zřizují se v poslední
době velké podniky pro vykrmení drůbeže. Drůbež je nakonec po‑
sílána po určité obyčejně pravidelné době výkrmu na velkoměstský
trh. Podniky mohou být přirozeně umístěny jedině blízko velkých
konzumních středisek.
Snahy ojedinělých podnikatelů, kteří krmí drůbež ve velkém,
jsou dosud překonávány organisovaným krmením prováděným
ve dvou obcích blízko Prahy, kde krmení hus je odedávna zaměst‑
náním buď většiny, nebo velké části obyvatelstva, takže je samo‑
zřejmě velmi zdokonaleno a dosáhlo také značné proslulosti. Jsou
to známá střediska Libuš a Sadská. Podle získaných informací není
nejen na půdě našeho státu, ale snad na půdě celé střední Evropy
druhých míst, která by se mohla měřit počtem vykrmené drůbeže
s těmito dvěma středisky. Metoda vykrmování je však v obou jme‑
novaných místech různá.
Libuš
V obci Libuši, nalézající se bezprostředně blízko Prahy, se vět‑
šina obyvatelstva zabývá vykrmováním hus jako samostatným
zaměstnáním nebo aspoň připojeným k jiné výrobě. Jediný pod‑
nikatel vykrmuje najednou 1 600 až 2 tisíce hus, které prodává
po třítýdenním krmení, aby okamžitě nahradil je tímtéž počtem
nového materiálu ke krmení. Pochopíme tudíž, že před válkou
mohla dodávat tato jediná vesnice pražské tržnici a zdejším lázeň‑
ským místům i přes sto tisíc i více hus ročně. Podnikatelé jsou orga‑
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nizováni v grémiu obchodníků s drůbeží, které pečuje o výhodnou
koupi nekrmených hus a bdí nade všemi okolnostmi, jež by mohly
působit na podmínky odbytu. Husy se kupují nejen ve všech čás‑
tech republiky, ale často i v cizině (v Itálii a Polsku); vykrmuje se
od května do ledna. Mnohaletou zkušeností dosáhlo se mnohých
velmi účelných úprav a zařízení; v některých podnicích v Libuši
míchá se dnes připravovaná píce elektrickým strojem a stejně při‑
vádí se i voda do reservoárů, odkud automaticky proudí do napá‑
jítek umístěných podle ohrad, společných pro 20 až 30 hus. Počítá
se, že se denně spotřebuje jeden kg obilí na jeden kus a pro 1 600
hus denně 40 hl vody. Účelná organizace dovoluje, že jediná osoba
stačí obsloužit 1 600 až 2 tisíce hus, ovšem mimo dny, v nichž se
zboží připravuje na trh. K zabíjení, škubání a kuchání hus najímají
se ženy placené podle počtu zabitých a připravených hus. Vykrme‑
ní jedinci dosahují pěti až osmi kg mrtvé váhy. Účelem vykrmování
je hlavně produkce masa.

Sadská
Město Sadská vzdálené asi 30 km od Prahy je proslulé po více
než 100 let způsobem, jak vykrmuje husy posílané hlavně do praž‑
ské tržnice. Za dnešních podmínek vykrmuje se tam ročně 50 tisíc
až 70 tisíc hus, kdežto před válkou, kdy byl zajištěn odbyt za hra‑
nice, dodávala Sadská 100 tisíc hus ročně. Cílem výkrmu je vedle
produkce masa i výroba sádla, a proto je metoda vykrmování jiná
než v Libuši. Husy, skoupené od obchodníků, připraví se nejdříve
hojnější potravou na výkrm a poté se krmí po tři neděle šiškami.
Pravidelně denně dává se každému kusu určitý počet šišek, takže
krmení 100 hus vyžaduje vždy práci tří žen po celou hodinu. To se
opakuje čtyřikrát denně (o 4., 10., 16. a 22. hodině). Tímto způ‑
sobem se ovšem snadno dosáhne osmi, ale až i 11 a více kg mrtvé
váhy kusu. Dříve se vozívalo zboží do Prahy na voze, v dnešní době
dopravuje se vesměs drahou ve zvláštních košících, podle nichž
dáno podnikatelům zvláštní označení „košaři“. Také v Sadské se‑
skupili se drůbežníci v grémiu, jehož prvním úkolem bylo vymoci
pro tamní zboží zvláštní ochrannou známku zavedenou od roku
1923.
Jan Hofbauer

Paní dr. Ing. Marie Tumlířová, rozená Kuklová (1889–1973) byla pedagožka, československá agronomka a politička, me‑
ziválečná poslankyně Národního shromáždění za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (1934‑1939).
Roku 1921 získala na ČVUT jako první žena diplom zemědělské inženýrky a téhož roku získala na Univerzitě Karlově jako prv‑
ní žena v českých zemích i v celé Evropě titul doktor technických věd. Profesně se orientovala na drůbežnictví, v němž posléze
dosáhla výborného ohlasu a uznání odborné veřejnosti. Po únoru 1948 odešla do emigrace, žila v Paříži a později v Mnichově.
V období let 1951–1957 byla zemědělskou redaktorkou stanice Svobodná Evropa.
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Workout dělá hezká těla aneb jak se udržet v kondici
Když byla loni uzavřena fitcentra a omezeny další pohybové
aktivity, hledal jsem kvůli udržení fyzické kondice adekvátní
sportovní vyžití. I přes počáteční pesimismus jsem navštívil
workoutové hřiště. Přivedl mě sem syn Vojta, který se dlouho‑
době kromě karate věnuje i kalisthenice (cvičení s vlastní tě‑
lesnou vahou). S kamarády tráví na workoutu téměř každý den
za každého počasí.
Sám jsem se časem přesvědčil, že cvičení s vlastní tělesnou vahou a pod
„širým nebem“ má několik výhod – kromě udržování a posilování těla cvi‑
číte na čerstvém vzduchu, procvičíte i drobné svalové partie, které nevě‑
domky upozaďujete cíleným cvičením ve fitcentru, cvičíte zdarma, po kaž‑
dém tréninku jste díky vyplaveným endorfinům v psychické pohodě, což je
zejména v dnešní době žádoucí, a mezi největší výhodu řadím otužování,
jelikož tréninky probíhají zpravidla v tričku nebo do půli těla, a to za deště
i mrazu.
Dokoupil jsem tedy cvičební pomůcky jako posilovací gumy, multifunkční
popruhy, jednoruční činky a vyrazil. Po prvním tréninku jsem byl mile pře‑
kvapen, stejně jako následující den, když mě bolely i svaly, o kterých jsem
ani nevěděl.
Nakonec mě tréninky nadchly a ve spolupráci s Vojtou jsme se rozhodli vy‑
tvořit pro Sadské noviny seriál, kde se zaměříme na procvičování konkrét‑
ních svalových partií, abychom „venkovní“ cvičení přiblížili veřejnosti.
Tělo si pro potřeby jednotlivých tréninků rozdělíme na tři základní části:
nohy – hrudník a záda – paže a ramena. Pro udržení kondice postačí pro‑
cvičit každou svalovou partii jednou týdně, asi 45 minut. Před samotným
cvičením je důležité krátké zahřátí a protažení svalů (v tomto pořadí).
Jednotlivé cviky provádíme vždy v plném rozsahu, tzn. z krajní do krajní
polohy. Důležité je dýchání: v aktivní fázi cviku zpravidla vydechujeme,
v pasivní části nadechujeme. Mezi jednotlivými sériemi dodržujeme krát‑
ké přestávky pouze na vydýchání.
Při cvičení můžeme využít i posilovací gumy, které se vyrábí v různých
stupních tuhosti nebo multifunkční posilovací popruhy. Guma poslouží

jako podpora při konkrétním cviku a umožní nám provést více opakování
nebo ji naopak využijeme jako odpor proti pohybu, kde nahradí činky. Po‑
silovací popruhy nám díky své multifunkčnosti rozšíří paletu cviků a záro‑
veň umožní přirozenější pohyb než pevná hrazda.
Mezidobí mezi tréninky můžeme doplnit kondičním během, rychlejší chů‑
zí, cyklistikou nebo jinou aerobní aktivitou. Neméně důležitý je odpoči‑
nek, protože svaly nerostou při tréninku, ale právě v době odpočinku.
Zároveň je třeba dodržovat platná protiepidemická opatření – používat
před cvičením i po něm desinfekci rukou a v okolí udržovat pořádek.
Videa a ukázky z tréninků můžete zhlédnout na Facebooku „Street
workout Sadská“.
Jan Procházka, trenér kulturistiky a fitness II. tř.
Vojta Procházka, několikanásobný mistr ČR v karate, kalisthenik
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Hrudník, záda (základní, méně náročný trénink)

Kliky na bradlech s deficitem
– 3 série, maximální počet opakování, případ‑
ně klasické jednodušší kliky na rovné podložce
– u tohoto cviku dbejme na rovné držení těla
a správnou polohu rukou vůči tělu, která by
měla být 90 stupňů

Kliky na bradlech s deficitem 2. varian‑
ta: kliky s využitím posilovacích popru‑
hů
– klasické kliky s možností změny úhlu těla
vůči podložce

Straight bar dips/kliky na rovné hrazdě
– 4 série, 8‑10 opakování
– technika je jednoduchá, hrazdu uchopíme
na šíři ramen, pohyb začíná ve spodní fázi, kdy
by se hrazda měla dotýkat spodní části hrudní‑
ku a pak následuje tlak nahoru

Straight bar dips/kliky na rovné hrazdě
2. varianta: declined push ups/kliky
hlavou dolů
(foto nalevo)
– nohy ve výšce 30‑50 cm nad zemí; speciálně
u tohoto cviku dbejme na udržení rovného těla

Dipy
(foto napravo)
– 3 série, maximální počet opakování
– u tohoto cviku je velmi důležité držení těla
a práce ramen, která musí být posazená dolů
(jako když nesete těžkou tašku s nákupem),
střed těla a hýždě musí být zpevněné, tělo v leh‑
kém předklonu, při pohybu dolů by se měly
ruce zastavit, když paže a předloktí svírají úhel
90 stupňů

Tenisová sezóna 2021 konečně začala
Zahájení letošní tenisové sezóny ovlivnila opatření proti co‑
vidu‑19 a prodlužování nouzového stavu, ale také špatné
počasí. Zimě se nechtělo ukončit svou vládu a mezi sluneč‑
né a teplé jarní dny nám začátkem dubna poslala ještě sníh
a teploty pod bodem mrazu.
Přesto se především díky hráčům ze skupiny „Hvězdy tenisu“ a někte‑
rým členům tenisového oddílu podařilo připravit kurty na novou se‑
zónu. Poděkování patří také firmě NORWIT z Pískové Lhoty za spon‑
zorský dar (bezplatné zapůjčení vibračního válce) a M. Klokočníkovi
za zajištění jeho převozu. Využití tohoto stroje nám konečnou úpravu
antukových kurtů značně usnadnilo.
Tenisový areál je otevřen od 26. dubna za dodržování aktuálně plat‑
ných opatření pro amatérský sport v souvislosti s covidem‑19 (zatím

maximálně šest dvojic s dodržováním rozestupů čtyři metry mezi dvo‑
jicemi bez použití šaten, sprch a WC).
Kurty se rezervují opět pomocí on‑line rezervačního systému iSportsys‑
tém, který bude aktivován 1. května a bude funkční do konce září 2021.
Registrovaní hráči budou při rezervaci kurtů postupovat stejně jako
minulou sezónu. Noví zájemci o hru se musí nejdříve zaregistrovat na
https://tenis‑sadska.isportsystem.cz.
Další informace ohledně provozu tenisového areálu najdete na strán‑
ce rezervačního systému – tenisový oddíl TJ Sadská, on‑line rezervace
v informačních záložkách.
Přejeme všem hráčům pěkné chvíle strávené na tenisových kurtech
a hlavně hodně zdraví.
Jaroslava Kynclová,
tenisový oddíl TJ Sadská
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Velikonoční orientační běh
V úterý 30. března před Velikonocemi jsme se mohli v rámci školy
zúčastnit orientačního běhu. Učitelé nám na začátku připravili indicie
a mapku, která nás měla dovést až na místa, kde byly ukryté kódy, které
jsme museli ofotit do telefonu. Potom jsme plnili různé úkoly. Kódy nebyly
umístěny jen v okolí Sadské, ale mapka nás zavedla až třeba do Píst. Moc
jsme si to užili, bylo fajn se odtrhnout od online výuky a konečně vyrazit
na čerstvý vzduch s kamarády.
Tereza Nováková, 9. B
Orientační běh se konal ve dnech 30. a 31. března. V úterý se ho účast‑
nily 7. a 9. třídy, ve středu 6. a 8. třídy. Akce byla dobrovolná. Vedla Sad‑
skou a Písty, trvala dvě až čtyři hodiny. Účelem bylo skenovat QR kódy
a vyluštit hádanky. Byla to zábavná školní akce v přírodě. Moc jsme si to
užili. Měli jsme krásné počasí, svítilo jarní sluníčko. Mohli jsme se zase
vidět s kamarády, bylo to super. Rádi bychom si podobný zážitek někdy
zopakovali.
Ella Rohanová, 6. A

Akci připravili učitelé 2. stupně Lukáš Horák, Patrik Mejzr a Dan Dra‑
hokoupil. Žáci nejprve dostali mapu s šifrovacím listem – mapu i list si
vytiskli a doma vyluštili šifry, aby se dozvěděli, kde mají kódy hledat.
Bylo doporučeno začít v bodě jedna. Když našli bod v podobě QR kódu,
tak ho vyfotografovali a uložili. U každého QR kódu vytvořili originál‑
ní selfie. Po odemčení jednotlivých bodů vyplnili test Forms v aplika‑
ci Teams. Úspěšného řešitele testu čeká sladká odměna. Potom bude
následovat finální soutěž, ke které je potřeba doplnit prezentaci nebo
video z hledání QR kódů.

Středověká vesnice
V rámci distanční výuky se děti snažily ve vlastivědě vyrobit model středověké vesnice. Některé práce byly velmi povedené.

Jak můžeme chránit přírodu?

Přírodu chráním hlavně tím, že třídím odpad. Nenechávám nebezpečný odpad v lesích nebo na loukách.
Nebezpečný odpad pro lesní zvířata (jako třeba kulky z honů) vždy seberu. Když jsem v lese, neplaším okolní
zvířata. Netrhám rostliny, protože jsou hezčí v přírodě než doma ve váze. Nerozdělávám v lese oheň, aby se
z malého neškodného ohýnku nestal obrovský požár. Chovám se tak, aby příroda vydržela
věčně.
Rád chodím na procházku do lesa a do parku. V lese vidím různá
zvířata a slyším zpívat různé ptáky. Chovám se tiše, abych je nerušil.
Zbytečně nelámu větve. V parku jsou odpadkové koše, tam házím
odpadky, které posbírám na zemi. Chodím po cestičkách, abych
neničil trávník. V přírodě jsem rád a udržuji
pořádek.
Chráníme přírodu tím, že třídíme odpad na sklo, papír, plast,
textil a bioodpad. Tím pádem
nemáme tolik směsného odpadu. Vysazujeme nové stromky
i keře. V zimě dáváme lesním
živočichům do krmelce mrkev
a jablka. Na zahradě máme krmítka pro ptáčky, sypeme jim tam
slunečnicová semínka.

Jednoho
dne jsem vyrazila se svou nejlepší
kamarádkou na procházku. Všimly jsme si, že se
v lese povalují odpadky, a tak jsme se rozhodly
je všechny uklidit. Během sbírání jsme pozorovaly
různé živočichy. Viděly jsme jeleny, ježky a srny. Cestou
z lesa jsme odpadky roztřídily a vyhodily.
Den Země je určen pro podporu životního prostředí. Když pokácíme stromy, tak
nové stromky znovu zasadíme. Odpadky třídíme do kontejnerů (plast, papír, sklo). Můžeme
darovat staré oblečení, různé pomůcky, přístroje atd. Měli bychom méně plýtvat papírem.
Práce žáků 4. C
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Apríl je jedinečná šance udělat si legraci
Apríl je označení pro první dubnový den, v mnoha zemích svě‑
ta se nese v duchu vtipů a nejrůznějších rošťáren. Od brzkého
rána mnozí lidé doslova soutěží, kdo dřív koho napálí. Za ko‑
lébku aprílových „srandiček“ je považována Francie, kde je
tento den oslavován už od roku 1564.
Letos je aprílový celý měsíc. V Česku nahrává vtipálkům do noty nejen
koronavirová situace a celospolečenské dění, ale i počasí se připojilo a do‑
přálo nám sněhu i slunečných, až letních dní.
Do 9. dubna byla z moci vládního nařízení mateřská škola zavřena.
Zaměstnanci nezaháleli, poctivě a opakovaně chystali, myli, desinfiko‑
vali a také připravovali dětem a rodičům nápady a doporučení na využi‑
tí volného času. Vznikla tak vrbička zasazená v květináči před vchodem
do školky čekající na malovaná vajíčka a kamínkování, které se uchytilo
nejen u nás v Sadské, ale probíhá v různých podobách po celé republice.
Každá třída připravila deset kamínků ve své barvě a na „apríla“ je pracov‑
níci školky roznesli po celé Sadské s tím, že děti mají motivaci chodit ven
a kamínky hledat, zaznamenávat ty, které našly a také se s nimi vyfotit.
Mohly je i přemístit na jiné zajímavé dobře viditelné místo. Akce se veli‑
ce líbila, pochvalovali si ji děti i rodiče. Bohužel některé kamínky změnily
nejen stanoviště, ale i majitele, což je škoda. Mohly potěšit ještě mnoho
školkových dětí i náhodných kolemjdoucích.
12. dubna se dočkaly děti plnící povinnou předškolní docházku a děti
rodičů vybraných profesí otevření tříd s omezeným počtem v uzavřených
skupinách. Žabičky potěšilo zcela nové zrekonstruované sociální zařízení.

Rodiče trošku „vystrašilo“ povinné samotestování. Přes počáteční nervo‑
zitu a nejistotu jsme vše zvládli na jedničku. Testování děti skutečně nebo‑
lí a proočkovaní zaměstnanci jsou již na respirátory zvyklí, klidně se nás
zeptejte.
Pokračujeme v pozitivním myšlení a věříme, že se v dohledné době vše
vrátí skoro do normálu. Přejeme krásné jaro.
Jitka Hrabinská

Informace k zápisu docházky dítěte do MŠ
od školního roku 2021 – 2022
V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví
a vlády k ochraně obyvatel je vydáno opatření k organizaci zápisu do MŠ
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádost o přijetí a kritéria pro přijímání do MŠ jsou ke stažení
na www.ms‑sadska.webnode.cz.
Doručení řádně vyplněné žádosti s vyjádřením dětského lékaře o řád‑
ném očkování, kopií rodného listu dítěte a podepsanými kritérii pro přijí‑
mání je možné následujícími způsoby:
•
do datové schránky mateřské školy
•
e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ne jen prostý
email)
•
poštou
•
osobním podáním v MŠ pouze v krajním případě po telefonické
dohodě s ředitelkou
Doručit požadované dokumenty lze ve dnech od 4. května do 14. května
2021 bez časového omezení.

19. května 2021 se budou telefonicky nebo emailem řešit objevené
nedostatky v žádostech, a na v žádosti uvedený telefon nebo email bude
sděleno přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek
přijímání (nelze zveřejnit jméno dítěte).
20. května 2021 od 10 do 12 hodin bude možné nahlížet do spisu pouze
na základě objednání na konkrétní čas nebo telefonicky.
31. května 2021 bude zveřejněn výsledek přijímání. Na webových
stránkách školy a na vývěsce bude vyvěšen seznam registračních čísel dětí
přijatých či nepřijatých. Kladné rozhodnutí se považuje vyvěšením za do‑
ručené. Záporné rozhodnutí je třeba si osobně vyzvednout, a to po telefo‑
nické domluvě s ředitelkou.
Dana Kaplanová, ředitelka MŠ Sadská
Mateřská škola Sadská
Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská
E‑mail: ms.sadska@tiscali.cz
Datová schránka: 36ekywz, Telefon: 736 119 985
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Knihovna pro veřejnost otevřena od 12. dubna
Čtenáři, jste u nás opět vítání, ale protože je situace stále nejistá, je třeba dodržovat opatření:
‑ prosíme omezte pobyt na nezbytně nutnou dobu
‑ při vstupu použijte dezinfekci
‑ vstup a pobyt v prostorách knihovny je možný pouze s respirátorem a při dodržování rozestupů minimálně dva metry
‑ k dispozici budou výpůjční služby (knihy, časopisy, CD, audioknihy a deskové hry)
‑ možnost kopírování
‑ veřejný internet a wi‑fi nebudou zatím k dispozici
Konec platnosti hromadného prodlužování knih a promíjení upomínek.

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Údolí
Bernard Minier
Volání o pomoc uprostřed noci, vesnice odlouče‑
ná od zbytku světa, opatství plné tajemství, tajemný
les, řada strašlivých vražd, vyděšení obyvatelé lačnící
po spravedlnosti, komunita na pokraji chaosu… Malá
vesnice v srdci Pyrenejí je následkem sesuvu půdy na‑
prosto odříznutá od okolního světa. Obyvatelé uvěz‑
nění v údolí jsou otřeseni řáděním sériového vraha, který za sebou nechává
oběti znetvořené až neuvěřitelně krutým způsobem. Další pokračování
bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem.

přísahá, že se Cristině pomstí. Středobodem jeho
krutého plánu se stává Cristinina teta trpící Ushe‑
rovým syndromem, vzácným onemocněním, jež ji
připravilo o sluch i zrak. Na pomoc španělské policii
je vyslán geniální, avšak svérázný detektiv původem
z Glasgow John Mackenzie. Hrdou a nezávislou Špa‑
nělku spolupráce s asociálním Skotem pochopitelně
nijak nenadchne.

Místa, která léčí
Olga Krumlovská

V přímořském městečku Fjällbacka je nalezena
ve vaně mrtvá žena. Smrt této krásné, bohaté a tajem‑
stvím obestřené ženy zasáhne i její dávnou přítelkyni
z dětství – spisovatelku Eriku Falckovou. Tragická
smrt Alexandry je nejdříve označována za sebevraždu,
záhy je však prokázáno, že šlo o vraždu. Erika proto
pomáhá ve vyšetřování místnímu detektivovi Patriku
Hedströmovi. Pátráním v Alexandřině tajuplné minulosti se odhalí skuteč‑
nosti, které měly raději zůstat zahaleny.

Kniha známé astroložky a propagátorky zdravého
životního stylu o místech, která působí na lidské
zdraví pozitivně, povzbudivě až léčivě. Jsou to
místa vhodná k procházkám, čerpání blahodárné
energie, k meditacím nebo posezení s přáteli. V pu‑
blikaci najdete jak místa notoricky známá, tak ta,
o nichž se ještě mnoho neví, jsou ale vhodná pro
lidi milující samotu a poznávání nových, lidskou nohou téměř nepošla‑
paných koutů naší krásné země. V knize najdete studánky, kde nejhlubší
je les, zříceniny, které svou slávou kdysi téměř hvězd se dotýkaly, pout‑
ní místa, svatostánky, tajemné skalní útvary nebo romantické vyhlídky
do kraje.

Zápisník abstinentky
Michaela Duffková

Prašina 3 Bílá komnata
Vojtěch Matocha

Detox a protialkoholní léčba je jako výstup na horu –
poté, co je absolvujete, ještě zdaleka nemáte vyhráno.
Nejdřív musíte bezpečně sestoupit do normálního
života a pak vás už napořád čeká maraton zvaný ab‑
stinence. Michaela Duffková opět otevírá tabu žen‑
ského alkoholismu a vypráví o svém boji se závislostí.
Jaké zažila zlomové momenty? Co se pro ni změnilo
s narozením druhého dítěte? A jak těžké je abstinovat
v zemi, kde je pití společenská norma?

Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny narůstá.
Podnikatel Klement Hrouda se vrací do Prahy, aby
se pomstil, a po úbočí Šibeničního vrchu obchází
Krchlebani vedení záhadným Melicharem. Co nevi‑
dět davy lidí vyrazí vzhůru temnými uličkami a budou
hledat stroj dávného vynálezce Hanuše Nápravníka.
Zatímco se v oprýskaných domech a na prázdných
náměstích v tichosti schyluje k poslednímu střetu,
rozhodne se En vzít osud čtvrti do svých rukou. Jirka se vydává v jejích
stopách. Podaří se mu odvážnou dívku najít, než bude pozdě? Poslední díl
úspěšné trilogie Prašina přináší konečně rozuzlení, na které jsme s velkým
napětím čekali.

Ledová princezna
Camilla Läckberg

Vědomí a realita
Jiří Horáček
Co je to vlastně vědomí a jaký má vztah k tělu? Re‑
nomovaný neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří
Horáček v rozhovoru s Danielou Drtinovou odha‑
luje fascinující fakta o lidské mysli. V jakém stavu
je současná neurověda? Co se skrývá za duševními
poruchami a jak je léčit? Dobrodružná cesta do nit‑
ra lidského vědomí vám představí tajemství mozku,
možnosti využití psychedelik v léčbě a mnoho dal‑
ších témat včetně podstaty našeho vnímání smrti a času.

Tichá smrt
Peter May
Když se policistka Cristina Sánchez Pradellová vydá s kolegou do luxus‑
ní vily na andaluském pobřeží k údajnému vloupání, netuší, že se jí život
co nevidět obrátí vzhůru nohama. Ve vile totiž dojde ke střetu, při němž
uprchlý zločinec Jack Cleland nechtěně zastřelí svou přítelkyni. Cleland

Ozbrojená žena
Kateřina Janouchová
Porodní asistentka Cecilie Lundová se spojí s dáv‑
nou známou v naději, že jí to pomůže znovu nalézt
ztracenou rovnováhu a nabrat síly – fyzické i psy‑
chické. Na domácí frontě je sice momentálně celkem
klid, i když dospívání nejstarší dcery Sofie není žád‑
ná pohádka, zato se však stahují mračna nad Ceci‑
liinou prací. Soukromé porodní klinice Victoria, kde
Cecilie pracuje, hrozí zrušení, a to ještě zdaleka není
to nejhorší. Na klinice dojde k šokujícímu brutálnímu činu a krátce poté
naleznou v její těsné blízkosti mrtvé tělo mladého lékaře.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
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Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky.
Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO VÝROBY!

• OPERÁTOR • SEŘIZOVAČ • SOUSTRUŽNÍK
PRACOVIŠTĚ: Parker Hannifin s.r.o., Poděbradská
1005, Sadská
,

ZVYŠUJEME NÁSTUPNÍ MZDY!

Nástupní mzda operátor: 23 300 Kč / 27 000*
seřizovač/soustružník: 28 100 Kč / 32 300*
* včetně všech bonusů a příplatků

NÁSTUPNÍ BONUS: 20 000 Kč
a další zaměstnanecké benefity
Uvedené pozice jsou v třísměnném provozu.

KONTAKT:

email: personalni parker.com, telefon: +420 325 555 313
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