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Milí čtenáři,

Řetízkování
Rok se sešel s rokem a také letos se
uskutečnilo tradiční loučení s vycházejícími žáky 9. tříd – „Řetízkování
žáků 9. tříd ZŠ Sadská.“

Slavnostní řetízkování se uskutečnilo
ve čtvrtek 15. června 2017 na Městském úřadě v Sadské, za přítomnosti
pana starosty Milana Dokoupila, paní
ředitelky ZŠ Mgr. Blanky Žánové a třídních učitelů 9. tříd, Mgr. Věry Pospíšilové a Mgr. Evy Bartošové. Na památku si
žáci opět odnesli stříbrný řetízek s přívěskem, na němž byly vyryté iniciály
žáka a rok 2017. Kolem krku ho slečnám připínal pan starosta a chlapcům
jejich třídní učitelky.
Dojemné chvíle loučení zažívají především žáci 9. tříd, pro které je zaklapnutí
dveří základní školy ukončením důležité etapy jejich života.
Loučí se po mnoha letech, kdy se denně potkávali na chodbách a obědvali
společně ve školní jídelně. Léta pomalu
plynula a spousta zážitků, které zažívali
na školních výletech, školách v přírodě,

ale především ve třídě, zůstanou pro
ně už jen v jejich vzpomínkách. Všichni si najednou uvědomí vážnost chvíle
a v očích žáků, rodičů i třídních učitelů
se objeví nejedna slza.
Pro mnohé absolventy naší základní
školy bude těžké se rozloučit. Jistě si
uvědomují, že něco krásného končí,
aby mohlo něco možná ještě krásnějšího začít. Na dalších školách naleznou
nové přátele, ale na kamarády z té své
třídy základní školy budou vzpomínat
v dobrém celý další život. Tak, jako každý z nás…
‑R‑

další školní rok skončil a děti si začínají
užívat dlouho vyhlížené prázdniny. Hodně
z nás s dětmi vyrazí na dovolenou a budeme si užívat letní pohodu. Ve městě se ale
práce nezastaví, naopak nás čeká několik
projektů, které během léta spustíme nebo
dokončíme. Až se děti v září vrátí do školy,
tak je bude čekat nová přístavba i bezpečnější chodníky a přechody v okolí základní
školy. A mě už nyní zbývá jen se modlit, aby
nás nepostihla nějaká nepředvídatelná
komplikace, která by nám znemožnila vše
stihnout včas.
Přeji vám všem krásné prázdniny!
Milan Dokoupil,
starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVY Z MĚSTA

Opravy chodníků a komunikací v okolí základní školy

Z usnesení Zastupitelstva města Sadská, které se konalo dne 07. 06. 2017
28.380,‑ Kč na nákup oddílového
oblečení SHOTOKAN KARATE.
Zastupitelstvo města schválilo:
Veřejnoprávní smlouvu s Městskou
nemocnicí Městec Králové a.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Sadská ve výši 45.000,‑ Kč na nákup polohovací elektrické postele
pro oddělení následné péče.
Zastupitelstvo města zrušilo:
Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 3/2016 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných podniků včetně

tanečních zábav a diskoték a používání zábavné pyrotechniky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku.
Zastupitelstvo města vydalo:
Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 1/2017 o nočním klidu (k nahlédnutí na www stránkách města).
Zastupitelstvo města vydalo:
Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 2/2017 o regulaci provozování
některých hazardních her na území města Sadská (k nahlédnutí
na www stránkách města).

Ze zasedání Rady města Sadská dne 06. 06. 2017
na jednání ZM dne 26.04.2017.
Mgr. Eva Jurinová předložila RM
vyjádření školského ombudsmana
L. Hrzala ze dne 23.05.2017 k dané
problematice, z něhož vyplývá, že
byl Mgr. Evou Jurinovou uveden
v omyl, protože mu byly poskytnuty
nepravdivé a neprověřené informace z médií. Rada města dále konstatuje, že paní učitelka J.K. splňuje
všechny zákonné podmínky pro
výkon povolání učitele včetně toho,
že nemá záznam v evidenci RT. RM
má k dispozici písemná kladná stanoviska rodičů a třídní důvěrnice
k práci paní učitelky J.K.
Rada města konstatovala, že
není důvod se touto problematikou
nadále zabývat a záležitost je plně
v kompetenci ředitelky Základní
školy Sadská.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 24. 05. 2017

firmu HALKO stavební společnost,
s.r.o., Kolín, která dílo provede
za 3.847.665,62 Kč s DPH.
OZV č. 1/2017 o nočním klidu
Vzhledem k novému výkladu ustanovení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích je vhodné schválit obecně
závaznou vyhlášku o nočním klidu,
která ve výjimečných případech
umožní dobu nočního klidu zkrátit.
Zároveň se navrhuje zrušit obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných podniků včetně tanečních
zábav a diskoték a používání zábavné pyrotechniky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
která se v praxi příliš neosvědčila.
Rada města doporučila ZM schválit: Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o nočním klidu.
OZV č. 2/2017 o regulaci provo‑
zování některých hazardních her
Ke zvýšení ochrany veřejného pořádku a snížení případů drobné
kriminality se navrhuje přijmout
obecně závaznou vyhlášku, kterou
bude na území města Sadská zakázáno provozovat některé hazardní
hry, u nichž zákon č. 186/2016

Rada města vyhlásila: Výzvu
k podávání žádostí o dotaci v souladu se schválenými Pravidly s termínem podání žádosti do 30.06.2017
s tím, že z odvodu z VHP, loterií
a podobných her je k rozdělení
na volnočasové aktivity dětí a mládeže 250.000,‑ Kč a maximální
dotace pro 1 subjekt může činit
100.000,‑ Kč.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku firmy Pavel Bastl, Projekty dopravních staveb, na zhotovení studie na akci „Cyklostezka
Jesemanská a Pístecká“, ve výši
33.000,‑ Kč a zároveň schválila
smlouvu o dílo na její zhotovení.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku firmy Pavel Bastl, Projekty
dopravních staveb, na zhotovení
studie na akci „Příjezdová cesta
Na Zámku“ ve výši 40.000,‑ Kč
a zároveň schválila smlouvu o dílo
na její zhotovení.
Rada města schválila: Cenovou nabídku na opravu výtluků
a prasklin na komunikaci v ulici
Na Valech a v části ulice U Nadjezdu
ve výši 60.500,‑ Kč s DPH s firmou

ZOUBEK s.r.o. a zároveň schválila
smlouvu o dílo na její provedení.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo na opravy útulku pro psy Aura
ve výši 94.399,36 Kč s DPH s firmou Jaroslav Tvrdý, Sadská.
Rada města schválila: Dodatek
č. 4/2017 s firmou NYKOS a.s.,
ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, kterým se upravují počty pronajímaných kontejnerů a nádob na bio odpad.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo na provedení akce „Oprava komunikací zástřikem pro
roky 2017‑2018“ za cenu 145,‑
Kč za 1 m2 bez DPH (175,50 Kč
s DPH) se společností ROADSTAV
s.r.o., Poděbrady.
Výběr dodavatele na rekon‑
strukci ulice Podskalí
Do výběrového řízení na akci „Sadská – rekonstrukce ulice Podskalí“
podaly nabídky 2 firmy, cenově
výhodnější nabídku podala firma
HALKO stavební společnost, s.r.o.
Rada města schválila: jako
dodavatele akce „Sadská – rekonstrukce
ulice
Podskalí“

Vladislav Vlk
91 let
Věra Kurková
90 let
Hana Velechovská
70 let
Jaroslava Sládková
70 let
Všem jubilantům
přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí.

Z důvodu nadcházejících dovolených, nelze stihnou gratulace
u jubilantů v jejich daném termínu. Děkujeme za pochopení.

Důležitá
telefonní čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Stav ulic, chodníků a parkoviště okolo základní školy
je dlouhodobě špatný. Také pohyb dětí v tomto území
není zrovna bezpečný. Křižovatka Riegrovy a K. Světlé
je navíc velice špatně vyřešena, a to hlavně kvůli autům přijíždějícím z parkoviště u radnice.
Bohužel, také mnoho řidičů nebere ohled na pobíhající děti,
nedodržuje povolenou 20‑ti kilometrovou rychlost a často se
chová nezodpovědně. Situace se zhoršila natolik, že se objevily návrhy na úplný zákaz vjezdu automobilů do tohoto území.
My jsme se však rozhodli přistoupit k méně radikálnímu řešení
a upravíme komunikace stavebně tak, že budou bezpečnější.
Úpravy jsou navrženy proto, aby zklidnily dopravu v okolí ZŠ
a zvýšily bezpečnost chodců, především žáků základní školy.
Zároveň bylo pamatováno na zachování příjezdu rodičů auty
do blízkosti základní školy a rozšíření parkovacích možností.
Během této rekonstrukce bude rozšířen chodník v ulici K. Světlé před budovou školy na dvojnásobek. Chodník zároveň dostane novou dlažbu a nové zábradlí. V přilehlé části ulice K. Světlé
a také v prostoru křižovatky s ulicí Riegrovou bude místo asfaltové komunikace vybudována zvýšená plocha z kamenné
dlažby. Zvýšená plocha vytvoří zklidňující prvek dopravy před
budovou základní školy.
Na Palackého náměstí bude provedena úprava stávajícího parkoviště. Bude
zrušen vjezd na parkoviště po pravé straně Mariánského sloupu a vznikne
nový obousměrný průjezd po levé straně Mariánského sloupu. Parkoviště
před radnicí tím získá několik parkovacích míst navíc a také bude bezpečnější pro pohyb chodců. V části před Mariánským sloupem vznikne nový
prostor pro chodce. Úpravy parkoviště budou v této první etapě provedeny
pouze dopravním značením a svislými sloupky.
V ulici Riegrova bude stávající komunikace šířky 6,0 metrů zúžena na 4,50
metru a ulice bude změněna na jednosměrnou. Podél komunikace bude
vybudováno 6 podélných parkovacích stání v režimu K+R. Šířka i délka

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

o hazardních hrách regulaci umožňuje.
Rada města doporučila ZM
schválit: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci provozování
některých hazardních her na území
města Sadská.
Rada města schválila: Cenovou nabídku na zhotovení čekárny
na Mrsolské cestě za 12.000,‑ Kč,
kterou podala firma Zámečnictví
Telipský Milan, Sadská.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo na zhotovení filmové reportáže na www.tvcom.cz

Upozornění
na dlužné poplatky
Dne 31. března 2017 uply‑
nula lhůta, do které měly být
uhrazeny poplatky za od‑
pady a psy. Upozorňujeme
poplatníky, kteří dosud po‑
platky neuhradili, aby tak
neprodleně učinili. Neza‑
placené poplatky budou vy‑
měřeny a následně předány
k exekučnímu vymáhání.

2x

DPH a zároveň schválila rámcovou
smlouvu na provádění těchto kontrol.
Rada města schválila:
Cenovou nabídku na opravu plynového kotle v ZŠ Sadská ve výši
30.189,50 Kč v firmou Thermokomplet 1990 s.r.o., Třebestovice.
Rada města schválila:
Výjimku z počtu dětí pro školní rok
2017 – 2018 ve všech třídách MŠ
Za Sokolovnou čp. 885 z počtu 24
na 26 dětí a na odloučeném pracovišti na Palackého nám. 3 z počtu 24
na 25.
Na základě podnětu zastupitelky
Mgr. Evy Jurinové se RM vrátila
k problematice zaměstnávání paní
učitelky J.K. v ZŠ Sadská a konstatovala, že tato situace byla dostatečně projednána a vysvětlena

Rada města schválila:
Konání 20. ročníku Přeboru energetiky v triatlonu a závodu v dětském duatlonu dne 29.07.2017
a asistenci strážníků MP Sadská
v okolí areálu Policie ČR od 14.00
do 15.30 hodin.
Rada města schválila:
Pronájem lokalit (pláží) následujícím zájemcům, kteří podali nejvyšší
nabídky:
Lokalita č. 1 – velká pláž a pláž
ZTP – Ivana Mocková, Sadská –
70.000,‑ Kč
Lokalita č. 2 – pláž hasičská – Bíško
Karel, Velim – 12.000,‑ Kč
Rada města schválila:
Cenovou nabídku firmy COLMEX
s.r.o., Praha 3, na každoroční provedení revize STZ fitness prvků
v DPS za cenu 2.154,‑ Kč včetně

Červnoví jubilanti
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Zastupitelstvo města schválilo:
Prodej pozemku p.č. 4117 o výměře 6 m2 pod trafostanicí v ulici
Jordán společnosti ČEZ Distribuce, a.s., za cenu 345,‑ Kč za m2, tj.
2.504.70 s DPH. Záměr byl zveřejněn ve dnech 18.04. – 04.05.2017.
Zastupitelstvo města schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6/2017
(k nahlédnutí na www stránkách
města).
Zastupitelstvo města schválilo:
Veřejnoprávní smlouvu s TJ Sadská o poskytnutí dotace ve výši
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stání je navržena zvětšená pro rychlé a bezpečné odbavení dětí na začátku
a na konci školního dne. Jednosměrná komunikace v ulici Riegrova bude
umožňovat protisměrnou jízdu cyklistů. Na pohyb cyklistů v protisměru
bude upozorňovat cyklopiktogram.
Rekonstrukci provede firma HALKO stavební společnost s.r.o. za cenu
3 737 875,78 Kč včetně DPH. Provádění stavby začne se začátkem letních
prázdnin a ukončení je plánováno na přelom srpna a září, aby do nového
školního roku už děti vstupovaly bezpečně.

Milan Dokoupil,
starosta města
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ZE ŠKOLKY

Z HISTORIE MĚSTA

Před 85 lety zemřel u Sadské cestovatel Václav Vojtěch
Dne 6. srpna 2017 uplyne 85 let od úmrtí cestovatele Václava
Vojtěcha, který údajně jako první Čechoslovák stanul na půdě
Antarktidy a zahynul v roce 1932, ve věku nedožitých 31 let,
u Sadské.
V létě roku 1932 se na břehu Labe u Sadské, v lukách v „Jáchymu“, rozkládal skautský tábor.
V sobotu 6. srpna 1932 skauti netrpělivě očekávali příjezd Václava Vojtěcha, účastníka I. Byrdovy antarktické expedice. Slíbil jim přednášku
o svých cestách. Vojtěch přijel v doprovodu bratra Eduarda a několika přátel.
Prohlédnul si tábor a před večerní přednáškou se chtěl vykoupat v Labi.
Na břehu uviděl kánoi a projevil přání projet se po Labi. Do loďky nasedl
společně s jedním ze svých přátel – panem A. Došlíkem.
Silný proud Labe je ale strhnul a Václav Vojtěch se snažil dostat z proudu
řeky
ke břehu. Kánoe se naklonila a převrátila. Oba zmizeli pod vodou.
A. Došlík byl údajně vytažen v posledním okamžiku studentem J. Číhalem,
Vojtěch se již nevynořil. Jeho tělo našel až druhý den v poledne Josef Klicpera z Kostomlátek díky své znalosti Labe a dlouholetým zkušenostem.
Tak zahynul cestovatel Václav Vojtěch, který bez úhony přežil nebezpečí
antarktických moří a polárních bouří, dobrý plavec.
Václav Vojtěch se narodil 28. listopadu 1901.
Dětství a mládí prožil na Bydžovsku – ve skřivanské myslivně.
Po absolvování novobydžovského gymnázia začal studovat historii a geografii v Praze na Univerzitě Karlově. Na byt a stravu si přivydělával prací
v Českém zemském archivu.
Na podzim roku 1922 byl jako archivní praktikant vyslán do Paříže, kde
zpracoval prameny k dějinám české kolonie na začátku I. světové války
a materiály o vzniku československé roty „Nazdar“.
V roce 1924 se pod dojmem Amundsenových leteckých polárních záměrů
přihlásil při odvodu k letectvu. Nebyl však lékařem uznán zdravotně způsobilým.
Po vojně se věnoval novinařině. Nastoupil jako redaktor tiskové agentury
Central European Press.
V létě roku 1928 Richard Evelyn Byrd oznámil program svého vzdušného,
pozemního i námořního výzkumu „jihotočné“ oblasti.
Vojtěch se Byrdovi nabídl za člena posádky, ale Byrd měl dost vlastních,
velmi zkušených lidí a Vojtěcha odmítl. Dal mu šanci pouze jako náhradníkovi.
Dne 10. září 1928 dostal Vojtěch z Byrdova sekretariátu pozvání na Nový
Zéland, kde se měl připojit k polárníkům. O osm dní později dostihl Vojtěcha omluvný Byrdův dopis, že ho nemůže vzít.

Vojtěch se nevzdával. V několika redakcích již slíbil reportáže
z jihu a vybral honorářové zálohy. Měl vyřízené doklady a zajištěn lístek 3. třídy ze Southamptonu na Nový Zéland. Doplul
do Wellingtonu, našel si práci
na farmě a začal usilovně korespondovat s Byrdem. V novozélandských novinách vyšel článek
Marná snaha československého
vědce. Vojtěchovi se podařilo sejít se s Byrdem a osobní jednání
skončilo úspěšně. Byl najat jako
topič zásobovací lodi Eleanor
Bolling, která směřovala za jižní polární kruh.
V lednu 1929 Vojtěch povýšil – stal se stewardem na lodi City of New York.
O 27. lednu 1929 píše Václav Vojtěch jako o dni svého vstupu na Rossovu
ledovcovou bariéru a datu přistání prvního Čecha i Čechoslováka na „půdě
jižní točny“, což vypadá, že dospěl až na jižní pól.
Byl prvním Čechem v Antarktidě? V doslovu knihy Sám a sám, Richard
Evelyn Byrd píše: „S touto expedicí se dostal do Antarktidy také první Čechoslovák – Václav Vojtěch…“
Po zbytek roku 1929 trénoval Vojtěch vedení psích spřežení na Novém Zélandu. Poté se vydal do New Yorku. Zde strávil dva měsíce, vyčkal Byrdova
příjezdu a rozloučil se s ním. Dne 28. června 1930 odcestoval domů, kde
organizoval přednášky o svých cestách, zajišťoval si příspěvky na vlastní výpravu k severnímu pólu, koupil letadlo a učil se létat. Připravoval se
na „kariéru polárního cestovatele.“
Po delší přestávce se měl zúčastnit v roce 1932 výzkumu v severní Kanadě.
Den vyplutí byl stanoven na 5. srpna 1932. Vyřídil si doklady i lístek na loď,
když ho dostihla zpráva z cestovní kanceláře, že loď má týden zpoždění.
Osudné zpoždění.
Osoba Václava Vojtěcha je hodnocena jako zajímavá a rozporuplná.
Vojtěch sám sebe často vychvaloval:
„ Mohu běžet několik kilometrů bez odpočinku.
Nosil jsem metráky uhlí na zádech a šplhal jsem v hrozných polárních bouřích po třicetimetrových stožárech a v ráhnoví plachetnice, neznal jsem
slabost ani závrať.“
Vojtěch napsal o svých zážitcích z výpravy knihu Námořníkem, topičem
a psovodem za jižním polárním kruhem, ve které mimo jiné píše: „Byl to
nejdobrodružnější případ, jakým se kdy kdo stal členem některé polární
výpravy.“
Václava Vojtěcha si někteří vážili pro
jeho houževnatost a ctižádost, jinými
byl označován za „donkichota vědy“.
Přes všechny nesrovnalosti a rozporuplnosti zůstává Václav Vojtěch zajímavou
postavou českých dějin. Postavou, jejíž
smrt se dotkla našeho regionu.
Před smrtí daroval Václav Vojtěch skautům v Sadské svou knihu Námořníkem,
topičem a psovodem za jižním polárním
kruhem, do které napsal:
Milým přátelům skautům v Sadské!
V mých vzpomínkách zůstane zdravá
veselost a družnost kolem táboráku
s Vámi. V srdcích si rozumíme. Jsem
skautem jako Vy, neboť i můj život je
skautský. Chcete‑li vzpomínati na mne,
porozumějte mým řádkům. Jsou v nich
skryta veliká přání. Chtěl bych, abych se
dočkal dalšího táboráku s Vámi. Srdeč‑
nost a upřímnost rodí naděje a plány.
Buďte vždy připraveni!

Dobovou pohlednici nám zaslal pan Přemysl Veverka. Zachycuje dům č. p. 78 v Kostelní ulici při rekon‑
strukci někdy kolem roku 1902.

Vladimíra Jiřičná,

Státní okresní archiv Nymburk se
sídlem v Lysé nad Labem

Končící školní rok v MŠ Sadská
Závěrem měsíce května školku navštívilo divadlo
Kašpárek s krásnou a poučnou pohádkou ‚,Dobrodružství z louky“.
Dále se na zahradě mateřské školy konalo tradiční slavnostní ‚,ŠERPOVÁNÍ“ předškoláků.
Zábavný program pro všechny děti ze školky připravily lektorky ‚,Gábina a Katka“ a byl nachystán v duchu rozloučení s předškoláky, zpívání,
dovádění na hudbu i hravé olympiády. Předškoláci obdrželi na památku knihu a šerpu.
Začátkem měsíce června jsme všichni s dětmi
na zahradě mateřské školy oslavili soutěžemi
a hrami MDD. Naši velcí předškoláci prožili dobrodružnou noc v jednotlivých třídách, která se
všem moc líbila. Rodičům předškoláků děkujeme
za upečené a připravené dobroty, které všem přišly k chuti.
Dále se celá školka vypravila na polodenní výlet
za pirátským dobrodružstvím na zámek Sloupno
u Nového Bydžova. Zde byla pro děti připravena
interaktivní prohlídka zámku s výkladem o pirátech, pirátská výtvarná dílna i akademie. Každé

dítko si vyrobilo svoji pirátskou čepici a po jednotlivých skupinách hledaly děti poklad. Výlet se
nám vydařil a počasí nám přálo.
Děti i paní učitelky z naší mateřské školy se dále
také zúčastnily akce pořádané každoročně základní školou Sadská pod názvem ‚,Maraton proti kouření “. Dětem se štafetový běh velice líbil
a již se těší na účast v příštím školním roce.
Ve čtvrtek 15.6. se konala ‚, ZAHRADNÍ SLAVNOST “ za přítomnosti vedení města Sadská
a všech rodičů. Na programu bylo slavnostní
předání nasbíraných plastových víček rodině Pepíčka Horáka, které bylo velmi dojemné a všichni
rodině ze srdce přejeme, aby se jejich životní situace zlepšila. Dále paní ředitelka Dana Kaplanová vyhodnotila mezitřídní soutěž ve sběru
pomerančové kůry, kterou vyhrála třída Lištiček.
Oceněni diplomem a cenou byli také nejlepší
sběratelé z jednotlivých tříd. Následně pokračoval program se sadskými dobrovolnými hasiči
na hřišti u Sokolovny a dále opékáním špekáčků
za sokolovnou.
Tímto děkujeme sadským dobrovolným hasičům a panu Hendrychovi za ochotné zapůjčení prostorů kolem hospůdky Sokolovna.
Hasičský záchranný sbor středočeského kraje ÚO Nymburk ve spolupráci s okresním
sdružením hasičů ČMS Nymburk slavnostně vyhlásil výsledky okresní i krajské soutěže výtvarných a literárních prací dětí, žáků
a mládeže do 18 let ‚,Záchranář 2017“, která
je součástí celorepublikové soutěže ‚,Požární
ochrana očima dětí“. Paní ředitelka MŠ Sadská spolu s pracovnicí HZSSK na této akci
také slavnostně vyhlásila umístění dětí z naší
školky podle věkových kategorií. Umístěným
dětem srdečně blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci naší mateřské školy.
Vážení rodiče a milé děti, přejeme vám
všem krásné prožití léta, hodně odpočinku
a spoustu úžasných zážitků.

Pedagogický sbor MŠ Sadská
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Jsme na jedné lodi

V pátek 21. 4. se třída 6. A zúčastnila preventivního programu organizace Semiramis, tentokrát pod názvem „Jsme na jedné lodi“. Děti si
vyzkoušely práci ve velké skupině, lektorky měly
připravené aktivity vedoucí ke stmelení kolektivu i k posilování respektu mezi žáky navzájem.
Děti společně vytvořily plakát – obrázek velké
lodi. Na palubu lodi nalepily samy sebe v různých rolích. V třídnických hodinách budeme
společně pokračovat v aktivitách, které na tento
program navazují.
Monika Semecká

Maraton proti kouření

Dne 8. 6. 2017 probíhal ve škole, jako každý rok, maraton proti kouření.
Jako deváťáci jsme pomáhali s jeho organizací.
Den začal každoročním slavnostním zahájením paní učitelky Matouškové.
Ve svém projevu uvedla například to, jak se udržuje tento svátek v celosvětovém měřítku a jak inhalací tabákového kouře vážně poškozujeme své zdraví.
Jako první na trať vyběhli prvňáčci, po nich starší ročníky. Menší děti běhaly
po skupinkách, větší spíše po dvojicích. Během čekání měli všichni k dispozici tři stanoviště, na nichž mohli házet na koš, chodit po laně či se před
během rozcvičit s hudbou. Za svůj výkon každý dostal sladkou odměnu.
Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak je těžké být učitelem. Den probíhal
hladce a mrzí nás, že příště už poběžíme jinde.
Kateřina Výborná, 9. B

Obhajoby absolventských prací

Dne 13. 6. 2017 se konaly obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníků.
Při nich jsme měli ukázat své znalosti v určitém oboru a také předvést své
dovednosti při práci na PC.
Každý žák se slavnostně oblékl a vyčkal ve třídě, až na něj přijde řada. Mezitím jsme si prošli své poznámky a zkusili si svůj projev před spolužáky.
I když jsme byli zpočátku lehce nervózní, v průběhu z nás strach opadl
a s radostí jsme své práce komisi představili.
Děkujeme za tuto zkušenost, která se nám bude hodit do budoucího života.
Výborná, Opatrná 9. B

Exkurze do Mirakula

Dne 12.6. jsme se vydali vlakem na výlet do zábavního parku Mirakulum.
I když jsme museli dvakrát přestupovat, cesta proběhla dobře. V parku nás
čekala spousta zábavných a zajímavých atrakcí, např. hrad, podzemí, vodní
svět a další. Zažili jsme spoustu legrace. Přestože jsme měli na pobyt v parku omezený čas, celkově se nám takto strávený den líbil a brali bychom více
takových výletů.
Kateřina Kališová, Andrea Krátká, 7.B

Dne 28. 4. prožila třída 6. B další setkání s lektorkami ze sdružení Semiramis. Výstupem z tohoto bloku, který měl zjistit, jak funguje třída
jako jeden celek, byla tvorba velikého plakátu
lodi. Výroba lodi se obešla bez dohadů a zdálo se,
že třída funguje bezvadně. Nicméně na lodi se
objevily věci, které se potom většině třídy nelíbily
… Lodičku ještě vyladíme.
Jiří Hajn

Pasování na čtenáře
třídy 1. A a 1. B

Pasování na čtenáře se nám povedlo. Přišli naše
maminky, tatínkové, babičky a dědečkové. My
jsme tancovali, hráli pohádku, zpívali, četli
kousek pohádky a nakonec za námi přišel pan
král. Měl meč a všechny nás pasoval na čtenáře.
Od rodičů jsme potom dostali knížku s věnováním. Byla to velká sláva!
Naďa Prejzová, Lucie Sládková

Celostátní kolo v Sudoku

V pátek 9. 6. 2017 se naše družstvo ve složení Adélka Husáková, Marťa Fořtová a Matěj
Škrabánek zúčastnilo celostátního kola soutěže v Sudoku. Soutěž se konala v Brně, které si
mohli soutěžící prohlédnout. Samotná soutěž
měla 4 kola. V prvním kole řešili 30 různých
samostatných úloh. Ve druhém kole bylo několik úloh klasického sudoku. Náročnost kol
se zvyšovala, a tak ve třetím kole už bylo spojených několik úloh různých úrovní – klasické, nepravidelné, součinovky, součtovky atd.
Ve čtvrtém kole musel tým sudoku vytvořit dle
zadaných kritérií. Po bojovném výkonu skončili na 7. místě.
mladí lidé. Pán hrál na kytaru, slečna na klávesy.
Písničku Sofia znám a mám ji moc ráda. Je prostě úžasná! Zpívá ji Alvaro Soler. Skoro všechny děti se při hraní této písně postavily a začaly
tancovat. Já také. Nejvíc jsme se roztančili, když
zpívali píseň Nafrněná. Chtěla bych pochválit
hlasy zpěváků a hraní na kytaru. Víte, co na tom
všem bylo nejlepší? Že jsme neměli hodinu a půl
výuky!
Marie Švíková, 5. B

Hudbou proti drogám

Dne 12. 5. jsme se zúčastnili známého pořadu
„Hudbou proti drogám“. Letos jsme si povídali
o tom, jaké léky jsou dobré, ale také jak mohou
být ve větších dávkách pro nás nebezpečné. Mluvili jsme o bylinkách, které jsou někdy lepší než
léky. Zpívali jsme různé písničky, např. Saxána, Sofia, Nafrněná a další. Některé děti nejen
zpívaly, ale také si zatančily. Moc nás to bavilo.
Koho to nebavilo, tak to jsou takové typy, které
neustále sedí u počítače a nic jiného nedělají.
Adéla Mikulecká, 5. B
Dozvěděli jsme se, že naši i cizí zpěváci a hudebníci měli také potíže s pitím alkoholu a nadměrným užíváním léků (např. Jarek Nohavica,
Michael Jackson). Někteří to zvládli, jiní dopadli
velmi špatně. Pořad byl moc fajn. Uváděli ho dva

první pomoci, vyzkoušeli práci s mapou, oblékli
protichemický oblek a plynovou masku, osahali
si různé zbraně, zhlédli ukázku schopností policejních psů a armádního zásahu, ale hlavně jsme
se dozvěděli mnoho nových a užitečných informací.
Michaela Blažková

Šachy jedou!!!

Celoškolní projekt –
115. výročí založení ZŠ Sadská

Projektový den nám pomáhá plnit nejen předepsaná témata, ale také se seznámit s oblastmi,
které úplně neznáme. Tentokrát jsme se věnovali
založení naší školy a výročí, které si letos připomínáme. Hledali jsme jména prvních učitelů
i ředitelů, způsoby výuky na počátku 20. století,
podobu učebnic i spoustu dalších zajímavostí.

Beseda o životě plazů
Dne 2. 6. 2017 se na šachovém kroužku odehrál
zápas žáků proti učitelům. Pro děti to byla cenná
zkušenost, bojovaly statečně. Žáky ZŠ reprezentovali Lukáš Pekárek, Adam Gott, Alex Čechrák,
Jindřich Havel, Michal Suss. Za učitele a zaměstnance školy byli po pečlivém výběru pana
učitele Bartáka nominováni: Vladimír Koleček,
Aleš Čech, David Barták, Jiří Hajn, Eva Bartošová, Michaela Blažková (bojovala v piškvorkách).

Prvňáčci bodovali

V sobotu 20. 4. se na naší škole pořádal festival
volnočasových aktivit Ráj na zemi 2017. Naši
prvňáčci tam vystoupili s krátkým pásmem
básniček a písniček. Také zatancovali a zahráli
pohádku O Budulínkovi. Vystoupení se podařilo, divákům i porotě se líbilo a cena poroty nám
všem udělala radost.
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V rámci odborné přednášky jsme 23. 5. poznávali hady a další živočichy, se kterými se většinou
nemáme možnost blíže seznámit. Přednáška
byla interaktivní, mohli jsme si zvířata pohladit
a vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je, mít takového „mazlíčka“.

Ochrana člověka
za mimořádných událostí

Letos se akce konala v prostoru kolem jezera, pro
1. stupeň 29. 5. a pro 2. stupeň 30. 5. Seznamovali jsme se s prací městské policie, hasičů a říční
policie. Házeli jsme granátem do dálky, stříleli
ze vzduchové pistole, přecházeli cestu po nataženém laně, poznávali okolní přírodu, orientovali se na mapě. Seznamovali jsme se s tím, jak
si v přírodě poradíme s drobným zraněním. Nakonec nás říční policie svezla na člunu po jezeře.
Naďa Prejzová
Procházeli jsme jednotlivá stanoviště, na kterých
byli připraveni příslušníci Armády ČR, hasiči
a psovodi. Na každém stanovišti jsme vyslechli
krátkou přednášku a poté si vyzkoušeli různé
činnosti prakticky. Zopakovali jsme si zásady

Hodnocení turnaje:
Děti zvládly lépe šachy. Zde utrpěl porážku jen
Michal, kterému dala po tvrdém boji šach mat
paní učitelka Bartošová. Pan učitel Barták remizoval s Alexem, když na šachovnici zbyli pouze
králové. Učitelé pak byli jednoznačně lepší v dámě a piškvorkách.
Za krásné páteční odpoledne děti
moc děkují!
Martina Škrabánková,
vedoucí šachového kroužku

Z KULTURY
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„Bejvávalo“ – Domky v Sadské
Zajímalo by Vás, jak bydleli obyčejní občané v Sadské
před mnoha lety? Bohužel se z té doby nedochovaly
žádné fotografie, a tak nám pomůže jen trocha fantazie.

LES PLNÝ POHÁDEK
Už je tomu neuvěřitelných
dvacet let, co zapustila kořeny
krásná tradice s názvem Cesta
pohádkovým lesem.
Možná si ještě vzpomenete, kudy
vedla první trasa, kterou jste prošli se svými,
dnes již dospělými dětmi. Třeba jste sami prošli
pohádkový les, coby malé děti a vzpomínáte, jak
vás syčící had chytil za nohu, museli jste převalovat líného Honzu a u ohně stál strašlivý čert s vidlemi. Ale je možné, že jste se letos na pohádkový
les vypravili poprvé a akce se vám líbila natolik,
že za rok přijdete znovu. Cestu pohádkovým lesem si před lety vymysleli a zrealizovali členové
DS Klicpera a zanedlouho se s pořádáním přidal
sbor dobrovolných hasičů. Později na trase začala pomáhat mládež, studenti i dospělí kamarádi
a před pár lety se k pořádání přidalo KIC s doprovodným programem. I letos 10. června trasa
začínala na hřišti v Lázeňské ulici a pokračovala
lesem, kde na malé soutěžící čekalo 15 stano-

višť. Malí poutníci všechny zadané úkoly zvládli
a z pohádkové cesty si nesli sladkou odměnu.
V cíli na ně čekalo občerstvení, diskotéka a trampolíny. Samozřejmě nechyběla oblíbená pěna
od hasičů a špekáček opečený s čerticemi.
Na start přišlo 200 soutěžících dětí se svými
rodiči, nebo prarodiči, takže na hřišti v Lázeňské se nás pak sešlo nejméně pět set, ne‑li víc.
Na vstupném se vybralo krásných 12.000,‑ Kč,
které byly hned odpoledne předány malé Nikolce z Kostomlat nad Labem, která navštěvuje
1. třídu Speciální základní školy v Poděbradech.
Trpí kombinovaným postižením: epilepsie, metabolické poruchy, mentální deficit. Darem jsme
chtěli spolu s vámi přispět na pořízení relaxačních a stimulačních pomůcek, které budou sloužit nejen Nikolce, ale i ostatním dětem ve speciální třídě.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na Cestě
pohádkovým lesem jakkoli podíleli. Dětem, studentům a kamarádům na stanovištích, členům
DS Klicpera a SDH Sadská. Dále pak sponzorům, kteří finančně či věcně akci podpořili: Pan
Václav Frank – místostarosta, Petr Hnilo (uze-

nářství), Ladislav Koutský (drogerie TETA)
Dana Jirousková (cukrárna Sadská) Martina
Husáková (nehtové studio) Bohuslav Štěpán
(železářství), Čajenka – kávenka, Papírnictví –
hračky, Petr Vajgl (ovoce‑ zelenina), Helena
Husáková (květinářství)

Zdenka Hamerová

Zprava jsou na fotografii: Rodina malé Nikol‑
ky, dále členky SDH Sadská Alena Hníková
a Petra Bezuchová a ředitelka KIC Sadská
Zdenka Hamerová

„Moc děkujeme všem pořadatelům, pohádkovým postavám i účastníkům. Den jsme si moc užili
a vybraná částka poputuje na pořízení relaxačních a stimulačních pomůcek pro Niki a její spolužáky ve speciální třídě. Všem ještě jednou moc velký dík!!“
Světlana Balcová – maminka Nikolky

V 18. století měla Sadská 662 obyvatel – dnes přes 3000.
Většina domů, které měly doškovou střechu, byla postavena
těsně vedle sebe,
a protože se svítilo
loučemi, svíčkami
či petrolejovými
lampami, při po‑
žáru lehla za pár
hodin
popelem
celá ulice. Lidé ha‑
sili požár jen džbe‑
ry s vodou. Proto
bylo vybudováno
8 obecních studní.
Točilo se kolem,
na rumpál se naví‑
jel řetěz a na jeho
konci byl džber.
Domky byly prosté, neúhledné, postavené z opukového sadské‑
ho kamene. Okna byla jednoduchá, v zimě do nich zatlačovali
mech, střechy byly kryté došky ze slámy. V domku bývala síň,
světnice a komora. Ve světnici stála vysoká kamna, nad nimi
bidlo na sušení prádla, vedle kamen byla pec na pečení chle‑
ba, dále měděnec na ohřev vody a okolo lavice. Podlaha nebyla.
V kuchyni se neustále udržoval oheň. Topilo se jehličím, dře‑
vem, roštím a šiškami. Uhlí lidé neznali. A víte, čím se rozdělával
oheň? Křesadlem, dále se používal troudník – to byla dřevěná
miska a v ní ocelové křesadlo, kus oblázku, troud a dřívko. Sirky
se začaly používat až v roce 1845.

Do Vánoc hospodáři na mlatě vymlátili obilí a ženy potom zača‑
ly spřádat len. Tkalců bylo v Sadské kolem 80. Ze všech domků
bývalo slyšet břinkot tkalcovských bidel. Veškeré oblečení chu‑
dých lidí bylo vyrobeno z plátna. To se na trávníku bílilo a bar‑
vilo. Občané se scházeli na draní peří či k besedám „na táčky“.
Taneční zábavy bývaly každý týden
a trvaly až do rána. Hodně se hrály
karty, kouřilo se z dýmek porcelánek
a šňupal se tabák.
Když se začaly vyrábět cihly, stavěly
se domky daleko lepší.
Sadskou trápily časté ohně.
V 18. století hořelo (dle zápisů
Dr. Sokola) například v letech

1812, 1823 ‚ 1826, 1827 a těmito čtyřmi ohni vyhořelo téměř
celé město až na několik opodál stojících domů. Koncem září
1826 vyhořel celý Husinek, Židovina a polovina domů na ná‑
městí. V roce 1824 začalo hořet v domě Devátých ve Spálené
ulici. Krátce předtím lidé svezli bohatou úrodu pod střechu
a díky ohni byl výsledek celoroční práce zničen. Všechny vyho‑
řelé domy působily hrůzostrašným dojmem. Cokoli lidé vynesli
na ulici, shořelo. Pouze věci pohroužené do vody zachránili,
těch ale moc nebylo. Při tomto požáru shořela i stará radni‑
ce (stála proti špitálu). Ohněm byli mnozí občané přivedeni
k „žebrácké holi“. Nemohli si postavit domek nový a dovolávali
se milosrdných darů v dalekém okolí. K tomuto účelu dostá‑
vali od sadského magistrátu písemné vysvědčení – legitimaci
pohořelého. Pojištění domů tehdy neexistovalo. Až do roku
1860 byly na rozích všech ulic při vchodu do města přibité ná‑
pisy: „Zde se žebrota a kouření tabáku zapovídá.“ Na náměstí
bylo v roce 1748 postaveno Mariánské sousoší se sv. Floriánem
od B. A. Katterbauera. Na jeho severní straně najdeme nápis:
„Ztrápení Sadští.“
Sbor dobrovolných hasičů byl v Sadské založen roku 1890.
Do jeho čela byl zvolen Antonín Houžvička, rolník a člen měst‑
ské rady. Od té doby se vystřídaly stovky dobrovolných hasičů.
Na fotografii vidíte minulou generaci, kterou si možná ještě
pamatujete. Je dobře, že se stále vychovávají nové a nové ge‑
nerace.

Naše město bývalo v době povodní často zaplavováno zejmé‑
na vodou z Černavky, ta bývala rozlitá až na Husinek. V roce
1860 byla povodeň až tak veliká, že se lidé převáželi v neckách
jako na lodičkách. V podzimní době byla cesta pro pěší blátivá
a neschůdná. Ve „Spálence“ a „Na Lávkách“ bývaly položené
osekané trámy z borovic. Spadnutí z těchto klád (lávek) mělo
za následek vyválení se v blátě. Až do roku 1849 bývaly pod
okny ve Spálence příkopy na odtékání vody. Na území Sadské
bychom nalezli několik „rybníčků“‑ např. u mlýna, louže na Hu‑
sinku – zavezena roku 1726, u hřbitova, Jordán – zavezen roku
1718. Rybníky byly využívány k hašení ohňů. Též nebylo žádné
osvětlení. Pouze na náměstí bylo kolem roku 1845 několik sví‑
tidel.
Přečtěte si povídku K. Viky „Hořela
Nymburská ulice“. Dnes můžeme být
vděční všem generacím, které v našem
městě zavedly osvětlení, plyn, kanali‑
zaci, vodovod, vlak, obchody…, aby se
nám lépe žilo.
A co se podaří nám?
Miluše Borovenová
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ZE SPORTU

Z KULTURY

Sadský oddíl karate nemá v kraji
konkurenci!

V sobotu 10.6.2017 se v Říčanech u Prahy konaly Přebory Středočeského kraje v karate. Jedná se o největší „akci“ v rámci jednotlivých krajů, kdy každý vítěz postupové kategorie má zajištěný přímý postup na Mistrovství České republiky. Jako tradičně
se za sadský oddíl zúčastnili téměř všichni karatisté v celkovém
počtu 24 a to i díky tomu, že pořadatel vyhlásil i nepostupové
kategorie pro začátečníky (8. – 7. kyu).
Do závodů nastupovali zejména „nováčci“ s počáteční nervozitou, která
však začala postupně ustupovat s přibývajícím počtem získaných medailí.
Po první disciplíně kata (stínový boj) jich na našem kontě přibylo rovných
19 a to před sebou měli závodníci ještě královskou disciplínu kumite (skutečný boj)! Za mohutné podpory rodičů a oddílových kolegů se všichni naši
karatisté „rvali“ jako lvi a výsledkem bylo dalších neuvěřitelných 25 medailí! S celkovým počtem 44 medailí, včetně těch z nepostupových kategorií
(22 zlatých, 10 stříbrných, 12 bronzových), si
sadský oddíl Shotokan
Karate Dó TJ Sadská zajistil s přehledem první
místo ve Středočeském
kraji, ve kterém v současné době nemá konkurenci!
První červnovou sobotu
se naši karatisté zúčastnili 1. kola Národního poháru žactva, konaném v Trutnově. Jedná se o bodované závody s možným
postupem na MČR. Do závodů nastoupilo 313 závodníků z 47 klubů napříč
celou republikou. Za náš oddíl se zúčastnili: Karel Blažej, Luděk Melich,
Jan Tománek, Lukáš Kadlec, Natálie Krátká a Pavel Hofmeister, kteří v jednotlivých kategoriích, ve kterých se mnohdy utkalo i více jak 20 závodníků,
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Klára Smolíková
Knihožrouti – kam zmizela školní
knihovna

Knižní novinky v městské knihovně
Vlastimil Vondruška
Husitská epopej. V, 1450‑1460 – za časů
Ladislava Pohrobka

vybojovali celkem 5 medailí (K.Blažej kata ml. žáci 3. místo, L. Melich kata
st. žáci 3. místo, J. Tománek kumite ml. žáci +32kg 3. místo, L. Kadlec kumite st. žáci ‑45 kg 3. místo, N. Krátká kumite st. žákyně ‑50kg 3. místo).
Dne 28. 5. 2017 se v Liberci konalo 2.kolo Národního poháru dorostu, juniorů a U21 + Liga kumite týmů. Do soutěže kumite nastoupili za náš oddíl
Filip Černík, Vojta Procházka a Filip Krišal. Filip Černík vybojoval ve své
silně obsazené kategorii kumite junioři ‑76kg zlatou medaili, Filip Krišal
v kategorii kumite dorostenci ‑57kg po skvělých výkonech obsadil rovněž
1. místo, Vojta Procházka v kategorii kumite dorostenci ‑70kg se po dvou
vyhraných zápasech (7:0, 8:0) probojoval do finále, do kterého však pro obnovené zranění palce na noze nenastoupil a skončil na 2. místě. Bez Vojty
se následně museli obejít Filip Krišal a „zapůjčený“ ústecký Martin Drábek
i v týmové soutěži Liga kumite týmů, kde i ve dvou vybojovali skvělé druhé
místo!
Další výsledky a informace na www.karatesadska.cz.

Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům,
a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad,
kteří obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se
domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá
a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy
umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým
českým králem stává Jiří z Poděbrad. Proti Čechám se formuje nová nepřátelská koalice. V tomto prostředí postupně odcházejí ze světa pozemského
příslušníci prvních generací rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich
děti. Vyprávění nás opět zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně a dalších měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž do Horních Uher.

Jostein Gaarder – Loutkář
Akademik a lingvista Jakop je natolik osamělý, že navštěvuje pohřby cizích lidí. Na smutečních hostinách
se dává do řeči s pozůstalými. Díky své sečtělosti
a jazykové pohotovosti si pokaždé vymyslí příběh,
který jej k nebožtíkovi váže, a baví jím ostatní hosty.
Přestože je znalcem vztahů a jazyků, sám je z pletiva
skutečných lidských vztahů vytržen a má jen jednoho
přítele, jehož s oblibou cituje. Ovšem ani Pelle není
člověk z masa a kostí.

Aleš se Zorkou se pouštějí do dobrodružného pátrání. Tentokrát přímo ve škole. Musí zjistit, co se
stalo se školní knihovnou! Během prázdnin beze
stopy zmizela a s ní všechny knížky! Pomohou jim
kamarádi knihožrouti?

Rachel Renée Russellová
Deník mimoňky 10: Příběhy neschopný psí chůvy
Když se Nikki upíše k hlídání sedmi ROZKOŠNÝCH
štěňátek a jejich chundelaté maminky, aby pomohla svému idolovi Brandonovi, ještě netuší, že se všechno jako
obvykle šíleně zkomplikuje. Podaří se jí s pomocí nejlepších kámošek Chloe a Zoey schovat osm nesmírně živých
pejsků před oběma rodiči, celou školou a jedovatou mrchou MacKenzie, která si už zase brousí zuby na to, aby
jí pekelně ztrpčila život? A když se k tomu připlete ještě
její pošahaná mladší ségra Brianna, má Nikki rozhodně
o zábavu postaráno…

Kiera Cassová – Koruna
Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, netušila,
že by se mohla zamilovat do jednoho z 35 nápadníků. Ji prostě žádná pohádka nečekala! Po událostech, které se odehrály v paláci, si ale uvědomuje, že nemůže být na všechno
sama. Co když ale bude muset učinit volbu, která je důležitější, než si kdy pomyslela?

Ransom Riggs – Povídky podivných
Ještě dříve, než slečna Peregrinová vytvořila smyčku – domov a útočiště – pro dnes již dobře známé
podivné děti, existovaly příběhy o podivných dětech a zvířatech, které se nejprve tradovaly ústní
cestou, dokud se jejich písemného zpracování neujal v roli editora jeden z nejpovolanějších, podivný Millard Nullings. Jedná se o příběhy z historie
podivných, ve kterých se dozvíme, že děti nejprve
bez problémů žily ve společnosti lidí běžných, obyčejných, ale jejich zvláštní schopnosti a nadání je
postupně vytlačovaly na okraj, až je obyčejní lidé
vyhnali ze svého středu úplně.

Jan Procházka

Prázdninová výpůjční doba
Městské knihovny K.Viky
3. 7. – 31. 8. 2017
Pondělí 11:30 – 15:30
Úterý

Čtvrtek 10:00 – 12:00
a 13:00 – 17:00

V Sadské se konalo MČR ve squashových čtyřhrách
ho turnaje se kvalifikovali i domácí hráči Zdeněk Barták a Vláďa Hlavatý. Ti
se ale bohužel s formou moc nepotkali a po třech porážkách a jedné výhře
se museli spokojit s celkovým 15. místem.
Více informací a fotografie z akce naleznete na internetu: squash‑sadska.webnode.cz

Pátek

V Oslo dojde k vraždám několika žen, které si
domluvily schůzku prostřednictvím seznamky
Tinder. Vyšetřovacímu týmu zůstává rozum
stát nad způsobem, jímž byly oběti zabity,
i faktem, že z míst činů vždy zmizela část jejich
krve. Vrchní policejní náčelník Mikael Bellman povolá zpět Harryho Holea. Okolnosti ho
donutí založit alternativní vyšetřovací skupinu
a pustit se po stopě vraha.

10:00 – 15:00

Středa ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Jo Nesbø – Žízeň

L
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‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Hezké prázdniny vám přejí knihovnice
Monika Malinová a Marcela Dudková

FOTOSOUTĚŽ
V sobotu 10. června se v areálu Bowling Squash Sadská opět
po roce konalo mistrovství ČR ve squashových čtyřhrách, tentokrát pod záštitou starosty města Sadská pana Milana Dokoupila,
a byly rozdány poslední mistrovské tituly této squashové sezony.
Účast na turnaji v této celkem netradiční squashové disciplíně si nenechalo
ujít ani několik opravdu kvalitních squashových hráčů, a tak zde byli k vidění například Ondřej Ertl, bratr loňské mistryně republiky ve squashi,
nebo momentálně druhá hráčka českého žebříčku Tereza Svobodová. Turnaj se hrál ve třech kategoriích – muži, ženy a smíšené páry – a do mužské-

V minulé hádance byl na fotografii vchod do Bűrgemeistrovy hrobky na místním hřbitově. Jako první tentokrát
správně odpověděla paní Iva Černá a v kanceláři starosty
na ní čeká malá odměna.

FOTOHÁDANKA NA ČERVEN:
Dnešní hádanka je z kategorie těch lehčích. Kde najdete tuto pamětní desku?
Odpovědi ve formě: Číslo popisné, název ulice nebo místní název, zasílejte co nejrychleji na mailovou
adresu: sadskenoviny@seznam.cz, nebo ji doručte do podatelny MěÚ.
Michal Němeček

INZERCE
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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.
Koupím plast. nádobu na vodu
1000l jen opletenou, ne od chemie.
Tel: 722 971 638
Prodám 1 1/2 kostky Haky
lešení, základ stojky obdelník.
Bombu P.B. 33l cena 500,‑
Tel: 722 971 638
Kdo naučí zákl. na počítači?
Tel: 722 971 638

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu
číšníka – vyučení v oboru
nebo praxe podmínkou
a pomocnou sílu do kuchyně
Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498

Jiří Raška (9.7.1940)

Rodina přeje k 77. narozeninám pevné zdraví a hodně štěstí
do dalších let života.

Užijte si

krásné léto!

REKLAMY
RICHTER

Všem dětem přejeme krásné prázdniny
a spoustu zábavy!
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