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Dobrovolníci uklízeli Písteckou cestu a sázeli lípy
Do již tradiční akce „Ukliďme Česko“ se v sobotu 27. dubna zapojili také dobrovolníci ze Sadské. Kromě úklidu Pístecké stezky a bývalého náhonu se věnovali
sázení nových stromů. Dorazilo na 80 osob a za dopoledne sesbírali nepořádek o celkové váze 2,5 tuny a vysadili celkem 45 lip. Počasí dobrovolníkům přálo.
Venku nebylo ani vedro ani zima, zkrátka ideální počasí na úklid. „Zvlášť radost nám udělaly děti ze školy, které přišly hromadně i s paními učitelkami. Všem
zúčastněným patří velký dík a uznání, všichni si tatranku a čaj na závěr tvrdě odpracovali,“ říká starosta Milan Dokoupil.

Město převezme kapli Panny Marie Bolestné
Město od Římskokatolické církve bezplatně převezme
kapli Panny Marie Bolestné, včetně souvisejícího pozemku a inventáře, s výjimkou oltáře a mešního zvonku, které zůstanou majetkem církve. Město je pouze dostane
do časově neomezené bezplatné výpůjčky.
Zástupci Římskokatolické církve se na radnici obrátili už v roce
2017 s návrhem, že by nám církev objekt darovala. Během uplynu‑
lých dvou let se konalo mnoho jednání a postupně jsme svá stano‑
viska ohledně podmínek převodu dopracovali do konečné dohody.
Smlouva má několik podmínek, mezi rozhodující patří předkupní
právo církve, pokud by město chtělo objekt dále prodat. Další pod‑
mínkou je využití kaple pro kulturní účely a souhlas s právem církve
konat v kapli mši, a to hlavně při příležitosti každoroční poutě.
Církev při nabídce předání kaple argumentovala, že objekt je pro
církevní účely nepotřebný, především s ohledem na stále klesají‑
cí počet věřících. Rovněž měla problém získat na údržbu majetku
peníze, včetně státních dotací, protože prostředky, které má a může
získat, investuje do oprav kostela sv. Apolináře a přilehlého areálu.

Otázka převzetí kaple do majetku města se probírala několikrát
na zasedání zastupitelstva města a definitivní rozhodnutí padlo
na nedávném dubnovém zasedání. V rozsáhlé debatě zazníva‑
ly argumenty pro i proti. Větší část členů zastupitelstva podpořila
převzetí kaple z důvodu morální odpovědnosti za zachování jed‑
né z mála památek, které v našem městě máme. Navíc má město
v plánu kapli využít pro různé kulturní a společenské akce, jako
jsou výstavy a koncerty. Nabízí se do budoucna i možnost konat zde
svatební obřady a podobné akce. Je nesporné, že údržba a oprava
památky bude finančně náročná, ale na tyto práce lze získat státní
dotace a k nim bude mít město jednodušší cestu než církev. Proti
převzetí se postavili zástupci KSČM, a to hlavně z důvodu, že podle
nich odpovědnost za tuto památku má nést církev, a také z obavy
z vysokých nároků na městský rozpočet.
Zastupitelstvo města nakonec rozhodlo většinou devíti hlasů pro‑
ti čtyřem hlasům o nabytí kaple Panny Marie Bolestné a po podpisu
příslušných smluv z obou stran získá kapli město Sadská do svého
majetku.
Milan Dokoupil, starosta města
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ze zasedání Rady města Sadská 16. dubna 2019
Rada města schválila:
z důvodu nutnosti aktualizace stávající dlouhodobé
smlouvy na svoz odpadu vypsání zadávacího řízení
na nového dodavatele svozu a nakládání s odpadem
města Sadská
jako dodavatele akce „Organizace zadávacího řízení
na svoz a nakládání s odpadem města Sadská“ firmu

ISES, s.r.o., Praha 6, za cenu 98 tisíc korun bez DPH.
Zároveň RM schválila Smlouvu o dílo na tuto akci
smlouvu o spolupráci na poradenský servis v oblasti
odpadového hospodářství s cílem zefektivnění systé‑
mu odpadového hospodářství města Sadská s firmou
ISES, s.r.o., Praha 6, v rozsahu max.165 hodin za cenu
600 korun za hodinu bez DPH

Subjekt
Spolek železničních modelářů

Výše dotace v Kč
5 tisíc

Okresní sdružení hasičů
soutěž Plamen 2018/2019

30 tisíc

ŽIVOT JE HRA, z.s.

25 tisíc

Taneční a divadelní spolek Vánek

30 tisíc

ZKO Sadská č. 393

20 tisíc

Celkem

110 tisíc

Rada města odsouhlasila ukončení pachtovní smlou‑
vy na žádost pana Jana Říhy č. 5/2014 včetně Dodatku
č. 1 k této smlouvě ke dni 30. září 2019 s tím, že na další
propachtování předmětných pozemků bude vyhlášeno
výběrové řízení.
Rada města schválila:
nákup balíčku Premium potřebného k vypisování ve‑
řejných zakázek na profil zadavatele za částku 6 tisíc
korun bez DPH na 1 rok od firmy QCM, s.r.o., Brno
čerpání finančních prostředků z investičního fondu
MŠ Sadská na pořízení zahradního herního vybavení
od firmy Bonita v celkové výši 340 tisíc korun
bezplatný pronájem kina pro vystoupení dětí z kurzů
ŽIVOT JE HRA dne 10. června 2019 spolku ŽIVOT JE
HRA, z. s., Sadská

Ze zasedání Rady města Sadská 15. května 2019
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě s NY‑
KOS, a.s. č. 2991000075, Kostelec nad Černými Lesy,
kterým se mění umístění kontejnerů z Palackého ná‑
městí na jiná sběrná místa a dále se navyšuje počet ná‑
dob na BIO odpad o 10 kusů.
AMK Sadská požádal o pronájem celého pozemku parc.
č. 1002/1 o výměře 166 m2 s tím, že bude provádět veš‑
kerou údržbu na tomto pozemku na vlastní náklady.
Doposud má AMK Sadská z této výměry předmětného

pozemku pronajato 29 m2.
Rada města schválila zveřejnění záměru pronajmout
část pozemku parc. č. 1002/1 o výměře 137 m2 Auto‑
motoklubu Sadská.
Rada města schválila koordinační dohodu o vzájemné
spolupráci mezi městem Sadská a Policií ČR za úče‑
lem stanovení společného postupu při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti
na území města Sadská.

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská 17. dubna
Zastupitelstvo města schválilo:
odkoupení pozemku parc. č. 514/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výmě‑
ře 1 656 m2 za cenu dle znaleckého posudku č. 778‑063 o ceně nemovitých
věcí, pozemků v k. ú. Sadská ve výši 256,98 korun za 1 m2, tj. za celkovou
cenu 440 463 korun od TJ Sadská o. s.
odkoupení pozemku parc. č. 514/7 (ostat. pl.,sport. a rekr. pl,) o výměře
6 190 m2 za cenu dle znaleckého posudku č. 778‑063 o ceně nemovitých
věcí, pozemků v k. ú. Sadská ve výši 424,54 korun za 1 m2, tj. za celkovou
cenu 2 627 903 korun od TJ Sadská o. s.
kupní smlouvu na odkoupení uvedených pozemků. Celková částka za od‑
koupení předmětných pozemků činí 3 068 366 korun
nabytí kaple Panny Marie Bolestné darem včetně pozemku parc. č. st. 1187
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 122 m2 od Římskokatolické farnos‑
ti Nymburk, a zároveň schválilo darovací smlouvu spojenou se Smlouvou
o zřízení služebnosti užívacího práva a se zřízením předkupního práva
darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Nymburk, kterou se
na město Sadská převádí vlastnické právo k movitým předmětům v hod‑
notě 71 001 korun
smlouvu o výpůjčce s Římskokatolickou farností Nymburk, kterou půjči‑
tel přenechává městu Sadská do dočasného užívání hlavní oltář a SK meš‑
ní zvonek v kovaném rámu
odkoupení pozemku parc. č. 1748/4 v ulicích Čsl. armády a Nádraž‑
ní za cenu 13 tisíc korun dle znaleckého posudku od firmy České dráhy,
Praha 1
směrnici k veřejným zakázkám malého rozsahu s účinností od 18. dubna
2019
ceníky hospodářské činnosti města Sadská s účinností od 18. dubna 2019
Zastupitelstvo města zrušilo pověření pana strážníka Milana Javůrka
k plnění úkolů při řízení Městské policie Sadská ke dni 17. dubna 2019.

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

Ze zasedání Rady města Sadská 30. dubna 2019
Rada města schválila přidělení dotací do 50 tisíc ko‑
run na činnost následujícím subjektům a zároveň RM
schválila veřejnoprávní smlouvy na přidělení dotací:

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

800 20 21 21

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
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

Zastupitelstvo města pověřilo plněním úkolů při řízení Městské policie
Sadská dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném
znění, ke dni 18. dubna 2019 strážníka pana Lukáše Moravce.

Blahopřání jubilantům
Významné životní jubileum oslavil v květnu

pan Václav Bašus 75 let
Významné životní jubileum oslaví v červnu

paní Dana Hubáčková 80 let

Pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost oslavencům
přejí jejich rodiny a k blahopřání se připojují také zástupci
Městského úřadu.
Jubilanti, kteří v letošním roce oslaví 75, 80, 85, 90 a více let
a uvítali by návštěvu z městského úřadu u sebe doma a také by chtěli
poblahopřát v Sadských novinách, nechť se sami na úřadě přihlásí
nebo je přihlásí jejich rodinní příslušníci, a to asi měsíc před
narozeninami.
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Uklizené město za každého počasí
Letošní jarní měsíce se opět vyznačovaly častými změnami počasí, což vždy
přináší komplikace v plánování práce při
údržbě zeleně. Pro nás je však upravené
město významnou prioritou, a tak můžete i v této oblasti zpozorovat navýšenou
aktivitu za každých podmínek.
Po rozsáhlých pracích při nutných ořezech
stromů a keřů se v tuto chvíli věnujeme přede‑
vším sekání trávníků, péči o rostliny a úklidu
odpadků. Potkávat častěji můžete automobil ur‑
čený k zametání ulic, či zalévání zeleně. Několik
dní práce jsme věnovali odstranění starých a ne‑
používaných sloupů, zbytků dávného veřejného
osvětlení, či betonových podezdívek od bývalých
poutačů, které již mnoho let neplnily žádnou
funkci a pouze hyzdily pohled na naše město.
Zručnost našich zaměstnanců doplňujeme
i častějšími investicemi do nového vybavení.
V uplynulých měsících proto všichni nafasovali
kompletní sady nových obleků, vhodných do růz‑
ných podmínek, ale přikoupeny byly i drob‑
né stroje na údržbu zeleně, či přívěsný vozík

k nedávno zakoupenému automobilu. Díky tomu
je nyní efektivněji využíván čas našich zaměst‑
nanců při přesunech strojů a materiálu a stihne‑
me tak více práce v rámci denního rozvrhu.
V této oblasti pak patří velké poděkování
i všem dobrovolníkům, kteří se na konci dubna
zúčastnili akce „Ukliďme Sadskou“ a pomohli
s údržbou Pístecké stezky i výsadbou nové lipo‑
vé aleje.
Za účelem posílení péče o město, ale i efek‑
tivnějšího hospodaření, jsme v minulých měsí‑
cích přepracovali podobu některých důležitých
dokumentů, především Směrnici k veřejným
zakázkám malého rozsahu, díky které můžeme
zadávat drobné stavební práce a opravy podstat‑
ně operativnějším způsobem a spolupracovat
ve vyšší míře s místními či prověřenými pod‑
nikateli. Namísto náročné byrokracie tak nyní
věnujeme více času samotné práci a dosahování
výsledků.
Upraveny byly i Ceníky hospodářské činnosti města Sadská. Kromě zjednodušení došlo
ke sjednocení sazeb pro poplatníky za svoz

odpadu v našem městě, aby všichni rezidenti
Sadské hradili stejnou částku za využití naší me‑
chanizace, vývozu septiku, odvozu stavebního
materiálu, nebo třeba ořezaných větví.
Ačkoliv se jedná o aktivity spadající do tzv.
hospodářské činnosti, nahlížíme na ně spíše
jako na pomocné služby našim občanům a měs‑
to i přes optimalizaci ceníků na tyto činnosti fi‑
nančně doplácí ze svého rozpočtu.
Právě proto je nově vytvořený ceník určený
již pouze pro využití nepodnikajícími fyzickými
osobami, poplatníky za svoz odpadu ve městě
Sadská. Po individuální domluvě s adekvátně
stanovenými náklady na mechanizaci i práci
našich zaměstnanců pak mohou těchto činností
nadále využívat i podnikatelské subjekty a obča‑
né okolních obcí.
Tyto dokumenty schválilo zastupitelstvo při
svém dubnovém zasedání a v plném znění i s ak‑
tuálními kontakty na pověřené osoby je nalezne‑
te na našich webových stránkách.
Jakub Barták,
místostarosta města

Městskou policii nově řídí Lukáš Moravec
Zastupitelstvo města zvolilo do čela
Městské policie Sadská nového velitele, pana Lukáše Moravce. Pro většinu
občanů není zcela neznámým člověkem, u sadské městské policie působí už
sedm let. Bydlí v Nymburce s manželkou
a devítiměsíčním synem, který dle jeho
slov zaměstnává většinu jeho volného
času. Položili jsme novému veliteli několik otázek.
Co městská policie (MP) v Sadské nejčastěji řeší?
U MP Sadská stejně jako ve většině jiných
obcí řešíme především dopravní situaci ve měs‑
tě. Z dalších činností je to pak zejména odchyt
toulavých zvířat, kontrola dodržování obecně
závazných předpisů města, spolupracujeme se
složkami integrovaného záchranného sboru
a také například dohlížíme na klidný průběh při
pořádání kulturních a společenských akcí.
Chystáte ve fungování městské policie
v Sadské nějaké změny?
Mým prioritním cílem je v tuto chvíli přede‑
vším stabilizace MP po personální stránce, tak
abychom mohli efektivně fungovat co nejdelší

časový úsek během dne, a byli tak k dispozici
občanům a jejich potřebám. Konec konců se
nám blíží letní sezóna, kdy je práce pro MP
obecně více a musíme na ni být připraveni.
Můžete stručně
představit také
svého nového kolegu?
Kolega Tomáš Ře‑
hák je sice novým
strážníkem zde u MP
Sadská,
nicméně
do doby nástupu
k nám působil u MP
Nymburk a to 15 let.
Jako strážník je tedy zkušený a já osobně jeho
příchod vidím jako velký přínos.
Jak jste zmínil, řešíte personální problémy, chybí vám jeden strážník. Co by měl
uchazeč o toto místo splňovat? A co mu
naopak nabízíte vy?
Ano, chybí nám v tuto chvíli jeden stráž‑
ník, což je v kolektivu tří lidí opravdu znát. Co
by měl uchazeč o práci strážníka u MP Sadská
splňovat? Inu potřebné předpoklady jsou sta‑
noveny v zákoně o obecní policii 553/1991 Sb.,

schované pod §4. Jde
především o dosaže‑
ní potřebného věku,
vzdělání (minimálně
maturita), zdravot‑
ní způsobilost, bez‑
úhonnost a spolehli‑
vost. Výhodou může
být platný zbrojní průkaz skupiny D a platné
osvědčení strážníka, ty dvě věci ale nejsou pod‑
mínkou a uchazeč si je dodělá po svém přijetí.
No a samozřejmě chuť k práci, která je svým
způsobem spíše posláním.
My naopak uchazeči nabízíme kromě plato‑
vých prostředků a benefitů možnost práce, při
níž pracovištěm není jen areál skladu nebo vý‑
robního závodu, ale doslova celé město i s při‑
lehlými chatovými osadami. Případný uchazeč
u nás neprostojí osm hodin u pásu, nebo nepro‑
sedí celou pracovní dobu v kanceláři u počítače
s ohnutými zády.
Práce u MP je jistě náročná, avšak zároveň
zajímavá a variabilní, nikdo nemůže dopředu
říct, co den přinese.
Jolana Boháčková
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Město koupilo pozemky u rozestavěné haly
Zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání rozhodlo o koupi pozemků pod rozestavěnou sportovní halou
a v jejím bezprostředním okolí. Případ rozestavěné sportovní haly je složitý a pro
občany nepřehledný, takže si zaslouží
rozsáhlejší vysvětlení.
Halu začal stavět na bývalém fotbalovém hři‑
šti Sokol Sadská. Na stavbu získal státní dotace.
Bohužel však během stavby nebyly dodrženy
stanovené termíny, stavba byla zastavena a So‑
kolu Sadská vznikla povinnost vrátit dotaci. Ne‑
dokončená hala je tak nyní v majetku Sokola a je
obstavená exekučním příkazem. Exekuce bo‑
hužel blokuje jakékoliv možnosti dostavby haly
nebo jejího případného bezplatného převodu
do majetku města či na někoho jiného. Exekutor

se pokouší stavbu prodat za několik milionů ko‑
run, aby uspokojil pohledávku státu v co největ‑
ší míře.
Situace s pozemky je poněkud jiná v tom, že
pozemky v celém areálu nepatří Sokolu Sadská,
nýbrž TJ Sadská. TJ Sadská vlastní také sokolov‑
nu a přilehlé kurty. Pozemky pod halou a za ha‑
lou TJ Sadská nevyužívá a nabídla je ke koupi
městu. Naše základní škola má dlouhodobě
problém s chybějícím hřištěm, kde by mohli žáci
sportovat během hodin tělesné výchovy. V rám‑
ci výuky chodí naše děti například běhat na uli‑
ci nebo až na Skálu. V prostoru za halou může
vzniknout zcela vyhovující sportovní hřiště,
které bude v dopoledních hodinách vyhrazeno
pro účely základní školy a v odpoledních hodi‑
nách bude volně přístupné pro sportovní vyžití
mládeže a veřejnosti. Celý areál sportoviště

bude oplocen a zabezpečen proti vniknutí osob
do prostoru nedostavěné haly.
Zároveň s pozemkem pro stavbu sportoviště
město koupilo také pozemek pod rozestavěnou
halou. Tato koupě nám umožní do budoucna vý‑
razně ovlivnit, co se s rozestavěnou halou stane,
a to právě z pozice majitele pozemku pod stav‑
bou. Zastupitelstvo města rozhodlo většinou
10 hlasů proti dvěma hlasům o koupi pozemků
od TJ Sadská v celkovém rozsahu 7 846 metrů
čtverečních za celkovou cenu 3 068 366 korun.
Cena byla stanovena znaleckým posudkem. TJ
Sadská tyto získané prostředky investuje v ce‑
lém rozsahu do rekonstrukce objektu sokolovny
a okolních objektů, takže zprostředkovaně bu‑
dou také využity našimi občany.
Milan Dokoupil,
starosta města

Fotosoutěž

V dubnovém čísle Sadských novin byl kryt sloužící k odpalování asfaltových holubů na myslivecké střelnici u „Hájovny“ Pod Bory, hned vedle Pístecké cesty. Jako první správně odpověděla paní Hana Bašusová.

FOTOHÁDANKA NA KVĚTEN:
Víte, na které význačné budově v Sadské najdete tohle oválné okénko?
Své odpovědi s názvem budovy, ulice a čísla popisného, zasílejte
od pondělí 3. června (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, nebo
svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského
úřadu Sadská.

„Bejvávalo“
Automotoklub Sadská
Po skončení války v roce 1945 začínali lidé svobodně žít.
Všechny německé zákazy byly zapomenuty a každý se snažil
o lepší život. Na silnicích začínalo jezdit více aut a motorek.
Potíž byla ještě s benzínem, ten byl pouze na příděl, a s náhradními díly, pneumatikami a podobně.
I moji rodiče měli přes válku na půdě v seně schovaný motocykl.
Tatínek totiž pracoval celý život v Praze v Janečkově firmě JAWA,
a tak dostal zlevněný kus. Maminka před válkou vozívala bez řidičáku tátu k pohřbům do okolních obcí nebo k vlaku do Poříčan
a Tatců, aby stihl odpolední pohřeb. Přes válku nejezdili, a tak
po válce uprosil bratr Toník maminku, aby sundali a dali dohromady ukrytý motocykl, což se jim podařilo. Horší byla závěrečná jízda maminky, která, místo aby plyn ubrala, tak ho přidala
a následovala jízda do zdi, pád, vidlice byly zlomené a maminka
potlučená. Tím
její jízdy skončily
navždy.
Pro jízdu autem
nebo na motocyklu byl nutný
řidičský průkaz,
a tak byl v Sadské založen AUTOKLUB se 100
členy. Vedl ho
František Steiner.
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Ve výboru byl
pan V. Šmíd,
J. Sládek a O.
Nehasil. MNV
půjčil pro výcvik
nových
řidičů
osobní automobil značky Tatra
a od ÚAK Praha
dostal klub bývalý vojenský motocykl značky BMW, který též
sloužil k výuce řidičů. V roce 1948 byla výuka nových řidičů přesunuta do Poděbrad. Klub pořádal besedy, akce pro děti, jízdy
zručnosti a soutěže.
V roce 1951 bylo rozhodnuto o Svazarmu a pro všechny organizace AK bylo povinné se do něj začlenit. V roce 1959 ale
byla členská základna velice malá, měla pouze 15 členů, a tak se
dokonce hovořilo o zrušení klubu. Tehdejší předseda O. Nehasil
získal od MNV rozestavěný objekt střediska služeb za poštou,
který zaplatil OV Svazarm v Nymburce. Potom nastalo úporné
dostavování budovy. Za čtyři roky odpracovala necelá dvacítka
členů dva tisíce brigádnických hodin. Po kolaudaci se ještě pokračovalo ve vylepšování budovy. Byly instalovány mycí rampy,
zřízena studna, místnosti vybaveny nábytkem, dílna stroji a nářadím, rovněž objekt oplotili.
Automotoklub stojí za poštou a nyní by chtěl oživit svou činnost,
získat objekt do svého vlastnictví a rozšířit jej. Členové, v čele
s předsedou A. Košnarem, by rádi zapojili mládež a chtěli by využít své prostory k různým akcím, jako jsou besedy a slavnosti.
Miluše Borovenová

Michal Němeček

INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

PRODEJ BEZ PROVIZE – CO SE ZA TÍM DOOPRAVDY SKRÝVÁ?
Pokud vám realitní kancelář slibuje prodej bez provize, tak to
neznamená nic jiného než,že:
1) Pracuje pro KUPUJÍCÍHO“ tak, že vyhledává nemovitost
pro zájemce, a ten za vyhledání zaplatí kanceláři provizi. To
znamená, že tato kancelář je smluvně vázána s kupujícím, že
bude vyjednávat o co NEJNIŽŠÍ možné ceně za vyhledanou
nemovitost, protože hlavním zájmem kupujícího je koupě za co
nejnižší cenu.
2) „Nepracuje pro prodávajícího, a ani pro kupujícího“, pouze
zprostředkovává vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Takovému
zprostředkovateli záleží pouze na tom, aby navázal obchodní
vztah mezi prodávajícím a kupujícím, zprostředkoval uzavření
obchodu a inkasoval provizi. V takovém případě nelze očekávat,
že makléř‑zprostředkovatel bude hájit vaše zájmy.
To také vylučuje, že získáte z prodeje maximum. Makléři, kteří
takto pracují, nemají zájem opravdu nějakou stranu zastupovat;
představuje to totiž více práce, náročnější obchodní jednání a delší
dobu k uzavření prodeje (tedy i delší dobu čekání na provizi).
Makléř se pak často snaží prodávajícího ke slevě přemluvit, aby
obchod, co nejdříve uzavřel a vůbec neřeší, že by se nemovitost
mohla prodat třeba za týden i bez slevy. Proč by se víc snažil,
vždyť vy ho přece neplatíte, ale platí ho kupující.
Nabízet prodávajícím služby zdarma a k tomu slibovat dosažení
maximální prodejní ceny je jeden z nejzákeřnějších způsobů, jak

získávat prodávající majitele. S realitní kanceláří můžete prodat
bez provize, anebo prodat za co nejvyšší cenu, NIKDY NE OBOJÍ.
Na seznamu neseriózních obchodních praktik je tato řazena
na 1. místo.
Ve výsledku celého finálního prodeje je to, že kupující musí
stejně zaplatit kupní cenu s provizí a v této chvíli vůbec nezáleží
na tom, komu se bude provize fakturovat! Ale na čem URČITĚ
záleží, je FINÁLNÍ PRODEJNÍ CENA vaší nemovitosti.
Slib prodeje bez provize a za maximální cenu je jen laciný trik,
který má nalákat prodávající, kteří nemají zkušenosti s realitním
trhem. Bohužel, na rozdíl od ostatního světa, jsou takovéto
praktiky na realitním trhu v ČR legální. „Obchodní praktika –
prodám vaši nemovitost a nic za to nechci“
je zcela nesmyslná a scestná. Nebo si
opravdu myslíte, že pro vás někdo bude
pracovat zadarmo?
V minulém čísle jsem se zmiňovala o prodeji
domu v Sadské, o který byl velký zájem.
Nakonec byla prodejní cena domu navýšena
o 450 000 Kč! Mám z toho opravdu velkou
radost .😊
Slíbený článek o aukci bude v dalším čísle.
Martina Boušková,
Vaše lokální makléřka pro Sadskou a okolí

V parčíku na rohu Podskalí a Dr. Sokola
byl opraven dlážděný chodníček a znovu
zprovozněna a opravena studna.

Na křižovatce ulic Husova a Tylova je
nově upraveno místo pro přecházení jako
bezbariérové.

„Pochlubte se, sousede!“

něco nového, co se nám líbí. Kamínky, kte‑
ré vidíte všude, sbírám tady na polích kolem.
Pro kytičky, keříky a stromky většinou jezdíme
do zahradnictví v Přerově nad Labem,“ prozra‑
dil Zdeněk Ota. A jaký nejvzácnější strom nebo
keř roste u nich na zahradě? „Nejspíš to bude
samosprašná cesmína,“ po chvíli přemýšlení
odpověděl pan Zdeněk.
Pokud i vy máte na své zahrádce nebo
na dvorku něco, čím se můžete pochlubit,
a nebojíte se to zveřejnit, pošlete nám své
fotografie s popiskem na e‑mail sadskenovi‑
ny@seznam.cz (případně zavolejte na číslo
604 447 505 a já přijedu pořídit pár snímků).
Michal Němeček

Tentokrát nás do své rozkvetlé zahrady ve vý‑
chodním stylu pozvali manželé Ottovi. „Zahra‑
du budujeme už dlouho, asi 45 nebo dokonce
50 roků? Z každé dovolené si vždy přivezeme

Postupně opravujeme a čistíme studny
v našem městě. Na fotografii vidíte opravenou
studnu v parčíku u sochy sv. Gottharda. Voda
ze studní není oficiálně pitná. (md)
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Sudoku
V pátek 5. dubna vyrazily tři týmy z naší školy
(2. stupeň) na soutěž v sudoku. Soutěž se kona‑
la v poděbradském gymnáziu. Skládala se ze tří
kol. V prvním kole jsme dostali šedesát různých
sudoku (součtovka, rozdílovka, diagonální,
srovnávací, …). Ve druhém kole spojili všichni
členové týmu své síly na vyřešení velkého sudo‑
ku. Ve třetím kole jsme už byli trochu unaveni,
ale snažili jsme se. V tomto kole jsme měli složit
a vyluštit čtyři velká sudoku. Nakonec se nám to
povedlo. Potom už jsme jen čekali na vyhlášení
výsledků. Z dvaceti týmů jsme se umístili na pá‑
tém, čtrnáctém a patnáctém místě.
Adéla Žižková, Eliška Urbanová,
Viktorie Hurychová, 9. A

Výlet za kredity

Děti, co jste viděly v zámku Karlova Koruna?
Když jsme tam všichni přijeli, viděli jsme páva
a krásný zámek. Komtesa Nora nás zámkem
provedla. Nebyly v něm žádné chodby. Vešli jsme
do místnosti, kam dříve chodili i koně. Prohlédli
jsme si Mramorový sál a Sloupový sál. Se Slou‑
povým sálem byly spojené všechny místnosti.
Viděli jsme také zlatý lustr. V zámecké zahradě
jsme si prošli pohádkovou cestu a hledali jsme
vílu a skřítka.
Žáci 1. A a 1. B
V úterý 23. dubna jsme se vypravili do zámku
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Cesta
autobusem byla příjemná. Když jsme dorazili
na místo, tak jsme plnili úkoly napsané na kar‑
tičkách. U každého úkolu jsme našli pohádkovou
postavičku – skřítka nebo vílu. Potom nám paní
průvodkyně ukázala několik pokojů. Prohlédli
jsme si pokoj, do kterého nesměly vstoupit ženy
a děti. V pokoji byla totiž tajná zásuvka, ve které
se ukrývaly cigarety pro muže. V dětském pokoji
jsme viděli zvláštní panenku bez očí. Při prohlíd‑
ce dalšího pokoje nás zaujala pověst o zrcadle.
Když se do něj podíváte, budete prý o deset let
starší. Před odjezdem do školy jsme v zámecké
zahradě pozorovali pávy. Výlet byl zajímavý a zá‑
mek se nám líbil.
Zuzana Skálová, Adéla Šantrůčková, 4. A

Projekt Státy Evropy

Velká Británie, Německo, Bulharsko, Chorvat‑
sko, Malta, Maďarsko, Slovensko, Španělsko,
Portugalsko, Itálie, Řecko, Finsko, … Výzdoba
třídy, spolupráce dětí, pomoc rodičů, případná
prezentace státu libovolným způsobem, to byly
společné znaky letošního projektu. Pro porotu
složenou z vedení školy a zástupců města nasta‑
lo těžké rozhodování, protože všechny třídy od‑
vedly mimořádně dobrou práci. Na 1. stupni se
porotě nejvíce líbila třída 1. B se státem Španěl‑
sko a na 2. stupni třída 6. B se státem Bulharsko.

Jak jsme v 1. B představovali
Španělsko
„Vítáme vás ve Španělsku. Poslechněte si špa‑
nělskou hymnu a my vám zatím sestavíme špa‑
nělskou vlajku.“ Tak prvňáci přivítali porotu.
Děti měly na sobě červená a žlutá trička, takže
mohly vytvořit barevnou vlajku. Tobiášova ma‑
minka nám zajistila velkou španělskou vlajku,
která zakryla skoro celou tabuli. Maruška při‑
pomněla, že na vlajce je státní znak a na něm
královská koruna. Posadila papírovou korunu
Filipovi na hlavu, protože Filip má stejné jmé‑
no jako španělský král. Danova maminka nám
poslala několik slov přeložených do španělštiny,
proto Dan vyzkoušel děti ze slovíček. Kačenka
řekla základní informace o poloze Španělska.
Sára s Gábinkou připomněly španělské ostrovy.
Chlapci, kteří mají rádi fotbal, si oblékli fotba‑
lové dresy jako např. Kuba. Matyáš promluvil
o fotbalových pravidlech, Martin vyjmenoval
fotbalisty, Péťa uvedl i tenistu a automobilové‑
ho závodníka. Vašík se představil jako odbor‑
ník na býčí zápasy. Spolu s Matyášem ukázal
vlastnoručně vyrobenou býčí arénu. Eliška řekla
všechno, co věděla o tanci flamengo. Maruška se
zatočila v krásných šatech ze Španělska. Kuba
přinesl podobiznu K. Kolumba, který se plavil
ve španělských službách. Gábina nás seznámila
se slavnými herci. Ondra přinesl oblečení hr‑
diny Zorra. Tobiáš se postaral o umělce, města
a známé stavby. Petr věděl zajímavosti o řece
Ebro. Konečně přišla na řadu španělská kuchy‑
ně, do které nás pozvaly Barborka a Deniska.
Maminky přichystaly tapas, tortillu, klobásu
chorizo, sladké churros. Nezapomněli jsme ani
na olivy a ovoce. Na závěr jsme sestavili velkou
lidskou pyramidu tak, jak to mají Španělé rádi.
Z poroty jsme měli trochu strach, ale nakonec
jsme si tento den užili. Děkujeme rodičům za po‑
moc a podporu.
Hana Šustová

Velká Británie v 6. A

Na tento projekt se žáci připravovali dva měsí‑
ce. Jednotlivé třídy se postupně měnily v evrop‑
ské státy jako např. Rakousko, Polsko, Francie,

ZE ŠKOLKY

ZE ŠKOLY

Na schůzce parlamentu si naši zástupci vylo‑
sovali pro svou třídu jeden stát. Všem se jako
odměna zamlouval jeden den bez úkolů a bez
učení. Naše parlamentářka si vylosovala Velkou
Británii. Všichni žáci ve třídě se snažili do pro‑
jektu zapojit. Pracovali jsme na něm během ně‑
kolika třídnických hodin, během občanské a vý‑
tvarné výchovy a zeměpisu. První hodinu jsme
řešili, co kdo přinese. Např. David zajistil obraz
3D Big Benu, Vašek krabici od televize na různé
rekvizity, Davidova maminka nám vyrobila krás‑
nou telefonní budku. Na poslední chvíli jsme
si vytvořili dvoupatrový autobus. Byla to dost
zdlouhavá práce. Z Albertovy rychleschnoucí
hmoty jsme vymodelovali Stonehenge (údajně

čarovný kruh u obřích kamenů). Šlo rozhodně
jen o zmenšeninu tohoto kruhu. Při hodinách
občanské výchovy jsme vybarvili fotbalové týmy,
např. Chelsea. Vašek doma vyrobil značky aut
z Velké Británie. Vytvořili jsme také několik stát‑
ních vlajek. Kája namaloval Mr. Beana. Dlouho
nám trvala práce nad mapou Londýna, na kte‑
rou jsme se zaměřili ze všeho nejvíce. Snažili
jsme se vyrobit London Eye. Nevynechali jsme
ani Harryho Pottera. Na lustr jsme pověsili zla‑
tonky, dva provazy Zmijozel a Nebelvír, na zrca‑
dlo jsme umístili Harryho jizvu – blesk. Oblékli
jsme si kostýmy a hráli jsme kouzelné šachy jako
Harry Potter.
Michaela Šaldová, 6. A
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Májové dění ve školce
Závěrem měsíce dubna se v MŠ Sadská uskutečnil projekt „Bubnování
v kruhu“ s budeníkem Etiennem van Sas. Všechny děti se na vlastní kůži
přesvědčily, že bubnování je jednoduché a zábavné.
Hra na buben je člověku vlastní už téměř od narození, již jako malí
bereme do rukou různé předměty a boucháme s nimi o sebe. Jednalo se
o originální, aktivní, hudebně – výchovný program s prvky muzikotera‑
pie. V kruhu děti utvořily jednoduchou komunikaci mezi sebou navzájem
a ukázaly, jak prospěšná je pro člověka hra na hudební nástroj, a jak jsme
tím v přírodě jako lidé výjimeční. Všem dětem se bubnování velmi líbilo.
Jako další akce nás čekala již tradiční velká událost „Slet čarodějnic
a čarodějů“. Třída Kuřátek míchala lektvary i elixíry. Delfínci vyráběli
čarodějnice a tančili. Dětem z Berušek se moc a moc líbil „Čarodějnický
den“, protože kouzlily a dováděly. Škoda jen, že nepřálo počasí a čaroděj‑
nice i čarodějové se nemohli na svých košťatech prolétnout po Sadské. Ža‑
bičky vyráběly černé kocoury a čarovaly. Malé Lištičky soutěžily a vesele
skotačily.
Měsíc květen je symbolem lásky. S dětmi si povídáme o tom, jak velmi
máme rádi svoji maminku a tatínka. Učíme se o rodině i o tom, jak je pro
nás důležitá. Upevňujeme samostatnost a poznáváme, jak pomáhat doma
i druhým kamarádům. Pozorujeme různé typy domů, ve kterých bydlíme,
a poznáváme zajímavá místa v našem městě. Poznáváme, čím mohou
lidé být, kam chodí do práce, na koho se můžeme v případě nouze obrá‑
tit a kdo nám pomůže. Také si hrajeme na malé zahradníky, zasíváme se‑
mínka a dozvídáme se, co všechno můžeme na zahrádce nebo v květníku

pěstovat. Na zahradě mateřské školky pozorujeme a pojmenováváme vy‑
kvetlé kytičky, stromy i keře, život hmyzu a dalších zvířat.
Dále v květnu proběhly na jednotlivých třídách besídky ke „Dni matek“.
Rozzářené děti předvedly rodičům i prarodičům vše, co se ve školce na‑
učily a co s láskou pro ně vyrobily. Předškoláci ze třídy Žabiček zavítaly
s milým vystoupením do Domu s pečovatelskou službou v Sadské potěšit
všechny seniory a předat jim vyrobená přáníčka.
Dále školku navštívila divadélka s pohádkovou „Rozkvetlou tematikou“
a „Veselým vařením“. Závěrem měsíce nás čekají tradiční „Barevné dny“
a společná zábavná akce s rodiči: „Mámo, táto, pojď si hrát“, dále návště‑
va s ukázkou činnosti Policie ČR ve školce a oslava svátku všech dětí.
Bližší informace naleznete na webových stránkách
ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Bulharsko očima třídy 6. B

Dny před tím, než přišla porota
Rozdělili jsme se do několika skupin – každá
dělala něco jiného. Někdo měl za úkol vymýšlet
tance, výzdobu, prezentaci, jiní zase připravova‑
li jídlo, divadlo a přírodní krásy. Každý nějak po‑
mohl. I když měli všichni svoji práci, pomáhali si
vzájemně. V pondělí 29. dubna, před příchodem
poroty, jsme udělali nejvíce práce.
Den, kdy přišla porota
Ze začátku jsme se báli, že to nějakým způsobem
pokazíme. Když jsme zjistili, kdo je v porotě, tak
jsme znervózněli ještě víc. Nejprve jsme porotu
usadili k prostřenému stolu. Snažili jsme se, aby
výzdoba třídy, stolu a vlastně všech účastníků
odpovídala bulharskému stylu. Mezi barvami
převládala červená a zelená. Vše začalo scén‑
kou o Čechovi ztraceném v Bulharsku. Potom
proběhla všeobecná prezentace, během které se
podávala tradiční polévka tarator, pivo Zagorka,
šopský salát s buvolím sýrem, kjufte (karba‑
nátky) a sladkou tečkou na závěr byla baklava.
Následovalo taneční vystoupení, které bylo oce‑
něno potleskem. Na rozloučenou dostali porotci
vlastnoručně vyrobené panenky z červené a bílé
vlny.
Nakonec přišla velká úleva, že to dopadlo pod‑
le našich představ a že všichni
„přežili“. Odcházeli jsme domů
s dobrým pocitem, že společně
dokážeme všechno.
Kristýna Beránková, Lucie
Sobotková, 6. B

Na měsíc v Dublinu
Na konci měsíce dubna jsem měla
možnost díky své škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+ absolvovat odbornou praxi v zahraničí.
Rozhodla jsem se strávit měsíc v hlavním městě Irska – Dublinu. Jak to všechno začalo?
Již v říjnu loňského roku jsme podávali při‑
hlášky. Následovalo první a druhé kolo výbě‑
rového řízení a pohovory, z něhož vzešlo 48
studentů, kteří byli později rozděleni mezi
evropská města Dublin, Cork, Birmingham,
Málaga a Rotenburg. Dále jsme psali a posílali
motivační dopisy a životopisy do zahraničních
firem. Podle studijních oborů jsme byli umístě‑
ni na jednotlivé pracovní pozice a do hostitel‑
ských rodin.
Na konci dubna jsme přiletěli do Dubli‑
nu. Od té doby nás má na starosti organizace
SWAN Training Institute zabývající se vzdě‑
láváním studentů z celého světa. Momentálně
bydlím s jednou studentkou z naší školy v milé
rodině v části Dublinu jménem Rathfarnham.
„Náhradní rodiče“ jsou velmi komunikativní
a snaží se, aby se u nich studenti cítili opravdu
jako doma.

Moje práce se nachází asi pět kilometrů au‑
tobusem v části zvané Rathmines. Pracuji v ob‑
chodě s oblečením Oxfam, který je specifický
tím, že všechny vydělané peníze daruje na cha‑
ritu. V Irsku a Velké Británii jsou tyto „charity
shopy“ velmi populární. Lidé sem chodí daro‑
vat oblečení i věci, ale také nakupovat a přispí‑
vat. Velmi mě překvapilo, kolik lidí za den Ox‑
fam navštíví.
Mojí pracovní náplní je po většinu času ad‑
ministrativní práce a práce na počítači. Vyřizuji
e‑maily, telefonáty a objednávky zboží. Dále
vytvářím plány směn zaměstnanců, reklamní
plakáty do výlohy a zpracovávám informace
z přijímacích formulářů od dobrovolníků. Cho‑
dím do banky, na poštu a do dalších institucí.
Některé dny jsem za kasou a eviduji všechny
tržby v počítači, z nichž dále vytváříme týdenní
reporty.
Víkendy máme volné a snažíme se je s ostat‑
ními studenty využít k poznání co nejvíce pa‑
mátek a zajímavých míst. Navštívila jsem již
útesové městečko Howth, Národní galerii,
Národní Muzeum, nejstarší irskou univerzitu
Trinity College a na kolech jsme projeli téměř
celý Phoenix Park. Chystáme se také na velmi
známé útesy Cliffs of Moher.
Nyní zbývají dva týdny do konce stáže a již
teď mohu potvrdit, že jsem za tuto zkušenost

velmi vděčná. Chtěla bych poděkovat své ško‑
le, bez níž bych možnost přihlásit se do tohoto
programu neměla, i pracovníkům v programu
Erasmus+, kteří nám byli vždy nápomocni,
když jsme si nevěděli před odletem a v prvních
dnech v Dublinu rady.
A na závěr vám, kteří letos opouštíte naši zá‑
kladní školu, přeji, abyste byli se svým výběrem
střední školy spokojeni, a pokud se vám dosta‑
ne takové možnosti, určitě se nebojte ji využít.
Stojí to za to!
Denisa Caňkářová
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Čarodějnice, Valpružina noc nebo Beltine?
Každý rok píšu, že třicátý duben je zvláštní den. V kalendáři
nenajdete, že by byl něčím významný, nepodsouvají nám ho
obchodníci už dva měsíce dopředu. Není to státem nařízený
ani mezinárodně uznávaný svátek. Přesto se udržel dlouhá tisíciletí a nevymýtilo ho žádné náboženství, ani politický režim.
Noc z 30. dubna na 1. května, čili filipojakubská noc, Valpuržina noc
nebo ještě dříve Beltine má magickou sílu a její historie spadá až do dob
před starými Kelty. Ani se nemusíme ptát, proč. Po dlouhých měsících
šedi je příroda konečně zelená a živá, takže hlavním smyslem vždycky byla
oslava plodnosti, lásky a nadcházející úrody.
A proč se, nejlépe na vyvýšených místech, pálí ohně? Samozřejmě
na ochranu před čarodějnicemi, zlými duchy a démony. Lidé si kolem
ohně hráli, zpívali, očistili se od všeho zlého a také se radovali, povídali
si, jedli a pili.
I my jsme, tak jako každý rok, tento odkaz předků naplnili. Děti puto‑
valy kouzelnou stezkou, která byla plná čarodějnic a úkolů. Zúčastnilo se
jich 160 a k tomu rodiče i prarodiče. Pak jsme se sešli uprostřed zelené pří‑
rody v areálu kynologů a oslavili jaro jídlem a pitím. Ani tanec nechyběl.
Disko s bublinkami DJ Ivo Procházky si užily děti, rodiče a večer i dospělí.
Oheň zaplápolal na pečlivě vyskládané hranici zásluhou hasičů ze Sadské
a podívané neodolali malí ani velcí.
Krásné jarní posezení v přírodě by se nemohlo konat bez týmu několika
organizací a lidí a já bych jim za to chtěla alespoň touto cestou poděko‑
vat. Velmi děkujeme Základní kynologické organizaci za prostor konání,
za občerstvení i skvělou spolupráci a trpělivost, SDH Sadská za náročné

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Alena Mornštajnová – Tiché roky
Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzout‑
ským otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou
Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které
jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná
babička při poslední návštěvě v léčebně oslovila
„Blanko“? Vedle toho se odvíjí příběh Svatoplu‑
ka Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj
život zasvětil budování socialismu, lásce ke své
ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém
praporu. Ale jak se říká: Chcete‑li Boha rozesmát, povězte mu o svých plá‑
nech. A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se,
že nic není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to
být mělo.

Alena Jakoubková – Manžel, který
štěká, taky kouše
připravení hranice, zajištění ohně a za občerstvení, městu Sadská za údrž‑
bu a podporu a Městské policii za spolupráci. Dále patří obrovský dík dě‑
tem ze základní školy, které se velice ochotně a šikovně ujaly úkolů na sta‑
novištích a věnovaly se malým dětem. Také děkuji dospělým čarodějkám
a čarodějům, dále „holkám“ z KICu a z knihovny a především vám, že jste
přišli.
Zdenka Hamerová, KIC

Když šestnáctiletá Sonja neplánovaně otěhotní,
převrátí to život naruby nejen jí. Pro rodiče je to
tragédie a za dceřin poklesek se stydí, takže ji záhy
odklidí k tetě do města na druhém konci republi‑
ky, navíc ji přinutí, aby dítě ihned po porodu dala
k adopci. Sonja pod nátlakem udělá, co si rodiče
přejí, ale nikdy jim to neodpustí.

Novou naučnou stezku Po stopách našich předků jsme
19. května ve dvě hodiny odpoledne pokřtili s panem starostou
Milanem Dokoupilem. Sešlo se skoro padesát lidí, malí i velcí,
takže městem procházel docela slušný průvod.
Cesta byla o to zajímavější, že ke každému jednotlivému bodu přidávali
pamětníci a zájemci o historii své zážitky, vědomosti a zajímavosti. Pří‑
jemnou procházku s povídáním dokreslovalo nádherné počasí, skvělá ná‑
lada a výborné občerstvení, které nám připravili Novákovi v hotelu Modrá
hvězda. Ke zvonici, tedy k poslednímu bodu okruhu jsme dorazili před
sedmou hodinou večerní.
K naučné stezce už je ve výrobě mapa velikosti A3 a ještě připravujeme
brožuru s obrázky a doplňujícími informacemi. Chtěla bych velmi poděko‑
vat všem, kdo přišli, a také panu Janu Hofbauerovi, který se sice nemohl
zúčastnit, ale vypracoval spoustu doplňujících informací.
Zdenka Hamerová, KIC

Tina Bergerová, majitelka úspěšné PR agentury,
která zastupuje celebrity, usiluje získat mezi své
klienty i známého top manažera. Zprvu spolu bo‑
jují jako kočka s myší, Tina pak ale podlehne jeho
šarmu a bláznivě se do něho zamiluje. Ani v tom
nejhorším snu ji však nenapadne, jak hluboko
může jejich vztah poznamenat její nedávná afé‑
rka, kdy po smrti partnera skončila v náručí cizí‑
ho muže. Kolotoč událostí se však nedá zastavit.
V bulváru se objevují další a další titulky a Tinin
život se zamotává ještě víc.
Každou středu od 18.30
v Kulturním a informač‑
ním centru v Sadské
1. patro budovy muzea
na Palackého nám.

Středa 15. květen od 17 hodin tradiční Sázení květin
pro město – sraz na náměstí před radnicí. Přijďte si osadit
jeden z asi třiceti truhlíků muškáty, které následně celé
léto budou zdobit budovy KICu a radnice. Zahradnické
rukavice a případně sázecí lopatku s sebou (pokud ji pro
sázení používáte). Po dokončení zahradnických prací vás
zveme na kávu, čaj a kus řeči do prostor KICu, kde probíhají
obvykle Rozcestí.
Středa 22. května od 18.30 Co nás čeká v budoucnosti? –
besedu vede Vlasta Remiš. Na co se připravit? Přijde krize?
Kde najít klid a jak si nedělat přílišné starosti? Přijde
konec? Kam to všechno směřuje? A co já? Máte‑li podobné
otázky, přijďte na ně společně hledat odpověď u malého
občerstvení.
Středa 29. května od 18.30 již 3. sadská beseda
s profesionální záchranářkou Andreou Vranou z Kutné
Hory – První pomoc a zážitky z práce v terénu. Ukázky
resuscitace. Vyprávění i možnost probrat, co koho k první
pomoci zajímá.
V červnu chystáme OVOCNÉ Rozcestí (5. června)
a nedělní bohoslužbu (23. června). O detailech budete
informováni.
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Jaroslav Kuťák – Vražda Kafkova vnuka
Když obyčejný sběratel drobností objeví tajemství
minulosti, které může mít celosvětový dosah, neví,
zda sebere odvahu, aby se ujal temných příběhů
sám a šel po stopách, které se zdají být nebezpečně
zameteny. Slavný spisovatel Franz Kafka měl mít
syna s přítelkyní své snoubenky Felice Bauerové,
Grete Blochovou. Podle svědků o něho neproje‑
voval pražádný zájem, protože nevěřil, že je malý
Martin jeho dítětem.

Candace Bushnell – Jak zabít
Moniku
Pandy Wallisová je uznávanou autorkou románů
o Monice, mladé ženě na Manhattanu, které se
staly předlohou série úspěšných filmů. Pandy by
ale chtěla zkusit psát i něco jiného – historický
román o lady Wallisové, jejíž portrét ji v rodinném
sídle provázel celým dětstvím. Jenže nakladatel
a čtenářky mají zájem jen o Moniku, a stejně tak
i chamtivý a zadlužený manžel Jonny, který už má plán, co s jejími honorá‑
ři udělat. Když dojde k požáru loděnice v rodinném sídle v Connecticutu,
Pandy si náhle uvědomí, že má příležitost začít znovu.

Robert Bryndza – Smrtící tajnosti

Jana Benková – Pralinky s chilli

Při křtu naučné stezky se sešlo na 50 nadšenců
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Jednoho mrazivého rána nalezne po probuzení
matka svou dceru v kaluži krve a zmrzlou na malé
předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc –
zavraždit oběť na prahu jejího vlastního domu,
ještě k tomu na Štědrý večer? Po posledním, velmi
bolestném případu se Erika Fosterová cítí zrani‑
telná, ale nakonec se rozhodne, že se ujme i tohoto vyšetřování. Jakmile
začne pracovat, objeví zprávu o útocích ve stejné, dosud poklidné čtvrti
Londýna. Všechny spojuje jeden detail – oběti byly napadeny černě obleče‑
nou postavou s nasazenou plynovou maskou.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Josef Lada a Karel Vika v knihovně
Nová výstava s názvem „Josef Lada a Karel Vika“ v knihovně představuje ukázky
kreseb v podobě zvětšených reprodukcí, kterými Josef Lada ilustroval tvorbu Karla
Viky. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout originály knih spisovatele Karla Viky,
na nichž se podílel také Josef Lada.
Dne 22. května se konala vernisáž výstavy. Veřejnosti bude přístupná až
do 14. července od středy do neděle od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin.
Monika Malinová, vedoucí knihovny

Dne 11. 6. oslaví
80. narozeniny paní
Dana Hubáčková.

Vzpomínáme na Věru Pokánskou,
dlouholetou učitelku mateřské
školky, turistku a hodného
člověka.
Naše milá kamarádka zemřela
17. května 2019 v 73 letech.

Do dalších let jí
přejeme hodně
štěstí, zdraví, pohody
a hlavně dobré nálady.
Ivan, Dana, Jirka,
Anetka a Lukáš
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Sadští badmintonisté opět aktivní

Poprvé kompletní sbírka
Ve čtvrtek 25. dubna začala pro nás řada víkendů, kdy se naše
týmy zúčastňovaly MČR v basketbalu. Na první odjely U11
do Varů a U14 do Hradce Králové.
V pátek ráno U11 čekaly Žabiny Brno. Tým slavného jména byl mno‑
hem vyšší a silovější, ale my jsme spoléhali na rychlost a techniku. Brzy
jsme získali slušné vedení a zápas dovedli do vítězného konce 61:31. V od‑
poledních hodinách jsme nastoupili do druhého skupinového utkání s Par‑
dubicemi. Ty byly opět fyzicky jinak vybavené a první čtvrtina (‑14) uká‑
zala, že si fyzicky nedovedeme poradit s postavami protihráček. Ve druhé
jsme trochu srovnali krok (‑4), další jsme dokázali už vyhrát. I přes prohru
jsme postoupili do čtvrtfinále a čekal nás velmi silný soupeř – Strakonice.
Téměř tři čtvrtiny byl rozdíl minimální, v poslední části jsme zabrali a za‑
jistili si postup do semifinále (54:34). Zde nás čekala Ostrava a případná
výhra by zajišťovala jistou medaili. Holky po ní hodně toužily, od prvních
chvil tlačily soupeřky do chyb, které následně trestaly. Výsledek 58:42 nás
poslal do finále, opět proti Pardubicím.
Finálový zápas
byl něco, co se
asi nedá jen tak
zopakovat. Oba
týmy soustředěné,
Pardubice možná
s malým despek‑
tem po výrazné vý‑
hře, my s bojovými
barvami a odhod‑
láním pokusit se
o nemožné.
Zápas nezačal dobře, i když lépe než poprvé. Dlouho se držel stav 4:0
pro soupeře, pak náskok Pardubic narostl až na 9 bodů (11:20). Druhá
pětka ho stáhla na 6, což znamenalo poločasový stav také lepší než v pátek
(27:33). Ve třetí části soupeřky využily výrazné výškové převahy a dostaly se
na téměř jistý náskok (32:47). Když na začátku poslední části hned vsítily
další koš s faulem, zdálo se, že je o výsledku rozhodnuto. To si však nemys‑
lela naše pětka statečných a za obrovské
podpory ostatních družstev a rodičů
začala stíhací jízdu. Pomalu ukrajovala
z náskoku bod po bodu, ale nám se zdá‑
lo, že čas hrozně letí. 2:31 do konce ještě
Pardubice vedly o 12 bodů. Za bouř‑
livého povzbuzování chvílemi plačí‑
cích i modlících se rodičů jsme minutu
do konce stáhli náskok jen na 4 body
a dál bojovali. V posledních dvaceti vte‑
řinách jsme ztráceli už jen bod a měli
míč. V následném útoku byla Valča
faulována a s klidem pokerového hráče
dala oba trestné hody a my vedli o bod!!
Následoval oddechový čas soupeře,

po kterém jsme dokázali ubránit vyhození a Nikča s Valčou zkušeně podrže‑
ly míč až do závěrečného hvizdu. Výbuch radosti mezi rodiči i hráčkami se
dá jen těžko popsat. Po několika druhých místech jsme se konečně dočkali
vysněného zlata! Holky děkujem! Takové srdce vám může každý závidět!
Tento přenos sledovaly na mobilech i U14, čekající na finále v Hradci.
Mohutně fandící a jásající tým oslavoval každý koš mladších spoluhráček
bez ohledu okolí. Zisk zlata je namotivoval do stejného boje o zlato pro‑
ti domácímu Hradci. Cesta do finále však byla pro ně mnohem složitěj‑
ší. Ve skupině i v semifinále musely holky otáčet nepříznivý vývoj zápasu
a stejný průběh mělo i toto utkání. Ze stavu ‑27 ubíraly také bod po bodu,
ale zkušenější soupeř střádal vteřinky a pohlídal si konečnou výhru o 8.
Srdce našich větších hráček bylo ale stejně bojovné jako u nejmladších.
Bohužel čas byl tentokrát neúprosný. I tak nás zisk stříbra potěšil.
Sbírku kovů doplnily o týden později U12 na MČR V Ostravě. Skupi‑
nou prošly výborným výkonem, ve čtvrtfinále narazily na Jičín, který moc
toužil po postupu, a bitva s ním byla vyčerpávající. Nakonec jsme výhru
urvali s rozdílem šesti bodů a šli do semifinále. Tam jsme bohužel narazili
na pozdějšího vítěze – Hradec Králové. Přestože jsme výborně začali, Hra‑
dec měl ve druhé pětce rozdílovou hráčku – dceru reprezentantky Němco‑
vé – Horákové, která svou výškou a dovednostmi naprosto předčila naše
malé „podkošovky“ a dokázala obrátit vývoj na stranu soupeře. V utkání
o bronz jsme již nezaváhali a doplnili letošní sbírku o bronz.
Tato sezóna je pro nás nejúspěš‑
nější za celou dobu fungování klubu.
Po Hradci Králové jsme na druhém
místě ve všech kategoriích do 15 let se
ziskem tří medailí z vrcholných šam‑
pionátů. Tyto kovy však patří nejen
týmům, ale i neúnavně fandícím rodi‑
čům, kteří obětavě doprovázejí holky
na utkání, zajišťují servis, který sice
není vidět, ale je pro pohodové fungo‑
vání nesmírně potřeba. Jim patří náš
obrovský dík.

Mladší žáci Sadské zvítězili v Mc Donald´s Cupu
Velký úspěch zaznamenali mladí fotbalisté AFK Sadská,
kteří pod hlavičkou ZŠ Sadská vyhráli krajské finále McDonald´s cupu v kategorii od šesti do devíti let.
„Je to pro nás obrovský úspěch,“ uvedl spokojený trenér a zároveň uči‑
tel David Barták a připomíná, že cesta do krajského finále nebyla snadná,
předcházelo jí mnoho zápasů: „Nejprve jsme museli vyhrát všechny zápa‑
sy v okresních kolech v Nymburce a Poděbradech.“
Krajské finále v Neratovicích zahájili mladí žáci (ale i žákyně) výhrou
nad Čáslaví 3:1, pak těsně přehráli Nehvizdy 2:1 a stejným výsledkem
i Kněžmost. „Pak přišel nejdůležitější zápas s Kolínem, ve kterém jsme ur‑
vali výhru 1:0 a tím si zajistili celkové vítězství. V posledním zápase jsme
rozstříleli Mělník 5:2,“ zářil kouč Barták.
„Rád bych poděkoval dětem i trenérům mládeže AFK Sadská,“ dodal
na závěr.
Milan Vydra

Blanka Žánová,
ředitelka ZŠ Sadská

V druhé polovině května uspořádal tým badmintonistů TJ Sadská
turnaj, kterého se zúčastnil již tradičně velice silný tým z Milína.
Hrálo se na palubovce školní haly v Kounicích.
Vzhledem k velkému počtu zúčastněných byl celý turnaj velice náročný jak
pro hráče tak i organizátory. Každý hráč musel odehrát sedm dvousetových
zápasů a celý turnaj se protáhl až do večerních hodin.
Odměnou vítězům byly hodnotné ceny a organizátoři nezapomněli ani
na poražené. Přestože si na kurtech nikdo nic nedaroval, celkový turnaj probě‑
hl ve velice přátelském duchu a nikdo se nezranil.
Po skončení naši hosté odjeli do hotelu Modrá Hvězda v Sadské, kde měli
zajištěno ubytování, s nímž, jak se druhý den shodli, byli velice spokojeni. Dal‑
ší turnaj našeho oddílu je naplánován na podzim tohoto roku v Milíně, kam
jsme byli pozváni.
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TENISOVÁ DRUŽINA
SKUPINOVÝ TENISOVÝ TRÉNINK

ĚSÍC VOLNOČASOVÝ KROUŽEK DÍTĚTE

/M
500KČ

TENISOVÁ AKADEMIE
PRIVÁTNÍ TENISOVÝ TRÉNINK
LACE
KALKU UÁLNĚ ZVÝŠENÍ TENISOVÉ ÚROVNĚ
SOUTĚŽNÍ VÝKONNOST HRÁČE
INDIVID
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

ROZVOJ POHYBOVÝCH KOMPETENCÍ
POSÍLENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

SUMMER CAMPS
PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PRO VŠECHNY DĚTI
VŽDY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 9 - 17 HODIN
SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY A POHÁRY
SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST A TENIS

KČ

2 500

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
kategorie muži
1. Rybín Zdeněk, Milan Homolka – TJ Sadská
2. Mirek Rezáč, Martin Kolbábek – TJ Sadská
kategorie žen
1. Jitka Slancová, Alena Vojáčková – TJ Milín
2. Jarka Koryntová, Vendula Homolková – TJ Sadská

PRO VŠECHNY MÍSTNÍ DĚTI
UKÁZKA TENISOVÉ VÝUKY
ODMĚNY PRO ÚČASTNÍKY

Mgr. Jan Váňa
+420 604 113 430
@ janvana@tajv.cz
Pavel Mazánek
INZERCE

SADSKÁ 23.5.2019
16.5.2019

PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM WEBU
Za podpory města SADSKÁ

ZDARMA
Tenisová akademie Jan Váňa
tajv.cz
www.tajv.cz

POZVÁNKY A INZERCE
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V NEDĚLI 23. ČERVNA OD 14 HODIN
SRAZ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Milé děti, rodiče, prarodiče a všichni, co si rádi hrajete. Vydejte
se s námi na procházku po Sadské. Projdeme si společně
zkrácenou trasu nové naučné stezky formou hry s tajenkou
a sladkým pokladem na konci.

Přijmeme do květinářství na P9
a ve Středočeském kraji v Úvalech
u Prahy, nejlépe na plný úvazek,
ale je možná dle domluvy brigáda nebo
poloviční úvazek, prodavačku‑floristku/tu
s nejlépe dvouletou praxí v oboru,
ale dvouletá praxe není podmínkou.
Velmi dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned!
Volat můžete na tel.: 608 982 711
www.kvetiny‑jasmin.cz

Hraj si, směj se, zlob!
Dnes máš vše
povolené.

Krásný Den dětí
Martina Boušková
T: 602 681 581
www.martinabouskova.cz

G8 Reality

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

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme pomocnou sílu do kuchyně
Bližší informace na
Mob.: 604 482 498

Pronajmu byt v Sadské 3+1 – panelový byt. Volný od 9/2019.
V případě zájmu bližší informace na tel. čísle 734 487 314

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, staré tiskoviny,
sbírky starých pohlednic, známek,
fotografií, staré obrazy apod.

Tel.: 731 489 630
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