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Číslo: 9, ročník: 18, vychází 27. 9. 2017

ZDARMA

Sadská Devítka
Téměř padesátka obyvatel našeho města, včetně dětí,
se zúčastnila nultého ročníku přespolního běhu, který
pod názvem „Sadská Devítka“ letos poprvé zorganizovalo vedení města ve spolupráci s firmou Parker Hannifin. Závodníci vyzkoušeli své síly na devítikilometrové
trati, vedené cestou necestou. První tři místa v kategorii mužů obsadili Luděk Šimeček, Marek Šnídl a Martin
Šťovíček. V kategorii žen pak Martina Strnadová (6 místo
celkově), Klára Veselá (7 místo celkově) a Eva Drahotová
Klíčová (9 místo celkově).

Poděkování za úspěšnou akci patří nejen vedení města a organizátorům, ale také hlavnímu sponzoru firmě Parker

Hannifin, který kromě finančního daru
poskytl také startovací stan a trička pro
účastníky i organizátory. Za zajištění
zázemí a pomoc s občerstvením i organizací děkujeme Kynologické stanici Sadská, firmám Reklamy Richter
a Location Administrative Support, za předcvičení a rozehřátí běžců patří dík Fitness for Joy.
V cíli dostal každý účastník medaili s logem závodu. Finanční výtěžek akce bude věnován na dobročinné účely k využití
v našem městě.
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVY Z MĚSTA

Usnesení Zastupitelstva města Sadská ze zasedání dne 13. 09. 2017
Zastupitelstvo města na svém
zasedání znovu projednalo prodej pozemků společnosti Norma
a z důvodu změn číslování dotčených pozemků zrušilo bod č.
I. a III. usnesení č. 20/2017 ze dne
15.02.2017 a znovu schválilo
Smlouvu o zřízení věcného práva –
práva stavby na pozemcích ve vlastnictví města Sadská parc. č.:
• pozemku parc. č. 1986/59 (orná
půda), o výměře 2941 m2,
• pozemku parc. č. 1986/53 (orná
půda), o výměře 2849 m2,
• pozemku parc.č. 1986/76 (orná
půda), o výměře 385 m2 vzniklého rozdělením pozemku parc.
č. 1986/62,
• pozemku parc. č. 1986/73 (orná
půda) o výměře 566 m2.
Zastupitelstvo města dále schválilo prodej výše uvedených pozemků

společnosti NORMA, k.s., IČ:
47114789 se sídlem Tiskařská
599/12, PSČ 108 00 Praha 10,
Malešice, za účelem stavby prodejny potravin a smíšeného zboží
NORMA za smluvní cenu 700,‑ Kč
za 1 m2.
Zastupitelstvo města také schválilo: Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o úschově se společností NORMA,
k.s., IČ: 47114789 se sídlem Tiskařská 599/12, PSČ 108 00 Praha 10,
Malešice, kterým se mění článek
1.1. Smlouvy o úschově ze dne 2. 5.
2017.
Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí: Hospodaření města
Sadská ke 30. 06. 2017. Výsledky
hospodaření je možné si prohlédnout na webových stránkách města
v sekci Rozklikávací rozpočet.
Zastupitelstvo města schválilo:

Rozpočtové opatření č. 11/2017
a Střednědobý výhled města Sadská na rok 2018 – 2020. Dokumenty naleznete na webových stránkách v sekci Rozklikávací rozpočet.
Zastupitelstvo města schválilo:
Přidělení dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže z příjmů z loterií a VHP v roce 2017 a zároveň veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
těchto dotací:
• Sportovní klub AFK Sadská
ve výši 77.000,‑ Kč,
• TJ Sadská ve výši 83.000,‑ Kč
(z toho oddíl karate 41.000,‑ Kč,
oddíl stolního tenisu 41.000,‑ Kč,
oddíl kulturistiky 8.000,‑ Kč a oddíl
badmintonu 21.000,‑ Kč)
• Rodinné centrum Život je hra
ve výši 34.000,‑ Kč
Zastupitelstvo města schválilo:
Smlouvu o sdružení finančních

Ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 30. 08. 2017
Rada města vzala na vědomí: Hospodaření města Sadská
ke 30. 06. 2017. Město Sadská hospodařilo ke 30. 06. 2017 v souladu
se schváleným rozpočtem.
Žádost – cyklistický závod Hořátevská rovina
TJ Lokomotiva Nymburk požádala
o povolení průjezdu městem u příležitosti tradičního cyklozávodu
Hořátevská rovina 2017 dne 23. 09.
2017, kdy označení trasy závodu
proběhne cca 7 dní předem a značení bude odstraněno druhý den
po závodech.
Rada města schválila: Průjezd
městem účastníkům cyklozávodu
Hořátevská rovina 2017 dne 24. 09.
2017.

Rada města schválila: Smlouvu na zpracování a podání žádosti
o dotaci ze SFDI a následné projektové řízení projektu „Zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů“ firmy
Business Benefit s.r.o.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo na přípravné a projekční práce na akci: „Projektová dokumentace AR jezero Sadská“ s firmou
ENVIREX spol. s r.o. a Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
„Sdružení Čistá Sadská“.
Rada města schválila: Darovací
smlouvu se společností HALKO
stavební společnost s.r.o, kterou
tato daruje městu Sadská na novoroční ohňostroj finanční částku
ve výši 5.000,‑ Kč.

Do výběrového řízení se na akci
Oprava povrchu komunikace Karla
Viky a Jordán podaly nabídky dvě
firmy, cenově nejvýhodnější nabídku ve výši 2.460.828,‑ Kč bez DPH
podala firma PowerCem Czech republic s.r.o.
Rada města schválila: Jako dodavatele akce firmu PowerCem
Czech republic s.r.o., Ke Statku 71,
Jílové u Prahy, která dílo provede
za cenu 2.460.828,‑ bez DPH, tj.
2.977.601,88 ‚‑ Kč s DPH. Zároveň
RM schválila s firmou PowerCem
Czech republic s.r.o smlouvu o dílo
na tuto akci.
Text byl upraven v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
v platném znění.

prostředků podle § 69a odst. 1 a 2
zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 30.000,‑ Kč ročně k zabezpečení rozšířené činnosti JSDH
Sadská s cílem zajistit požární bezpečnost obce Hradištko od 01. 10.
2017.
Zastupitelstvo města schválilo:
Smlouvu o právu provést stavbu
na cizím pozemku, tj. na části pozemku parc. č. 1668/5 ve vlastnictví města Sadská, mezi spoluvlastníky pozemku parc. č. 3014
zastoupené paní Janou Hercokovou, a Mgr. Terezou Kolbábkovou
a městem Sadská.
Zastupitelstvo města schválilo:
Název ulice směrem k obci Třebestovice „Železniční“.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611
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

Ze zasedání Rady města Sadská dne 12. 09. 2017
Rada města konstatovala: Že
na akci „Sadská – stavební úpravy
ulice Podskalí“ se v roce 2017 nepodařilo zajistit dotaci a bude tak přesunuta na rok 2018.
Rada města pověřila: Místostarostu
pana V. Franka zabezpečením prodloužení stavebního povolení na akci
„Sadská – stavební úpravy ulice Podskalí“ u Městského úřadu Nymburk.
Rada města schválila: Zřízení 2
parkovacích míst na místní komunikaci ve Spálené ulici panu P. Koníčkovi, za roční místní poplatek
v souladu s OZV č. 4/2012 ve výši
3.000,‑ Kč za 1 stání.
Rada města schválila: Přidělení existujícího parkovacího místa
v zadním traktu obytného domu čp.
860 v Rašínově ulici panu Bc. M.
Léblovi, za roční místní poplatek
v souladu s OZV č. 4/2012 ve výši
1.500,‑ Kč.
Výběrové řízení na přístavbu

hasičské zbrojnice:
Na akci přístavba garáže hasičské zbrojnice bylo vyhlášeno dne
26.07.2017 výběrové řízení s ukončením příjmu nabídek do 28. 08.
2017 a z důvodu absence zájmu
účastníků bylo prodlouženo dne
28. 08. 2017 do 11. 09. 2017, do něhož se nepřihlásil taktéž žádný účastník. Směrnice pro zadávání zakázek
města Sadská ani příslušný zákon
takto vzniklou situaci neřeší. Odbor
SMM a VV navrhl, s ohledem na skutečnost, že jde o stavbu malého rozsahu, pověřit místostarostu přímým
oslovením zhotovitele. Vzhledem
k očekávané dodávce nového hasičského automobilu CAS Tatra 815 je
nutno přístavbu dokončit do konce
roku 2017.
Rada města pověřila: Místostarostu
pana V. Franka zajistit dodavatel přístavby hasičské zbrojnice v Sadské
přímým oslovením zhotovitele.

Zářijoví jubilanti
Jaroslav Pošík
Jarmila Steinmetzová
Marie Ottová
Marcela Drobná
Milan Jílek
Eva Vaváková
Marie Pačesová

Václav Nedbal
Hana Němečková
Marie Procházková
Věra Serbusová
Miroslav Fiala
Zdeňka Hrušková
Marie Jirásková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.
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Přístavba naší školy

V pondělí 4. září byla slavnostně otevřena nové přístavba Základní školy Sadská.
Tento projekt byl realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje.
Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci radnice, zastupitelstva města, základní školy, dále
také představitelé Středočeského kraje – radní pro
oblast vzdělávání a sportu Ing. Jan Skopeček a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Radek Coufal. Přístavba je nyní již v plném provozu
a prohlédnout si jí budou moci i občané města dne
28. září během Dne otevřených dveří.

Fotograficky: Zahájení školního roku a vítání prvňáčků

Stačí zavolat na linku 158!
Tímto článkem bychom chtěli apelovat na všechny občany,
aby v případech, kdy vidí ve svém okolí někoho podezřelého,
jak se dopouští protiprávního jednání, aby neváhali a vytočili bezplatnou linku 158. Policisté Vámi oznámenou skutečnost prověří a případně zabrání dalšímu nezákonnému jednání. Nemusíte mít obavy z toho, že by Vám policisté něco
vytýkali, ale naopak Vám poděkují za to, že jste ochránili svůj
majetek, anebo Vašeho souseda. Sousedská solidarita je velmi důležitá a je třeba mít na paměti, že když dnes například
navštívil zloděj souseda, ale zítra se to může stát i Vám.
Často se od občanů po události dozvídáme, že viděli, slyšeli
nebo vyrušili zloděje, ale nikdo bohužel na místo policii nezavolal. Je důležité volat hned, v kteroukoliv denní či noční
dobu, policisté slouží nepřetržitě 24 hodin. V žádném případě se nesnažte pachatele dopadnout, jen zavolejte na linku
158! Vítáme všechny Vaše poznatky a předem za ně děkujeme. Velmi nám pomáhají při dopadení neznámého pachatele.
Bezplatná linka 158 je svedena na operační středisko, kde
operační důstojník zajistí výjezd příslušníků Obvodního
oddělení v Sadské na místo události, případně jinou hlídku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, která
bude nejblíže.
Za obvodní oddělení policie ČR v Sadské
npor. Mgr. Jana Žďárská, vedoucí oddělení.

Budujeme nový varovný
a rozhlasový systém
V těchto dnech začínají v našem městě přípravy na montáž nového varovného a výstražného systému, který plně nahradí stávající drátový i bezdrátový rozhlas. Systém je plně digitální a pokryje signálem celé město,
včetně rekreační osady „Vodrážka“.
Bude tedy nově sloužit nejen jako městský rozhlas, ale i jako systém varování při plnění úkolů civilní ochrany obyvatelstva, ale i např. před povodněmi. V budově městského úřadu bude nově instalována centrální vysílací stanice, která umožní pověřeným
pracovníkům provádět hlášení do jednotlivých částí města přímo z pracoviště nebo
z terénu prostřednictvím mobilního telefonu. Tím se zajistí rychlý přenos zpráv k občanů, čímž se může předejít škodám na majetku, popř. na životech při mimořádných
událostech. Město Sadská bude prostřednictvím tohoto systému začleněno 24 hodin
denně do jednotného systému varování a vyrozumění v rámci civilní obrany (JSVV).
Celý budovaný systém urychlí a zkvalitní přenos zpráv a informací mezi městským úřadem
Důležitá telefonní
a občany a to jak v mírových, tak mimořádných
situacích, jako jsou povodně, požáry, chemicčísla:
ké havárie apod. Instalovaný digitální systém
Hasiči: 150
BIS II je plně zálohovaný a v případě výpadku
elektrické energie zajistí potřebné vyrozumění
Záchranná služba: 155
nebo varování. Po instalaci tohoto systému,
Evropské tísňové volání:
který zajistí kvalitní ozvučení všech míst naše112
ho města, bude postupně demontováno staré
rozhlasové zařízení.
Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Václav Frank,
místostarosta

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Nové dopravní značení v našem městě.
Jak jste již mnozí zaznamenali, na Palackého náměstí a v okolí školy se změnil dopravní režim.
Byly vyměněny dopravní značky a přibylo dopravního značení. Jelikož se množí dotazy na význam těchto značek, rád bych vám jej objasnil a seznámil vás s důvody jejich použití.

Nejdiskutovanější se stala dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e): označuje parkoviště,
na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek
hromadné dopravy osob, nebo právě u škol, kde rodiče vysazují své ratolesti. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď. Jelikož se jedná o informativní dopravní
značku, její význam „Kiss and Ride“ není příkazem, ale informací o druhu parkoviště. Tento dodatek přikládám z důvodu, že mě oslovil jeden občan, abych mu vysvětlil, co to znamená. Po vysvětlení významu dopravní značky se mě dotázal, zdali zde může parkovat i v případě, že nikoho
líbat nebude.:‑) Informativní značky jsou většinou modré a čtvercové nebo obdélníkové. Mají
za úkol informovat nás nebo řidiče o nadcházející dopravní situaci nebo o směrech.

Další novou dopravní značkou

Místo pro přecházení
Místo pro přecházení není přechod pro chodce.
Počátkem roku 2016 se v předpisech, které souvisí s provozem na pozemních komunikacích,
objevila nová vodorovná dopravní značka. Její význam lze vysvětlit tak, že značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí chodce
přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku
se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru
nebo rychlosti jízdy.
Ustanovení § 54 zákona č. 361/2000Sb., upravuje pravidla pro přecházení vozovky a to:
(1) Je‑li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se
chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem
na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud
s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně
zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou
slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí‑li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází‑li se na přechodu pro chodce nebo
na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat
na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí
dát přednost tramvaji.
(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
Takto hovoří zákon.
Příště se budeme věnovat dalším změnám v dopravním značení ve městě a jejich významu.
Milan Javůrek, MP Sadská

Dopis čtenáře
Den české státnosti

Každý rok slavíme 28. září Den české státnosti.
Spojujeme tak identitu naší země s postavou
knížete Václava, který na počátku 10. století byl
opravdu výjimečným vladařem tehdejší Evropy.
Četl a psal latinsky, řecky a staroslověnsky, reformoval soudnictví, vykupoval otroky, budoval
mnohé stavby, bral svoji vládu jako opravdovou
službu. Přitom všem byl fyzicky velmi zdatný
a nebyl to žádný zbabělec, ale i v politice byl
velmi prozíravý.
Od doby Spytihněva I. (strýc Václava) platily
Čechy „daň z míru“ Bavorsku. Tento poplatek byl v té době běžnou věcí. Václav provedl
geniální tah, když přestal tento poplatek platit Bavorsku a začal ho platit Sasku, protože
Sasko zvítězilo nad Bavorskem a stalo se nejdůležitějším knížectvím vzniklé říše. Díky této
Václavově politice získaly Čechy v říši důležité
místo a byla jim zachována svoboda a velká nezávislost.
Kde však Václav čerpal odvahu a pomoc pro svá
rozhodnutí a pro svoji službu národu? Proč nezneužíval svoji moc, ale využíval ji k prospěchu
všech? Václav měl hluboký vztah k Bohu a jeho
osobní vtah s Bohem byl pro něj silou i inspirací
pro jeho činy.
Na náměstí v Sadské na mariánském sloupu
je kromě jiných soch také socha sv. Václava.
Sochu sv. Václava najdeme i vedle kostela sv.
Apolináře, ale neseme odkaz sv. Václava? Kde
hledáme pomoc, radu a odvahu pro svá rozhodnutí? Velká část lidí v naší zemi má pocit, že nějaké duchovní hodnoty až tak moc nepotřebujeme. Také od farářů očekáváme především, že se
budou starat o kostely, protože co by jiného dělali. Pokud by se někteří faráři měli zodpovědně
věnovat všem opravám kostelů a dalších budov,
které patří do jejich správy, tak by už opravdu
nemuseli dělat nic jiného.
Ovšem snad se mnou budete souhlasit, že hlavním úkolem školství není udržovat všechny
školní budovy, ale vzdělávat a pokud možno
i vychovávat děti a mladé lidi. Pokud by do některé školní budovy přišly děti jen jednou za rok
na besídku, tak je asi zbytečné, aby fungovala
jako škola, a bude se pro tuto budovu hledat
jiné využití.
Je dobré pro tuto zem, pokud se církev snaží nepotřebné objekty předávat, aby faráři měli čas
na to, co je jejich hlavním posláním: budovat
a prohlubovat vztah mezi člověkem a Bohem.
Tedy vyučovat děti, tvořit společenství mladých,
pomáhat rodinám, navštěvovat staré a nemocné, připravovat ke křtům, svatbám, svatému
přijímání, svátosti biřmování, povzbuzovat,
těšit, dávat naději, hlásat dobro, lásku…
a povzbuzovat, abychom žili podle odkazu sv.
Václava. A pokud jednou z naší země vymizí
ti, kteří se stále ještě nechávají vést odkazem
sv. Václava, poznáme všichni, že to není dobré
a 28. září už nebude co slavit.
Jaroslav Krajl, farář
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Participativní
rozpočet
Participativní rozpočet

První ročník participativního rozpočtu se

První ročník participativního
se na začátku
na začátku létarozpočtu
dostal do rozhodující
fáze,léta
kdy dostal do rozhodující fáze, kdy o osudu
o osudu
jednotlivých
návrhů
hlasovali
obča- na internetu i pomocí hlasovacích lístků
jednotlivých návrhů
hlasovali
občané.
Hlasování
probíhalo
né. Hlasování probíhalo na internetu i pomocí
současně. Z devíti
podaných
návrhů
nebyloZbohužel
možné tři do závěrečného hlasování zařadit.
hlasovacích
lístků
současně.
devíti podanávrhů
nebylo bohužel
možné
tři do záDůvodem byly ných
špatně
odhadnuté
náklady,
případně
nebyl zajištěn souhlas sousedů. V případě
věrečného hlasování zařadit. Důvodem byly špatně odhadnuté
úprav okolí
školy
již zajištěn
byl vypracován
projekt, Vkterý
již je nyní dokončen. Do hlasování tedy
náklady,
případně
nebyl
souhlas sousedů.
případě
úprav
okolí školy
byl vypracován
projekt,
který zjižinternetu
je nyní do-i z hlasovacích lístků jsme dostali tyto
postoupilo
šestjiž návrhů.
Po sečtení
hlasů
končen. Do hlasování tedy postoupilo šest návrhů. Po sečtení
výsledky.
hlasů z internetu i z hlasovacích lístků jsme dostali tyto výsledky.
Pořadí
1
2
3

Projekt
Oprava hřiště na nohejbal a volejbal
Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti
Za krásné a voňavé okolí Sadské

Odhadovaná cena
97 500,00 Kč
64 281,00 Kč
53 449,00 Kč

Počet hlasů
151
45
8

Autor návrhu
Světlana Tománková
Markéta Snopková
Veronika Stehlíková

Tyto tři návrhy nyní správa města do konce roku zrealizuje. Velké poděko- Kompletně zrealizovaný je návrh „Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětvání si na tomto závěrečném kroku zaslouží určitě místostarosta obce pan ském hřišti“
Václav
společně
s pracovníky
radnice, do
kteříkonce
mají naroku
uskutečnění
také Velké
Na vítězný
projekt „Oprava
hřiště na
nohejbal a volejbal“
TytoFrank,
tři návrhy
nyní
správa města
zrealizuje.
poděkování
si na tomto
závěrečném
kroku již je zajištěn
svůj podíl.
dodavatel a probíhají přípravy – čištění. Lavičky a odpadkové koše, které
zaslouží určitě místostarosta obce pan Václav Frank, společně s pracovníky radnice, kteří mají na uskutečnění
byly předmětem návrhu „Za krásné a voňavé okolí Sadské“ již jsou zapodíl.když se občané sami zajímají o to, v čem žijí a mají koupené a jejich instalace je otázkou následujících dní.
A také
takto svůj
to vypadá,
možnost to ovlivnit.
Martin Shánil

A takto to vypadá, když se občané sami zajímají o to, v čem žijí a mají možnost to ovlivnit.

Kompletně zrealizovaný je návrh „Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti“

Chovatelská výstava v Sadské
Ve dnech 26. – 27. srpna uspořádali chovatelé ZO ČSCH Sad- konstatovat, že se tato akce vydařila ke spokojenosti jak návštěvníků tak
ská místní výstavu drobného zvířectva. Výstava se uskutečnila i pořadatelů.
jako tradičně v době místního posvícení v chovatelském areálu V neděli odpoledne chovatelům i návštěvníkům zahrála k poslechu country sestava Flexibend. Po jejich hudební produkci došlo, jak je již tradicí,
„Za sokolovnou“.
Vystaveno bylo 56 k slavnostnímu předávání pohárů a čestných cen nejlepším chovatelům,
králíků 16 plemen za osobní účasti starosty města Sadská pana Milana Dokoupila.
a barevných rázů. Celkem bylo uděleno 26 pohárů a čestných cen.
Dále bylo vystaveno Byli oceněni nejlepší chovatelé králíků př. Kosina, Doležal, Kulíšek, Br14 voliér drůbeže 12 záková a Korman, nejlepší chovatelé drůbeže př. Procházka, Bošina,
plemen a barevných ing. Hronek a př. Hornová. Oceněni byli dále nejlepší chovatelé holubů
rázů a 84 kusů holu- př. Drahokoupil, Janata, Šmolda, Vlk, ing. Hronek, Bek Z., Prejza, Bek
bů 19 plemen a ba- K. a Pikal. Dále byl ohodnocen př. Šebesta za expozici okrasného ptactva
revných rázů. Dále a za expozici mladých chovatelů byly oceněny mladé chovatelky Monika
Na vítězný projekt „Oprava hřiště na nohejbal
a volejbal“
je zajištěn
dodavatel
a probíhají přípravy – čištění.
a Katka
Kratochvílová.
byla vystavena
po- jižŠebestová
Také
ekonomicky
se
výstava
to především
díky všem sponzoměrně
obsáhlá
ukázLavičky a odpadkové koše, které byly předmětem návrhu „Za krásné a voňavé okolí vydařila,
Sadské“a již
jsou zakoupené
ková expozice exotic- rům, kteří nám, jako každý rok, pomohli. Tímto bych chtěl velice poděkovat
a jejich instalace je otázkou následujícíchkého
dní. ptactva včetně všem sponzorům, kteří nám pomáhají, jak finančně tak i materiálně, naší
zlatých bažantů. Zpestřením bylo letos také jezírko s okrasnými kachnami, výstavu zabezpečit. Zároveň by se výstava nedala konat bez tvrdé práce
které
se podařilo vybudovat díky obětavosti a úsilí několika členů naší or- všech aktivních členů základní organizace, kteří se podílejí na přípravě
M.S.
ganizace v rekordním čase. Další zajímavostí byl, díky M. Remsovi, párek i konání místní výstavy.
pštrosů emu a několikačlenné stádo ovcí a koz. Výstavu obeslalo 31 vysta- Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem návštěvníkům za to, že přišli podvovatelů z toho 5 mladých chovatelů. Králíky posuzoval př. Vlastník, drů- pořit chovatelství v našem městě a pozvat je na příští rok k návštěvě naší
výstavy.
bež př. Tuček a holuby př. ing. Knotner.
Výstavu navštívilo cca 400 dospělých a minimálně stejný počet dětských
Slavomír Brožek,
návštěvníků. Děti mají vstup na výstavu již tradičně zdarma. Návštěvnosti
předseda ZO ČSCH Sadská
pomohlo i poměrně příznivé počasí jak v sobotu tak i v neděli. Tím se dá

ZPRÁVY Z MĚSTA
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„Bejvávalo“ – Trhy v Sadské

Z KULTURY
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Kam vyrazit v říjnu? Napište si do diáře

Největší rozkvět obchodu a řemesel byl
za vlády králů Karla IV. a Jiřího z Poděbrad. Král Karel nejenže vyhubil loupežnické bandy, ale omezil i šlechtická cla,
spravoval cesty a hodlal také průplavem
spojit Vltavu s Dunajem, aby ještě více
podpořil rozvoj řemesel.
Dnes si popovídáme o cechu řeznickém. Vzpomenete si ještě na tu říkanku: „Vy řezníci, řemeslníci, vy ve zvyku máte, když vy něco kupujete,
vždycky smlouváte. Zač toho vola? A na závěr
si plácnete do dlaní“? Řezníci byli známí smlou- zaměstnanec řeznictví
váním cen zvířat, proto na trzích často bývalo
jatek, Hamza Ant. - učeň, Keizer
Řezníci zprava: Stybor Antonín z
autodopravce
ký
sads
ář
a-noha“, Caňk
slyšet plácnutí. Trhy v Sadské se konaly před
„U Foffů“, Hončík Jos. - vulgo „ruk
Čermákovým hostincem, a to především s husaSandolce hrávalo loutkové představení. Dojížděla i pojízdná dimi. U Zvoničky zase vyvalili na dnešní tržiště obrovské špalky, vadla, např. Kopecký. Později řemeslníci stavěli obchody a prona kterých porcovali a prodávali veliké kusy masa. Ale v září se dávali zboží denně. Městské jatky byly postaveny na pozemvždy konal veliký trh v Kostelní ulici. Od sochy až po kostel stá- ku odkoupeném od dr. Drozena, lékaře v Sadské. Se stavbou
ly stánky s všemožným zbožím. Někdejší masné krámy stávaly bylo započato až v září 1900 a prováděl ji stavitel ing. Václav
na levé straně u Smetanovy ulice a byly postaveny asi v roce Fanta. Prvním „jatečným“ byl jmenován Antonín Stybor. Dne
1590. V Sadské bylo přibližně 15 řezníků a sekali maso hovězí, 23.6.1901 se odbývala první porážka svěceného statného vola,
vepřové, telecí i skopové a udržovali čilý obchod s Prahou. Tela- vážícího 1160 kg a porážel ho řezník Jan Hončík. Provoz městta i prasata dováželi zabitá. Voly a ostatní skopce honili do Pra- ských jatek byl ukončen v roce 1960. V budově se poté vystříhy živé. Všechen dobytek řezníci skupovali jen od oka na trzích. dalo několik podniků. Nejvíce si asi pamatujete sklenářství a výO vážení nebylo ani slechu. Také drželi celá stáda ovcí, která robu zrcadel.
vykoupili od hospodářů. Ovce byly malé a hubené, proto je
Miluše Borovenová
městský pasák v Sadské vypásl a potom je na zabití prodal.
Na trzích v Kostelní ulici stály
stánky v ustáleném pořádku.
U bývalé školy
byli
kožešníci,
dále sedláři, ševci, také obchodníci s látkami,
babky kořenářky, hrnčíři, dráteníci, prodavači dřevěného zboží
a hlavně obchodníci se zvířaty. Mezi nimi byli zpěváci a loutkáři,
kteří zvali lidi do hostince „U bažanta“ č. p. 94. Zde se u pana

Průtok ze starého Labe uvolněn

Díky pochopení a spolupráci s pracovníky podniku Povodí Labe,
Českého rybářského svazu, organizace Nymburk a města Sadská se podařilo pročistit výtok ze „starého“ Labe.
Jde o místo, kde se v minulosti říkávalo „U Ostrůvku“. Výtok byla zanesen
spadanými stromy, náletem dřevin a znemožňoval tak odtok někdy i nečištěných vod z ramene od ČOV, kde po větších deštích odtéká voda z kanalizace. V zimních měsících budou práce pokračovat zejména pak uvolněním
místa u známé lávky naproti městské pláži. Je zadán i projekt na vybudování odtokového kanálu od stávající ČOV k „novému“ Labi, který by měl
odvádět dešťové přívaly ze slepého ramene. Domníváme se, že i to může být
jedna z příčin zanášení dna starého ramene, kde za jistých okolností může
hrozit průnik dusíkatých látek do Jezera. Jsou to opatření, která by mohla
pomoci k čistotě vody Jezera.

Václav Frank, místostarosta

v podání divadla MRAK
15. října v neděli od 16,00 hod. v parketovém sále KIC
(1.patro Palackého nám. 257 Sadská)
V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček.
Nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček.
Rodičům pomáhal, jak jen mohl.
Jednoho dne dokonce tatínkovi „dostrkal“ oběd v košíku přímo
na pole… a tam začíná naše pohádka. Vstupné jednotné 50,-Kč.

KDE
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Cestopisná beseda o Jižní Koreji
8. října v neděli od 17,00 hod. v parketovém sále KIC
(1.patro Palackého nám. 257 Sadská)
4 měsíce v Asii nezažije každý. Petr Chalupianský při tom zvládl nejen
studovat, ale i procestovat kus Filipín, Japonska a hlavně do hloubky
poznat život v Jižní Koreji.
Víte co musí korejský kluk zařídit,
když chce jít na rande?
Proč si Korejci doma nevaří?
Jak nejlépe v Koreji přenocovat?
Petrova cesta měla navíc úžasný
lidský přesah – ale ten už vám poví
a sám promítne v 646 pohledech.

HROBKA S VYHLÍDKOU
Komorní detektivní komedie
v podání mladých ochotníků DS Klicpera
Autor: Norman Robbins

26. října ve čtvrtek
od 19,00 v KINĚ Sadská
(Upozorňujeme, že v kině v současné době není
kotelna v provozu, dobře se oblékněte.)
Děj se odehrává v typické knihovně anglického
sídla. Mlha, právníci, služebná, dcery zemřelého
majitele panství... každý má své zájmy a svá malá
tajemství.
K tomu všemu je ve hře nemalé dědictví. To vše
tvoří ideální koktejl pro detektivní zápletku. Kdo
nakonec zůstane po sérii vražd naživu?
Režie: Jan Pleskač. Vstupné dobrovolné.

Vstupné dobrovolné.

16. října v pondělí bude v sále v 1. patře KIC působit léčitel pan RUDOLF PITRA.
Můžete se objednat na těchto tel. č. 325 594 329, 325 594 378, 603 89 13 04.

Z KNIHOVNY
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ZE ŠKOLKY A Z MĚSTA

Knižní novinky v městské knihovně
Irena Obermannová – Dobré duše
Do bývalého sklářského městečka Vlčí Úpice přijíždí
mladá geniální šachistka Alice, aby tu sehrála simultánní partii se členy místního šachového kroužku.
Krátce po příjezdu však doslova zakopne o mrtvolu
místní starostky. Během hry Alice smete figurky z šachovnice a připraví se tím o velkou příležitost. Ale
ona už hraje jinou partii… Navzdory policii i všem
obyvatelům městečka se snaží vypátrat, co se stalo.
Vrah je na tahu. Dá mat, nebo ho Alice zastaví?

Vondruška Vlastimil – Vzpoura goliardů
Píše se rok 1261. Přemysl Otakar II. podpoří v boji
o trůn římského krále proti Alfonsi Kastilskému jeho
konkurenta Richarda Cornwalského a za to má slíben
majestát, propůjčující mu rakouské a štýrské léno.
Jenže v diplomacii není nic takové, jak by se mohlo
na první pohled zdát. Oldřich z Chlumu odjíždí s několika významnými velmoži do německých Cách
s tajným posláním. Záhy po příjezdu je zavražděn císařův komoří a osobní přítel Richarda Cornwalského.
Z vraždy jsou obviněni čeští šlechtici a uvězněni. Navíc
dojde ve městě k nepokojům, v jejichž čele stojí žáci tamní katedrální školy,
potulní vakanti zvaní goliardi. Vše zůstává na panoši Otovi.

Hana Marie Körnerová – Císařská vyhlídka
Hermína po tragickém roce 1794 přebývá v ústraní
na východočeském panství. Provinční život ji však
začíná nudit, zvláště ve chvíli, kdy se její sestra s manželem přesouvají do Toskánska, kde zdědili rodinné
sídlo. Evropu mezitím zmítají války a Francie se stává
nejmocnějším státem starého kontinentu. Geniální
vojevůdce Napoleon Bonaparte si podmaňuje jednu
oblast za druhou, země prosperuje a národ ho zbožňuje. Když je roku 1804 korunován na císaře, chce
váhu svého dvora zvýšit přizváním staré rodové šlechty. To je pro Hermínu šance, kterou v žádném případě
nechce propásnout, třebaže cena může být hodně vysoká…

Pozor!

Ve dnech 30. 10. – 10. 11. 2017
bude knihovna uzavřena z důvodu povinné revize fondu
dle zákona č. 257/2001 Sb. §16.
Děkujeme za pochopení.
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Předškoláci nastoupili do MŠ Sadská

Jenny Hanová – Navždy s láskou Lara Jean
Třetí kniha z úspěšné série Všem klukům, které jsem
milovala.
Lara Jean zažívá ten nejlepší maturitní ročník, který
si dívka může přát. Je bláznivě zamilovaná do svého
přítele Petera, její táta se znovu žení a sestra Margot
je na léto doma. Zatímco připravuje svatbu, nemůže
již dál přehlížet velké rozhodnutí, které před ní stojí.
Odejít na vysokou a opustit tak nejen svou rodinu, ale
i přítele, kterého miluje. Proč jí srdce a rozum radí, že
by se měla rozhodnout jinak? Kniha pro mládež.

Nový školní rok se nesl v duchu slavnostního uvítání všech předškoláků v jednotlivých třídách MŠ Sadská.
Paní ředitelka Dana Kaplanová popřála dětem, ať
se jim ve školce líbí, jsou šťastné a spokojené. Děti
měly upřímnou radost z krásně nově barevně natřených pavilonů mateřinky. Velké díky patří městu Sadská, které je zřizovatelem.
Také v tomto školním roce si budeme společně
Za knihovnu

Monika Malinová

hrát, učit se a pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod
názvem: ‚,Ze školky duhovým mostem, dojdeme
k novým vědomostem“. Náš adaptační program
pro nové děti je určen k pohodovému nástupu
do mateřské školy. Je založen především na spolupráci paní učitelek
a rodičů dětí, konzultování chování dítěte v prvních dnech ve školce a plánování dalších postu-

pů. První dny tráví dítě v mateřské škole nejvýše
2 hodiny. Čas je prodlužován v závislosti na spokojenosti dítěte.
Nově v naší mateřské škole vznikly dvě třídy velkých předškoláků, dvě třídy dětí středního věku
a jedna třída speciálně vybavená i pro děti mladší
tří let.
První akcí v naší školce byl naučný zážitkový sokolnický program s dravci a sovami. Celý ozvuče-

ný letový program probíhal na zahradě MŠ.
V průběhu ukázek měly děti možnost seznámit
se s našimi druhy dravců a sov, s jejich životem,
lovem a úlohou v přírodě. Program je zpestřením
environmentální výchovy.
Všichni se těšíme na nový podnětný školní rok
a spolupráci s rodiči.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

FOTOSOUTĚŽ
V srpnové fotohádance byly na snímku „Sluneční hodiny“ z průčelí
hotelu Modrá Hvězda. Bohužel tentokrát nepřišla do redakce žádná
správná odpověď.

FOTOHÁDANKA NA ZÁŘÍ:
Na září jsem si pro Vás připravil trochu zákeřnou otázku.
Kde v blízkém okolí Sadské najdete tento památný kříž z roku 1821
a jaký je jeho lidový název?
Odpovědi zasílejte na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, nebo
odpověď doručte osobně na Podatelnu Městkého úřadu Sadská.
Michal Němeček

Skvělá reprezentace našeho města
Již jsme si skoro zvykli, že našemu městu dělají čest a slávu sportovci, ať již jsou
to karatisté, v basketu pak vosičky všech
kategorií, či jiné spolky nebo kluby. Máme
mezi sebou však jednotlivce, kteří se
svou prací a jejími výsledky moc nechlubí a přesto našemu městu přinášejí pro-

pagaci. Jedním z nich je i náš občan pan
Jaroslav Koníček se svou firmou Lukon
Glads, která se zaobírá pěstováním květin.
Začátkem srpna letošního roku se firma Lukon
Glads zúčastnila mezinárodní výstavy květin
IGA 2017 v Berlíně, kde vystavovaným sortimentem v počtu 10 tisíc kusů byly především
mečíky. Za jednotlivé odrůdy obdržel pan Koníček mnoho zlatých a stříbrných medailí a za celou expozici dostal „Velkou zlatou medaili“. Toto
prestižní ocenění své dlouholeté práce převzal
z rukou „Německé květinové víly“ za přítomnosti prezidenta svazu pěstitelů mečíků a jiřinek
Německa a ostatních představitelů květinových
organizací a tisku. Předávací ceremoniál organizovala sama ředitelka výstaviště IGA.
Německý odborný tisk uveřejnil o panu Koníč-

kovi velmi obsáhlý článek, týkající se vzniku
firmy Lukon Glas a její zahradnické a obchodní
činnosti. Článek vyšel pod emotivním názvem:
„Od železničáře ke šlechtiteli mečíků“. K výsledkům blahopřejeme i my a děkujeme za dobrou
reprezentaci našeho města.
Václav Frank,
místostarosta
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Z KULTURY

Z MĚSTA A SPORTU
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Laxus pomáhá v Sadské

Kdy? Každou středu od 18.30 v Kulturním a informačním středisku v Sadské.
(1. patro budovy muzea na Palackého náměstí)

4. 10. 2017

výtvarná dílna s Veronikou Remišovou – výroba podzimních lampiónků
ze sklenic, papíru a dalších materiálů

11. 10.

Na posvícenském mejdanu

Posvícenský mejdan už pevně zakořenil mezi posvícenskými tradicemi, a proto se nás
u Hospůdky sokolovna sešlo více než tři sta. Nálada byla skvělá a my pevně doufáme,
že jste si užili zábavové veselí podle svých představ.
Ráda bych poděkovala sponzorům za krásné ceny do tomboly: Paní Dana Jirousková cukrárna Sadská, zahradnictví Jandl, Adel‑dance, Cestovka Sadská Dana Šmejkalová, Teta drogerie Ladislav
Koutský, Jan Pleskač. Dále děkuji všem, co se podíleli na přípravě i následném úklidu: Jan Slavíček,
Michal Němeček, knihovna K. Viky, Heda Dudková, Michal Fišer, Norbert Hamera, Josef Brzák
a Helena Babecová. Další dík patří panu Jaromíru Zubíkovi za krásné auto, které posloužilo jako pódium, Hospůdce sokolovna za spolupráci a hlavně vám co jste se přišli bavit, protože bez vás by to
vůbec nešlo. V neposlední řadě moc děkujeme ostatním občanům Sadské za toleranci a pochopení.

Zdeňka Hammerová

CESTA KE KRÁSE
Každá žena touží být krásná. Pojďme se
podívat, co se o ženské kráse píše v Bibli,
a jak se tím můžeme inspirovat. Večer
nachystaný Helenou Ešnerovou výhradně
pro ženy, dámy a dívky všeho věku.

18. 10.

Setkání s Bohem 1:
Bůh je připraven se s Tebou setkat.
Nepromarni tuto schůzku, dokud Ti ji
nabízí. Značka: důležité.

25. 10.

Cestopisné Rozcestí s Naďou Vlkovou –
NEW YORK – projekce fotek a vyprávění z cesty za oceán.

1. 11.

Dušičky – Co je to vlastně za svátek
a bude něco po smrti? Diskusní Rozcestí
nad šálkem horkého čaje či kávy.

Nymburské Centrum adiktologických služeb Laxus z.ú. pracuje
zejména s nitrožilními uživateli nelegálních návykových látek.
Poskytuje jim odborné sociální a adiktologické, tedy na závislost zaměřené, služby.
Nedílnou a každodenní součástí toho, co centrum nabízí, je také motivování klientů ke změně rizikového životního stylu, v ideálním případě pak
i k léčbě a abstinenci. Pracovníci Laxusu také vyjíždí do terénu, kde pomáhají závislým přímo na ulici. Takto to funguje i v Sadské.
Situace s počtem klientů jejich služby oproti minulým letům výrazně změnila, došlo k velkému poklesu počtu klientů, tím pádem došlo i k poklesu
počtu vyměněných injekčních stříkaček. Celkově se dá tvrdit, že se drogová scéna ze Sadské přesunula ve velké míře do jiných měst, zejména pak
do Nymburka, Kolína a podobně. Stále ovšem platí, že v Sadské jsou služby
Centra adiktologických služeb využívány klienty stabilně, zároveň, klienti
původně využívající terénní služby v Sadské z kontaktu s našimi pracovníky
nevypadli, navštěvují jejich kamenné zařízení v Nymburce (K‑centrum).
S klienty nejčastěji pracují v rámci principu Harm Reduction (snižování rizik), to znamená, že výměnou injekčních stříkaček chrání zdraví nejen klientů, ale i široké veřejnosti, zejména před šířením infekčních chorob, jako
jsou virové hepatitidy typu B a C nebo HIV. K dalším službám neodmyslitelně patří i sběr a likvidace pohozených injekčních stříkaček, které mohou být
potencionálně nebezpečné pro toho, kdo se o ně poraní.
Důležitým pilířem služeb je také odborné sociální poradenství. Často s klienty pracují na znovuzískání osobních dokladů, zprostředkování, odkazování a motivace do pobytových léčeben závislostí nebo pomáhají nasměrovat své klienty ke změně jejich životního stylu/způsobů aplikací drog/.
Pracovníci totiž věří, že ne každý člověk, který začal experimentovat s drogami, bude drogy užívat celý život. Mezi cíle Laxusu patří i to, aby si lidé,
kteří se do spirály užívání drog z různých důvodů dostali, odnesli co nejmenší poškození jak tělesného tak i duševního zdraví. Další služba, kterou
poskytují je například poradenství pro rodiče a osoby blízké. Jsou jakýmsi
prvním nárazníkem, kam se mohou rodiče obracet v případě, že mají podezření na užívání drog u svých dětí.
Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma a fungují mimo
jiné i díky finanční dotaci města Sadská. Centrum můžete kontaktovat na telefonních číslech +420 734 316 541 (kontaktní centrum)
nebo +420 724 557 504 (terénní výjezdy) každý všední den od 9 do 17
hodin nebo e‑mailem cas.nymburk@laxus.cz.

8. 11.

SHOTOKAN KARATE-DÓ TJ SADSKÁ

15. 11.

Pod vedením Milana Jančáka, nositele 2. Danu – černý pás.

Výtvarná dílna s Veronikou Kmetovou – vyrábíme z keramiky
Setkání s Bohem 2:
Bůh je připraven Ti dát plný život.Jaký
je smysl života člověka? A co si od života
slibuješ Ty a jaké to bude jednou ohlédnutí zpět?

22. 11.

Historie Sadské – beseda s Janem
Hofbauerem

29. 11.

Izrael – cestopisné vyprávění o putování po Svaté zemi – s Josefem Cyrusem,
projekce fotek.

Neděle 10. prosince od 10 hodin
bohoslužba Apoštolské církve
a od 13.30 Vánoční Rozcestí.
Těšíme se na Vás.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

pořádá náborový kurz

KARATE - sebeobrana
Kdy: V neděli 8. října 2017 v 18,00 hodin.
Kde: Sokolovna Sadská.

Kurz je vhodný pro začátečníky - ženy a muže od 15 - 60 let,
podmínkou je DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV A BEZÚHONNOST.
Charakteristika sebeobrany:
Sebeobrana je založena na moderních principech asijských
bojových umění, kde je využívána rychlost a technika proti hrubé síle.
Při výuce jsou vzaty v úvahu individuální schopnosti každého jedince.
Náplň kurzu - techniky sebeobrany (proti držení, škrcení, zbrani aj.)
- údery, kopy do lap, přehozy, podmety

Posvícenské zamyšlení

„Teda, to bylo letos ale vypráskaný Posvícení! Náměstí rozkopaný a kolotoče skoro žádný… Tohle radnice totálně zazdila a posvícení by se
mělo radši zrušit!“ Ano, ano, tohle všechno se probíralo nejen v hospodách, na ulicích, v krámech, ale i na „Fejsbůku“. Prostě hrůza!
Sadské Posvícení bývalo při tom vždy velkou událostí. Tedy dříve… Jako
malej kluk pamatuju, že všechny hospody hučely od pátku do pondělí
a všude hrála nějaká živá muzika. Spolky pořádaly všemožné, i nemožné propagační akce, výstavy, soutěže, či „srandamače“. Chodilo
se do Muzea prohlédnout si historické expozice a ve výstavním sále
tamtéž byly k vidění i nejrůznější výtvory sadských umělců. V Sokolovně byla zábava v pátek pro mladé s bigbítem a v sobotu s dechárnou
pro starší a usedlejší. Pekly se posvícenské koláče, husy, lidi se scházeli
a navštěvovali. Kolotoče a houpačky byly skoro všade v centru města.
Na náměstí, na „Husím plácku“ (Grégrovo náměstí) v Kostelní ulici
až k „Ouzké uličce“ (Smetanova) a v Husově ulici až k Lávkám. Houpačky byly za kačku, rána ve střelnici na růže taky. Největší atrakcí
bývala „Lochneska“ za 2 koruny, kde často „Kulhavej Toníček“ zpíval
do ampliónů svůj oblíbený hit „Aš bílé konfalinky skfetou…“ Vážení otcové od rodin posilněni alkoholem nejednou za večer vyrazili z hospody
na řetízák, čímž se vždy bavilo celé okolí. Nějaké rušení nočního klidu
bylo v té době věcí zcela neznámou a jít pak v pondělí do práce? Nemyslitelné! To se přece Posvícení zlatilo! Samozřejmě dříve se chodilo
procesím z náměstí ke kostelu a na hřbitov, protože Posvícení je právě
odvozeno od církevního posvěcení chrámu, a to byla velká událost. Tohle sice už já nepamatuju, ale tak to tady bejvávalo…
Je mi tak trochu smutno, když na to vzpomínám, protože dnešní uspěchaná a komerční doba tohle úplně převálcovala. Posvícení se nám jaksi zdrclo na to, že přijedou kolotoče, nebo spíš nějaká super atrakce,
která zabere půl náměstí a kde jedna jízda stojí minimálně „padesát“
a víc. V hospodách je ticho a pusto… Pár pouťových stánků v Kostelní ulici, kolem nichž projde pár lidí, co nic nekoupí, protože spěchají,
aby ještě stihli otevřenou Zeleninu, nebo aby v Normě sehnali rohlíky
a klobásky na večerní grilovačku doma pod pergolou… A tak jediný co
letos připomínalo, že je posvícení, bylo to, že lidi nakupovali jako zběsilí, po domácnostech se ještě pekly husy, „Králíkáři“ pořádali svou
tradiční výstavu zvířectva, myslivci stříleli asfaltový holuby u hájovny,
na Vodrážce byly cyklosoutěže pro děti a Hospůdka Sokolovna s KICem
uspořádala zábavu pro širokou veřejnost.
Já osobně si nemyslím, že za to letošní „vypráskaný Posvícení“ může
jen radnice a to nešťasně rozkopaný a uzavřený náměstí, z důvodu rekonstrukce, ale taky my sami svou pohodlností. Což nejsou v Sadské
spolky a nadšenci, co by udělali něco navíc i pro ostaní? Já vím, je to
všechno o penězích, ale „Kruciš“, je to přece „Naše Posvícení!!!“ Což
se nad tím, milí Sadšťáci, trochu zamyslet a příští rok to trochu rozjet
ve „větším štylu“, jako dřív? Nebo nám bude opět stačit, když přijedou
na náměstí kolotoče?

Michal Němeček

POZVÁNKY A INZERCE
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Městská knihovna K.Viky

LITERÁRNÍ BESEDA
S JANEM ŘEHOUNKEM
24.10. 2017
od 17:15 hod. v knihovně

Autor nám představí své tři knižní novinky, pohovoří o
jejich vzniku, přiblíží jejich příběhy, přečte zajímavé
ukázky a rád také zodpoví dotazy posluchačů. Po
besedě bude možnost zakoupit si knihy. Vstup zdarma.

Vrzavá Suzy Vám bude hrát krásné melodie známých country písní,

občas okořeněných folkem a popem. Zpívat a hrát Vám budou copatá děvčata
a několik zatoulaných kovbojů. Hrajeme k poslechu, tanci i na různých večírcích.
Nejbližší termín hraní máme 7.10. 2017 v motorestu Ohio v Kersku od 19:00 hod.
a 14. 10. 2017 v Poděbradech od 17:00 hod. v restauraci Srdeční záležitost,
kam Vás srdečně zveme www.vrzavasuzy.cz
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

0%

ÚROK
POPLATEK
RPSN

Akce platí do 31. 10. 2017

800 888 120

www.faircredit.cz

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