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Milí spoluobčané,

Skautské výroční
a vzpomínkové setkání
Čas neúprosně letí a letos to bylo již
30 roků od znovuobnovení skautského
střediska v Sadské a zároveň 35 roků
od založení oddílu Severní hvězda (dříve Lvíčata).
Proto naše středisko připravilo na sobotu
19. září velkou vzpomínkovou akci, na kterou
jsme sezvali naše bývalé členy. Nad celou akcí
se vznášela hrozba přetrvávající pandemie ko‑
ronaviru (v té době byla opatření naštěstí ještě
velmi rozvolněná), takže jsme museli plánovat
většinu programu venku. Naštěstí nám počasí
přálo a svítilo sluníčko, dokonce i teplota večer
byla přijatelná.
Vytáhly se a oprášily staré kroniky, fotogra‑
fie, ale i staré dokumenty, a uvnitř klubovny se
z toho všeho udělala velká výstavka. Uvnitř sa‑
mozřejmě byly nutné roušky, ale i tak byl o tyto
vzpomínky velký zájem.
Chtěl bych poděkovat našim „Old skau‑
tům“ (na fotce zleva Milan Hála, Hana Hy‑
kyšová, Marta Havránková a Helena Krátká),
kteří stáli v roce 1990 u obnovení střediska.
Jejich průvodní komentáře a povídání o his‑
torii střediska byly nejen poučné, ale i hodně
zajímavé.

Venku se mezitím na ohni pekly buřty a i zde
se vzpomínalo. Mnozí dorazili i se svými po‑
tomky, a tak bylo stále o čem povídat. Večerní
posezení u ohně s kytarami a za zpěvu zná‑
mých písniček bylo úžasným zakončením celé
akce.
Sešlo se nás celkem 53, i když někteří se
zdrželi jen chvíli, ale i jim patří velké poděko‑
vání za účast. Všichni jsme odcházeli domů
nabiti dojmy a spokojeni. A samozřejmě jsme
začali plánovat další sraz… možná už příští
rok?
Michal Kobra Němeček, za středisko
Junáka v Sadské a oddíl Severní hvězda
Aktuálně je činnost Junáku v celé České
republice (nejen oddílu v Sadské) poza‑
stavena kvůli koronavirové situaci. Zda se
situace změní po 3. listopadu, zatím není
jasné.
Bohužel se ale neuskuteční každoroční
oblíbené akce jako Podzimní robinsonáda
a Svatomartinský lampionový průvod.

nemoc covid‑19 se k nám vrátila, a to bohužel
v ještě větší síle, než tomu bylo na jaře. V dubnu
jsme se všichni semkli a poctivě dodržovali všech‑
na opatření a doporučení, šili roušky, rozdávali
dezinfekci. Na jaře se nám tak podařilo infek‑
ci zastavit ještě dříve, než pořádně propukla.
V těchto týdnech se nám to ale nedaří. V Sadské
jsou v tuto chvíli již desítky případů a další stále
přibývají. Říkáme si, že nemoc není tak hrozná,
jak nás na jaře strašili, a že tedy nemusíme být
tak opatrní. Je pravda, že naprostá většina lidí
má bezpříznakový průběh nemoci. Zkuste se ale
zeptat těch, které to postihlo těžce. Řeknou vám:
„To nechcete dostat, je to hrozná zkušenost!“
Už teď je jasné, že tato nemoc s námi zůstane
minimálně do léta příštího roku. Musíme proto
bohužel omezit i tradiční hromadné akce, jejichž
příprava zabere hodně času a teď je zřejmé, že
jejich konání by bylo přinejmenším nezodpověd‑
né. Rušíme tedy tyto akce: SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD, SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, NO‑
VOROČNÍ OHŇOSTROJ A SPOLEČENSKÝ
PLES MĚSTA SADSKÁ. Menší kulturní akce
se budou konat, pokud to vládní nařízení povolí.
Rozdávání roušek a dezinfekce jako na jaře nyní
nechystáme, všichni určitě máte doma zásoby,
navíc je dnes vše možné bez problému zakoupit
v obchodě. Vracíme se ale k jarní nabídce služeb
pro postižené karanténou nebo starší spoluob‑
čany. Pokud jste nemocní, v karanténě, nebo jste
starší a máte obavy z pohybu na veřejnosti, tak
se nebojte zavolat mně nebo našim strážníkům
na telefon 800 20 21 21. Strážníci se vám pokusí
pomoci, jak bude v jejich silách. Volejte prosím
pouze ve všední dny. Oceníme i nabídku dobrovol‑
nické pomoci s roznášením nákupů.
Závěrem mi dovolte ještě jednou vás poprosit:
noste roušky, používejte dezinfekci, omezte sociální kontakty na nezbytně nutnou míru a buďte
ohleduplní k ostatním. Děkuji a přeji nám všem
pevné zdraví.
Milan Dokoupil
starosta
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Ze zasedání Rady města dne 23. září 2020
Rada města schválila objednáv‑
ku služeb společnosti LKA, s.r.o.,
Praha 3, na zpracování a podání
žádosti o podporu z dotačního titu‑
lu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt „Rekonstrukce
Rašínovy ulice“. Cena za zpra‑
cování žádosti činí 25 tisíc korun
bez DPH, cena splatná v případě
schválení žádosti a přiznání pod‑
pory 2,5 % z přiznané dotace, min.
99 tisíc korun bez DPH.
Firma HALKO stavební společ‑
nost, s.r.o. požádala o prodloužení
termínu dokončení stavební za‑
kázky „Veřejné osvětlení a rekon‑
strukce ulice Prokopova, Sadská“
z důvodu zjištěných víceprací,

které nebyly součástí smlouvy
o dílo do 15. prosince 2020. Rada
města konstatovala, že komplika‑
ce tam nesporně jsou, ale termín
15. prosince je moc dlouhý, navr‑
huje prodloužení do třetího týdne
listopadu, tj. k 23. listopadu 2020.
Rada města schválila: prodlouže‑
ní termínu dokončení stavební za‑
kázky „Veřejné osvětlení a rekon‑
strukce ulice Prokopova, Sadská“
do 23. listopadu 2020.
Rada města schválila:
dodatek č. 1 ke smlouvě na pro‑
nájem sloupu veřejného osvětlení
pro reklamní účely s firmou AGOS
spol. s r.o., Nymburk, kterým se

zvyšuje roční nájemné na částku
3 600 korun + DPH
pronájem pozemku p. č. 2185/11,
tj. prostor rekultivované skládky,
pro konání akce „Rock of Sadská
2021“ společnosti OTTA – vzdu‑
chotechnika a klimatizace s.r.o.,
Sadská, ve dnech 17. až 22. srpna
2021 ze cenu ve výši 15 tisíc korun
za předpokladu složení vratné kauce
ve výši 5 tisíc korun
dodatek č. 1 ke smlouvě na pro‑
nájem sloupu veřejného osvětlení
pro reklamní účely s firmou Ivan
Hubáček, Pečky, kterým se zvyšuje
roční nájemné na částku 1 200 ko‑
run + DPH

Ze zasedání Rady města Sadská dne 7. října 2020
Svazek obcí Ny‑Ko předložil
městu Sadská darovací smlouvu
na poskytnutí finančních prostřed‑
ků ve výši 93 128 korun s využitím
na ochranu životního prostředí.
Výše daru je stanovena dle hmot‑
nosti vytříděných plastů za rok
2019. Rada města schválila zmí‑
něnou darovací smlouvu.
Rada města schválila:
dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 01/20 ze dne 13. února
2020 na akci „Veřejné osvětlení

a rekonstrukce ulice Prokopova,
Sadská“ s firmou HALKO staveb‑
ní společnost, s.r.o., Kolín, kterým
se zvyšuje cena díla o vícepráce
ve výši 757 663 korun bez DPH
a prodlužuje se termín dokončení
stavebního díla do 23. listopadu
2020
smlouvu o dílo na odklizení
sněhu v zimním období s firmou
Pavel Pokorný – BRAMKO, Se‑
mice
plán zimní údržby na zimní ob‑
dobí 2020/2021

přidělení dotace ve výši 50 tisíc
korun na dokončení rekonstruk‑
ce kabin pro mládež za tribunou
Sportovnímu klubu AFK Sad‑
ská. Zároveň RM schválila veřej‑
noprávní smlouvu na přidělení
této dotace

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Ústředna: 325 546 600
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Správce hřbitova:
728 142 619
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byla z ptačí perspektivy vyfocena špička trigonometrického bodu
na Skále za hřbitovem (pro mnohé známého spíš pod názvem „Rozhledna“). Jako první správně
odpověděl pan Vratislav Fugl, který zdraví toho času z Českého ráje a k odpovědi nám přiložil
i krásné vzpomínkové povídání:
„Na fotu je bývalý triangulační bod vzadu za sadským hřbitovem… Geodružice ještě moc nebyly
a geodeti holt běhali po republice s nivelačním vybavením. Jednoho jsme měli i ubytovaného
v letních měsících na půdě v sadské hájovně (Lázeňská 419). No, on víceméně hlavně hlídal vybavení. Ale zpět k fotu. Tento zděný geodetický bod měl okolo sebe i dřevěnou konstrukci, po které
se vylézalo nahoru. A odtud, seshora, se „vysílal paprsek“, mj. i na okolní, již pouze dřevěné věžovité
stavby, tzv. triangulační body na okolních kopcích. Jeden takový byl např. i na okraji lesa na kopci
mezi Vodrážkou a písteckou elektrárnou, asi tak v jedné třetině vzdálenosti od Vodrážky. Dodnes
si pamatuji i výstražnou tabulku VYSTUPOVAT NA TRIANGULACI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! – POŠKOZENÍ SE TRESTÁ! Já tam nevystupoval, já tam po žebříku lezl…“
Podle odborných informací paní Věry Šťastné byl trigonometrický bod
v Sadské (číslo 12, název Sadská, je bodem I. řádu, tedy nejvyššího)
vystavěn v roce 1936.

FOTOHÁDANKA NA TENTO MĚSÍC:
V dnešní fotohádance se zeptám, kde v Sadské najdete tuto veřejnou
lavičku?
Své odpovědi s názvem místa a ulice, kde lavičku najdete,
zasílejte od pondělí 2. listopadu (ne dříve!) na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně
v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček
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Postupně měníme Sadskou k lepšímu
V posledních letech se našemu městu daří opravovat komunikace, rekonstruovat chodníky i vyměňovat veřejné osvětlení či rekonstruovat budovy v majetku města. Nezapomínáme
ale ani na drobné opravy a úpravy, které mají vliv na celkový
vzhled Sadské.
Těší nás, že občané za námi chodí osobně prodiskutovat možnosti
úprav a rekonstrukcí dalších ulic. Děláme vše proto, abychom jim vyhově‑
li a zařídili tak postupnou přestavbu města. Jen co stavební firmy dokončí
práce v jedné lokalitě, okamžitě začínají jinde. Už nyní máme připraveno
několik dalších projektů i stavebních povolení. Rychlejší tempo je bohu‑
žel limitováno finančními možnostmi města. I při čerpání dotací totiž
musíme hradit mnohdy vysoké finanční spoluúčasti. I proto je těžké sta‑
novit konkrétní harmonogram rekonstrukcí, či vůbec – v současné nejisté
době – odhadnout budoucí možnosti financování a zajištění osvědčených
stavebních firem.

Opravy budov v majetku města
Co však již není na pohled zřejmé, je množství menších, neméně důle‑
žitých stavebních akcí, které probíhají v našem městě téměř nepřetržitě.
Postupně renovujeme veškeré městské budovy a byty. Snažíme se o to, aby
byl u všech nemovitostí v majetku města posouzen jejich stav, využitelnost
a možnosti následné rekonstrukce.
V letošním roce si obyvatelé Sadské mohli všimnout nového vzhledu
městských bytových domů č. p. 181 a č. p. 77. U bytových domů upravuje‑
me také vnitřní dvory. Na opravu fasády a chodníků navazuje oprava gará‑
ží či zahradního domečku u č. p. 77. Objednána je také výměna nefunkč‑
ních zvonků a telefonů k otevírání nových vrat. Postupně budou dodána
i další nová vrata k městským nemovitostem.
Kromě úpravy exteriérů průběžně rekonstruujeme koupelny v měst‑
ských bytech, instalujeme nové kuchyňské kouty, či vyměňujeme rozvody
a potrubí, jejichž stav byl po letech chátrání často až havarijní.
Velké úpravy během letních prázdnin se děly také v kuchyních základní
i mateřské školy, kde se vyměňovalo potrubí a rozvody, ale bylo třeba při‑
stoupit také k předláždění, výmalbě a pořízení nového vybavení.
Lepší systém ochrany před požárem
Zároveň postupně vyměňujeme všechna okna a vstupní dveře v domě
s pečovatelskou službou. Necháváme zde instalovat o poznání kvalitnější

V měsíci říjnu se dožívá
životního jubilea

i lépe izolované. Zároveň
jsme objednali u odborné
firmy instalaci systému elek‑
tronické požární signalizace
za účelem zvýšení bezpečí
starších obyvatel v tomto
domě. Na tuto myšlenku
nás přivedly bohužel smutné
události z jiných měst v před‑
chozích letech. Tento systém
pomocí telefonního komuni‑
kátoru upozorní na vznik po‑
žáru v konkrétní bytové jednotce, díky čemuž následně vyjedou a mohou
rychleji zasáhnout přivolaní hasiči. Zároveň je systém napojen na již dříve
instalovaný systém odvodu kouře, který tak v případě vzniku nebezpečí
automaticky zprovozní.
Volný čas dětí, teenagerů i dospělých
Naší další prioritou zůstává i tzv. aktivní trávení volného času v Sadské.
Kromě navýšení počtu dětských hřišť pro nejmenší občany města jsme se
proto v loňském roce rozhodli začít postupně budovat i samostatnou zónu
pro sportovní vyžití teenagerů a dospělých.
Na okraji cyklostezky jsme tak dříve temnou lokalitu přeměnili na spor‑
tovní park s pumptrackem, venkovními posilovacími prvky, posezením,
trávníkem pro házení frisbee, protažení běžců, či mnohé další moderní
sportovní aktivity. Po nedávné úpravě zeleně a umístění umělého osvět‑
lení je tak výstavba v tomto parku ve své finální podobě. Areál je zároveň
názornou ukázkou toho, jak lze mnohá prostranství zkrášlit a efektivněji
využít díky zapojení místních dobrovolníků se zápalem pro dané aktivity.
I nadále tak plánujeme jeho rozšíření o další možné prvky podle finanč‑
ních možností města.

Studny, koše, lavičky a další drobnosti
K dalším drobným úpravám, které mají vliv na celkový vzhled města,
patří rekonstrukce veškerých městských studen a odstraňovány jsou staré
podezdívky a zbytky uličních lamp. Průběžně jsou natírána zábradlí na na‑
šem území, nebo měněny kanalizační vpusti a poklopy.
Pravidelně obměňujeme a dokupujeme městský mobiliář, zejména
odpadkové koše, lavičky a nově pak i ohradníky veřejných kontejnerů.
Průběžně přiobjednáváme výsadbu stromů a rostlin. Tento měsíc navíc
začala první vlna odfrézování starých pařezů, které mnohde kazí vzhled
prostranství a zároveň komplikují jeho údržbu.
I díky těmto detailům snad postupně měníme Sadskou k lepšímu…
Jakub Barták,
místostarosta města

90 let paní

Věnceslava
Hamplová.
Hodně zdraví a radosti
do dalších let přeje dcera
s rodinou, vnučky
a pravnučky.

V neděli 18. října
oslavila své 95. narozeniny paní

Zdenka Pracná,
klavíristka a varhanice ze Sadské.
Pevné zdraví a stálou duševní svěžest přejí
děti, vnoučata a pravnoučata.
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Nové barevné popelnice pro další žadatele
Začátkem října město obdrželo další dodávku barevných popelnic, ze které se nám podařilo uspokojit všechny v tuto chvíli
přihlášené žadatele. Na skladě nám zbývá ještě několik trojic barevných popelnic, žadatelé o jejich bezplatné zapůjčení
od města se tak stále můžou hlásit.
Od spuštění nového systému svozu tříděného odpadu se do něj zapojilo
již více než 830 domácností v Sadské. Děkujeme, že jste se zapojili v tak
hojném počtu a poctivě třídíte odpad. Na konci roku budeme moci zhod‑
notit, o kolik se nám podařilo zvýšit třídění odpadu a jestli to bude stačit
na zpomalení růstu ceny za odvoz odpadu.

Nadále také probíhá svoz použitých jedlých tuků, jejichž vylévání do od‑
padu vám může velice rychle způsobit ucpání kanalizační přípojky a tím
nemalé náklady na opravu. Svozová firma žádá o dodržování několika pra‑
videl při odkládání nádob s jedlými oleji ke svozu: jedlý olej a tuk nesmí
být ve skleněných nádobách ani v PET nádobě od oleje (tato PET nádoba
nemá šroubovací víčko a hrozí únik oleje na vozovku), nesmí být v nádo‑
bách větších než dva litry a nádoba by měla být plná (někdy se stává, že
poloprázdné lahve zabírají místo). Olej můžete vylít také do kompostu
nebo na podobné místo, ale nikdy ho nelijte do odpadu, tuk škodí nejen
vašim odpadním trubkám, ale i městské kanalizaci.
Milan Dokoupil, starosta města

Nové kabiny pro mládež AFK Sadská
Jak jsem zde nedávno psal, máme nyní v kopané jedno z nejlepších období, co se týká mládeže. Přihlášeny jsou v podstatě všechny věkové kategorie a přípravky dokonce soutěží
vždy po dvou týmech. Dokonce v předpřípravce, kde jsou děti
od čtyř do šesti let, pobíhá po hřišti dvakrát týdně asi 15 dětí.
Z tohoto důvodu jsme museli začít řešit dostatek vhodných prostor, kde
se naše naděje a jejich soupeři budou převlékat. Při počtu osm mužstev,
které hrají soutěže a přátelská utkání, není již možné logisticky vše zvlád‑
nout ve dvou kabinách. Naštěstí nám zůstaly z dob minulých tři místnosti
ze zázemí letního kina za tribunou.
Bohužel místnosti byly bez oken a v hrozném stavu, který vyžadoval cel‑
kem finančně náročnou rekonstrukci, aby mládež měla důstojné zázemí.
Se sprchami jsme pro mládež nepočítali, protože děti se po trénincích za‑
čínají sprchovat až zhruba v dorosteneckém věku, a byla by to další velká
investice, která není v našich možnostech.
S příslibem finanční pomoci od města jsme začali s rekonstrukcí ještě
na začátku roku 2020 a to v době, kdy nikdo netušil, co nás čeká. Dostali
jsme v prvním fázi 110 tisíc korun od města a firma Marek Pavel se pustila
do díla. Celková kalkulace na rekonstrukci byla 230 tisíc korun.
Pak přišla první vlna „covidové doby“ a vše se začalo komplikovat. Při‑
šli jsme o pravidelné příjmy jako např. nájem z hospody, platby za reklamy

apod. Město dopředu avizo‑
valo, že jejich další finance
do spolků nevidí růžově.
I přesto jsme se rozhodli ka‑
biny dodělat i za cenu, že si
na to půjčíme.
Nakonec nám město po‑
mohlo teď na podzim ještě
s částkou 50 tisíc korun
a kabiny jsme dokončili.
Na vybavení, jako jsou la‑
vičky, skříně na dresy a tré‑
ninkové pomůcky, už nám
nezbylo, a tak jsme to „lepi‑
li“ z různých inzerátů a co kdo přinesl, ale kabiny jsou použitelné.
Tímto bych chtěl oslovit případné „sponzory“ nebo někoho, kdo už
nějaké vhodné vybavení doma nebo v práci nepotřebuje, zda by nám ho
neposkytl. A samozřejmě děkujeme městu Sadská za dotace, bez kterých
bychom to těžko zvládli.
Nyní kabiny i hráči „odpočívají“ a až se někdy zase začne hrát, přijďte
nás povzbudit!
Michal Klokočník
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„Bejvávalo“ – Okrašlovací spolek 1. část
Spolek pro okrašlování města a ochranu ptactva v Sadské,
více známý jako „Okrašlovací spolek“, vznikl na jaře roku
1894. Jeho účelem bylo okrašlování Sadské a okolí pomocí
zakládání a udržování sadů, parků a upravováním veřejných
prostor. Spolek se také snažil chránit užitečné ptactvo výrobou a rozmisťováním ptačích budek s krmením po městě
a mimo jiné také upozorňoval městské zastupitele na problémy ve městě a tlačil na jejich vyřešení. Prostředkem k dosažení těchto účelů byly členské příspěvky a dary.

stromy vyznačeny a chodník byl částečně posypaný škvárou.
Plánoval se na chodník navazující mostek přes struhu vedoucí
skrz továrnu V. Klicpery synové do rybníka na Husínku a dlážděný přechod přes silnici na stávající chodník. Podél chodníku byly
vysázeny lípy a hlohy s třímetrovými rozestupy. Přechod přes silnici byl vydlážděn kameny z Plaňan a mezi silnicí a chodníkem
byl vykopán mělký příkop. Ke stavbě mostku se zavázal Čeněk
Tauc. Podél chodníku stály kamenné sloupky zabraňující v jízdě
po chodníku. Vstup na chodník byl opatřen cedulí se zákazem
vstupu s trakařem. Okrašlovacímu spolku se podařilo chodník
dokončit ještě v roce 1895.
Náklady na chodník činily 268 korun, ale spolek z počátku
disponoval pouze necelými sto čtyřiceti korunami. Proto byl
zároveň se stavbou chodníku Okrašlovací spolek nucen tázat se
občanské záložny v Sadské, zda se chce stát zakládajícím členem
spolku a finančně spolku přispět za uplynulý rok. Předpokládáme, že občanská záložna souhlasila, protože hned příští rok měl
spolek na kontě 661,5 korun. Z původních 62 členů zbylo v roce
1896 pouze 53. Jedenáct členů umřelo nebo spolek opustili, noví
se přidali. Zakládajícími členy se stali Jindřich Schwarzkopf, ředitel cukrovaru v Sadské, a Spolek studujících v Sadské.

Parčík na Jánském náměstí na přelomu 19. a 20. století, vlevo Bahníkův mlýn
a před ním socha sv. Jana Nepomuckého, vpravo lékárna U Libuše.

Hned z počátku mělo zájem starat se o město 62 členů. Řadový
člen při vstupu do spolku složil jednu korunu zápisné a následně
přispíval třicet haléřů měsíčně. Vyloučen byl ze spolku každý,
kdo šest měsíců nezaplatil příspěvek. Zakládajícím členem se řadový člen stal složením jednorázového příspěvku ve výši třiceti
korun. Každý člen měl právo volit a být volen na valné hromadě,
která se konala jednou ročně. Schůze se konaly každý měsíc. Volen byl předseda, místopředseda, jednatel a pokladník. Stanovy
spolku byly sepsány 22. dubna 1894 a následně 10. května 1894
schváleny. Prozatímním předsedou spolku byl sadský stavitel
Václav Fanta. Funkci prozatímního místopředsedy měl Alois
Holý a jednatelem se stal Adolf Klicpera. Na první valné hromadě byla všem funkce potvrzena, a navíc byl zvolen pokladník.
Tím se stal Emil Uchytil.

Jánský parčík asi v 30. letech 20. století, v popředí prodejna tabáku.

Jako první úkol si spolek zvolil vybudování chodníku podél
kolejí u nádraží. Spolek vypracoval návrh chodníku a opatřil si
veškerá povolení od města a Rakouské společnosti státní dráhy.
Na začátku roku 1895 bylo okolí chodníku již částečně upraveno. Příkopy překážející v cestě byly zasypány, místa pro okolní

Jánský parčík asi v 30. letech 20. století se sochou sv. Jana Nepomuckého, v pozadí Bahníkův mlýn.

V plánu na rok 1896 byla úprava prostor a zřízení malého parku na tehdejším Jánském náměstí. Jedná se o park u Bahníkova
mlýnu a staré lékárny, na rohu dnešních ulic Pražské a Třebízského. Město Sadská mělo přispět hlínou k navážce. Akáty byly
vysázeny podél Pražské silnice, prostor podél mlýnského náhonu
zůstal neosázený, aby neblokoval lidem cestu pro vodu. Výstavba parku u mlýna stála 692,22 korun.
Ve stejném roce nechal Okrašlovací spolek zhotovit dvacet
ptačích budek pro špačky. Dodatečně se dláždil příkop na odvod
vody podél chodníku u nádraží. Za dostavbu zaplatil spolek dalších 152 korun. Tuto částku si chtěl neúspěšně nechat proplatit
od Okresního výboru v Poděbradech. Správu nad vybudovaným
chodníkem převzalo městské zastupitelstvo roku 1897 a o rok
později převzalo i správu nad novým parkem.
Vít Koniuk s drobným přispěním Jana Hofbauera
Text byl původně sepsán jako součást maturitní práce. Zdrojem byly
archiválie umístěné v Státním okresním archivu Nymburk se sídlem
v Lysé nad Labem. Fotografie pocházejí z Polabského muzea.
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Vítáme nov

Barbora Pospíšilová
Eliška K rejčíková

Magdaléna Plotová

Nikol Janáková

Petr Chlápek
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vé občánky

Josefína Dvořáková
Hynek Cába

Tobiáš Ferčák

Tomáš Beneš

Tim Truneček
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ZE ŠKOLKY

Měsíc říjen začal barvit listí a vítr ho občas sfoukne
ze stromu…
Také vám čas tak rychle ubíhá? Párkrát se vyspíte a je pryč
další měsíc.
Děti se pod vedením učitelek zapojily do akce „Děti malují seniorům
k svátku“. Celorepublikový projekt iniciovalo Ministerstvo práce a sociál‑
ních věcí ČR jako reakci na nelehkou situaci seniorů v době koronavirové
pandemie.
Společně se nám podařilo s dětmi všech tříd vytvořit 98 kusů přáníček.
Do přáníček paní učitelky vepsaly věnování a nalepily sáčky čaje. Tento ná‑
pad se zrodil v hlavě dcer paní učitelky Oly, která je zároveň i koordinátor‑
kou akce. Podle nich to chtělo nějaký drobný dáreček pro radost. „V dnešní
době, kdy nemůžeme z důvodu bezpečnosti naše seniory navštěvovat, jsme
jim chtěli nabídnutím čaje a jeho následnou vůní evokovat příjemnou at‑
mosféru a takovou imaginární návštěvou jim přivodit skrze jejich smyly
příjemné myšlenky, že na ně v mateřské škole myslíme a přejeme jim hodně
zdraví a štěstí. Snad se nám tento záměr povedl splnit.“ Naše přáníčka pu‑
tovala do Domova Anna v Českém Brodě, a jak nám napsala jeho ředitelka
Lucie Hovorková, seniorům udělala velkou radost.
Třída Lištiček přivítala nejmladší děti, které téměř všechny v průběhu škol‑
ního roku oslaví třetí narozeniny. Malinkaté Lištičky jsou statečné a šikovné
a bez větších problémů vše zvládají. Slzička občas ukápne, ale co na tom. Každému se občas stýská.
Začátek školního roku se ve třídě Kuřátek nesl ve znamení adaptace dětí
na prostředí školky. Pro některé děti je toto prostředí něčím zcela novým.
Děti si zvykají na kamarády, paní učitelky a asistentku a také na denní
režim ve školce. Už jsme se naučili nové básničky a písničky a těšíme se
na další podzimní tvoření.
V září zůstalo ve třídě pouze pět „velkých“ Berušek, které přivítaly děti
z Lištiček a dva úplně nové kamarády, a které pomáhají jim i učitelkám
i nové paní asistentce s adaptací. Věkové složení třídy je od tří do pěti let.
Se všemi Beruškami je veliká zábava a jsou moc šikovné. Postupně se učí

novým věcem a jde jim to parádně. Rády řádily na zahradě mateřské škol‑
ky, kde si užívaly poslední teplé dny. Nyní se budeme věnovat kamarád‑
ským vztahům a podzimnímu tvoření.
Třída Žabiček má 17 předškolních a sedm mladších dětí. V září jsme si
hodně hráli a povídali si, abychom se všichni dobře poznali. Dětem se lí‑
bilo dobrodružství na výletě do lesa, kde jsme stavěli domečky pro skřítky
a viděli krmelec pro zvířátka. Snažíme se pracovat ve skupinách, aby se
starší děti naučily pomáhat mladším a byla z nás správná parta kamarádů.
Začátek školního roku zvládli noví Delfínci na výbornou. U předškolních
dětí klademe důraz na logopedickou prevenci, předmatematickou a předč‑
tenářskou gramotnost. Formou her, situačního i prožitkového učení probí‑
há u dětí každodenní povinné čtyřhodinové vzdělávání.
Našim cílem je, aby děti získaly patřičné znalosti a vědomosti, které jim
ulehčí úspěšné zvládnutí zápisu do prvních ročníků ZŠ. Děti se i učí spo‑
lupracovat ve skupinách a hodnotit svoji činnost i práci. Nejdůležitější je,
aby se při všech aktivitách cítily spokojeně, přirozeně a hlavně radostně.
Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít správný klíč, aby si je
otevřely samy.
Mimořádná situace nadále trvá stejně jako nouzový stav a proti‑koro‑
navirová opatření jsou přísnější. Uzavření základních škol se promítlo
i do našeho života, neboť i paní učitelky jsou maminky. Od 19. října jsou
z personálních důvodů v provozu dvě třídy. V mateřské škole jsme zrušili
všechny doprovodné akce.
Přes naše pozitivní myšlení a optimismus se nám nevyhnula karanténa
ve třídě Lištiček na základě pozitivně testovaných dospělých osob. Proto
můžeme jen apelovat na zodpovědnost a ohleduplnost nás všech.
Děkujeme paní Kopecké z Květinářství za sponzorsky poskytnuté květi‑
ny na podzimní výzdobu školkové zahrady a vstupního prostoru.
Děkujeme a zůstaňte zdraví!
Kolektiv MŠ

ZE ŠKOLY A Z KNIHOVNY
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Evropský den jazyků
Tak jako každý rok se i letos v naší škole konala akce k Evropskému dni
jazyků, který se slaví 26. září. Tentokrát jsme zvolili téma velmi aktuální
vzhledem k situaci s nemocí covid-19, a sice „Zdraví a lidské tělo“. Žáci
čtvrtých a šestých tříd se v anglickém jazyce zaměřili na části lidského těla.
Starší žáci z devátých tříd pracovali nejen v anglickém jazyce, ale i v hodi‑
nách ruského a německého jazyka. Svou slovní zásobu rozšířili i o „aktuál‑
ní“ slovíčka jako rouška, rozestupy, dezinfekce, virus a jiné. Všichni zúčast‑
nění si procvičili práci se slovníkem. Ani vyučování s rouškou na obličeji
jim neubralo nadšení. Vznikly pěkné plakáty o lidském těle a jeho zdraví.
Monika Semecká‚
za učitele cizích jazyků ZŠ Sadská

Projekt „Počasiáda“
Dne 2. října se konala akce „Počasiáda“, kterou pořádala ZŠ Sadská.
Žáci druhého stupně připravili zábavné úkoly a otázky pro své mladší ka‑
marády z prvního stupně. Tématem bylo počasí a jeho rozmary. Byli jsme
rozděleni na několik stanovišť v různých částech Sadské – na hřišti u je‑
zera, za sokolovnou a u Sadky. Děti chodily po skupinkách a plnily úkoly.
Za správné odpovědi jsme je odměnili sladkostmi. Akce se vydařila. Bylo
ideální počasí, celé dopoledne nám svítilo sluníčko. Budeme se těšit zase
za rok na další akci.
Petr Vajgl, 6. C
Na páteční „Počasiádu“ jsme se rozdělili do sedmi týmů. Pro žáky tře‑
tích tříd jsme připravili úkoly jako přiřazování textu k obrázku, hledání
kartiček v trávě a skládání slov, pexeso a další nápady k tématu počasí.
Za splnění otázky se sbíraly kódy k vyluštění tajenky a rozdávaly se drobné
odměny. Vše se odehrávalo na hřišti u pramene Sadky. Většina týmů úkoly
splnila. Třeťáci se snažili a počasí nám přálo.
Daniel Horn, 6. C
Naše třída připravila na stanovištích tyto úkoly: skládání různých ob‑
rázků o počasí – duha, pexeso, přiřazování měsíců (oblečení) k ročnímu
období. Bohužel jsme museli mít roušky a dodržovat rozestupy. Poprvé
jsme si vyzkoušeli práci s menšími dětmi ze třetí třídy. Většina žáků se cho‑
vala hezky, měli chuť soutěžit a plnit úkoly. Odměnili jsme je bonbóny. My
i třeťáci jsme si celý projekt užili.
Zuzka Skálová a Adéla Šantrůčková, 6. D

Žáci z prvního stupně děkují svým starším kamarádům za den plný zábavy,
soutěží, hádanek a luštění. Bylo to prima, hodně rychle nám to uteklo
a nenudili jsme se. Děkujeme také za milé dárky a sladkosti.

V knihovně to žije
V Týdnu knihoven 5. až 9. října se konalo pasování druháků s besedou
se spisovatelkou Dankou Šárkovou. Malí čtenáři nejprve přečetli část
z autorčiny knihy Alenka a Krakonoš a pak byli odměněny Křemílkem
a Vochomůrkou v podobě medaile a Knížkou pro prvňáčka z projektu Už
jsem čtenář. A večer se uskutečnila beseda pro dospělé. Paní Šárková píše
pro obě věkové kategorie a knihy jsou u nás k zapůjčení.
Také jsme uskutečnili z jara přeloženou Noc s Andersenem v omeze‑
ném počtu dětí a bez přespání. Hrály se hry, luštily kvízy a nechybělo ani

oblíbené opékání buřtů a bojovka. Obě akce proběhly venku na zahradě
za knihovnou. Také jsme během tohoto týdne zdarma zaregistrovali čtyři
nové čtenáře a prominuli šest upomínek.
Celý říjen je u nás k vidění výstava dobových dokumentů k výročí 140 let
vzniku naší knihovny.
Marcela Dudková,
vedoucí knihovny

INZERCE
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Z důvodu nařízení vlády musíme omezovat
otevírací hodiny radnice pro veřejnost
s platností po dobu nouzového stavu takto:

RADNICE BUDE OTEVŘENA VŽDY
V PONDĚLÍ OD 8 DO 13 HODIN
A VŽDY VE STŘEDU
OD 12 DO 17 HODIN.
Mimo tyto hodiny můžete úředníky kontaktovat
telefonicky nebo e‑mailem.
C

M

Y

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

CM

MY

CY

CMY

K

Tel.: 731 489 630
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez. Mož‑
né jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA:
• OPERÁTOR • KONTROLOR
• SEŘIZOVAČ • SOUSTRUŽNÍK
UVEDENÉ POZICE JSOU V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU
PRACOVIŠTĚ: Parker Hannifin s.r.o.,,Poděbradská 1005, Sadská
NABÍZÍME:
• Práci ve stabilní nadnárodní společnosti
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Jistotu termínu výplaty
• Možnost kariérního růstu
• Široký balíček firemních benefitů
• Přátelský kolektiv
KONTAKT:
email: personalni@parker.com, telefon: +420 325 555 313

Přehled všech volných pozic na www.parker.com/cz

ZE SPORTU
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Sadské vosy na začátku
sezóny
Do prvních zápasů jsme vstoupili se sedmi týmy. Po předčasně
ukončené minulé sezóně se v nás trochu mísily pocity zklamání a zmaru. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat, než se opět
sport stane zakázaným.
Kategorie U12 a U13 začaly tradičně v Ostravě na turnaji. U13 přivezly
zlato, U12 stříbro. Bohužel tentokrát bylo mezinárodní zastoupení mini‑
mální, do bojů zasáhly jen polské a české týmy.
V době turnaje začaly již U15 svoji cestu žákovskou ligou. První kolo je
zavedlo do Pardubic, kde nedaly soupeřkám šanci, a na USK, kde bohužel
většinu zápasu vedly a v závěru si nechaly výhru utéct. Ovšem od tohoto
zápasu byla pouť ligou už jen vítězná. Přešly přes Slovanku, Nusle, Trutnov
i Jičín, vedou svoji skupinu a mají „našlápnuto“ do extraligy. Další ligový
tým U14 má za sebou také jednu porážku a výsledkovou naději na extrali‑
gu. Bohužel do soutěže U17 zasáhl koronavirus a nedovolil odehrát všech‑
ny zápasy. Minižákovské týmy odehrály také jen několik utkání. Další byly
odloženy pro karanténu soupeřů. Ve Šmoulince se dokonce nehrálo vůbec.

V současné době došlo k přerušení soutěží, a tak musíme zrušit i pláno‑
vané soustředění. Všichni jen doufáme, že se zase brzy vrátíme na palu‑
bovky a do sportovního rytmu.
Blanka Žánová

Tenisový turnaj dvojic Sadské rakety 100+
V sobotu 19. září za krásného, pro tenis optimálního počasí,
proběhl již čtvrtý ročník turnaje Sadské rakety 100+. Bylo to
od začátku letošní sezóny již třetí klání, které se členům tenisového oddílu podařilo zorganizovat.
Sadské rakety 100+ je tenisový turnaj dvojic mužů společného stáří více
než 100 let a žen bez rozdílu věku. Jeho tradici založil člen TO Jan Homo‑
la, který byl také hlavním organizátorem prvních třech ročníků.

Letošního ročníku se opět zúčastnil maximálně možný počet dvojic, tj.
12 (aby bylo možné během dne odehrát všechny zápasy), které byly roz‑
děleny do dvou skupin. Hrálo se na jeden set (bez výhod) systémem každý
s každým ve skupině. První čtyři dvojice ze skupin postupovaly proti sobě
do dalších bojů až po závěrečné finále.
Turnaj probíhal od deváté hodiny ranní až do podvečera. Finálový zápas
a zápas o třetí místo se dohrávaly už na hranici viditelnosti. Vítězem tur‑
naje se stala dvojice bratrů Hubálkových, kteří prošli turnajem bez jediné
porážky. Na druhém místě se umístili členové TO J. Homola a L. Pokorný
a na pomyslný bronzový stupínek vystoupili T. Boroven s J. Strnadem.
Děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu tohoto turnaje podíleli, ať
už při jeho přípravě, organizaci a řízení zápasů nebo občerstvení a zajiš‑
tění pitného režimu, a pomohli tak vytvořit skvělou atmosféru, která vedle
pěkného počasí celý turnaj provázela.
Letošní sezónu jsme chtěli zakončit závěrečným turnajem, který byl na‑
plánován na sobotu 17. října a byl již plně obsazen. Vyčkávali jsme do po‑
slední chvíle, ale bohužel vzhledem k omezením v souvislosti s druhou
vlnou covid-19 jsme byli nuceni turnaj zrušit. Pevně věříme, že se podaří
koronavirus porazit, a že příští tenisová sezóna proběhne bez jakýchkoliv
omezujících opatření.
Jaroslava Kynclová,
za tenisový oddíl

Ve smíšeném míčovém čtyřboji získali třetí titul
po sobě Spilková s Kynclem
V sobotu 5. září se ve sportovním areálu u místní sokolovny
konal již 14. ročník smíšeného míčového čtyřboje. Turnaje se
zúčastnilo pouze 10 dvojic, bohužel účastníků nám rok od roku
ubývá.
Počasí nám ale přálo, a tak nadšení sportovci poměřili své síly ve čtyřhře
ve stolním tenisu, ve volejbalových a nohejbalových deblech a basketbalu
hraném na dva dopady. Hrálo se již osvědčeným a výsledkově spravedli‑
vým systémem na dvě porážky. Od začátku kralovali místní stolní tenisté
Ivana Spilková a Jiří Kyncl, kteří převálcovali výsledkově zbytek startov‑
ního pole (1. místo získali ve stolním tenisu, nohejbalu i volejbalu, druzí
byli v basketbalu), a dokráčeli si tak bez problému ke třetímu titulu za se‑
bou. Druzí skončili nováčci ve startovním poli, sourozenci Polákovi, kteří
ovládli basketbal. Třetí místo získali Milan Vydra s dcerou Lucií, taktéž
hráči místního oddílu stolního tenisu. Všem děkujeme za účast a super
přátelskou atmosféru a těšíme se zase za rok.
Nikola Šabachová
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VA Š E JISTOTA V
NEJISTÉ DOB Ě !

SMLOUVA NA DOBU NEUR Č ITOU
NÁSTUPNÍ BONUS
13. A 14. MZDA
BONUS ZA NEKOU Ř ENÍ
VÝROBNÍ BONUS

OZV Ě TE SE NÁM!

800 44 66 55
WWW.MAGNANYMBURK.CZ
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