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Číslo: 6, ročník: 20, vychází 28. 6. 2019

ZDARMA

Jak si čtenáři mohli přečíst v podrobné sportovní reportáži v minulém čísle našich novin, Sadská má mistryně České republiky v basketbalu. To nemohlo
samozřejmě zůstat bez povšimnutí radnice, proto mladé talentované hráčky a jejich vedení přivítali zástupci městského úřadu – pan starosta Milan Dokoupil
a pan místostarosta Jakub Barták přímo na radnici, aby jim srdečně poblahopřáli a předali jim symbolické ocenění a věcné dary a připili si s nimi na další
úspěchy.

Co se chystá na posvícení
Pokud každý rok na posvícení odjíždíte z města pryč,
udělejte tentokrát výjimku a pojďte si ho s námi užít.
Připravujeme program na sobotu i na neděli, a to přímo
v centru dění na náměstí.
V sobotu po obědě začne staročeské posvícení. K vidění budou ry‑
tířské slavnosti, trampoty hradní posádky, příběhy Barona Prášila
a představení skupin historického šermu, tance i hudby. Diváci se
mohou těšit i na pohádku na zahradě za knihovnou s názvem Jak
se Jíra mlynářem stal a večer nebude chybět Posvícenský mejdan
s tombolou.
V neděli ráno se otevře „Kočovné muzeum strašidel“ v bývalé bu‑
dově muzea. Výstava bude samozřejmě hlavně pro děti, a i když uvi‑
díte víly, hejkaly, čarodějnice, čertíky a další běsy, nebude se čeho
bát. Ke všemu se návštěvníkům bude věnovat legrační průvodce.
Další zábava pro celou rodinu se chystá v neděli na náměstí, a to
závody šlapacích kár. Dali jsme jim název „SadsKárování“ a budou

pro děti i pro dospělé. Závody na čas plánujeme v šesti kategoriích
od 11 do 15 hodin a výherce čekají pěkné ceny. Kdo se bude chtít
jen tak povozit, bude mít možnost od 10 do 18 hodin a každý účast‑
ník dostane „řidičský průkaz“. Po celý den bude možnost zdarma
vyzkoušet čtyřsedadlový šlapací „Grand – tour“ k jízdám po městě.
Nezapomněli jsme ani na starší generaci. Pro milovníky lidových
a zlidovělých písniček zahraje na zahradě za knihovnou Pepermint
band. Celý program uzavře pondělní koncert muzikálové hvězdy
a skvělé zpěvačky Magdy Malé v kostele sv. Apolináře. Během ce‑
lého posvícení samozřejmě nebudou chybět houpačky, kolotoče
a prodejní stánky.
Jistě i spolky a restaurace pro vás chystají posvícenský program.
Rádi bychom zase vytvořili celkový přehled akcí s mapkou. Takže
pokud sami v době posvícení něco pořádáte, neváhejte využít pro‑
pagace zdarma a napište na email kic.sadska@email.cz. Případně
na FB stránku „Sadské posvícení.“
Zdenka Hamerová, ředitelka KIC
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Ze zasedání Rady města Sadská 29. května 2019
Rada města potvrdila ředitelkou Základní školy Sad‑
ská Mgr. Blanku Žánovou ve smyslu § 166 školského
zákona ve funkci na období šesti let, tj. od 1. srpna 2019
do 31. července 2025.
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ
Sadská D. Kaplanové o prodloužení provozní doby
od 1. září 2019 ve třídách v ulici Za Sokolovnou 885
od 6.15 do 16.45 hodin a ve třídě na Palackého nám. 3
od 6.30 do 16.30 hodin.
Rada města schválila
výjimku z počtu dětí pro školní rok 2019 až 2020
ve všech třídách MŠ Sadská z počtu 24 na 25

cenovou nabídku firmy ISES s.r.o., Praha 6, na zho‑
tovení studie proveditelnosti rozšíření sběrného místa
a vybudování Re‑Use centra města Sadská za cenu 41
tisíc korun bez DPH, tj. 49 610 s DPH
darovací smlouvu o poskytnutí daru městu Sad‑
ská Svazkem obcí Ny‑Ko, Kostelec nad Černými lesy,
ve výši 83 114 korun za likvidaci platových obalů za rok
2018
zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.
č. 604/1 o výměře 94 m²

Ze zasedání Rady města Sadská 11. června 2019
Rada města schválila
cenovou nabídku firmy ALIS, spol. s r.o., Česká Lípa,
na poskytnutí výpočetního výkonu, datového prostoru
a zálohování na serveru uvedené firmy za cenu 7 250
korun bez DPH ročně. RM zároveň schválila smlouvu
o poskytování hostingových služeb č. INS03279/1 s fir‑
mou ALIS, spol. s r.o.
přijetí daru ve výší 10 tisíc korun od paní D. K. pro psí
útulek Aura. RM zároveň schválila darovací smlouvu
na poskytnutí uvedených finančních prostředků
využívání hřiště v Lázeňské ulici parc. č. 1582/2 spol‑
kem SDH Sadská a JSDH Sadská k požárnímu sportu,
tematickým cvičením a dalším akcím ve všech věko‑
vých kategoriích v rámci okrsku č. 2
dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 14/2015 s AMK Sad‑
ská, pobočný spolek, kterým se zvyšuje výměra prona‑
jaté plochy parc. č. 1002/1 z 29 m² na 166 m² a upra‑
vuje se roční nájemné na výši 1 200 korun, které bude
každoročně zvyšováno o vyhlášenou inflaci
jako dodavatele akce „Oprava chodníků Hlouškova
a Za Sokolovnou“ firmu HALKO stavební společnost
s.r.o., Kolín, která opravu provede za 1 638 667 korun

bez DPH, tj. za částku 1 982 787 korun s DPH.
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Ma‑
teřské školy Sadská D. Kaplanové o úpravě výše úplaty
za předškolní vzdělávání z částky 600 korun na 650 ko‑
run za měsíc za dítě.
Rada města povolila konání dětského soustředění
mladých hasičů na hasičské pláži u Jezera ve dnech
21. až 28. července 2019 a vjezd vozidel obsluhy tohoto
soustředění.
Rada města rozhodla o zrušení výběrového řízení Ve‑
řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s ná‑
zvem „Přístavba objektu B – ZŠ Sadská“.
Rada města povolila Rodinnému centru Život je hra,
z. s., konání triatlonu „Železný pes 2019“ dne 17. srp‑
na 2019 a canicross závodu Saďák dne 18. srpna 2019,
které budou částečně organizovány na pozemcích měs‑
ta Sadská. Předpokladem je organizační zajištění akcí
a úklid prostor.

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská 12. června 2019
Zastupitelstvo města schválilo
účetní závěrku města Sadská k 31. prosinci 2018 a vý‑
sledek hospodaření města Sadská k 31. prosinci 2018
ve výši 12 582 375 korun

celoroční hospodaření města Sadská, peněžních fon‑
dů, VHČ, příspěvkových organizací a závěrečný účet
za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 „bez výhrad“

Fotosoutěž

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

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

Květnová fotohádanka byla nejspíše z těch těžších, protože na ni nedošla žádná správná odpověď. Většina hádajících tipovala, že se jedná o nějaké okénko na Kapli Panny Marie Bolestné, ale
nebylo to tak. Okénko na snímku najdete na čelní stěně štítu „Paroubkova chodobince“, nebo‑li
domu č. p. 181 na rohu ulic Kostelní a Dr. Sokola.

FOTOHÁDANKA
NA ČERVEN:
Víte, kde v Sadské najdete tuto „žulovou dlaždici“ o rozměrech asi
50 krát 50 cm a co má symbolizovat? (Mimochodem, dříve u ní byla
i malá smaltovaná tabulka s nápisem „Tíhový bod“.)
Své odpovědi s názvem místa a informací, co má dlaždice
symbolizovat, zasílejte. od pondělí 1. července (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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Darovaný Motren Bed přispěje k rehabilitaci pacientů
Oddělení následné intenzivní péče krá‑
lovéměstecké nemocnice obdrželo
21. května unikátní profesionální rehabi‑
litační přístroj Motren Bed. Využití najde
zejména u pacientů, kteří pro svůj vážný
zdravotní stav nemohou aktivně rehabi‑
litovat. I přes maximální lékařskou, ošet‑
řovatelskou a rehabilitační péči jim proto
ubývá svalová hmota a ztrácejí sílu.
Částku na zakoupení ve výši 122 573 korun
darovala firma Parker Hannifin s.r.o., přední
světový dodavatel hydraulických, pneumatic‑
kých a elektromechanických komponent a sys‑
témů s rozsáhlým výrobním a technickým záze‑
mím v České republice. „Věřím, že zařízení bude
pomáhat potřebným a je nám potěšením po‑
moci dobré věci,“ uvedl jednatel firmy Richard
Stejskal.
A jak speciální lůžko funguje? Pohon tre‑
nažéru zajišťuje výkonný elektromotor uvádějí‑
cí do kruhového pohybu kliky, na kterých jsou
upevněny dolní nebo horní končetiny pacienta.
Na oddělení měli možnost přístroj nejprve
několik týdnů vyzkoušet na rehabilitaci pacienta

po vážném úrazu hlavy. „V průběhu této doby
jsme oslovili firmy s prezentací a žádostí o pří‑
spěvek na zakoupení přístroje, o který již něko‑
lik let usilujeme a jehož účinnost jsme si v pra‑
xi ověřili,“ uvedla Libuše
Hamplová, vedoucí úseku
zdravotnické techniky.
„Protože přístroj lze vy‑
užít jak pro pacienty při

vědomí, tak v bezvědomí, nebrání nic tomu,
aby se i u pacientů ve vážném stavu pomalu
zpevňovala svalová hmota a zlepšovalo cévní
zásobení. Celková doba rehabilitace se tak vý‑
razně zkrátí,“ dodává primář oddělení následné
intenzivní péče Maroš Jágerský.
Jolana Boháčková

Oddělení následné intenzivní péče (16 lůžek) pečuje o pacienty s chronic‑
kým selháváním základních životních funkcí, a to převážně s onemocněním
CHOPN, stavech po KPR, po koronárních a cévních mozkových příhodách
apod. Kromě základní diagnózy mohou trpět řadou závažných komplikují‑
cích onemocnění. Zdravotní stav pacientů vyžaduje intenzivní péči ruku
v ruce s rehabilitací, úpravou přidružených chorob či následků akutní přího‑
dy, případně resocializaci a výuku nových činností.

V posledních dvou měsících se konaly v Sadské, tak jako i v jiných městech po celé naší zemi, pokojné demonstrace na podporu naší demokracie z důvodů, které se
nyní řeší ve vládě v souvislosti s premiérem ČR a lidmi v jeho blízkém okolí. Demonstrace byly organizovány pod záštitou iniciativy Milion chvilek pro demokracii
a jejich hlavním účelem je informovat veřejnost o skutečném stavu naší politické scény a o stavu justice, která začíná být na základě posledních rozhodnutí nové
ministryně spravedlnosti v reálném ohrožení.
Věra Vlčková
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Děti oslavily
svůj den
s pohádkovými
bytostmi
Les v Sadské se už po dvaadvacáté pro‑
měnil v pohádkový. Na malé soutěžící
čekal vodník, víly, klauni, čertice a další
bytosti z říše pohádek.
Cesta začínala u hřiště v Lázeňské ulici, kde
bylo zároveň i občerstvení a další program. Děti
pak v cíli dostaly zdarma limonádu a opekly si
špekáček. Pak se vrhly na soutěže a tancování
s DJ Ivo Procházkou ml. Samozřejmě nechybě‑
la příjemná sprcha a oblíbená pěna od hasičů.
Také na trampolínách se vyřádily nejen děti, ale
i dospělí.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na Ces‑
tě pohádkovým lesem jakkoli podíleli. Dětem
ze základní školy v Sadské, studentům a kama‑
rádům na stanovištích, SDH Sadská, knihovně
K. Viky a KIC, DS Klicpera a Postřižinskému pi‑
vovaru Nymburk za soudek dobré limonády pro
děti. Na start přišlo 200 soutěžících dětí a jejich
rodiče, či prarodiče.
Zdenka Hamerová, KIC

Pohádkový les pomáhal
Na dobrovolném vstupném na Cestě po‑
hádkovým lesem se vybralo 16 tisíc ko‑
run, které jsme jako každý rok věnovali
na dobročinné účely.

v hasičárně, kde jsme roztomilého Tomáška
a jeho sympatické rodiče mohli osobně poznat.
Děkujeme všem, kteří jste na dětský den přišli
a přispěli.

Tentokrát příspěvek dostal tříletý Tomá‑
šek nemocný leukemií. Předání se konalo

Zdenka Hamerová, KIC
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„Bejvávalo“ – Sadské radnice I.
Dle písemných dokladů měla Sadská koncem 15. století svou
rychtu. Sadská se stala městečkem roku 1562 zásluhou císaře Ferdinanda I. a tomu se jistě musela přizpůsobit i sadská
rychta. Nestála však dlouho, v roce 1580 ji zničil požár, který
zasáhl velkou část města.
Kde se však nacházela, není známo. Snad můžeme předpokládat,
že na místě pozdější rychty, tzv. radnice či rychty hořejší. A právě o ní si budeme v tomto díle vyprávět.
Ponořme se tedy do dějin velmi zajímavé stavby, která honosila
Sadskou asi 247 let. Již neexistující radnice hořejší stála ve svahu dnešní ulice Kostelní a to naproti bývalému Paroubkovskému
domu chudých (dnešní podlouhlý dům s vikýři, č. p. 181). Přesný
letopočet výstavby se zatím nepodařilo dohledat. Jisté je, že stavba započala někdy po požáru roku 1580. Roku 1619 se o rychtě
píše jako o již funkčním úřadu. Snad mohla být trochu podobná
nymburské radnici a to alespoň její přízemní částí.
Stavba vznikla jako jednoduchá raně renesanční, jednopatrová,
s dlouhým obdélníkovým půdorysem o úctyhodných rozměrech
asi 13 krát 42 metrů, výšce asi 11 metrů (v průčelí, tj. na východní straně svahu) a se střechou pokrytou šindelem. Takto mohutnou stavbu nám zcela jistě musela okolní městečka závidět. Delší
strana stoupala do svahu sadského kopce. Průčelí bylo majestátně složeno z pískovcových kvádrů s třísloupovým podloubím.
Boky radnice se skládaly z opuky, pravděpodobně šlo o stavební
materiál z ruin starého hradu, který stával na skále v místě dnešního hřbitova. Patro bylo dřevěné, možná v přední části později
hrázděné. Pozdější stavební úpravy se prováděly i pomocí cihel.
Přední část byla podsklepena. Přízemní místnosti v přední části se honosily valenou a křížovou klenbou. Rozdíl přední části
a zadní části radnice, vlivem stoupání svahu, se odhaduje na tři
až čtyři metry. Právě základy domu na stoupajícím terénu způsobovaly pozdější problémy statiky. V archivech se nalézá poměrně

hojný počet záznamů o opravách budovy. Bohužel jsou to často
strohé záznamy, které nám nedovolují detailně popsat jednotlivé
stavební úpravy.
Za třicetileté války roku 1631 vpadli do města Sasové. Plenili celé
město a poničili i radnici, z jejíž útrob ukradli městská privilegia.
Za panování Ferdinanda III. se roku 1640 privilegia do radnice
znovu navrátila. Nezbytnou funkcí radnice bývala i příležitostná
pohoštění panovníka a jeho družiny, a to především pokud nastala potřeba zde přespat. Právě roku 1705 se o radnici píše, že
předkové jeho výsosti císařské zde často ráčili nocovati, a nyní je
v chatrném stavu a potřebuje opraviti, a proto se žádá vrchnost,
aby tisíc cihel na opravu poskytla. V prvopočátku měl panovník
a poděbradské panství patrně velký zájem, aby radnice vyhovovala dočasným návštěvám vrchnosti. V okolí se často konaly
oblíbené hony. Později, asi koncem 18. století, však tato potřeba
již upadá.
V příštím díle si popíšeme vnitřní uspořádání radnice a rynku
před ní. A dozvíme se něco o tragickém osudu této jistě nejzajímavější stavby v dějinách našeho města.
Jan Hofbauer

Poloha radnice hořejší a okolních budov zakreslené do současné mapy.

Zavítejme pro inspiraci do sousedního města Nymburka. Nymburskému náměstí dominuje radnice postavená
v pozdně gotickém slohu s renesančními prvky. Stavba započala v letech 1524 až 1526 a ke kompletnímu dokončení přišla až v roce 1546. Provedena byla vlašskými mistry Martinem Vlachem a Janem de Giorgiem. Starobylé
průčelí do náměstí je složeno z pískovcových kvádrů s podloubím. Možná málo kdo ví, že radnice vyhrála soutěž
o nejkrásnější radnici v roce 2016. Historie této nymburské budovy je poměrně bohatá a zabrala by několik stran
zajímavého vyprávění. V průběhu času měl Nymburk i jiné radnice – Kamenný dům (v místě dnešního okresního
soudu), gotickou radnici na jižní straně náměstí, dále pak radnici vzniklou přestavbou dominikánského kláštera či
radnici ve vile Nebeských.
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Myslivecký den

Výlet do Prahy

V sobotu 11. května jsme se zúčastnili myslivec‑
kého dne, který se konal na Horce. V devět ho‑
din jsme se vydali z náměstí polní cestou k lesu
Horka. Myslivci nás nejdříve seznámili s progra‑
mem a rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se
vypravila poznávat přírodu a druhá vyzkoušela
střílení na terč. Asi za hodinu jsme se vyměnili.
Svoje dovednosti nám dokonale předvedli loveč‑
tí psi. Myslivecký den jsme zakončili opékáním
špekáčků a rohlíků. Za odměnu jsme dostali
sladkosti. Byl to prima den. Děkujeme všem my‑
slivcům za připravený program. Zase už víme,
jak je důležité chránit naši přírodu.
Petr Vajgl a Daniel Horn, 4. B

Dne 15. května jsme měli
jet na výlet do Národního
divadla, jenže zemřel herec
Václav Postránecký, proto
bylo divadlo zavřené. Paní
učitelky pro nás vymyslely
náhradní program s překva‑
pením.
Ráno jsme se sešli před ško‑
lou a v osm hodin jsme od‑
jížděli do Prahy, ale pořád
jsme nevěděli, jaké to bude
překvapení. Počasí nám moc
nepřálo, byla zima. V Praze jsme zjistili, že si pro‑
jdeme část Královské cesty. Začali jsme u Prašné
brány, prošli jsme Celetnou ulicí, přes Staro‑
městské náměstí, Karlovou ulicí kolem Klemen‑
tina, až na Karlův most. Tam jsme Královskou
cestu ukončili. Před dvanáctou hodinou jsme se
zastavili u orloje. Našli jsme si místo, ze kterého
bylo hezky vidět na pohybující apoštoly.
Když jsme došli ke Karlovu mostu, tak jsme po‑
chopili, že to překvapení je paní průvodkyně. Ka‑
ždý jsme od ní dostali sluchátko. Paní průvodky‑
ně nám vyprávěla pár pověstí. Ta nejzajímavější
byla o bezhlavém rytíři. Říká se, že každou noc
jezdí po pražských ulicích, navštěvuje hostinec,
kde pije pivo. Protože si pivo lije do hlavy, kterou
drží v ruce, tak to pivo stále teče na zem. Rytíř
má tak pořád žízeň. Jedna hospodyně mu proto
poradila, ať si dá hlavu na krk a pije své pivo jako
normální chlap. Rytíř ji poslechl a už nikdy mu
pivo neteklo na zem. Výlet se nám moc líbil. Byla
to zábava.
Filip Knapík, 5. B

Výlet za strašidly

Dne 15. května jsme přijeli autobusem do Prahy.
U Prašné brány jsme se sešli s paní průvodkyní.
Dala nám sluchátka, abychom ji dobře slyšeli.
Řekla nám historku o dvoumetrovém kostlivci
z Ovocného trhu. Cestou jsme ještě vyslechli
pověsti o zloději Kubovi, o zlém otrokovi a další
pověsti. Prošli jsme Staroměstské náměstí a vý‑
pravu jsme ukončili u Karlova mostu. Moc jsme
si to užili a naučili jsme se hodně zajímavostí
o Praze a její historii.
Martin Podhorský a Petr Vajgl, 4. B

Praha je fajn

Na pokyn paní průvodkyně jsme si nasadili slu‑
chátko přes ucho a vypadali jsme jako agenti.
Paní průvodkyně nám vyprávěla strašidelné his‑
torky. Nejvíce se mi líbila pověst o kostele sv. Ja‑
kuba. Pověst vypráví, jak chtěl zloděj ukrást řetí‑
zek svaté Marii, která byla z kamene. Když zloděj
kradl řetízek, socha ožila, chytla ho za ruku a dr‑
žela ho až do rána. Ruku zloději usekli a pověsili
ji v kostele, aby všichni věděli, že krást se nemá.
Chcete na hezký výlet? Jeďte do Prahy.
Ludvika Lučanová, 4. B

Den dětí
Dnešní den byl velice zábavný, protože k nám
do školy přijel pan Krejčík Honza. Zpívali jsme,
tančili a plnili úkoly. Nejvíce se nám líbily Hon‑
zovy písničky. Ukázal nám polštářky, na kterých
jsme si přečetli kouzelná slova – prosím, děkuji,
dobrý den. Rozloučili jsme se diskotékou a sou‑
těží s obručemi. S Honzou Krejčíkem byla veliká
zábava. Byl milý a vtipný.
Bětka Havlová, Vanesa Skřivánková,
Lucie Svobodová, 3. B

Jak se zachovat v krizových
situacích
Naše třída se vydala po osmé hodině směrem
k léčebně. Čekali na nás hasiči a říční policie.

Hasiči zapálili oheň a my jsme ho zkoušeli ha‑
sit hasicím přístrojem. Potom jsme se přesunuli
k říční policii, kde nám ukázali výstroj potápěče.
Některá stanoviště měli na starost žáci 9. tříd
a studenti Střední zdravotnické školy z Nym‑
burka. Na hřišti jsme se nasvačili a také jsme
tam stříleli ze vzduchovky. Museli jsme dávat
pozor na povely a házet granátem do připra‑
veného čtverce na trávě. U zdravotníků jsme
si ukázali první pomoc při krvácení a zlomeni‑
nách. Městská policie nám vyprávěla, jak od‑
chytávají psy. Moc mě to bavilo.
Anna Hérová, 5. A

Jezero Sadská a ochrana
člověka za mimořádných
událostí
Jako každé ráno jsme se všichni sešli ve třídách,
učitelé zapsali docházku a už jsme se mohli
vypravit do přírody. Na prvním stanovišti nás
hasiči seznámili se svou výzbrojí a výstrojí. Vy‑
zkoušeli jsme si použití hasičské hadice. Pak
jsme se přesunuli k psovodům, kteří nám uká‑
zali své psy. Řekli nám, jak je cvičí a jak s nimi
pracují.
Následovně jsme přišli na stanoviště, ze kterého
nás poslali dál po cestě. Na cestě jsme někoho
uviděli. Byl to chlapec, kterého píchla vosa.
Byl navíc alergický na vosí bodnutí. Měli jsme
za úkol poskytnout mu první pomoc a zavolat
záchrannou službu.
Potom jsme šli do areálu policejní školy, kde
nám vysvětlili, jak se máme zachovat v případě
požáru. Poznávali jsme také některé dopravní
značky.
Po zvládnutí 20 – 40 kliků jsme si mohli vy‑
zkoušet střelbu ze vzduchovky. Na cvičišti
jsme si zopakovali orientaci na mapě. Kdo
chtěl, mohl si křesadlem zapálit kus vaty. Do‑
zvěděli jsme se zajímavé informace o historii
zbraní, o bezpečnosti při manipulaci s nimi
a nakonec jsme si je mohli potěžkat nebo vzít
do ruky.
Od zbraní jsme se přesunuli k vojenským vo‑
zidlům, ve kterých jsme se projeli. Vojáci při‑
pravili jako každý rok ukázku své činnosti,
tentokrát napadení konvoje
vozidel. Po vojenském před‑
stavení jsme se všichni vy‑
dali na cestu ke škole. Poča‑
sí se nám vydařilo a celkově
to byl příjemně strávený
den.
Jaroslav Truhlář, 8. A

ZE ŠKOLY
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Tradiční řetízkování deváťáků

V obřadní místnosti radnice se konalo již tradiční řetízkování žáků devátých tříd naší základní školy. Stříbrný řetízek s přívěskem bude dětem připomínat léta
strávená na základní škole, léta učení, ale i zábavy a kamarádství. Přejeme dětem hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu.
Milan Dokoupil, starosta města
Básničky jsou vytvořeny z veršů. Na konci veršů jsou rýmy. My jsme si ve třídě 3. A zkoušeli takové rýmy tvořit.
Některým z nás se povedla i krátká básnička.
Kočka a myš
Moje malá kočička,
má moc pěkná očička.
Modré oči, bílou strst,
podávám jí plnou hrst.
Myška , myška, myšička,
kouká z díry z políčka.
Myšátka, ta koukaj ven,
hledaj kočku, pak jdou ven.
Petra Dokoupilová

Myška a myšák
Myška našla syreček,
v něm byl myšák Mireček.
Ludmila Štěpánová
Pavián
Byl jeden pavián,
říkali mu Damián.
Byla jedna teta,
říkali jí Běta.
Damián Smolík

Petr
Malý Petr,
ztratil svetr.
Byl na něm srnec
a modrý hrnec.
Jakub Krause
Tanečnice
V divadle tančí tanečnice,
na poli zas slunečnice.
Tereza Bacílková

Co kde je
Na Moravě máme chatu,
na konci nohy máme patu.
Ve škole jsou jedničky,
na obloze hvězdičky.
Kryštof Prejza
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Barevný červen ve školce
Poslední týden měsíce května se v MŠ Sadská uskutečnily již tradiční
„Barevné dny“, při kterých má každý den v týdnu barvu podle některé
z pěti našich tříd. Jednotlivé činnosti každého dne jsou tak od rána moti‑
vovány podle domluvené barvy. Rodiče nachystali dětem barevné oblečení
i různé módní doplňky, paní učitelky nabídly dětem tvoření i činnosti in‑
spirované konkrétní barvou a naše šikovné paní kuchařky připravily pokr‑
my dle určených barev.
Ve středu 29. května uspořádala MŠ v sadské Sokolovně zábavný pořad
plný her a týmových soutěží pro rodiče s dětmi „Mámo, táto, pojď si hrát“,
který moderoval Krejčík Honza. Všichni jsme tak společně oslavili „Den
dětí“ v příjemné atmosféře. Všechny děti dostaly na cestu domů mraže‑
nou dobrotu a odcházely s úsměvem ve tváři. Děkujeme touto cestou panu
Hendrychovi za možnost uskutečnit celou akci v Sokolovně. Kvůli špatné‑
mu počasí se nemohla konat na zahradě MŠ.
Ve čtvrtek 30. května se děti i paní učitelky z mateřské školy zúčastni‑
ly preventivní akce pořádané každoročně základní školou Sadská pod
názvem „Maraton proti kouření“. Tímto děkujeme všem pedagogickým
pořadatelům i dětem ze ZŠ Sadská za skvělou komunikaci, organizaci, za‑
jištění trasy a meziškolní spolupráci při této akci. Všem dětem ze školky
se štafetový běh velice líbil, pochutnaly si na sladké odměně a již se těší
na účast v příštím školním roce.
V pátek 31. května nás na hřišti za Sokolovnou v rámci prevence ochra‑
ny člověka při nebezpečných situacích navštívili dopravní policisté z dál‑
ničního oddělení v Poříčanech a ukázali všem dětem zajímavé policejní po‑
můcky, dále s nimi besedovali o důležitosti bezpečného chování a na závěr
dětem předvedli policejní zásah při zadržení nebezpečného pachatele. Tr‑
pělivě dětem objasnili význam dopravních značek a všechny děti si i prak‑
ticky vyzkoušely správné přecházení vozovky. Děti měly úžasnou možnost
prohlédnout si rychlé policejní vozidlo, které jezdí po dálnici D11. Velmi
děkujeme oběma milým policistům za skvělé dopoledne s velkým zážit‑
kovým přínosem. Závěrem děti obdržely od policistů poučné omalovánky
a sladkou odměnu. Všem třídám se akce líbila a děti byly nadšené.
Další společná aktivita s rodiči se uskutečnila 5. června, a to slavnost‑
ní šerpování a pasování našich velkých předškoláků na školáky. Součástí
akce bylo vyhlášení mezitřídní soutěže ve sběru pomerančové i citronové
kůry a předání šeku z prodeje kůry tatínkovi Pepíčka Horáka, kterému
jsme tímto celý školní rok pomáhali. Všem za tuto pomoc děkujeme.
V pondělí 10. června navštívil naší školku pan Jan Tykva s panem Jiřím
Vetešníkem z Českého rybářského svazu a připravili si pro všechny děti

ukázku živých ryb, které žijí v našich rybnících a řekách. Poutavé vypra‑
vování o důležitosti ryb a možnost osobního kontaktu se dětem moc líbily.
Děti se dozvěděly zajímavosti ze světa rybaření, seznámily se s rybářským
řádem, se stavbou těla ryb, s názvy ryb našich vod, s vodními rostlinami
i s chovem ryb. Děti vše zajímalo a měly na revírníky mnoho otázek.
V úterý 11. června se konal tematický Havajský den. Všechny třídy se
roztančily v rytmu havajských písní, tropické počasí nám přálo a vytvořilo
přímořskou atmosféru. Rodiče své děti nápaditě ozdobili věnci, květina‑
mi, klobouky i kokosy. Prožitým dopolednem tak všichni poznávaly život
na havajských ostrovech.
V pátek 14. června vyrazila MŠ na celodenní výlet na hrad Točník. Poča‑
sí nám přálo a dětem se výlet s obědem na hradě i s pohádkovými bytostmi
líbil.
Předškoláci zakončili kurzy plavání, keramiky, PC i anglického jazyka
slavnostním předáním diplomů. Všechny třídy děkují za přízeň a spolu‑
práci pohádkovým babičkám paní Jitce Němcové a Evě Sommerové, které
chodí dětem číst pohádky.
Koncem měsíce června se všichni rozloučíme se školním rokem společ‑
ným opékáním špekáčků s rodiči a hasičskou ukázkou Sboru dobrovol‑
ných hasičů ze Sadské.
Bližší informace naleznete na webových stránkách
ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

ZE ŠKOLKY A Z MĚSTA

Jeden den učitelkou
Letos na jaře přišla MŠ Sadská s velmi
zajímavým nápadem, aby si rodiče přišli
na jedno dopoledne vyzkoušet roli uči‑
tele.
Už mockrát jsem si přála vidět své děti,
jak ve školce fungují, tato iniciativa však na‑
bízela mnohem více, a tak jsem se odhodlala
nabídky využít. Přihlásila jsem se do třídy Li‑
štiček, kde jsou dvouleté a tříleté děti včetně
mého syna Pepíčka. Do třídy Berušek (čtyři
až pět let) mě přihlásila moje dcera Mája ještě
předtím, než jsem stihla paní učitelku oslovit
sama.
Paní učitelky v obou třídách nechaly zcela
na mně, jaký si připravím program na dopo‑
ledne, pochopitelně s přihlédnutím k běžné‑
mu dennímu harmonogramu. Svůj plán jsem

předem konzultovala s paní učitelkou v každé
třídě a pak už stačilo se jen trochu připravit
a hodně těšit na den D.
Nejprve jsem si šla roli učitelky vyzkoušet
do třidy Lištiček, o týden později do třídy Be‑
rušek. Obě zkušenosti byly poměrně rozdílné
vzhledem k věku dětí, ale jedno je spojovalo:
malé i větší děti mě moc hezky přijaly, úžasně
spolupracovaly, až na pár výjimek se zapoji‑
ly do všech aktivit, které jsem si připravila.
Obzvláště u těch nejmenších bylo nádherné
sledovat, jak už jsou šikovné a samostatné.
Od září ušly obrovský kus cesty a za to patří
velký dík především paním učitelkám, které
v mnoha ohledech zastupují nás, rodiče.
Přesvědčila jsem se, že role učitelky v MŠ
je daleko obsáhlejší, než se může na první
pohled zdát. Vyžaduje nejen celodenní sou‑
středění, trpělivost a empatii, ale také spoustu
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příprav a kreativity. Snad to ty naše dětičky
paním učitelkám alespoň trochu vynahrazují.
V mém případě to tak bylo, ale určitě i proto,
že jsem pro ně byla na jeden den – snad pří‑
jemným – zpestřením. Paní učitelky si však
toto uznání zaslouží za každý den své práce,
a to nejen od dětí, ale především od nás, rodi‑
čů. Věřte, že toho pro naše děti dělají víc, než
si myslíte.
Děkuji ještě jednou za příležitost vyzkoušet
si roli učitelky. Tato zkušenost mě obohatila
hned dvakrát: zaprvé jsem se přesvědčila, že
mé děti jsou v dobrých rukách, a zadruhé jsem
zjistila, že by mě možná bavilo být tou oprav‑
dickou učitelkou.
Přeji všem dětem, rodičům a hlavně paním
učitelkám a celému kolektivu MŠ Sadská krás‑
né a zasloužené prázdniny.
Renata Kuttichová

Letošní sezóna je pro mladé sadské basketbalistky vůbec nejúspěšnější za celou dobu fungování klubu. Posbíraly všechny kovy v nejvyšších šampionátech
a mohou být na sebe právem pyšné. Ke gratulacím městského úřadu se připojuje také celá redakční rada Sadských novin.
INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

ŽHAVÉ TÉMA: ÚSCHOVA KUPNÍ CENY
Kupujete nebo prodáváte svůj dům či byt? Jakým způsobem
zabezpečíte finanční prostředky do doby, než bude nemovitost
převedena na katastru? A má to vůbec cenu? Mnoho kupujících je
rádo, že našli svoji vysněnou nemovitost a úschovu kupní ceny příliš
neřeší. Podstupují tak obrovské riziko, že o své často celoživotní
úspory přijdou.
Při koupi nemovitosti, v době, kdy dochází k převodu na nového
vlastníka, je třeba vhodně zabezpečit úschovu kupní ceny. Nikdo
nechce riskovat, že převede peníze a pak teprve bude čekat na
zápis do katastru. A platí to i naopak, prodávající nebude převádět
vlastnická práva, dokud nebude mít jistotu, že dostane zaplaceno.
Tak vzniká patová situace, ve které je využití třetí strany řešením,
které odstraní oboustrannou nedůvěru.
Nabízí se více možností, jak převod uskutečnit:
Úschova u banky je jistě bezpečnější než v předchozím
případě. Může být ale také neúměrně drahá a tyto služby nabízí
jen omezený počet bank.
Úschova u notáře či advokáta. Pokud jsou navíc přijata
dodatečná bezpečnostní opatření, pak jde o velmi bezpečný
a současně levný způsob úschovy peněz. Taková opatření
používá například realitní síť RE/MAX. Úschova je navíc
zabezpečena trojitou kontrolou výplaty jakékoli částky, vyšším
počtem autorizovaných osob a používáním jedinečných účtů

pro každou transakci. Díky tomu jde o cenově příznivou, a přitom
velmi bezpečnou úschovu.
Úschova přímo na účtech realitní kanceláře – jde o velmi
rizikovou variantu úschovy. Hrozí, že pokud někdo podá na
realitní kancelář exekuci kvůli, byť jen minimálnímu dluhu, peníze
zůstanou zablokované. Peníze jsou často složeny na běžném
účtu realitní kanceláře a mohou tak být zneužity pro jiné účely.
Vymahatelnost uložených peněz je v případě tohoto postupu
nízká až nulová.
Pečlivě volte realitní kancelář, se kterou spolupracujete. Realitní
kancelář by vám měla dát vždy na výběr, jakou formu úschovy
chcete zvolit. Pokud ale upřednostňujete jiný způsob, jde o vaše
výsostné právo.
Realitní síť RE/MAX dlouhodobě používá
pro úschovu kupní ceny svých klientů
výhradně prověřené advokátní úschovy.
Navíc má zavedený vlastní systém opatření,
jako jsou oddělené účty, vícenásobné
potvrzení výplaty prostředků a další.
Ptejte se mne na cokoliv, co vás v souvislosti
s nemovitostí napadne.
Martina Boušková,
Vaše lokální makléřka pro Sadskou a okolí

...
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„Pochlubte se, sousede!“
Tentokrát nás do své zahrady, plné skleníků s kaktusy a s je‑
zírkem, ve kterém plavou zlaté rybičky, pozvali manželé So‑
botkovi.
„O jezírko s rybičkami pečuje již 10 roků syn Josef,“ uvedla paní Ja‑
roslava. Kaktusové království je prý zase hájemstvím pana Josefa star‑
šího: „Pěstováním kaktusů se zabývám již od roku 1986 a dnes ta moje
sbírka čítá asi čtyři tisíce kusů a 33 rodů, což je docela hodně. Samo‑
zřejmě mám ve sbírce i nějaké rarity, ale jejich názvy by asi nikomu nic
neřekly.“
Pokud i vy máte na své zahrádce, nebo na dvorku něco, čím se může‑
te pochlubit, a nebojíte se to zveřejnit, pošlete nám své fotografie s po‑
piskem na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz ‚ (nebo případně zavolejte
na číslo 604 447 505 a já přijedu pořídit pár snímků). Budeme se těšit
na vaše příspěvky.
Michal Němeček

TE NISOVÁ AKADEMIE

Jan Váňa
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TENISOVÁ AKADEMIE
PRIVÁTNÍ TENISOVÝ TRÉNINK
LACE
KALKU UÁLNĚ ZVÝŠENÍ TENISOVÉ ÚROVNĚ
ID
SOUTĚŽNÍ VÝKONNOST HRÁČE
INDIV
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

TENISOVÁ DRUŽINA
SKUPINOVÝ TENISOVÝ TRÉNINK
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK DÍTĚTE
ROZVOJ POHYBOVÝCH KOMPETENCÍ
POSÍLENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ÍC

/MĚS

500KČ

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
C. J. Tudor – Kříďák

Anne Jacobsová – Venkovské sídlo 1: Zlaté časy

Cítíte to v lese, ve škole i na hřišti, cítíte to
v domech a v lunaparku. Cítíte to na většině
míst v malém městečku Anderbury… strach,
že vás někdo nebo něco sleduje. Začalo to
na pouti roku 1986, kdy se stala ta nehoda.
Toho dne potkal dvanáctiletý Eddie pana
Hallorana – pana Křídu. Ten přivedl Eddie‑
ho na myšlenku nevinné hry pro něj a partu
jeho přátel: za pomoci křídových kreseb si
mohli nechávat vzkazy. Byla to docela zá‑
bava – dokud je křídoví panáčci nedovedli
k tělu. Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému
na kousky. Tahle událost se jim nesmazatelně vryla do nočních můr. A tři‑
cet let poté najdou v dopisních schránkách záhadnou obálku – s panáčkem
a kusem křídy. Strašáci z dětských let totiž možná stále dokážou zabíjet.

Když sedmdesátiletá Franziska krátce po pádu
Berlínské zdi navštíví bývalé rodinné panství
Dranitz ve východním Německu, kde vyrůsta‑
la, je rozhodnutá zůstat tady už natrvalo. V po‑
hnutých časech 2. světové války musela její
rodina venkovské sídlo na příkaz sovětské oku‑
pační správy opustit. Touha po domově však
Franzisku nikdy neopustila. Společně s vnuč‑
kou Jenny se snaží vrátit starobylému venkov‑
skému sídlu dřívější lesk. Přitom se jí vynořují
vzpomínky na bezstarostné dětství, na ztrátu
rodičů a sourozenců, i na první velkou lásku,
Waltra Iversena, kterého jí vzala válka. Když se náhle dozví, že je Walter
naživu, začne rozplétat příběh, který by mnozí raději nechali spát.

Stefan Ahnhem – Oběť bez tváře
Dvě zohavené mrtvoly. Dva bývalí spolužáci.
A u obou se našla třicet let stará třídní fotogra‑
fie s jejich přeškrtnutými obličeji – vzkaz pro
Fabiana Riska. Stockholmský detektiv Fabian
Risk se právě vrátil zpět do rodného Helsin‑
gborgu. Nastoupil na místní kriminální oddělení
a hned po příjezdu dostane případ oněch brutál‑
ních sériových vražd. A ne náhodou – na škol‑
ním snímku je totiž i Fabianova tvář. Z paměti se
začnou nořit vzpomínky na dětství. Vzpomínky,
na něž Fabian není příliš hrdý. Jedna z těch dáv‑
ných událostí vyvolala něčí vražednou nenávist
a krutou touhu po dokonalé pomstě.

Petra Martišková
Léto na vodě
„Konečně prázdniny!“ těší se Aneta na nej‑
sladší dva měsíce v roce se svojí kamarádkou.
Jenže doma to mezi rodiči pěkně skřípe a mís‑
to na vandr se jede na vodu. A ještě k tomu jí
hodí na krk i ségru, která jí dělá ze života peklo.
Tři týdny bez mobilu a internetu s protivnou
Beátou za zády a klukem, kterého by nejradě‑
ji vystřelila na Měsíc? Tohle léto bude za trest.
Kniha pro mládež.

Vlastimil Vondruška
Křišťálový klíč – Falknovská huť
Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se
odehrává v době od třicetileté války až do revo‑
lučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddan‑
ství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá
šestidílná kronika vypráví o osudech sklářské‑
ho rodu Heřmanů na pozadí života v severních
Čechách, které prošly na konci feudalismu ne‑
bývalým hospodářským vzestupem a později
stejně rychlým úpadkem. Název „Křišťálový
klíč“ symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů předává
z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru.
Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šumavy mladý Leopold Heřman
se svým otcem Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svo‑
ru. I když starý Ignác nemá mnoho peněz, vlastní veliké bohatství – zná
způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství si úzkostlivě
chrání. Dostane se do ostrého sporu s majitelem hutě a nakonec ji musí
opustit. Vzápětí uzavře dohodu s majitelem nedaleké sklářské hutě ve Falk‑
nově, jemuž tajemství prozradí, ovšem za podmínky, že si syn Leopold vez‑
me za manželku jeho dceru Marii a s ní získá vlastnický podíl ve sklárně.

Corina Bomann
Čas vlčích máků
Nicole svého otce nikdy nepoznala. Její matka
Marianne o něm nemluvila a minulost halila ml‑
čením. Nicole vždycky toužila po sourozencích,
po velké rodině, vyrůstala však jako jedináček.
O to větší má radost, když téměř ve čtyřiceti
letech zjistí, že je těhotná – ačkoli otec dítěte ji
opustil. Pak se ale dozví, že dítě nejspíš nepři‑
jde na svět zdravé, protože má dědičnou srdeční
vadu. Vyděšená Nicole se vydá za svou matkou, aby se od ní konečně dově‑
děla, kdo byl její otec. Marianne jí po mnoha letech mlčení začne vyprávět
o svém dospívání v poválečné době, o své lásce k francouzštině a pozůstat‑
cích staré nenávisti mezi Němci a Francouzi, kterou měla na svědomí vál‑
ka. A také o jedné dodnes bolestné ztrátě…
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Výstava Josef Lada a Karel Vika
Omlouváme se za chybu v květnových Sadských novinách. Výstava
Josef Lada a Karel Vika se koná v Hrusicích v Památníku Josefa Lady.
Více na: https://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/
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BYDLÍM TADY S VÁMI
a jsem tu pro VÁS.

VOLNÁ MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘÍDIČ/SKLADNÍK

Realitní služby,
jaké si přejete

(VZV, ŘP sk. C, E, prof. průkaz )

PRODEJCE

STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

Martina Boušková
T: 602 681 581

KONTAKT:
Tel.: 606 262 047, 602 100 983
E-mail: kristyna@kralovi.cz

www.martinabouskova.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.

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

G8 Reality
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