SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 7, ročník: 21, vychází 31. 7. 2020

Tradiční řetízkování
a vykopávání
deváťáků
Ani letos na základní škole nechybělo za účasti pana starosty Milana Do‑
koupila tradiční řetízkování deváťáků, které symbolicky zakončilo jejich
povinnou školní docházku v sadské základní škole. Poté je jejich mladší
spolužáci „vykopli“ do světa, kde je čeká jistě mnoho dalších životních
úspěchů a radostí. Některé čeká příprava na vysokou školu na gymná‑
ziu, jiní si vybrali středoškolské a učňovské obory, podle toho, co je baví
a v čem se jim daří. Přejeme jim za celou redakci do dalších studijních let
jen to nejlepší.
Foto: Michal Němeček

ZDARMA

ZPRÁVY Z RADNICE

2

Ze zasedání Rady města Sadská dne 24. června 2020
Program na podporu podnika‑
telské činnosti
V návaznosti na schválení pro‑
středků ve výši 200 tisíc korun
na podporu podnikatelské činnosti
Zastupitelstvem města Sadská je
předkládán ke schválení Projekt
na podporu podnikatelské činnosti.
Rada města schválila program
na podporu podnikatelské činnos‑
ti s termínem podávání žádostí
od 1. 7. do 31. 7. 2020.
Rada města povolila KIC města
Sadská konání triatlonu „Železný

pes 2020“ a závodu „Saďák“ v Sad‑
ské ve dnech 15.‑16. 8. 2020. Obě
akce budou převážně organizovány
na pozemcích města Sadská. Před‑
pokladem je organizační zajištění
akcí a úklid prostor.
Rada města schválila Dodatek
č. 1 k nájemní smlouvě k nebyto‑
vému prostoru v č. p. 77 (Čajenka)
na Palackého náměstí v Sadské,
kterým se nájemní smlouva převá‑
dí na paní Markétu Pilcovou ke dni
1. 7. 2020.

Odkoupení pozemků od Českých
drah
Město Sadská požádalo v loňském
roce o odkoupení pozemků pod
komunikacemi parc. č. 1747/6,
1747/1,1784/2 a 1785 u nádraží
v Sadské společnost České dráhy
a.s., která nyní předložila znalecký
posudek na cenu předmětných po‑
zemků ve výši 458 860 korun a na‑
vrhla kupní cenu ve výši 125 tisíc
korun. Rada města doporučila
ZM schválit odkoupení zmíně‑
ných pozemků za navrženou cenu
125 tisíc korun.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 8. července 2020
Poptávkové řízení – radar pro
MP Sadská
Do vyhlášeného poptávkového
řízení na pořízení měřiče rych‑
losti pro Městskou policii Sadská
podaly nabídku tři firmy, cenově
nejvýhodnější podala firma Ge‑
mos.cz, a to ve výši 286 546 korun
bez DPH s možností rozdělit cenu
na 12 splátek ve výši 9 900 korun
a s odkupem zařízení za zůstatko‑
vou cenu v hodnotě 167 746 korun
bez DPH. Rada města schvá‑
lila pořízení laserového měřiče
rychlosti LaserCam4 na splátky
s následným odkupem za uve‑
denou cenu od firmy Gemos.cz,

Čelákovice. Zároveň RM schváli‑
la kupní smlouvu.
Elektronická aukce – prodej
souboru movitých věcí
Město Sadská má ve svém majetku
11 kusů neupotřebitelného a zasta‑
ralého zařízení, které by bylo třeba
prodat. Nabízí se možnost prodat
zařízení formou elektronické auk‑
ce.
Rada města schválila realiza‑
ci elektronické aukce na pro‑
dej neupotřebitelných movitých
věcí z majetku města firmou Fi‑
nYes s. r. o., Jablonec nad Nisou,
za cenu poskytnuté služby včetně

Poděkování

Děkujeme Městské policii v Sadské a starostovi města p. Dokoupilovi
za poskytnutí dezinfekce v době covidu‑19. Dále děkujeme p. Cibulkovi
za ochranné štíty a dobrovolníkům za ušití roušek.

administrace ve výši 25 800 korun,
v případě druhé nebo zrušené auk‑
ce ve výši 8 800 korun.
Rada města povolila Krajskému
ředitelství Policie hl. m. Prahy ko‑
nání výcviku pohotovostní moto‑
rizované jednotky se zaměřením
na záchranu tonoucích osob na Je‑
zeře v Sadské ve dnech 8., 9., 10.,
13., 15., 27., 28., 30. a 31. 7. 2020
vždy od 12 do 16 hodin.
Rada města vzala na vědomí re‑
staurátorskou zprávu MgA. Marti‑
na Kulhánka o restaurování sochy
sv. Gotharda v Sadské.

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

UPOZORNĚNÍ
V termínu 24. 8. – 31. 8. budou sběrná místa Pod Bory
i Hlouškova uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené
obsluhy a příprav na posvícení.

Velice si této pomoci vážíme, ještě jednou díky.

PARKOVÁNÍ BĚHEM POSVÍCENÍ

Štemberová Marta
vrchní sestra psychiatrického oddělení Sadská

Pro parkování je k dispozici celá ulice Hlouškova.

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byl obrázek okna polorozpadlého baráku, který
najdete v ulici Husově, hned vedle nynějšího Kulturního a informačního centra.
Jako první správně odpověděl pan Josef
Sobotka.

FOTOHÁDANKA NA TENTO MĚSÍC:
I tentokrát tady máme jedno malé okénko. Poznáte, ke které význačné budově v Sadské patří?
Své odpovědi s názvem ulice, čísla popisného, nebo přesného místa zasílejte od pondělí 3. srpna (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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Moderní úpravna v Pístech zajistí lidem dostatek
kvalitní pitné vody
Symbolické přestřižení pásky 16. července definitivně ukončilo
přestavbu úpravny vody v Pístech. Tři nové vrty, modernizace
stávajících šesti a změna a modernizace technologie úpravy
umožňují do vodovodního řadu poslat výrazně více vody a ne‑
jen obyvatelé Sadské mají pitnou vodu zcela bez přídavku
chloru.
Úpravna vody v Pístech funguje od roku 1993 a zásobuje pitnou vodou
mnoho obcí západně od Nymburka, od Zvěřínku až po Kounice, včetně
Sadské. V roce 2019 byla dokončena stavba skupinového vodovodu Bří‑
ství, Starý Vestec, Semice a Přerov, což si vyžádalo zvýšení kapacity pra‑
meniště. „Před intenzifikací úpravny a prameniště jsme mohli odebírat
31,7 litrů za sekundu, což jsme plně využívali. Po vybudování tří nových
vrtů a změně technologie úpravy vody jsme nyní schopni do vodárenské
sítě dodávat 50 litrů za sekundu,“ vysvětlil Miloš Petera, předseda před‑
stavenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. V případě
havárie úpravny vody v Poděbradech může rezervoár v Pístech zásobovat
také Český Brod a Nymburk.
Úpravna se rekonstruovala za plného provozu. „Osadili jsme nové
tlakové filtry a rekonstruovali stávající otevřené filtry, přičemž jsme vy‑
těžili a vyměnili 600 m³ písku. Šest stávajících vrtů surové vody prošlo

sanací a bylo vystrojeno novou čerpací technikou a měřením základních
ukazatelů. Zároveň bylo prameniště rozšířeno o tři nové vrty s hloubkou
15 metrů,“ popisuje průběh výstavby Pavel Chalupa, výrobní ředitel spo‑
lečnosti VCES a. s., která patří k trojici firem, jež měly přestavbu zařízení
na starosti.
Podle Josefa Jiřičného, vedoucího provozu úpravny vody v Pístech i Po‑
děbradech, k technologickým a zároveň ekologickým novinkám patří také
UV lampy, které díky UV záření na závěr ještě dezinfikují pitnou vodu.
Do vody tedy není třeba přidávat chlor jako v minulosti.
Rekonstrukce úpravny vody trvala od listopadu 2018 do června 2020
a celkově stála 143 milionů korun, z čehož 80 miliony přispělo minister‑
stvo zemědělství. Součástí projektu byla také rekonstrukce samotné bu‑
dovy – zateplení, výměna oken a elektroinstalace, změna vytápění z kot‑
le na tuhá paliva na tepelné čerpadlo či úprava okolí budovy. V objektu
vzniklo několik velmi pěkných místností a prostor, které obsluha zařízení
využívat nebude. „Ještě zvažujeme, jak naložíme s nevyužitými kanceláře‑
mi. Dnešní moderní technologie totiž nepotřebují k obsluze tolik lidí jako
v minulosti, takže nám tu vznikly prázdné prostory,“ dodává Miloš Petera.
Jolana Boháčková
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Co se děje se surovou vodou, než ji vodohospodáři
pošlou do vodovodní sítě?
Z vody je nejprve třeba odfiltrovat železo a mangan, dvě složky, které jsou
rozpuštěny v surové vodě čerpané z vrtaných studní. „Je to dané letitým za‑
nášením šelfového příbřežního prostoru, ze kterého vodu čerpáme. Řeka
Labe, než byla regulovaná, meandrovala a přinášela spoustu nánosů, které
se usazovaly v příbřežním šelfu,“ vysvětluje Josef Jiřičný, který má provoz
úpravny na starost. Úpravna je vlastně odmanganovací a odželezovací sta‑
nicí. S dusičnany a dusitany, které mohou trápit domácnosti, jež mají vlastní
studny na zahradě, v této vodě nejsou.
Původně se využívala dvoustupňová sedimentace a otevřená filtrace. „Nyní
jsme opustili sedimentaci a provádíme dvojí filtraci, což je rychlejší a účin‑
nější způsob. První stupeň představuje tlaková filtrace a druhý stupeň ote‑
vřená,“ vysvětluje technik. Právě zmíněná tlaková filtrace patří k novinkám,
otevřené filtry se renovovaly.
V prameništi je devět vrtů hlubokých zhruba 15 metrů. V každém je po‑
norné čerpadlo, které se dle potřeby využívá. Voda se následně provzdušní

a okysličí, čímž oxiduje železo rozpuštěné ve vodě. „Voda je navíc dle potřeby
dotována roztokem manganistanu draselného, který slouží k oxidaci man‑
ganu rozpuštěného ve vodě. Jiné chemikálie zde nepoužíváme,“ říká Josef
Jiřičný.
Voda přichází na tlakovou filtraci, ze které proudí na otevřenou filtraci – kla‑
sickou pískovou. Obrovsky účinná je podle pana Jiřičného ale již tlaková fil‑
trace, otevřená filtrace představuje takovou pojistku.
Posledním bodem je dezinfekce, která odstraní případné bakterie. Již se ale
nepoužívá chlor jako v minulosti. „Moderní a ekologičtější způsob je dezin‑
fekce pomocí UV záření. Jedná se vlastně o simulaci sluníčka, které má ob‑
rovské dezinfekční účinky. Případné bakteriologické zatížení UV záření oka‑
mžitě zlikviduje,“ dodává odborník.
Pak se pitná voda akumuluje ve vodojemu, odkud teče k jednotlivým
spotřebitelům.
Jolana Boháčková

INZERCE
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„Bejvávalo“ – Sadští blázni a postavy svérázné…
(část čtvrtá a poslední)
Jednou jsem zde již zmínil dnes již neexistující domek v „Azylu“, který stál před hřbitovem a ve kterém bydlel „starej Škvarek“. Tahle adresa byla vůbec vyhlášená, protože sem byly
po roce 1989 umisťovány bytem nejroztodivnější postavy,
které by jinak nejspíš skončily jako bezdomovci někde na ulici.
Například Jiřinka Randáková (Sedláková) se svým druhem
„Stehlíkem“ – on byl takovej „věchejtek“ a byl těžce „chabrus“
na nohy, zato co se týkalo chlastu, tak byl přeborník. A tak ho
Jiřinka dost často odněkud domů tahala na kole „skládačce“,
totálně „zežranýho našrot“. Ovšem Jiřinka, tak to byl případ
sám o sobě. Téměř na každého, kdo šel na hřbitov, povykovala
od baráku a pořád sprostě nadávala, což často završila tím, že
šla k cestě demonstrativně vylít kbelík se splašky a jinými odpornými věcmi.
V „Azylu“ bydlel i Milan Henyš, zvaný „Čert“. Ten taky chlastal
prví ligu. Jenže pak přišel díky cukrovce o nohy a na pivo jezdil
na vozíku. Když na to tak s odstupem doby koukám, tak jeho výkony při návratu domů na vozíku ( protože odevšad to měl domů
do kopce) byly normálně hodny „paraolympijských medailí“.

Z bezdomovce boháčem
Další postavou, která měla v „Azylu“ přidělenou svou komůrku,
byl i jakýsi Kovácz. Ten se rozvedl se svou ženou a z toho mu
úplně šiblo v palici. Přidělený bejvák v „Azylu“ vlastně ani vůbec
nevyužíval a spal, kde se dalo – v kontejnerech na odpad, mezi
krávami na statku a podobně, takže byl vlastně „první sadský
bezdomovec“. Říkali jsme mu „Johny Kontejner“, což bylo v roce
1993, kdy jsem už pracoval na radnici. Tenkrát jsme ho naháněli
všude možně, ale výsledek byl marný. Jednou vyskočil z kontejneru, kam ženský vysypávaly odpad, jindy vyděsil dojičky, když
šly ráno dojit krávy. Vybíral po městě koše a dojídal, co jiní vyhodili. Nakonec se ho podařilo polapit a byl předán do léčebného
sanatoria „U lesa“. Když tam nastoupil, tak měl 45 kilo „i s postelí“, jenže tam se velice rychle adaptoval, a protože poctivě
dojídal zbytky po ostatních spolubydlících, měl do roka dobrých
130 kilo! O vycházkách chodil do „Dřeváku“ naproti na dortíček
a kupoval si tam časopisy s „prasárničkama“ pro inspiraci. Sázel
i Sportku a jednou, už jako pacient, vyhrál 750 tisíc! Dokonce se
„v blázinci“ znovu oženil.
Svéráznou sadskou postavou byl i „starej Broulík“. Bydlel
na „Starý lékárně“ a byl uznávaný chovatel holubů. Říkalo se
mu ale většinou „Spálená Pr… (Pozadí)“, ale tento příběh zde
nechci rozebírat… Broulík byl sice malej, ale spiťar nejvyššího
kalibru. No, a když byl „nalitej“, tak byl příšerně vlezlej a rejpavej, takže doslova na zabití. Bohužel „nalitej“ byl vlastně pořád a setkat se s ním někde v hospodě byla tragédie a vždy šlo
o průšvih. Díky jeho kecům ho vždy někdo po chvíli vynesl
z hospody ven a někam zahodil. Bohužel pokaždé se vrátil a vše
se opakovalo…

Sekačka na pivo nejezdí
Nemohu zde nevzpomenout ani na Zdendu Novotného, zvaného „Terminátor“ a jeho družku Andulu Fedákovou. On byl
bývalej kriminálník a slušnej alkoholik. Byl dlouhej a hubenej,
na jedno oko neviděl a proto se mu říkalo Terminátor. Ona byla
kresba: Hieronymus Bosch - Čarodějnice a úl

malá a zavalitá, cca 140 kilo, no prostě úžasná dvojka! Svého
času dělali oba na radnici pomocné práce, jako je úklid a sekání
trávy. Dodnes si vybavuju, jak dorazili na dílnu u radnice, že jim
nejde natočit sekačka. No a bodeť by šla natočit! Cestou se totiž
stavili na občerstvení na křižovatce, v hospodě „U Maličkých“.
No a zatím, co se občerstvovali, někdo jim nalil do sekačky plnou
nádrž piva. Takže sekačka fakt nešla. Původně bydleli ve dvoře
„U Dvořáků“, ale poté, co se vzali, dostali byt ve Spořitelně.
Smutné je to, že „Andula“ po roce umřela na obyčejný zánět slepého střeva. Bohužel doktoři při její hmotnosti nedokázali určit,
co jí vlastně je, a když na to přišli, bylo už pozdě…
Nezapomenutelný byl ale i „Páter Fišer“, zdejší farář (věřící mi
teď prominou). Sám říkal, že je řeholník z řádu Benediktýnů
a zde je tak trochu „z trestu“. Co měl ale velice rád, byla Becherovka, jejíž spotřebu měl opravdu slušnou. Do historie Sadské se
pak zapsal hlavně jako jedna z obětí orkánu „Kyrill“ v České republice. Vlastně ho nezabila samotná bouře, ale šok, když za ním
na dvoře fary spadly ve větru plechy opřené o kůlnu a on to neudejchal. Dej mu Pán Bůh věčné nebe.
Svéráznou sadskou postavou byl i Josef Sedlák. Vlastnil barák
ve Spálence, ale nakonec nějakým záhadným způsobem skončil
na ulici jako bezdomovec. Přespával, kde se dalo, ale nakonec ho
našli mrtvého v bývalým strážním domečku u šraněk v ČS armády.

Sběratel všeho možného
Jednou z posledních svérázných postaviček Sadské, kterou bych
zde zmínil, byl Karel Doubrava. Vlastnil dva baráky ( jeden v ulici Hálkova a druhý v Jindřichovce). Čím ovšem byl proslulý, tak
to byl sběr veškerého možného i nemožného haraburdí. Kdekoli
byl pohozený nějaký odpad, nebo kontejner s odpadem, vždy ho
dokonale prozkoumal a vše potřebné, co v něm našel, si odvezl
domů, aby to pak někde prodal.
Zde bych svoje vyprávění asi ukončil… Ne, že by nebyly další význačné sadské postavičky do vyprávění, ale dohodli jsme se, že
budu psát pouze o lidech, kteří již nežijí… Takže další pokračování bude muset napsat někdy příště už někdo jiný…
Na úplný závěr bych zde chtěl poděkovat všem, kteří mi napsali
nejrůznější připomínky k mému vyprávění, nebo doplnili mojí nevědomost a upřesnili detaily příběhů. Samozřejmě jsem díky tomu
byl upozorněn i na další postavy, které se mi prostě nevybavily,
nebo jsem je opomněl. Například „Starej Koblih“, kterého fakt nepamatuju, nebo „starý Holas“, který bydlel v „Riegrovce“ a býval
často viděn, jak pádluje na lávce u komína, a další a další…
Michal Němeček
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Zveme Vás na Víkend plný zábavy a odpočinku NA HŘIŠTI U SOKOLOVNY.
Ulice Riegrova (u školy): Sobotní prodejní jarmark
Ulice Za Sokolovnou: Zábavný program – hřiště u sokolovny
Náměstí Palackého: POHÁDKA A VÝSTAVA V KNIHOVNĚ
Celé náměstí Palackého: Lunapark manželů Třískových
Možnost parkování: celá ulice Hlouškova

SOBOTA 29. SRPNA STŘEDOVĚK V SADSKÉ 13-18 hodin
ZAHÁJENÍ – KAPELA JAGABAB 13 hodin – Tato skupina, která

osobitým a rockovým způsobem interpretuje středověkou gotickou a renesanční hudbu,
nás bude provázet celé odpoledne.

SÍLA OSUDU 13.30 hodin – Pohádkově mystický příběh o lásce a zradě, zločinu
a trestu. Uvidíte tři příběhy: „Zrada a smrt“, „Štěstěna“ a „Vrtkavý osud“ plné soubojů,
lásky a šarvátek tak, jak se odehrávaly v dávném středověku. (Allgor)
VERBOVÁNÍČKO 14.25 hodin – Veselé hrátky pro kluky a holky, rytířský výcvik

s humorem (Allgor)

NOC V OBRAZÁRNĚ 15.10 hodin – Šermířsko‑taneční příběh pro děti
i dospělé plný sličných dam a statečných pánů (Iris)
KRÁLOVSKÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ 16 hodin – Brilantní souboje
v krásných celoplátových zbrojích s meči, palcáty, štíty i bijáky (Allgor)
POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY 16.40 hodin – Známé pohádkové písničky
v podání DS Vánek Sadská potěší všechny malé diváky (Vánek Sadská)
POVÍDKY Z DĚRAVÉ KAPSY 17.10 hodin – Šermířsko‑taneční divadelní

příběh pro děti i dospělé (Iris)

POSVÍCENSKÝ MEJDAN 21 hodin – Tradiční posvícenská zábava
s tombolou pod širým nebem na hřišti s hospůdkou Sokolovna. Hraje kapela POHODA.
Rezervace kic.sadska@email.cz, nebo sms: 603 891 304. Vstupné 90 Kč
NEDĚLE 30. SRPNA DIVOKÝ ZÁPAD Z PĚNKAVOVA DVORA
od 14 do 17 hodin | hřiště u sokolovny

Interaktivní humorná a poučná série vystoupení o životě na divokém západě

VÝSTAVA PLYŠOVÝCH MEDVĚDŮ A STRAŠIDEL

od 10 do 16 hodin | Knihovna K. Viky (Palackého nám. 3)
plná pohádek a vyprávění kouzelného principála pana Zajíčka

PONDĚLÍ 31. SRPNA SLAVNOSTNÍ KONCERT

18 hodin | Kostel sv. Apolináře

POZVÁNKY

7

Kulturní a informační centrum města Sadská
Vás srdečně zve na

Kostel sv. Apolináře

PONDĚLÍ 31. SRPNA
18 HODIN

JANA JEHLIČKOVÁ – soprán
ALENA ŽÁKOVÁ – housle
JOSEF PROKOP – varhany
Zazní známá díla hudebních mistrů, např. F. Schubert - Ave Maria,
R. Binge - Alžbětinská serenáda, A. Vivaldi - Siciliano,
G. F. Händel - árie Lascia ch’io pianga z opery Rinaldo a další.
Vstupné 110 Kč, senioři 80 Kč, děti do 12 let zdarma.
Vstupenky zakoupíte v KIC města Sadská, Husova 1137, Sadská, kic.sadska@email.cz

Městská knihovna K. Viky pořádá

LETNÍ
BURZU
KNIH

Interaktivní humorná a poučná série vystoupení o životě na divokém
západě. Uvidíte všechny tradiční westernové postavy: kovboje,
Indiána, vojáka, pistolníka, ale taky tesaře a koně cvičeného
indiánským způsobem. Všechny dovednosti si sami vyzkoušíte:
práskání bičem, házení lasem, vrhání nožů, sekerek, házení oštěpem,
rozdělávání ohně, sekání trámu a další.

Prázdninové hrátky
pro děti

„Dejme knihám další šanci.“

MÍSTO KONÁNÍ

před knihovnou
(při nepříznivém počasí v průchodu)

TERMÍN

KDY: KAŽDOU STŘEDU 9-11 HODIN
KDE: NA ZAHRADĚ ZA KNIHOVNOU

čtvrtek 20. srpna
K dispozici budou knihy vyřazené
z knihovního fondu a dary našich
čtenářů.

VYBRANÉ STŘEDY K NÁM PŘIJEDE DIVADÉLKO ÚSMĚV Z
CHOTĚBOŘE.

ZAČÁTEK POHÁDEK V 10 HODIN.

CENA DOBROVOLNÁ
Přijďte si vybrat knihu na léto!

12. 8. Jak si pejsek popletl lentilky a léky
26. 8. Kouzelné slůvko

Z KNIHOVNY
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Petra Martíšková
LÉTO V SÍTI
Naty chce aspoň rok žít jako normální holka
a v klidu odmaturovat. Kvůli práci rodičů už
procestovala skoro celý svět a využila toho as‑
poň k parádnímu profilu na Instagramu, který
ji proslavil. Může ale někdo jako ona vůbec vést
normální život? A co teprve když se spřátelí
s Alexem, který sociální sítě a všechno s nimi
spojené přímo nesnáší?

Trilogie pro dívky od Jenny Hanové
LÉTO, KDY JSEM ZKRÁSNĚLA
BEZ TEBE TO NENÍ LÉTO
VŽDYCKY BUDEME MÍT LÉTO

Jakub Pokorný
VÝLETNÍK
Je hezčí Frýdek, nebo Místek? Jak vypadá „cesta
kolem Světa za 80 minut“? Je Bavorov opravdu, co
jsou Vodňany, jak se zpívá v lidové písničce, a kde
je střed České republiky a proč není jen jeden? Ob‑
jevování české krajiny může být dobrodružstvím
a hravou „bojovkou“, jak ukazují sloupky Český
výletník, které vycházejí už tři roky v MF DNES
v příloze Víkend. Kniha Výletník Jakuba Pokor‑
ného shrnuje 100 sloupků s mapkami a fotkami,
z nichž některé jsou úplně původní a v novinách nikdy nevyšly.

Andrea Kábelová
VESELÁ SVINĚ S RAČICÍ
A DEPKOU
Kniha o nemoci, které se obává snad každá žena.
I o ní jde ale vyprávět s humorem. Příběh o životě
s rakovinou prsu, vyprávění syrově upřímné, pří‑
močaré, bez patosu, ale i sarkastické a vtipné. Ta‑
ková je kniha publicistky Andrey Kábelové. S nad‑
hledem a často i s černým humorem v ní popisuje
svůj osobní příběh.

Jaromír Jindra
PŘÍPAD ŠÍLENÉHO TAMBORA
Pro Belly je každoročně nejdůležitějším obdobím léto, protože všechno
pěkné a kouzelné se jí děje od června do srpna. Během zimy pouze počítá
týdny do začátku dalšího léta, kdy konečně vypadne pryč z města a uvidí
zase staré známé tváře. Zvlášť kluky. Někteří jsou pro ni jako bratři, někteří
jsou její první lásky, ale většinou je to něco mezi tím. Tentokrát však přijde
léto, kdy se z káčátka stává labuť a všechno se začne měnit.

Peter May
SKÁLA
Skála je detektivní román vzácné síly a představi‑
vosti odehrávající se v kulisách, které připomínají
velké anglické romány 19. století. Je možno ho
zařadit do kategorie tzv. literary crime, tedy kri‑
mi psané kvalitním literárním stylem, přesahují‑
cí hranice žánru, která je dnes globálně úspěšná
především díky severským autorům od Mankella
přes Larssona, Keplera a další.

ZA OKNEM
Za vším hledej číslo 19. Nemoc, kterou se během
pár měsíců nakazily miliony lidí a která ochro‑
mila ekonomiku světa, se jmenuje covid‑19.
V reakci na ni se 19 spisovatelů rozhodlo pomoci
v boji proti jejím dopadům. Každý z nich napsal
pro tuto knihu povídku či esej o životě s epidemií
za zády. Sbírka je výjimečná nejen velkými jmény
autorů, ale i tím, že 19 % z výtěžku prodeje bude
věnováno na charitativní účely.

Vlastimil Vondruška
POMSTA BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Vok z Rotštejna, který se honosí erbem Markvar‑
ticů, přijde za nevyjasněných okolností o man‑
želku Anežku, kterou najdou mrtvou pod ská‑
lou, na níž se jeho hrad tyčí nad krajinou jako
orlí hnízdo. Její smrt uzavře královský popravce
jako nešťastnou nehodu, jenže záhy je zabit i on.
Na pohřeb paní Anežky se sjede zástup příbuz‑
ných, a právě tehdy zahlédne jeden z hostů mrt‑
vou šlechtičnu, jak se plíží po nádvoří…

Tajuplná krajina jižních Čech v první polovině
17. století, města Třeboň a České Budějovice s při‑
lehlými vesnicemi i samotami jsou dějištěm vyprá‑
vění o lidech, kteří se v rozhodujícím okamžiku
svého života ocitli pod klenbou temné mučírny bu‑
dějovické radnice.

Jan Řehounek
STO PADESÁT LET ŽELEZNICE
V NYMBURCE
Historie železničního uzlu v Nymburce, Se‑
verozápadní dráhy, České obchodní dráhy.
Výtopna – lokomotivní depo – DPOV, že‑
lezniční dílny, Kolonie, železniční učiliště,
železničářská tělovýchova, Kulturní dům
železničářů, železniční muzeum.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

POZVÁNKA
Srdečně zvu rodiče přijatých dětí k
předškolnímu vzdělávání do MŠ Sadská
na informativní schůzku, která se
uskuteční
v úterý 25. 8. 2020 od 15:30 hodin
ve třídě Berušek, Za Sokolovnou 885.
Na programu setkání je seznámení
s důležitými provozními informacemi,
Školním řádem, Školním vzdělávacím
programem a s rozdělením dětí do tříd.
Dana Kaplanová
ředitelka MŠ Sadská

Z KULTURY A Z KNIHOVNY
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Premiéra hry o „konečném řešení klimatické krize“
v Evropě
Premiérové představení divadelní hry s názvem Konference mohli di‑
váci vidět 25. června. Režisérem nové, výjimečně nekomediální inscenace
Divadelního spolku Klicpera Sadská je Jan Pleskač a vznikla na základě
divadelní hry Konference ve Wannsee. Zpracování DS Klicpera Sadská se

ovšem odehrává v roce 2042 ve Švédsku, kam se sjíždějí vysoce postave‑
ní členové SFK (Skolstrejk För Klimatet – Stávka za klima), aby na tajné
schůzce probrali konečné řešení klimatické krize v Evropě.
(red)

Prázdninové hrátky
Naše prázdninové hrátky za knihovnou už běží v plném proudu. Každou
středeční dvouhodinovku (9‑11h) hrajeme hry, převlékáme do kostýmů,
čteme z knížek, tvoříme z různých materiálu, vymýšlíme různé soutěžní
otázky. A k tomu nechybí odměna. Také k nám zavítalo divadélko Úsměv

Ludmily Frištenské z Chotěboře. Již v červenci se zahrály dvě pohádky
a další dvě na vás čekají 12.a 28. srpna. Děti neváhejte a přijďte za námi,
u nás se nudit nebudete.
Vaše knihovnice

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
Městské knihovny K. Viky v Sadské
1. červenec – 31. srpen 2020

PONDĚLÍ zavřeno
ÚTERÝ 10:00 – 12:00
12:00 – 13:00 polední pauza
13:00 – 18:00
STŘEDA 12:00 – 15:00
ČTVRTEK 08:00 – 14:00
PÁTEK zavřeno
Hezké léto vám přejí vaše
KNIHOVNICE
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TIP NA VÝLET

Tip na výlet v okolí Sadské
Když není zrovna tropické letní počasí, někdo truchlí po hor‑
kých dnech na pláži, ale výletníci se radují. Pro kolo, brusle,
nebo trekové boty a batůžek na zádech není nic lepšího než
modrá obloha, lehký svěží větřík a teplota do 25 stupňů. Kdo
už má dovolenou za sebou, nebo na ni teprve čeká, možná mu
přijde vhod tip na malý výlet v krásném okolí Sadské. Cesta je
dlouhá necelých 7 km, vede polem, lukami a lesem. Dá se jít
pěšky, nebo se svézt na kole, v pohodě ji zvládnou i děti.
Vycházíme z Palackého náměstí do Kostelní ulice, která kdysi bývala
centrem dění v Sadské. V kopci stávala hrázděná radnice (vyhořela 1827)
a před ní se na rynku konaly trhy, prodával se dobytek i řemeslné výrobky.
Proti radnici se nacházel Paroubkův dům chudých, který po rekonstrukci
slouží jako obytný dům. V horní úrovni ulice odbočíme doprava do ulice
Dr. Sokola a hned druhou odbočkou se dáme doleva. Projdeme ulicí Je‑
semany a pokračujeme polní cestou pod svědeckým vrchem. Pokud máte
rádi malebné prostředí okolo kostela a chcete se podívat, zda jsou vidět Kr‑
konoše, můžete vrch projít a pokračovat podél hřbitovní zdi rovně. U kos‑
tela Sv. Apolináře mimo jiné najdete několik kamenných sloupků naučné
stezky s informacemi, protože v těchto místech se kdysi začala psát histo‑
rie Sadské. Můžeme si představovat, jak asi Sadská vypadala ve svém nej‑
slavnějším období počátkem 12. století, kdy na vrcholu stával knížecí hrad
s opevněním. Polní cesty se za kopcem setkají a my budeme pokračovat
rovně, až dojedeme k vyvýšeným místům zvaným „Horka“(194 m n. m.).
V některých mapách najdeme názvy i „Horky“ nebo „na Horkách“.
Údajně se jedná o keltskou mohylu navršenou na hrobu mrtvého váleční‑
ka (historický a poetický průvodce Bohumila Hrabala.) A podle jiné staré
pověsti byla z hradu a kapituly vyhloubena tajná úniková chodba. Vchod
se prý nacházel v jednom ze sklepů v současné farské zahradě u kostela.
Chodba měla dva východy. Jeden končil pod kopcem poblíž Bahníkova
mlýna (ve městě) a druhý ústil zde u Horky. Místní samozřejmě dobře vědí,
že když budou pokračovat v cestě, dojdou k osadě zvané Na Zámku.
„Na zámkách,“ „Na zámečku,“ případně „Zámek“ je rekreační osada,
která se nachází v katastrálním území Sadská, ale ze tří stran sousedí s hra‑
nicí obce Hradištko – Kersko. Název tedy nepochází ze zaniklého zámku,
tvrzi, nebo hradu, ale dvě území zde do sebe zapadají jako zámek. Projde‑
me „zámkem“ stále rovně, dokud se před námi neobjeví tichá hladina ryb‑
níčku Káň a zaniklá tvrz Kří.
Bývalé tvrziště Kří je archeologická lokalita, kde stávala tvrz s vodním
příkopem, jako součást zaniklé vsi „Lhoty u Kří“. Obec zanikla pravděpo‑
dobně v roce 1420, kdy okolí Poděbrad plenila uherská vojska krále Zik‑
munda. Nepatrné vyvýšeniny prozrazují pozůstatky středověkých domů
postavených ve dvou dlouhých řadách táhnoucích se ve směru sever – jih.
Z tvrze zbyl pouze pahorek, obehnaný vodním příkopem. Ještě více se

dozvíme z informační tabule naučné stezky Bohumila Hrabala, která tudy
vede. Odtud se pak vydáme vpravo a hned na další křižovatce doleva a už
jsme na cestě zvané Nymburačka, čili Aleji číslo 8. Již ve středověku byla
součástí cesty z Prahy do Nymburka (tehdy Svinibrodu) přes Písty a Zvěří‑
nek a jako jediná nesvírá s hlavní kerskou silnicí pravý úhel.
Vyjeli jsme na silnici zvanou Betonka, nedaleko restaurace Hájenka.
Můžeme navštívit Lesní ateliér Kuba v Kersku s keramickou dílnou a ob‑
chůdkem, napít se ze Svatojosefského pramene, posedět ve stejnojmenné
restauraci a pak se vydat zpět Naučnou Hrabalovou stezkou, která končí
na panenské cestě u Třebestovic.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

ZE SPORTU
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Střípky z činnosti Mysliveckého spolku Sadská
V průběhu uplynulého mysliveckého roku nás ani covid‑19
nezastavil v naší činnosti, což je především ochrana přírody
a vypouštění ubývajících druhů divoké zvěře do přírody. S tím
samozřejmě souvisí i tlumení škodné a přikrmování.
Od města Sadská máme pronajatá políčka, která pravidelně obhospo‑
dařujeme, a tím vytváříme lepší prostředí pro drobnou zvěř.
Do našich řad chceme přilákat mladé adepty, proto se aktivně podílíme
na práci s mládeží základních škol Hradištka i Sadské. Jde nám především
o to, aby příští generace žily v souladu s přírodou a potkávaly volně žijící
zvěř při procházkách lesem, polem i loukami, a ne jen na obrázku nebo
v ZOO.
Veškerá tato činnost je podmíněná i finančními příspěvky od obce Hra‑
dištko i města Sadská, za což jim děkujeme. Přejeme všem krásné léto
plné zážitků v přírodě.
Jana Frcková,
jednatelka spolku

Tenisová sezóna 2020 v plném proudu
Příprava tenisového areálu na novou sezónu byla letos ovliv‑
něna koronavirovou pandemií a s ní spojenými vládními opat‑
řeními. Jednalo se zejména o opatření v rámci ochrany nejvíce
ohrožených skupin obyvatel. U tenisového oddílu se to týkalo
hráčů starších 65 let, kteří měli do 1. května 2020 vstup na kur‑
ty zamezen.
I přes hygienická opatření v souvislosti s covid‑19 byla tenisová sezóna
zahájena 16. dubna 2020, což bylo o pouhých pět dní později než v loň‑
ském roce. Bylo to možné díky mladým hráčům ze skupiny „Tenisové hvěz‑
dy“ a členům TO mladším 65 let, kteří zprovoznili oba dva kurty a připravi‑
li je na zahájení provozu.
S prvním uvolněním opatření, které umožnilo provozovat individuál‑
ní sporty ve venkovních prostorách, jsme mohli tenisový areál otevřít. Při
hře bylo třeba dodržovat všechna daná hygienická opatření, tj. ze začátku
uzavřená šatna a WC, používání roušek a dezinfekce na ruce, dodržování
rozestupů mezi hráči a maximálně osm hráčů v areálu. Postupně dochá‑
zelo k dalšímu uvolňování a v současné době jsou tenisové kurty v plném

provozu. Od zahájení sezóny do konce července bylo zadáno celkem 143
rezervací a bylo odehráno 226 hodin.
Již čtvrtým rokem používáme elektronický rezervační systém iSportsys‑
tém, který nám rezervace zpřehlednil a zjednodušil. Noví zájemci se pro
využití tohoto on‑line rezervačního systému musí registrovat na https//:
tenis‑sadska.isportsystém.cz.
Zahajovací turnaj sezóny v deblu se uskutečnil po uvolnění opatření
v sobotu 6. června. Celkem přišlo 20 hráčů z řad členů tenisového oddílu.
Vítězem se stala dvojice K. Ullrich a J. Čermák. Vzhledem k tomu, že začí‑
ná hrát tenis stále více žen, uspořádali jsme 27. června historicky 1. ročník
turnaje v mixu. Zúčastnilo se celkem osm dvojic. Tento turnaj vyhráli N.
Šabachová a V. Polák. Vzhledem ke kladným ohlasům zúčastněných chce‑
me tuto akci vždy koncem měsíce června pořádat i v dalších letech. Máme
již určen termín pro rok 2021, a to sobotu 26. června. Na září plánujeme již
4. ročník tenisového turnaje dvojic Sadské rakety 100+.
Jaroslava Kynclová,
tenisový oddíl

POZVÁNKY A INZERCE
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Srdečně zveme nejen všechny závodníky
a jejich psí kamarády na víkend plný pohybu
pod záštitou
Kulturního a informačního centra města Sadská

Martina Boušková
Realitní makléřka

SADSKÉ JEZERO A OKOLÍ
15. - 16. SRPNA

Virtuální
prohlídky
Matterport

360

TRIATLON O ŽELEZNÉHO PSA
28. ROČNÍK
15. SRPNA

Závod má prověřit fyzickou zdatnost, ovladatelnost
a vzájemnou souhru mezi psem a psovodem.
Je určen amatérům i profíkům.

Pro obyvatele
Sadské, NBK a okolí

MAXIČKOVSKÝ SADÁK

Revoluce v realitách

ZDARMA

16. SRPNA

Skvělý nástroj pro
prezentaci vaší nemovitosti

Můžete se těšit na bikejoring, scooter, canicross, včetně
kategorií příchozí a děti v disciplíně canicross.

Rychlejší a jednodušší
prodej nemovitostí

VÍCE NA: O-ZELEZNEHO-PSA.WEBNODE.CZ

Zajistím od A do Z

i

602 681 581
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.

VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘIDIČ/SKLADNÍK

(VZV, ŘP sk. C, E, prof. průkaz PODMÍNKOU)

ŘIDIČ/SKLADNÍK (ŘP sk. B)
PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
KONTAKT:
Tel.: 606 262 047, 602 100 983,
E‑mail: kristyna@kralovi.cz
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