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Jak jsem fotil letošní novoroční ohňostroj
Pořídit dobré a kvalitní fotky sadského novoročního ohňostroje je
pro mě vždy prestižní záležitost, což ale znamená i řádnou přípravu. Nejprve je třeba vybrat místo, odkud by byl nejlepší, nebo hodně
zajímavý pohled na celou tu úžasnou scenérii s okolím, a pak zvládnout vše i technicky. V neposlední řadě svou roli hraje také počasí.
Už jsem fotil zdejší ohňostroje v mraze mínus 15 stupňů, v mlze
i ve větru, ovšem letošní ohňostroj se vymykal úplně všemu. Vítr,

který převracel popelnice, a k tomu déšť padající z nebe… Mám sice
úžasný voděodolný fotoaparát, se kterým můžu klidně fotit i ve sprše, ale optika objektivu a její zákony se s kapkami deště na skle nemají rády. Nakonec jsem v zoufalství zavolal kamarádovi (kterému
touto cestou moc děkuji) bydlícímu v horním patře paneláku v ulici
Rašínově a celou scenérii nafotil v závětří a suchu jeho balkonu.
Michal Němeček

Plány a rozpočet města v novém roce
Zastupitelstvo Sadské na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet města na rok 2019 se schodkem
7,8 milionu korun. Celkové příjmy by měly dosáhnout
62,1 milionu korun a celkové výdaje 69,9 milionu korun.
Výdaje zahrnují finance na provoz města a jeho institucí, které
zůstávají přibližně ve stejné výši jako v roce 2018, a také částky
na investice a opravy ve výši 18,8 milionu korun. Největší díl opět
připadne na komunikace a chodníky, jejichž stavby a opravy budou
stát 10,7 milionu korun.

Město chce v letošním roce rekonstruovat ulici Resslovu, kde
bude vybudována kanalizace a následně opravena komunikace
i chodníky. Další investice půjdou do chodníků v ulicích Za Sokolovnou, K. Světlé a Hlouškova, v nichž vyměníme také veřejné
osvětlení. Na opravy a výměny veřejného osvětlení radnice vyčlenila celkem dva miliony korun. Nejvíc se výměna lamp projeví v ulicích Husova a Hálkova. První investiční akcí v roce 2019 bude výstavba chodníku na nymburském konci Hálkovy ulice mezi ulicemi
Choděrova a Nymburská.
pokračování na straně 3
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Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská 17. prosince 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
prodej následujících pozemků
v k. ú. Sadská, obec Sadská, zapsaných na LV č. 2344 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrálním pracovištěm
Nymburk, pro katastrální území
Sadská, za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 504 korun za 1 m2,
tj. za celkovou cenu 483 336 korun
v devíti splátkách paní S. Č. a panu
J. Č (rozpis pozemků v tabulce).
Záměr byl zveřejněn ve dnech
22. března až 9. dubna 2018.
Zastupitelstvo města schválilo:
rozpočet města Sadská na rok
2019
poskytnutí dotace pro rok 2019
CSZS Poděbrady o.p.s., ve výši
485 700 korun a zároveň schválilo
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
příkazní smlouvu s městem Městec Králové na zajišťování ostatní

dopravní obslužnosti v roce 2019
za částku 200 korun na občana, tj.
za celkovou částku 648 600 korun.
smlouvy o spolufinancování
a o zápůjčce při realizaci stavby
„Sadská – kanalizace
v ulici Resslova“ podle Parcelní
§ 1746 a násl. a pod- číslo
le § 2390 a násl. občanského
zákoníku 1261/1
č. 89/2012 Sb., v platném
znění, č. 106/2018
1261/2
následující termíny zasedání ZM v roce 2019: 1261/3
6. 2., 17. 4., 12. 6., 11. 9.,
6. 11., 16.12.
1268/5
veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuál- 1264
ní investiční účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje, evidenční číslo poskytovatele S‑8527/REG/2018, Celkem
městu Sadská v rámci

projektu „Výstavba venkovního
workoutového hřiště pro základní
školu a akce města“ ve výši 200 tisíc korun.
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Ze zasedání Rady města Sadská 18. prosince 2018
Rada města schválila:
výzvu města Sadská k podávání žádostí o individuální dotace
na činnost v roce 2019 nebo na jednorázovou akci v roce 2019
smlouvu na zajištění ohňostroje
v Sadské 1. ledna 2019 v 17 hodin
s panem Vladimírem Dvořákem
zveřejnění záměru města prodat
pozemek p.č. 2111/26 o výměře
28 m2 a pozemek p.č. 2211/27 o výměře 3 m2 panu Z. C.
příkazní smlouvu č. 1/2019 s panem Milanem Velechovským IČ:

49860364, Sadská, kterou příkazce obstará činnost odpovědného
zástupce v silniční dopravě provozované velkými vozidly od 1. ledna
2019 do 31. prosince 2020 za odměnu ve výši 5 tisíc korun ročně
darovací smlouvu s firmou HALKO stavební společnost, s.r.o., Kolín, na základě které tato firma daruje městu Sadská finanční částku
ve výši 5 tisíc korun na novoroční
ohňostroj
zveřejnění záměru města Sadská
prodat byt č. 1 v čp. 256 v Kostelní

ulici obálkovou metodou nejvyšší
nabídce s tím, že minimální částka
pro podání činí 1 800 000 korun
s termínem podání do 25. ledna
2019
Do výběrového řízení na akci
„Chodník Hálkova severní část“ podaly nabídky dvě firmy, a to Matex
HK s.r.o, Hradec Králové a HALKO
stavební společnost s.r.o., Nová
Ves I. Cenově výhodnější nabídku
podala firma HALKO. Rada města schválila jako dodavatele akce

Ze zasedání Rady města Sadská 9. ledna 2019
Rada města schválila:
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – zpevněné
plochy na parcele 1649/1 o výměře
533 m2 v areálu firmy ISOSTAV
a. s. pro skladování stavebního materiálu v roce 2019 s firmou ISOSTAV, a.s., Sadská, za cenu 6 korun
za 1 m2 skutečně využité plochy bez
DPH za každý měsíc trvání nájmu.
darovací smlouvu s firmou CPOS
s.r.o., Sadská, na základě které tato
firma darovala městu Sadská finanční částku ve výši 4 tisíce korun
na novoroční ohňostroj
pronájem části pozemku
č. 1715 v k. ú. Sadská ve vlastnictví
města Sadská na Palackého náměstí o výměře 12,5 m2 za cenu 500
korun za 1 m2 ročně firmě JIP východočeská a.s, Pardubice, za účelem vybudování prostoru pro stojany na kola. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 6. až 22. prosince 2018.
RM zároveň schválila Nájemní

smlouvu na pronájem části předmětného pozemku.
smlouvu na poskytnutí užívacích
práv k SW Platební terminál pro
dvě pracovní místa za celkovou
cenu 4 816 korun + roční udržovací poplatek 1 520 korun bez DPH
s firmou Alis s.r.o., Česká Lípa
smlouvu o dlouhodobém pronájmu dvou lahví na stlačené plyny na období 1. března 2019 až
28. února 2022 za cenu 7 300 korun + DPH za 1 lahev na celou dobu
pronájmu se společností Linde Gas
a.s., Praha
cenovou nabídku firmy Lesy Deblice na provedení prací – kácení 68
nebezpečných či přestárlých listnatých stromů rostoucích mimo les
v oblasti Jezero/Vodrážka ve výši
cca 136 tisíc korun bez DPH (cena
může být ovlivněna náročností úkonů při vlastní těžbě vzrostlých stromů) s tím, že nabídka předpokládá
také výkup dříví z předmětných

stromů za cca 53 tisíc korun (dle
kvality dřeva).

„Chodník Hálkova severní část“
firmu HALKO stavební společnost, s.r.o., která akci provede
za nabídnutou cenu 285 413 korun
bez DPH. Zároveň RM schválila
smlouvu o dílo na tuto akci.

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

Poplatky za odpady a psy
Opět po roce nastal čas uhradit poplatky za svoz opadu (trvalý pobyt,
rekreační chaty, dům nebo byt, kde není hlášen nikdo k trvalému pobytu) a psy. Zaplatit je třeba nejpozději do konce března 2019.
Občané by měli nahlásit veškeré změny a nové skutečnosti v těchto
případech:
‑ změna příjmení poplatníka
‑ změna trvalého pobytu v rámci Sadské
‑ dlouhodobý pobyt v cizině nebo mimo Sadskou (nájemní smlouva
v jiném městě)
‑ dlouhodobý pobyt v léčebně nebo nemocnici
‑ nástup výkonu trestu nebo návrat z výkonu trestu
‑ koupě nebo prodej nemovitosti
‑ přihlášení nového psa nebo odhlášení uhynulého psa
Všechny tyto změny je nutné nahlásit a věrohodně doložit v pokladně
MěÚ Sadská a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Kdo neuhradí poplatky za odpady nejpozději do 31. března 2019, bude
mu na základě ustanovení čl.7, odst. 2 OZV města Sadská č.2/2015
poplatek navýšen o 50 procent.
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Jak Sadská hospodařila v roce 2018
Město se snaží v posledních letech hospodařit zodpovědně, díky čemuž se daří
postupně konsolidovat městské finance.
V roce 2018 se povedlo doplatit zbytek
úvěru, kterým bylo město zatíženo z minulých let. Sadská je tak nyní zcela bez
dluhu. Naopak má k dispozici dost peněz
na to, aby mohla plánovat a provádět
různé investiční akce. To hraje roli i při
získávání dotací, které je většinou podmíněné tím, že město investici nejdříve
zaplatí ze svého a teprve následně dostane dotaci na svůj účet.
Sadská měla na rok 2018 schválený rozpočet
s celkových schodkem ve výši 16,7 milionu korun. Výsledek za rok 2018 je ale mnohem lepší,
Sadská podle předběžných výsledků hospodařila s přebytkem ve výši 1,1 milionu korun. Na takto dobrém skóre se podílelo několik faktorů.
Za prvé to byly inkasované dotace za investiční
akce, které jsme zaplatili už v roce 2017. Konkrétně se jedná o doplatek dotace na přístavbu
základní školy ve výši 6 milionů korun. Důležité
byly také příjmy z prodeje pozemků ve výši 4,7
milionu korun – podařilo se dotáhnout do konce

prodej pozemků společnosti Norma na výstavbu
obchodního domu vedle čerpací stanice Benzina, o kterém se jednalo více jak čtyři roky. Velmi našemu rozpočtu pomohla také současná
hospodářská situace, což se projevilo výrazně
vyšším příjmem ze sdílených daní – Sadská obdržela na příjmech z daní o 4,8 milionu korun
více, než bylo plánováno. V neposlední řadě se
pozitivně na hospodaření města projevila úspora na původně plánovaných výdajích na investice, protože jsme ve výběrových řízeních dosáhli
nižších cen.
Celkové výdaje Města Sadská za rok 2018 činily 82,2 milionu korun. Z toho připadlo celkem
29,5 milionu korun na investiční výdaje. Část investic se navíc zaplatilo z dotací (například pořízení nového hasičského auta za 7,6 milionu korun) nebo přímo z rozpočtu města. V roce 2018
jsme investovali 15,6 milionu korun do komunikací a chodníků (Pražská ulice, ulice Podskalí,
dokončení úprav Palackého náměstí a přechod
v Poděbradské ulici). Dalších 3,2 milionu korun
radnice použila na desítky drobnějších oprav
chodníků a zástřiků ulic. 2,1 milionu korun jsme
investovali do oprav a budování nového veřejného osvětlení. Nových lamp se dočkali obyvatelé

v Pražské ulici, Paroubkově, Riegrově a hlavně v ulici Za Kinem. Město investovalo také
do oprav nemovitostí města, hlavně do bytového
domu. Nemovitosti se podařilo za poslední roky
dostat z havarijního do slušně obyvatelného
stavu.
Provozní výdaje města však v minulém roce
dále rostly. Tento trend způsobuje hlavně nárůst
prostředků určených na platy, který nám spolyká prakticky všechny příjmy, které město získá navíc z podílu na narůstajícím výběru daní.
I přes tyto komplikace se nám ale podařilo navýšit peníze na činnost spolků a sportovních klubů
na 1,2 milionu korun. Největší část provozních
nákladů spotřebuje chod radnice (12 milionů
korun), údržba zeleně a komunální služby (6,7
miliony korun), svoz odpadu (5,8 milionu korun), provoz základní školy (5,4 milionu), mateřské školy (2 miliony korun), kulturního centra a knihovny (2,7 milionu korun) a stejnou
částku potřebuje pro svou činnost i městská
policie. V neposlední řadě také provoz hřbitova
stál město 1,4 milionu korun.
Milan Dokoupil,
starosta města

Autobusové čekárny Ulice Za Kinem je konečně osvětlená
ničí mladí kuřáci
po celé své délce
Před Vánoci byla opravena poničená čekárna
v Prokopově ulici a též bylo vyměněno zničené
plastové obložení autobusové čekárny na Husínku, které se stalo cílem kuřáků. Ti o něj s oblibou
típají nedopalky. Bohužel již během vánočních
svátků nové obložení stačil někdo opět propálit.
Michal Němeček

Ulice Za Kinem, kterou donedávna
osvětlovaly pouze dvě lampy, se v prosinci konečně dočkala veřejného osvětlení po celé délce. Kompletní osvětlení
stálo celkem 480 tisíc korun.
Stavbu provázely menší komplikace. Místní
obyvatelé museli vydržet několik týdnů omezení

kvůli výkopovým pracím. Dodavatel materiálu,
konkrétně sloupů, až v průběhu stavby prodloužil termín dodání o tři týdny, čímž nastalo nečekané prodlení.
Milan Dokoupil,
starosta města

Plány a rozpočet města v novém roce
pokračování z titulní strany

Podařilo se nám získat další dotace, takže
rozpočet na rok 2019 počítá s příjmem ze dvou
dotací. Jednak bychom měli dostat 3,7 milionu korun za již hotovou rekonstrukci bytového
domu číslo 78 v Kostelní ulici, kterou jsme celou museli předfinancovat z vlastních prostředků. Dále jsme získali dotaci 1,9 milionu korun

na přístavbu jazykové a speciální učebny v základní škole. Stavět se bude v letních měsících.
Rozpočet také počítá s částkou 800 tisíc korun na projektové přípravy. Připravujeme nejenom projekty na rekonstrukce dalších ulic,
ale také projekt na generální rekonstrukci
budovy Muzea, která je již poslední budovou
v havarijním stavu, jež ještě nebyla opravena.

V neposlední řadě chceme vyjít vstříc poptávce
po bydlení a chystáme studii a projekt na zásadní přestavbu domu číslo 369 v Husově ulici, kde
by mělo vzniknout minimálně šest obecních nájemních bytů.
Milan Dokoupil,
starosta města
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Ohlédnutí za výstavou betlémků
O vánočních svátcích se v kostele
sv. Apolináře konala stejně jako v minulém roce výstava betlémků. Znovu se setkala s velkým ohlasem. Na Štědrý den
přicházelo mnoho lidí všech věkových
kategorií, kteří se chtěli alespoň na chvíli zastavit a ponořit se do přicházející
štědrovečerní atmosféry. Výstava byla
podbarvovaná tóny jemných vánočních
staročeských koled. Nastupující šero
a chlad v kostele rozehřívaly rozžaté svíce rozestavěné ve všech zákoutích.
Na výstavě se podílely děti z MŠ v Sadské
a poprvé také děti ze ZŠ a MŠ Semice. Krásně
vystřihovaný bílý betlém na modrém podkladě hned zaujal příchozí návštěvníky. Také jsme
měli propůjčený vzácný rodinný poklad – ručně
vyřezávaný betlém, u nějž jsme mohli obdivovat mechanicky se hýbající postavičky. Po deseti letech byl vystaven betlém zesnulého otce
Fišera, kněze, který zde působil a žil na místní

faře. U staročeského vystřihovaného betlému z papíru ne jeden
návštěvník zavzpomínal na dobu
před čtyřiceti lety, kdy zdobíval
zátiší dnes již našich prarodičů. Je
to sbírka betlémů, která v té době
byla vůbec k dostání.
Nezanedbatelný byl i pohled
na miniaturní betlémky např.
z porcelánu, vlny, vosku či ořechové skořápky. A víte, který betlémek
rozesmál zvláště pánské návštěvníky? Přímo Cimrmanův! Byl vytvořený z burských oříšků rozložený na slámě
z kuchyňských nudlí. Bylo krásné vidět reakce
lidí, kteří se zastavovali nad betlémky, rozmlouvali mezi sebou a přáli si pěkné svátky. Jak dojemné bylo, když jeden pán stál uprostřed kostela, sehnul se k Jezulátku a zeptal se: „Mohu si ho
pohladit a pochovat?“
Svátkem Křtu Páně 13. ledna končí vánoční
doba. Může se stát, že si řekneme: „To krásné

už je pryč, zbývá jen každodenní všednost a realita.“ Je tomu skutečně tak? Moc vám přeji,
abyste si nádech vánočních doteků připomněli
třeba jen pohledem na náš krásně osvětlený kostel a byli šťastni už jen z vědomí, že zdobí naše
městečko. Šťastný nový rok!
Helena Sasková

Jubilanti leden

Anna Nováková

Karel Fryš

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.
Omlouváme se, že kvůli nařízení GDPR nemůžeme uvádět věk jubilantů.

Druhá polovina osmičkového roku
Končí rok 2018 a nezbývá, než zhodnotit
činnost nymburské Okresní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR v druhé polovině roku. Dá se
říci, že nebyla o nic „chudší“, než ta první. Nový výbor se scházel podle potřeby
okresní organizace, na schůze jsme využívali i vícedenních pobytů, protože se
jich vždy účastnila větší polovina členů
výboru OO.
Třetím a letos posledním rekondičním pobytem byl hotel Koliba ve Vrbně pod Pradědem.
Jeho kapacita byla plně využita, zúčastnilo se ho
46 členů tělesně postižených včetně doprovodu.
I tentokrát nám počasí přálo. Využili jsme nejen
hezkou krajinu Jeseníků, ale podívali jsme se jeden den za hranice do Nysy v Polsku. Tady jsme
navštívili biskupský dvůr, baštu svaté Hedviky,
biskupský palác i dům městské váhy. Vždyť Nysa
je přezdívána jako Slezský Řím. I tentokrát jsme
splnili hlavní úkoly RP, tj. ráno rozcvička, cvičení na židlích a pro ty pohyblivější na karimatkách, besedy i přednášky a hlavně také pohodlné procházky na zdravém vzduchu, kterých není
nikdy dost vzhledem k tomu, že žijeme v Polabské nížině. Plně jsme využili i rehabilitačního
bazénu v nedalekých lázních Karlova Studánka,
tak vhodného i prospěšného právě pro diagnózu
tělesně postižených.

Zajistili jsme rovněž vstupenky na čtyři koncerty České filharmonie v Rudolfinu v Praze.
V podzimním a zimním období se jich účastní
36 členů ze základní organizace Nymburk.
Výbor OO se rozhodl, že s ohledem na získanou dotaci z Fondu hejtmana Středočeského
kraje uskuteční třídenní zájezd do Západních
Čech. Cílem byla prohlídka Mariánských Lázní,
Karlových Varů i Františkových Lázní. I zde nezapomenutelné zážitky podtrhlo krásné počasí.
Také náš druhý jednodenní výlet v rámci stého výročí vzniku naší republiky se vydařil. Navštívili jsme již podruhé Pražský hrad a prohlídli
si dvě výstavy, z nichž Příběh pražského hradu –
tisíciletá historie místa, v němž se tvořily dějiny
české státnosti, nás velmi zaujala.
Neméně historicky velmi dobře realizována
byla výstava ze života T.G. Masaryka v Lánech
s velmi pěkným úvodem průvodkyně. Dojmy
z Lán jsme umocnili ve slunném odpoledni procházkou otevřenými zahradami zámku a jejími
skleníky.
Jako každý rok se i letos v listopadu sešel výbor okresní organizace se členy výborů základní
organizace, tentokrát v Poděbradech. Bylo to
pracovní shledání, kde jsme si pochválili, co se
nám podařilo, ale i poukazovali na to, kde máme
ještě mezery. Zvláště se účastníci shodli na užší
spolupráci všech tří základních organizací.

A to už se blížil prosinec, v němž jsme podle
plánu zakončili rok čtyřdenním pobytem v hotelu Astoria v Jánských Lázních s tématem „Kurz
životosprávy“. V zajímavých přednáškách jsme
se poučili, co jíst v našem věku, ale také jak tělo
zatěžovat chůzí i sportem a cvičením. I zde jsme
ráno začínali rozcvičkou a odpoledne využili
pěkné počasí k procházkám i koupání v lázeňském bazénu. Podívali jsme se na krásu Krkonoš z nejvyššího bodu Stezky v korunách stromů, lanovkou jsme vyjeli na Černou horu, ale
také jsme navštívili Pomezní boudy a nedalekou
Pec pod Sněžkou.
Tradičně jsme na Mikuláše uspořádali díky
velké obětavosti členky Hany Miškovské nadílku, při níž spoustu dárků rozdával Mikuláš, čert
a anděl. S letošním rokem jsme se v závěru pobytu rozloučili tanečním večerem.
Poslední akcí byla společná schůze členů výboru okresní organizace a revizní komise dne
17. prosince. Na ní podaly písemnou žádost
o uvolnění z funkce předsedkyně Hana Navrátilová a z funkce místopředsedkyně Miloslava
Nováčková.
Těšíme se, že pro nový výbor OO bude rok
2019 i ty další ještě úspěšnější.
Hana Navrátilová
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„Bejvávalo“ – Kdo se stará o zdraví obyvatel Sadské
My senioři si na začátku roku vždy navzájem přejeme
hodně zdraví a ptáme se: „Kolik života je nám ještě vyměřeno?“ V mládí má člověk před sebou celou věčnost
dlouhých dní, teď nám však stačí zaznamenat jaro, léto,
podzim a najednou je zima a rok je pryč. Snažme se
proto žít co nejlépe a zdravě. A kdo nám nejvíc pomáhá pečovat o zdraví? Přece naši lékaři. A tak chci vzpomenout na ranhojiče a doktory, kteří v Sadské působili
a starali se o zdraví místních.
Nemoci se objevovaly vždycky. Lidé umírali daleko dříve než
dnes. Léčili je ranhojiči, babky kořenářky, zaříkávači, kouzelníci, později na zámcích už vzdělanější učenci. Neexistovala
žádná prevence, očkování, desinfekce, hygiena a obyčejní lidé
se uchylovali k babským radám. Bohatí si zvali učence z cizích
zemí.
Kolem roku 1810 byl v Sadské jediný ranhojič – lékař Franz
Renner, spřízněný s Paroubkovou rodinou. Později v roce
1846 zde působil lékař Stránský a v roce 1862 lékař Tereba.
Bohužel o jejich životech více nevím.
Velice známým sadským lékařem se
stal MUDr. Václav Drozen (1. ledna
1839 až 23. ledna 1914), je pochován na místním hřbitově. Studoval
v Jičíně a v Praze. Své působení
zahájil na bojišti u Hradce Králové
v roce 1866, byl vyznamenán zlatým křížem a dostalo se mu vděčnosti od vyléčených vojáků. Potom
nastoupil do Sadské jako městský a obvodní lékař. Byl zámožný, bohatě se oženil a říkalo se, že léčil „za malý peníz“. Bohužel jeho soukromý život nebyl moc šťastný. Jeho syn Ota se
měl také stát lékařem, ale na kolínském gymnáziu se nešťastně zamiloval a postřelil se. Dostudoval na obchodní akademii
v Praze, ale ve 23 letech v roce 1901 zemřel na souchotiny.
Jeho bratr Julius zemřel za rok, v roce 1902. Manželka pana
doktora byla na zdejší škole správkyní polévkového ústavu pro
žáky a dozorkyně ručních prací. Manželé Drozenovi po úmrtí
synů celé své jmění odkázali účelům školským a dobročinným
v našem městě. Vlastnili dům č. 3 (dnešní knihovna), který
jim postavil ing. V. Fanta, stavitel místní základní školy.
Dalším oblíbeným lékařem a zdravotním konsultantem československých státních drah byl MUDr. Bohuslav Urban
(1870 až 1944). Stal se obvodním lékařem a lidé mu říkali

„lékař lidumil“. V roce 1902 dal
na svůj náklad vyvrtat artézskou
studnu na Husínku. Nesla jeho
jméno: Urbanova alkalka. Její
měkká voda byla hojně využívána zejména k praní prádla. Také
Urbanovým postavil ing. Fanta
dům na náměstí (č. 2), kde lékař
ordinoval. Po založení „skautingu“ v Sadské se stal dr. Urban
jeho předsedou.
K sadským rodákům patří MUDr. František Pokorný, který
zde krátce působil jako lékař. V letech 1923 až 1927 byl místním starostou.
Na začátku války v roce 1938, kdy bylo Němci obsazováno pohraničí, přišel do našeho města z Janských Lázní MUDr. Maxmilián Pokorný. Svou ordinaci měl v prvním poschodí Spořitelny. Pacienty navštěvoval vlastním autem, což byla pro nás
děti obrovská senzace. Jako řidič pro něj pracoval pan Karel
Vrána.
Pro Sadskou představovali novinku dva mladí lékaři – zubní
lékař, sadský rodák Antonín Šnajdr a MUDr. Bohumil Beck.
Otevřeli si praxi ve dvoře domu č. 69 u Serbusů, kde měli
společnou čekárnu a každý svou ordinaci. Dr. Šnajdr zahynul
při pumovém náletu na Prahu v roce 1945. Jeho dcera Helena rovněž vystudovala lékařství, ale brzy zemřela. Dr. Beck
byl na začátku druhé světové války pro svůj židovský původ
Němci zbaven lékařské činnosti a byl totálně nasazen k firmě
Lanc, která bagrovala labské řečiště u Hradištka. Dále byl
vězněn v důlním koncentračním táboře u Oslavan a po útěku
se stal partyzánem. Po válce se Dr. Beck vrátil do Sadské, kde
stále bydlela jeho žena s dcerou Hanou. Po válce obnovil praxi praktického lékaře a stal se závodním lékařem v Asbestosu.
V Sadské se dále vystřídalo mnoho dalších lékařů. V roce
1943 MUDr. Novák, po něm vojenský lékař Houda, dále lékařští manželé Peterovi, MUDr. Milan Klomínek, MUDr. Luboš Vodička a v roce 1981 nastoupila MUDr. Jiřina Sýkorová, posléze manželé Marie a Zdeněk Šubrtovi. Funkci dětské
lékařky dlouhá léta zastávala MUDr. Zina Vejvodová. Obě
lékařky, Sýkorová i Šubrtová, vychovaly své syny v duchu
svých povolání a sadští občané doufají, že mladí lékaři budou
v městě rádi vykonávat lékařskou praxi – roli našich „strážných andělů“.
Miluše Borovenová

Samizdatový Něžný barbar v nymburské knihovně
Klub čtenářů Bohumila Hrabala získal do dlouhodobé zápůjčky od samizdatové knihovny
Libri Prohibiti výtisk Něžného Barbara. „Vladimír miloval periferii, miloval stále rozkopané
ulice, z jejichž útrob bylo vyrváno potrubí, elektrické vedení a telefony, všechny ty černé a vzduté
pruty, které objímají svými chapadly zděšené konvenční chodce jako hadi Laokoonova sousoší,
Vladimír miloval vysypané, čerstvě pálené cihly a dlaždice jen tak pohozené na hromádkách surové hlíny…“ I samizdatové exempláře knih jsou svou povahou periferní – stejně nedokonalé,
plné surových překlepů, nadosmrti rozkopané, pro boudníkovské oči krásné a zvoucí k nebezpečné a objevné výpravě. Vzácný samizdatový kousek si můžete přijít prostudovat do Kabinetu
Bohumila Hrabala v otvírací době Městské knihovny Nymburk.
Renata Malá,
Městská knihovna Nymburk
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Náš školní
vánoční jarmark
Vánoční jarmark se konal
ve středu 19. prosince v jídelně naší školy. Rozdělili jsme se
do skupinek k prodejním stolům. Prodávali jsme
výrobky, které vytvořili žáci nejen z naší třídy.
V jídelně jsme si během prodeje pustili vánoční
koledy, odpoledne nám tak rychle uteklo. Chodilo docela hodně rodičů a výrobky mizely jeden
za druhým. Během odpoledne se vydělalo hodně
peněz, které budou použity na odměny a pomůcky pro žáky naší školy. Po sedmé hodině se všichni rozešli.
Martin Podhorský, 4. B
Na tento jarmark jsme se moc těšili. Organizovala ho paní učitelka Radka Bláhová. Připravovali jsme výrobky a ozdobili jsme stoly v jídelně.
Měli jsme na sobě vánoční oblečení a čepičky.
Výrobky vytvořili rodiče a žáci s učiteli prvního
a druhého stupně. Mohli jsme si koupit polštáře,
papuče, andělíčky, perníčky, svícny, věnce, keramické výrobky, bambulky, vánoční přání a jiné
krásné věci. Na jarmark přišli rodiče s dětmi, babičky a dědečkové. Všem se tam líbilo, protože
výběr zboží byl velký. Myslím si, že letošní jarmark byl opravdu bohatý.
Barbora Hájková, 4. B

Vánoční vystoupení se pro velký
ohlas konalo hned dvakrát

Spolu s jarmarkem se konalo vánoční vystoupení pro veřejnost v městském kině. Žáci pod
vedením učitelů se na ně dlouho připravovali. Nacvičili taneční a pohybové pásmo, vánoční
písně a koledy, básně s vánoční tematikou, hru na hudební nástroje, scénky, stínové divadlo,
sborový zpěv apod. Vystoupení měly na starost paní učitelky Naďa Prejzová a Lucie Polačková.
Vstupenky byly velmi rychle vyprodány, proto se konala dvě vystoupení. Z ohlasu rodičů jsme
zaznamenali, že se představení zdařila. Velmi nás to těší.
Kolektiv pedagogů ZŠ Sadská

Děkujeme všem, kteří pomáhali na vánočním
jarmarku. Naše díky patří žákům, učitelům
a hlavně rodičům za krásné výrobky i za návštěvu našeho jarmarku.
Třída 4. B

Beseda v knihovně
V úterý 8. ledna se třídy 7. A, 7. B a 7. C zúčastnily zeměpisné besedy, která se jmenovala Latinská Amerika. Konala se v městské knihovně.
Tady nám cestovatel pan Haluza promítal zajímavé obrázky z Argentiny, Brazílie a Uruguaye.
Všechny tyto země sám procestoval.
Vyprávěl nám o jejich historii a současnosti. Dozvěděli jsme se třeba, že Buenos Aires je nejdůležitější přístav Argentiny. Hlavní město Brazílie
Brasilia má půdorys tvaru letadla, nebo že v celé
Latinské Americe jsou problémy s drogami
a bezpečností. Vyprávění pana Haluzy se nám
moc líbilo a bylo velice zajímavé.
Lukáš Král, 7. B

Zdravé zuby
V pondělí 7. ledna byla u nás ve škole beseda
o zdravých zubech. Přednášely dvě mladé ženy
ze zdravotnické školy. Beseda pojednávala
o tom, jak máme pečovat o své zuby. Viděli jsme,
jak vypadají zuby, o které se nikdo nestará. Dozvěděli jsme se, že je nutné čistit si zuby dvakrát
denně alespoň tři minuty.
Tereza Šmejkalová, 3. B
Dvě přednášející mluvily o zubní hygieně. Ukázaly nám, jak si máme čistit zuby, abychom neměli kazy. Jak poznáme, že jsou zuby vyčištěné?
Po každém čištění zubů si přejedeme jazykem
po zubech. Když jsou zuby hladké, tak jsou
správně vyčištěné.
Valerie Voláková, 3. B
Po čtvrté vyučovací hodině k nám do 5. C přišli
specialisté na zubní hygienu ze Střední odborné
školy z Nymburka. Přednášeli o správném čištění zubů a zdravé stravě pro naše zuby. Předvedli
nám prezentaci o tom, jak to může dopadnout,
když si zuby nečistíme. Ukázali nám různé po-

můcky na čištění zubů a jazyka. Nakonec jsme
vyplnili zábavný, ale také poučný kvíz.
Michaela Košnarová a Lea Šlajerová, 5. C
Z přednášky jsme se dozvěděli, z čeho se skládá
zub, a jak vypadá mléčný a trvalý chrup. Ukázali
jsme si správný zubní kartáček. Po krátké prezentaci o výživě zubů jsme si prohlédli speciální
pomůcky na lepší čištění zubů. Přednáška byla
poučná a my děkujeme šikovným studentům.
Štěpán Buchar a Václav Vevera, 5. C
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Jak plyne leden ve školce
V novém kalendářním roce se sešly děti ve všech pěti třídách v hojném
počtua seznámily se s tradicí Tří králů. Následující den napadlo maličko
sněhu. Děti sněhu využily k zimním radovánkám a hrám na sněhu. Škoda
jen, že se u nás sníh dlouho neudrží a sněhový poprašek roztál. I přesto ale
pohádková zima zavládla ve všech třídách. Děti vyráběly sněhuláky z vaty
i z papíru, zkoumaly, poznávaly a objevovaly vlastnosti vody. Experimentovaly se sněhem a leden. Učily se o ledních medvědech, o tučňácích a eskymácích. Tvořily iglú z různých materiálů. Povídaly si o zimních sportech
a bezpečnosti při jejich provozování. Naučily se řádně teple oblékat a jíst
ovoce a zeleninu, aby nebyly nemocné.
V lednu do školky zavítalo maňáskové divadlo Kašpárek s pohádkou
„O Peciválovi“ a dále divadelní soubor Jany Koutové s písničkami Jaroslava Uhlíře v „Rytířské pohádce“.
Ve všech třídách stále pokračujeme ve sběru sušené pomerančové a citronové kůry. Získaný výtěžek pomůže Pepíčkovi Horákovi, který trpí
poruchou autistického spektra a středně těžkou mentální retardací. Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že touto pomocí pomůžeme rodině
Pepíčka v její nelehké životní situaci.
Závěr ledna a našeho měsíčního bloku patří ve školce tematickému
„Sněhovému dni“, na který se všichni moc těšíme.

V sobotu 2. února 2019 od 15 hodin pořádá MŠ Sadská tradiční Maškarní bál v sadské Sokolovně pro děti v doprovodu rodičů. Všichni jste srdečně zváni.
Podrobnější informace o dění v MŠ naleznete na
www.ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Medailové vánoce
Již tradičně trávily mladé basketbalistky Vosy vánoční svátky na turnaji v Dánském Lemvigu. Tento turnaj je největším klubovým setkáním a pro holky vítaným
měřením sil. Účastnilo se ho tentokrát 139 týmů ze všech koutů Evropy. Na rozdíl
od let minulých byla slabší účast v kategoriích dorostu, naopak v mini i žákovských
se tentokrát utkalo více týmů než loni. Sadská přihlásila týmy U11, U12, U13 a U14.
Skupinami prošly
Vosy bez potíží, jen
ty nejmenší se musely občas srovnat
s chlapeckými týmy,
ale všechny se nakonec dostaly až do semifinále. U14 si tam
poradily s německým
Capitol Basket Düsseldorf, U13, bojující
v kategorii U14, nestačily na holandský
Lokomotief Rijswijk,
U12 na starší český tým dívek Tygři Praha a ani U11 neprošly do finále přes chlapce
Tygrů Praha o jediný bod!
Všechna družstva ale zůstala v bojích o cenné kovy a v těchto zápasech byla úspěšná. U14 porazily Lokomotief Rijswijk 32:27 a získaly zlato. U13 si poradily s Düsseldorfem 30:16 a braly bronz stejně jako U12 i U11 (s chlapeckým Viby Basket).
Domů si tedy hráčky podporované městem Sadská i firmou Parker Hannifin přivezly
čtyři sady medailí a spoustu dalších basketbalových zkušeností.
David Barták, zástupce ředitelky ZŠ
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KREJČOVSKÁ POHÁDKA
Neděle 10. února od 16 hodin

v parketovém sále 1. patro KIC Palackého nám. 257
Divadýlko Mrak přiveze pohádku o krejčíku Jírovi. Král Alois se těší, že
až provdá princeznu Kačenku, bude si užívat důchodu. Jenže než najde
ženicha pro princeznu, sám se ožení s falešnou Eulálií. Královna Eulálie
vydává zákazy, rozkazy a příkazy, užívá si neomezenou moc. Strach jí nahání jen krejčí Jíra, kterému se líbí princezna. To by tak hrálo, aby si ji vzal
za ženu a stal se králem. Proto princeznu zavře do věže, krejčímu zabaví
všechno zboží a vyžene ho z města. Vstupné 50 korun.

Island – po stopách horkých
pramenů
Úterý 12. února od 17 hodin

v sále 1. patro KIC Palackého nám. 257
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou celkem po čtrnácti horkých pramenech – hot potech – s horkou vodou v rozmezí 20 až
50°C. Na své cestě zdolali offroadem 2 500 kilometrů kolem celého ostrova. Okruh začíná místem rozdělení severoamerické a euroasijské desky
v národním parku Ingvellir, kde se díky nezapadajícímu slunci cestovatelé
procházejí již ve dvě hodiny ráno. Další zastávkou je pak nedaleký gejzír
Strokkur a obrovský vodopád Gullfoss, ke kterému přijíždějí již ve čtyři
hodiny. Po celou dobu expedice se snaží vyhýbat turistům, spí ve volné přírodě ve stanu a spacáku, aby co možné nejvíce nasáli krásy tohoto ledového ostrova. Přednáška vrcholí výstupem k největšímu vodopádu Glymur –
198 metrů a návštěvou hlavního města Reykjavík.

Klicperovy divadelní čtvrtky
Protože chceme, aby se v Sadské i mimo přehlídku Klicperovy
divadelní dny hrálo kvalitní ochotnické divadlo, připravujeme
pro vás novou věc, kterou jsme pracovně nazvali „Klicperovy
divadelní čtvrtky“.
Vždy jeden čtvrtek v měsíci pozveme ochotnický divadelní spolek z blízkého či méně vzdáleného okolí, aby si v Sadské zahrál. Jednalo by se o výměnná představení s DSK Sadská, abychom i my měli možnost zahrát si
mimo domácí scénu. Jakýmsi „předskokanem“ byl vloni v říjnu DS Havlíček Neratovice s představením Odjezd nejistý.
Zatím jsme pro vás připravili první dva čtvrtky. V únoru se můžete těšit
na černou komedii RUE BONAPARTE 17, kterou přiveze 21. února DS
Bazilišek Benátský z Benátek nad Jizerou. V březnu to pak bude DS Jiří
Poděbrady se sondou do současného českého šoubyznysu s názvem MY
SE VÁM OZVEME, a to 28. března. Obě představení začínají v 19:30 hodin, vstupné činí 100 korun, senioři zaplatí 80 korun.
Těšíme se na vás. Přijďte podpořit ochotníky a ochotnické divadlo.
Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

Divadelní spolek

Klicpera Sadská
Divadelní spolek Klicpera Sadská byl v listopadu 2017 založen
jako samostatný právní subjekt. Do tohoto okamžiku vyvíjel ochotnickou divadelní činnost soubor Klicpera, který měl za dobu své
existence několik zřizovatelů. Posledním bylo od roku 2001 do roku
2017 KIC města Sadská, se kterým samozřejmě nový subjekt DSK
nadále spolupracuje.
Divadelní ochotnická činnost v Sadské má více jak dvěstěletou
tradici, na kterou navazujeme a dále ji chceme rozvíjet. Díky podpoře města Sadská má DSK na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor k dispozici pro svou činnost v určené dny v týdnu
divadelní sál, jeviště, divadelní šatnu a technické vybavení v budově
kina. V tyto dny zkoušíme před „výjezdovkami“, nacvičujeme nové
hry nebo se hrají představení.

PÁR ČÍSEL Z „KULTURNÍ STATISTIKY“

aneb obyvatelé Sadské se v roce 2018 rádi pobavili i se něco dozvěděli

40 AKCÍ 3500 NÁVŠTĚVNÍKŮ
7 pohádek 4 koncerty
dětí
176 a rodičů 278 posluchačů
264 seniorů

spokojených

ORIENTAČNÍ BĚH

6 zájezdů
zábavné
4 pořady

45 závodníků

LETNÍ KINO

3 promítání 180 diváků
PLES MĚSTA A POSVÍCENSKÝ MEJDAN

540

přilákaných
tanečníků

KNIHOVNA

9354

vypůjčených dokumentů

605 nových
knih
32

340 uživatelů

kulturních akcí

155 do 15 let

vzdělávacích akcí

registrovaných

z toho

dětí

15

Služba meziknihovní výpůjčky byla využita 33 krát.

KLICPEROVY DIVADELNÍ DNY

420 milovníků divadla
navštívilo

INFORMAČNÍ CENTRUM

1012 navštěvníků
během letní sezóny
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Martin Carev – Jmenuju se Martin:
Nejlepší cesty mýho života

Lenka Procházková – Slunce v úplňku: Příběh Jana
Palacha

Cestovatelské zážitky a tipy od jednoho z nejvýraznějších objevů české YouTube scény. Sledujete
všechny ty lidi na sociálních sítích a říkáte si, jak to
dělají, že jsou pořád na cestách? Tak Martin vám to
prozradí a poradí vám tipy a triky, jak procestovat
celý svět! Kniha pro mládež.

Román o Janu Palachovi zachycuje krátký, ale o to pohnutější úsek našich
národních dějin – šest měsíců od srpna 1968 do ledna 1969. Děj románu
začíná příjezdem sovětských tanků 21. srpna 1968 a podrobným líčením
Palachovy činnosti a prožitků v prvním týdnu okupace. Na postavě studenta Filozofické fakulty zachytila
autorka vzepětí celonárodního odporu proti okupaci, hluboký prožitek naděje, solidarity, ale možná
i iluzí o vzdoru vůči hrubé síle a dané politické realitě. Po nečekaném úspěchu celonárodní rezistence
však přichází po několika dnech faktická kapitulace
tehdejších politických vůdců v podobě podpisu tzv.
moskevského protokolu. Jejich postoj způsobí postupnou deziluzi, je předzvěstí prohry, dalších osobních kapitulací a nastupující normalizace.

Jaroslav Mareš – Největší záhady
kriminalistiky: Vraždy
Publicista Jaroslav Mareš se ponořil do bádání
největších českých i československých kriminálních případů. Prošel tisíce stran spisů, znovu
vyzpovídal některé svědky a odkryl příběhy plné
zločinu a tajemna. Napětí ještě podtrhují dobové
fotografie.

Dita Krausová – Odložený život: Skutečný příběh
Osvětimské knihovnice
Biografie pražské rodačky Dity Krausové (nar.
1929), která prošla Terezínem, Osvětimí a Bergen‑Belsenem. Ve své biografii popisuje dětství v Praze,
vzpomíná na rodiče a kamarády. V listopadu 1942
přišlo předvolání do transportu a rodina putovala
nejprve do Terezína a pak do Osvětimi. Autorka
popisuje zdejší kruté podmínky: nedostatek jídla,
pach spálených lidských těl a všudypřítomný popel
poletující vzduchem. Poznala i nechvalně proslulého lékaře Josefa Mengeleho. Po válce se Dita vrátila
do Prahy, kde potkala svého budoucího manžela, spisovatele Otu B. Krause. V roce 1949 oba odjeli hromadným transportem přes Rakousko a Itálii
do Izraele. Autorčin příběh se stal předlohou pro hlavní hrdinku v knize
Osvětimská knihovnice od španělského autora Antonia Iturbeho.

Megan Miranda – Naprosto cizí

Když Leah Stevensová přijde o prestižní post reportérky bostonských novin i o svou dobrou pověst,
nastanou jí těžké časy. Nevinné setkání s bývalou
spolubydlící Emmy Greyovou však skončí dost překvapivě: obě mladé ženy se rozhodnou přestěhovat
do malého městečka s nadějí, že se jim podaří nechat minulost za sebou. Brzy po nastěhování však
dojde k tragické události: je nalezena mrtvá žena,
která se Leah až neuvěřitelně podobá, a Emmy zmizí. Policie však po ní nenalézá jedinou stopu – ani
její známé, ani e‑mailovou korespondenci nebo
úřední dokumenty. Když Leah začíná po Emmy v jejich společně pronajatém domku pátrat na vlastní pěst, zjišťuje, jak málo toho o své přítelkyni
ve skutečnosti věděla. Je možné, že žádná Emmy Greyová nikdy neexistovala?
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

DO KONCE LEDNA JE NUTNÉ PODAT PŘIZNÁNÍ
K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Po období vánočního klidu je se začátkem nového roku
spojeno mnoho povinností. Mezi ně patří i nutnost podat přiznání
k dani z nemovitých věcí (dříve „daň z nemovitosti“). Koho se
tato povinnost týká, jak postupovat, co neopomenout, a jak si
celý proces co nejvíce ulehčit?
KDO MÁ POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ?
Přiznání k dani musí podat každý, kdo v roce 2018 získal
nemovitost. Je jedno, zda ji koupil, dostal darem nebo zdědil.
Povinnost se týká i nemovitostí, u kterých proběhla zásadní
změna, mezi něž řadíme například kolaudaci, vynětí z půdního
fondu, způsob užívání stavby, přístavbu či výměru pozemku
aj. Všechny tyto změny totiž ovlivňují výpočet výše daně.
Nezapomeňte proto tuto změnu včas ohlásit! Jelikož se daň
z nemovitých věcí za daný rok platí vždycky předem, podává se
přiznání za rok 2019 do konce ledna 2019. Nejzazší termín tedy
je 31. 1. 2019.
KDO DAŇ PLATÍ?
Daň z nemovitých věcí platí člověk, který je majitelem
nemovitosti k prvnímu lednu příslušného roku (tj. 1. 1. 2019).
DO KDY JE NUTNÉ DAŇ ZAPLATIT?
Daň je nutné zaplatit do konce května 2019, je možnost
zaplatit částku i ve dvou dávkách, do konce května a listopadu

(s výjimkami pro zemědělce). Přiznání k dani z nemovitosti se
podává pouze jednou, následující roky pak už finanční úřad posílá
složenky s vyměřenou daní na vlastníka nemovitosti automaticky.
Po prvním podání už tedy nemusíte na tuto povinnost myslet.
KDE MOHU PŘIZNÁNÍ VYPLNIT A PODAT?
Daňové přiznání si můžete velice jednoduše vyplnit na portálu
finanční správy.
NASTAVTE SI UPOZORNĚNÍ PŘES E‑MAIL
Pokud chcete mít jistotu, že na daň nezapomenete ani
následující roky, kdyby například nedorazila složenka poštou,
můžete si požádat o zasílání výzvy k úhradám přes e‑mail.
Formulář si stáhnete na odkazu
www.financnisprava.cz
POTŘEBUJETE PORADIT? STÁLE NEVÍTE,
JAK NA TO?
Ráda Vám poradím a pomohu, jak
s daňovým přiznáním k dani z nemovitých
věcí, tak s vypracováním „daně z nabytí
nemovitých věcí“.
Martina Boušková,
Vaše realitní makléřka pro Sadskou a okolí
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Naši karatisté mají dva tituly Mistrů České republiky
Ve dnech 8. až 9. prosince se v Jindřichově Hradci konalo Mistrovství ČR v karate všech věkových kategorií. Z našeho oddílu
Shotokan karate TJ Sadská se tohoto republikového vrcholu
sezóny zúčastnilo devět mladých karatistů, kteří si v průběhu
roku vybojovali na nominačních soutěžích právo na Mistrovství ČR závodit a utkat se o cenné medaile a tituly Mistrů ČR.
Na mistrovství startovali Jan Kopsa, Jakub Hasan, Patrik Hasan,
Luděk Melich, Lukáš Kadlec, Ron Sieger, Natálie Krátká, Filip
Černík a Filip Krišal. Pavel Hofmaister musel bohužel z důvodu
nemoci zůstat doma.
Filip Krišal, ač věkem ještě dorostenec s právem startovat v kategorii
14 až 15 let, startoval v kategorii kumite junioři (16 až 17 let) do 61 kg,
do které musel být „ostaršen“, protože se v této kategorii ucházel o reprezentační kimono na únorovém Mistrovství Evropy v Dánsku. Filip

podal výborné a přesvědčivé sportovní výkony a svým soupeřům nedal žádnou šanci. Dostal se do finále a zde svého soupeře doslova zničil. Jeho vítězství ve finále
nad třebíčským soupeřem Hanákem 8:0
a ukončení finále před časovým limitem
zápasu hovoří za vše. Titul Mistra ČR mu
patří plným právem.
Filip Černík soutěžil v kategorii kumite juniorů do 76 kg. Také on své
zápasy zvládl naprosto bravurně a soupeřům se na něho nepodařilo udělat ani jeden bod. Ve svém finále zvítězil jasně 5:0 nad českobudějovickým Láchou a pro Sadskou získal druhý titul Mistra České republiky.
Oba Filipové získali po zásluze od vedení Reprezentace ČR nominační
certifikát opravňující reprezentovat české karate na únorovém Mistrovství Evropy mládeže v dánském Aalborgu.
Dalším našim závodníkům startujícím v dalších mládežnických kategoriích se mnoho nedařilo a z bojů o medaile vypadli v eliminačních bojích. Spíše než soupeřům podlehli atmosféře mistrovství a své nervozitě.
Pouze dorostenec Ron Sieger (dorost – 57 kg) se umístil na celkovém
pátém místě.
Natálie Krátká, Filip Krišal a Filip Černík ještě navíc startovali v rámci
hostování v týmových soutěžích kumite ve Finále ligy týmů. Filip Černík (hostování v juniorském týmu Sport Union Ústín nad Labem) a Filip
Krišal (hostování v dorosteneckém týmu Fight club České Budějovice)
pomohli svým týmům k vítězství v Lize. Natálie Krátká hostující v týmu
dorostenek Karate klubu Lichnice přispěla svému družstvu k zisku stříbrné medaile.
Josef Černík st., Milan Jančák, trenér

Sadská bodovala v okresním přeboru
V týdnu před vánočními svátky uspořádal oddíl stolního tenisu
TJ Sadská z pověření okresního svazu stolního tenisu přebory
jednotlivců mužů a dorostu. Kategorii dorostu opanoval jednoznačně bez ztráty setu domácí Ondřej Žežule, když ve finále
přehrál svého kamaráda Tomáše Stejskala z Loko Nymburk.
Společně pak získali titul i ve čtyřhře dorostu a hned se zapojili
do klání dospělých.
Zde se prezentovalo 22
hráčů z pěti
oddílů, převahu měli domácí
v počtu deseti
hráčů. Hrálo
se v šesti skupinách, z nichž
nejlepší dva postupovali do vyřazovací části. Pouze v jediné skupině nebylo pořadí podle papírových
předpokladů, nasazený domácí Dvořák prohrál s dorostencem Stejskalem, a ačkoli pak zvítězil nad kolegou z oddílu Počarovským, byl vyřazen
na horší poměr setů ze vzájemných zápasů.
Vyřazovací část zcela ovládli dvě nejvýše nasazené divizní opory Sadské
Jiří Kyncl a Luděk Pych. Ve finále sehráli nádhernou pětisetovou bitvu,
ve které byl v závěru malinko lepší Kyncl. Překvapením však byli další medailisté, Milan Motl přehrál ve čtvrtfinále svého spoluhráče Vojáčka a žehuňský Daniel Kvasnička vyřadil překvapivě domácího matadora Wagnera.
Ve čtyřhře opět neměli konkurenci dva nejlepší singlisté Kyncl – Pych,
kterým příliš nevzdorovali finalisté Vydra – Wagner. A znovu bylo na bronzových příčkách překvapení v podobě dorostenecké dvojice Stejskal – Žežule, kteří pokořili sadské Motl – Počarovský. V neskutečně dramatické bitvě se pak prosadili bratři Kvasničkové nad smolaři dne Dvořák – Vojáček.
O den později se konal v Sadské druhý bodovací turnaj mládeže okresu Nymburk. Vinou onemocnění byla účast pouhých 14 mladších hráčů
a šest starších hráčů, mezi nimiž byly i tři dívky (mezi nimi sadské hráčky B. Chlupová a M. Vydrová, které shodně jednou zvítězily v chlapecké

konkurenci). Nejlépe z našich hráčů si vedl Jakub Truhlář, který vypadl
po velkém boji s pozdějším finalistou T. Krykou z Přední Lhoty.
Výsledky:
Muži: 1. Kyncl, 2. Pych, 3. Motl (všichni Sadská) a D. Kvasnička (Žehuň)
čtyřhra: 1. Kyncl – Pych, 2. Vydra – Wagner (Sadská), 3. Stejskal – Žežule (Loko/Sadská) a J. Kvasnička – D. Kvasnička (Žehuň).
Dorost: 1. Žežule (Sadská), 2. Stejskal (Loko Nymburk), 3. Sláčal J.
(AFK Nymburk)
čtyřhra: 1. Stejskal – Žežule, 2. Sláčal J. – Kněžínek (AFK Nymburk)
Mladší žactvo: 1. Š. Kryka, 2. T. Kryka (oba Přední Lhota), 3. Líbal a Jeník (oba Krchleby)
Starší žactvo: 1. Veselý, 2. Mlejnek (oba Loko Nymburk), 3. Šimek (Přední Lhota)
Milan Vydra

Kuželkáři se drží na druhých místech
Podzimní část soutěží je za námi. Mužstvo A v 2 KLM je na druhém místě za o dva body vedoucím Trutnovem, což není tak velké
bodové manko. Mužstvo B obsadilo také druhé místo v KP. 1 třídy
a na vedoucí Vlašim má také o dva body méně.
Uvidíme, jak se nám bude dařit v jarních kolech a proto přeji
všem našim hráčům hodně zdraví a přesnou ruku.
Jan Renka, KK SDS Sadská
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Jak šel rok 2018 v ZKO Sadská
V uplynulém roce byli členové Základní kynologické organizace velmi aktivní. Udělali několik nových zkoušek, vyhráli několik výstav a máme (a na to jsme obzvláště pyšní) Mistra světa
v obranách dobrmanů za rok 2018.
Loni v lednu jsme hostili francouzské buldočky z celé republiky
na úspěšnou bonitaci. Celkem bylo „zbonitováno“ 38 jedinců. Koncem
dubna jako každý rok spolupracujeme se sadskými hasiči a naše cvičiště
ožije rojem čarodějnic různého stáří a velikostí, je to pro nás již tradice
a potěšení.
V květnu se naše členka Leona Sosnová nominovala na Mistrovství
světa dobrmanů. Nejlepších 58 dobrmanů z celého světa se sjelo tentokrát do Lozorna na Slovensku. Leony pes Apollo od Novomlýnských
jezer je již mazák, účastnil se již třetího mistrovství světa v řadě a zúročil své zkušenosti v královské disciplíně – obraně IPO3. Nenechal nikoho na pochybách, že nemá v současné době konkurenci, pan rozhodčí
Aad Broekhuinzen z Holandska obodoval jeho výkon 98 body (ze 100
možných). Vyhrál tuto disciplínu a stal se Mistrem Světa v obranách
dobrmanů 2018. Získal obří pohár a pro celý tým to byl zážitek na celý
život. Nutno dodat, že Apollo tímto výkonem ukončil svou závodní kariéru. Doufáme, že prožije ve zdraví se svou majitelkou mnoho dalších
let. Leona si připravuje dalšího mladého psa pro závody, takže uvidíme
za pár let.
Pevně doufáme, že na úspěchy naváže další člen naší organizace Jožka Okáník, který byl v minulých letech také velmi úspěšným reprezentantem a několikanásobným mistrem republiky ve výcviku dobrmanů
a v současné době si připravuje mladého pejska Booger Wächter Vinces.
Booger na podzim složil svou první zkoušku BH a svědomitě se připravuje dál.
V červnu naše ZKO hostila již tradičně německé ovčáky na jejich Oblastní výstavě a bonitaci. Do Sadské se sjelo celkem 13 jedinců na bonitaci a 38 jedinců v různých třídách na výstavu. Pro našeho člena Vladimíra
Beneše a jeho odchovy byla tato akce velmi úspěšná. Vláďa je majitelem
chovatelské stanice Od Mrtvé řeky a výstavy se zúčastnily hned dvě feny
z jeho chovu a jejich matka Olli z Agíru.
Obě mladé feny Cora a Carka Od Mrtvé řeky obsadily dvě první místa
ve třídě dorostu a jejich matka Olli z Agíru v konkurenci 13 fen vyhrála
a jako V1, VT oblastní vítěz se stala nejúspěšnější fenou výstavy. Tento

úspěch našeho člena a jeho odchovů není ojedinělý, v uplynulém roce se Vláďa zúčastnil
těchto výstav:

Fena Carka Od Mrtvé řeky:
14. 4. Kolín, Krajská výstava dorost
VN 1
9. 6. Sadská, Oblastní výstava VN 2
4. 8. Znojmo, KVV VN 4
28. 9. Zásmuky, Oblastní tř. mladých VD1 – vítěz třídy
10. 11. Mělník, Oblastní tř. mladých VD 1 – vítěz třídy
Fena Olli z Agíru Bohemia:
14. 4. Kolín, Krajská výstava tř. pracovní V1, VT – krajský vítěz
9. 6. Sadská, Oblastní výstava tř. pracovní V1, VT – oblastní vítěz
28. 9. Zásmuky, Oblastní výstava tř. pracovní V1, VT – oblastní vítěz

Gratulujeme k výborné chovatelské práci a reprezentaci!
O prázdninách se někteří naši členové zúčastnili výcvikových kempů
a také se pracovalo na údržbě cvičiště, za loňský rok odpracovali naši
členové 344,5 brigádnických hodin.
Začátkem září jsme propůjčili cvičiště akci, která se konala již podruhé – po Běhu pro Sadskou to byla Sadská devítka – běh pro všechny generace, super projekt Jardy Lamberta, kterému moc fandíme, trasy běhu
jak pro děti, tak pro dospělé startovaly u nás na cvičáku, zajišťovali jsme
občerstvení a moc jsme si tu „nepejskařskou“ akci užili.
Další naše aktivní členka Dáša Kopencová, členka Záchranné brigády
kynologů ČR, která se věnuje se svojí fenou Holandského ovčáka Beatrix z Vandalky „záchranařině“, také nezahálela a rozšířila si kvalifikaci
o novou hasičskou zkouškou ZPV A plošného vyhledávání a stala se velitelem záchranného družstva ve Všechlapech. Dášo gratulujeme, snad
nebude tvé práce moc zapotřebí.
Poslední akcí na našem cvičišti byl v listopadu stopařský seminář
s Martinem Matouškem. Martin je dlouholetým a velmi úspěšným reprezentantem ve výcviků psů, konkrétně německých ovčáků, je rozhodčím z výkonu, povoláním psovod u policie ČR. Se svými fenami dosáhl na nejvyšší tituly, je Mistrem republiky IPO FH, třetí na Mistrovství
světa WUSW s nejlepší poslušností konaném v americké Philadelphii, je
vítězem mnoha závodů, jak ve všestranném výcviku, tak i ve stopařském
výcviku, na což se specializuje. Najít volný den pro takto zaměstnaného člověka, který navíc semináře nedělá,
byl velký voříšek a bylo nám opravdu ctí
si poslechnout výcvikové metodiky takové ikony. O seminář byl velký zájem z řad
kynologů z celé republiky, po dopolední
teoretické části jsme praktické nácviky
přesunuli na pole a myslím, že si všichni
odnesli mnoho podnětných maličkostí,
které zařadí do svého výcvikového plánu.
V novém roce nás čeká mnoho dalších
akcí, závodů, výstav a proto přejeme všem
našim členům, aby se jim dařilo alespoň
tak, jako doposud, a všem lidem přejeme
úspěšný nový rok 2019.
Členové ZKO Sadská

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Na rozloučenou s rokem 2018 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Sadská tradiční Vánoční turnaj. Za početné účasti 23 hráčů oddílu se sehrály
v přátelské a pohodové atmosféře velmi kvalitní zápasy, z nichž vyšel jako
vítěz Luděk Pych. Ve finále vrátil Jiřímu Kynclovi porážku z okresních
přeborů jednotlivců. Do semifinále ještě došel obhájce loňského prvenství
Jaroslav Wagner st. a v souboji plném technických míčů uspěl Ivo Švarc
nad týmovým kolegou Romanem Melíškem. Za zaznamenání ještě stojí
vynikající výkon Jiřího Vojáčka ve čtvrtfinále proti pozdějšímu vítězi Pychovi, v rozhodujícím setu promarnil Vojáček výrazné vedení nad divizním leaderem sadského družstva. V soutěži útěchy obhájil vítězství Jan
Hendrych.

Pořadí: 1. Pych, 2. Kyncl, 3. – 4. Wagner st. a Švarc, 5. – 8. Fedačka,
Melíšek, Kurel a Vojáček, 9. – 12. Trajhan, Martin, O. Žežule a Motl atd.
Nejmladší hráčky a jeden začínající talent se účastnily Vánočního turnaje v Přední Lhotě, kde zanechaly výraznou stopu. V kategorii nejmladšího
žactva zvítězila M. Vydrová a na druhém místě skončil oddílový nováček
J. Kovařík. V kategorii mladšího žactva se nejdále dostala H. Ezrová a stala se vítězkou kategorie dívek. Hned za ní se umístila B. Chlupová a třetí
byla vítězka soutěže útěchy A. Trejdlová.
Milan Vydra
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Z KULTURY A INZERCE

DO KONCE LEDNA JE NUTNÉ
PODAT PŘIZNÁNÍ K DANI
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

Jsem tu pro vás.

Martina Boušková

T 602 681 581

G8 Reality

Realitní služby, jaké si přejete

Do firemní restaurace ARAMARK, kterou provozujeme u klienta Parker – Hannifin (Sadská) hledáme Pomocníka / Pomocnici do kuchyně na výdej obědů. Pracovní doba 16:30 – 19:30 (PO‑PÁ), občasný záskok za nemocné kolegy. Vhodné i pro vitální seniory / maminky na mateřské.
VOLEJTE 702 226 937.

Fotosoutěž

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byla pamětní deska Karla Houžvičky – Viky,
kterou najdete na domě č. p. 409 v ulici ČS. Armády. Jako první správně odpověděla
paní Lenka Kolářová.

FOTOHÁDANKA NA LEDEN:
Víte, kde v Sadské najdete tento nápis na domě?
Své odpovědi s názvem ulice a číslem popisným zasílejte od pátku
1. února (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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