SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 5, ročník: 21, vychází 29. 5. 2020

Zpátky do školy
Rozvolňování vládních opatření
dovolilo od 11. května návrat žáků
devátých tříd do školních lavic.
Jednalo se o žáky, kteří se připravují na přijímací pohovory a ústní
konzultace jim pomáhají zopakovat nejdůležitější učivo.
Tři skupiny se schází vždy v pondě‑
lí, středu a pátek a opakují učivo ang‑
ličtiny, českého jazyka a matematiky.
Kromě jednoho žáka, který má proka‑
zatelné zdravotní důvody, se výuky účast‑
ní všichni, což nás mile překvapilo.
Další otevírání bylo platné od 25. květ‑
na pro žáky prvního stupně. V před‑
běžném zjišťování se nám přihlásilo 80
procent žáků, kteří neměli zdravotní
důvody k odmítnutí. Bohužel po schvá‑
lení ošetřovného až do konce června se
počet žáků, kteří se vrací do lavic, snížil.
I tak výuka začala pro téměř 180 žáků.
Odpolední činnosti využilo jen velmi

málo z nich, ale i v tomto případě ško‑
la zajistila v době mezi 12. a 16. hodi‑
nou vše, abychom vyšli vstříc rodičům.
Díky ochotě všech pedagogických
pracovníků zapojit se do procesu dosta‑
li rodiče včas informaci, že u nás bude
od 25. května probíhat normální vý‑
uka, nikoli hlídání. Hlavním důvodem
byla snaha, aby se docvičilo učivo, které
bylo probíráno pouze on‑line, což moh‑
lo některým žákům dělat potíže. Takto
to bude tedy vypadat až do konce roku.
V médiích se mezitím objevily infor‑
mace o návratu druhého stupně. Tady
to ovšem bude v jiném režimu. Děti by
se měly hlavně potkat mezi sebou, se
svým učitelem, vydat se někam na výlet
a možná by se mohly konat i nějaké kon‑
zultace. Vše ale ukáže až budoucnost.
Snad se se všemi do konce roku potkáme.
Blanka Žánová,
ředitelka školy
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Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 6. května 2020
Zastupitelstvo města schválilo:
prodej
pozemku
parc.
č. 1257/11 (ostatní plocha jiná
plocha) o výměře 78 m² v k. ú.
Sadská ve vlastnictví města Sad‑
ská panu M. R. a paní A. R. za cenu
400 korun za 1 m², tj. za celkovou
cenu 31 200 korun. Záměr byl
zveřejněn ve dnech 25. 3. – 14. 4.
2020
odkoupení pozemků parc.
č. 1866/6 (orná půda) o výmě‑
ře 489 m² za 20 korun za 1 m²
a parc. č. 1850/33 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře
35 m² za 1 korunu za 1 m² v k. ú.
Sadská od pana Z. T. a od pana J.
T. Celková cena za odkoupené ne‑
movitosti činí 9 815 korun
darovací smlouvu spojenou se
smlouvou o zřízení služebnosti
užívacího práva, kterou Římsko‑
katolická farnost Nymburk měs‑
tu Sadská převádí do vlastnictví
pozemek parc. č. 1228/2 (ostatní
plocha, jedná se o pohřebiště)

o výměře 4 697 m², pozemek Hořany k zajišťování výkonu čin‑
parc. č. st. 1229 (zastavěná plocha nosti podle zákona o obecní policii
a nádvoří) o výměře 37 m² a na ní (odchyt psů)
přidělení dotací nad 50 tisíc
umístněné budovy (márnice), po‑
zemek parc. č. st. 1231 (zastavěná korun na činnost subjektům v ta‑
plocha a nádvoří) o výměře 28 m² bulce.
a na ní umístněné budovy (krypta)
a pozemek parc. č. 1671/4 (ostat‑ Zároveň ZM schválilo veřej‑
ní plocha, ostatní komunikace) noprávní smlouvy na přidělení
o výměře 89 m² s tím, že součástí dotací.
nemovitých věcí je ohradní hřbi‑
tovní zeď a vstupní
Subjekt
Výše dotace v Kč
brána
Sportovní klub AFK Sadská, z.s. 110 tisíc
obecně závaznou
Celkem 80 tisíc,
vyhlášku č. 1/2020 TJ Sadská
z toho
o stanovení systému
•
stolní tenis
25 tisíc
shromažďování, sbě‑
ru, přepravy, třídění,
•
tenis
5 tisíc
využívání a odstra‑
•
nohejbal
5 tisíc
ňování komunálních
•
volejbal – údržba kurtu
5 tisíc
odpadů a nakládání
se stavebním odpa‑
•
badminton – činnost,
10 tisíc
startovné
dem na území města
Sadská
•
Shotokan karate
30 tisíc
veřejnopráv‑
Celkem
190 tisíc
ní smlouvu s obcí

Ze zasedání Rady města Sadská dne 15. dubna 2020
Výzva č. 3/2020 na prodej po‑
zemků
Z důvodu pandemie byla na základě
požadavku možných uchazečů pro‑
dloužena lhůta pro podání žádostí

v rámci vyhlášené Výzvy č. 3/2020
na prodej pozemků ve vlastnictví
města Sadská.
Rada města prodloužila ter‑
mín pro podání žádosti o koupi

Ze zasedání Rady města Sadská dne 29. dubna 2020
Rada města vzala na vědomí in‑
formaci o postupném rozvolňování
mimořádných opatření:
od pondělí 27. 4. je v plném pro‑
vozu náš městský hřbitov
od úterý 28. 4. byla znovu otevře‑
na městská knihovna
od soboty 2. 5. budou v plném
provozu oba sběrné dvory
s platností od soboty 2. 5. se ruší
zákaz návštěv v DPS
od pondělí 11. 5. se obnovuje
provoz Mateřské školy Sadská

Rada města prodloužila termín
výpovědi nájemní smlouvy o ná‑
jmu nebytových prostor v č. p. 257
s paní M. H. do 31. 12. 2020. Zá‑
roveň RM z důvodu povinného
uzavření provozovny (COVID‑19)
snížila na základě žádosti paní
H. o polovinu roční nájemné, tj.
o 4 500 korun.
Správa silnic a železnic Pra‑
ha požádala o prodej pozemků
parc. č. 1781/2 o výměře 212 m²

Ze zasedání Rady města Sadská dne 13. 5. 2020
Rada města schválila
darovací smlouvu, kterou Čes‑
ká spořitelna a. s., Praha 4, daruje
městu Sadská věcný dar z vybavení
zrušené pobočky v č. p. 77 na Pa‑
lackého náměstí v Sadské dle pro‑
tokolu, který je nedílnou součástí
darovací smlouvy
zvýšení ročního pojistného
v rámci pojištění majetku města
o 13 122 korun, tj. z 84 109 korun
na 97 231 korun od 12. 5. 2020
smlouvu o nájmu prostor slouží‑
cích k podnikání o výměře cca 2 m²
za účelem umístění a provozování
peněžního bankomatu v č. p. 77

s Českou spořitelnou, a. s., Praha
4, za roční nájemné ve výši 36 tisíc
korun na dobu určitou od 1. 6. 2020
do 31. 5. 2025 s možností opce
Rada města vzala na vědomí in‑
formaci ředitelky MŠ Sadská D.
Kaplanové o uzavření MŠ Sadská
ve dnech od 13. 7. do 14. 8. 2020.

pozemků ve vlastnictví města v k.
ú. Sadská jako celek v rámci Výzvy
č. 3/2020 obálkovou metodou nej‑
vyšší nabídce do 25. 5. 2020 do 16
hodin.
a 2404/11 o výměře 20 m² v k. ú.
Sadská do vlastnictví ČR. Oba po‑
zemky úzce navazují na těleso že‑
leznice a jsou potřebné pro zajištění
provozuschopnosti železniční do‑
pravní cesty. Rada města schváli‑
la záměr města Sadská prodat tyto
pozemky.
Město Sadská má možnost získat
další pozemky pod místními ko‑
munikacemi a pozemek u hřiště
v Lázeňské ulici od pana F. W., zá‑
měr je směnit tyto pozemky za od‑
povídající m² orné půdy, kterou

Třídíš, třídím, třídíme…

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

má pan W. propachtovanou. Jed‑
ná se o pozemky parc. č. 2017/4,
2017/5 a 1786/17 o celkové výmě‑
ře 2597 m². Rada města schváli‑
la záměr města Sadská směnit tyto
pozemky.
Paní ředitelka MŠ D. Kaplanová
požádala o schválení osvobození
od úplaty za předškolní vzdělávání
pro rodiče dětí, které od 11. 5. 2020
MŠ nebudou navštěvovat. V MŠ
budou muset být vytvářeny skupiny
s menším počtem dětí. Rada měs‑
ta schválila osvobození od úplaty.

Poslední dobou se nám po Sadské rozmohl takový nešvar. Přestože se téměř každá domácnost zapojila do integrovaného třídění a svozu plastů,
papíru a bio odpadu, na třídících místech u kontejnerů na plasty a papír
odpadu neubylo, ba spíš přibylo. Navíc sem někteří občané vyvážejí i svůj
domácí odpad, elektrospotřebiče a téměř všechno, co jim doma překáží.
Je sice pravda, že v ulicích je míst s kontejnery méně, ale odpadu opravdu
neubylo. Nevím, ale připadá mi, že pár „Sadšťáků“ tohle bere skoro jako
sport. Nebo chce radnici dokázat, že tudy cesta nevede se slovy „Tak si to
užijte!“ A opravdu, tyhle věci uklízet není žádný med!
Bohužel, nebo spíš bohudík spousta věcí vyhozených u těchto kontejnerů
má na sobě i adresy původních majitelů odpadu a my je zaznamenáváme
fotoaparátem, hlásíme a evidujeme. Divili byste se, jaká jména vážených
sadských občanů a významných místních firem tady figurují.
Takže třiďme odpad a trochu u toho i přemýšlejme! Stojí nás to peníze!
Nebo vám o to nejde?
Michal Němeček
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Tradiční sázení květin
Opět po roce se konalo již tradiční sázení květin pro město.
15. května si dobrovolníci (křesťané z Apoštolské církve ze Sadské a z Lysé a jejich přátelé z Rozcestí) mohli osadit truhlíky
vzpřímenými a převislými muškáty a umístit je na vybrané
městské stavby.
Kytičky budou opět jako loni zdobit budovu radnice a budovu KIC.
Tentokrát je květinová výzdoba laděna do růžovo‑fialových tónů. Věříme,
že vám budou dělat kvetoucí muškáty radost po celé pozdní jaro a léto.
Rostlinky byly sborem AC Lysá věnovány městu jako sponzorský dar.
Zatímco loni při akci velmi pršelo, letošní rok byl výjimečný sázením
v rouškách a bezpečnostními opatřeními.
Zuzana Sedláčková

Nové dětské hřiště zabaví
zdejší i přespolní děti
V jarních měsících se proměnilo nové dětské hřiště v chatové osadě
Na Vodrážce. Nové herní prvky, příjemný stín a posezení využijí nejen
místní občané, ale i turisté a návštěvníci z okolí, kteří tudy hojně projíž‑
dějí při svých cyklovýletech.
Dodávka a montáž herních prvků stála 97 580 korun bez DPH. Záro‑
veň dobrovolníci pomáhali s výsadbou nového stromořadí podél celého
prostranství. Kompletní rekonstrukce tohoto hřiště není poslední, radni‑
ce chce postupně opravit všechna dětská hřiště na celém území města.
(red)

Nový systém svozu odpadu je v provozu
Od 1. května byl spuštěn nový systém svozu odpadu v našem
městě. Ze začátku se určitě objeví nějaké nedostatky a připomínky, ale doufáme, že časem se naučíme všichni lépe třídit
a nový systém se osvědčí. Určitě nějakou chvíli potrvá, než
si zvykneme na střídání cyklů svozu jednotlivých komodit
a na omezený objem směsného odpadu.
Cílem celé akce je snížit množství netříděného směsného odpadu, pro‑
tože jeho likvidace bude ve velmi krátké době několikanásobně dražší.
Pokud bychom výrazně nesnížili objem netříděného odpadu, tak budeme
muset zvednout poplatek za popelnice pro občany ze současných 660 ko‑
run na osobu a rok až někam do rozmezí 2 až 3 tisíci korun na osobu a rok.
Kontejnerů na plast a papír na ulicích výrazně ubylo. Tato místa jsou
totiž určena pouze pro občany, kteří se nemohli zapojit do nového systému
a bezplatně si vypůjčit barevné nádoby, například z důvodu naprostého
nedostatku místa na svém pozemku. Tato místa nejsou určena na ukládá‑
ní odpadu živnostníky (ti mají mít vlastní popelnice), ani na ukládání vel‑
koobjemového odpadu (ten patří na sběrný dvůr v ulici Pod Bory). Přesto
bývají tyto kontejnery přeplněny odpadem a různý odpad se vrší i kolem

nich. Pokud na vás nezbývá v kontejneru místo, požádejte o zapůjčení ba‑
revných nádob a pohodlně třiďte přímo doma, nenechávejte odpad válet
na zemi kolem kontejnerů!
Sběrná místa na ulicích budou v příštích měsících postupně oplocena
novým kovovým ohradníkem tak, aby se odpad neroznášel po okolí, a aby
místa vypadala lépe. Budou také sledována kamerovým systémem, a po‑
kud budou zneužívána v rozporu se svým účelem, tak budou viníci po‑
stihováni v přestupkovém řízení.
Příjemně nás překvapil velký zájem občanů o barevné popelnice. Lidé si
všech 750 trojic barevných popelnic rozebrali v průběhu března a dubna.
Proto jsme hned objednali dalších 50 trojic barevných popelnic a registru‑
jeme další zájemce o bezplatné zapůjčení nádob na tříděný odpad. Regist‑
race zájemců se provádí v pokladně městského úřadu nebo na telefonních
číslech 325 546 609 a 610.
Děkujeme, že třídíte a pomáháte tak sobě i životnímu prostředí.
Milan Dokoupil,
starosta města

Takhle zdokumentovala pracovnice městského úřadu místa s tříděným odpadem. Bohužel je podobných po Sadské mnohem víc. Mezi odpadky lze nalézt také
řadu adres místních podnikatelů, kteří by měli nakládání s opadem řešit úplně jinak, proto bude muset město vůči nim začít postupovat přísněji. (red)
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Vzpomínka na padlé
8. května 2020 uplynulo 75 let od konce 2. světové války. Toto
výročí bohužel nezaslouženě skončilo ve stínu současné koronavirové krize. Zvlášť v dnešní rozbouřené době, kdy se na nás
valí špatné zprávy ze všech stran, ať už je to nedostatek vody,
globální oteplování, pandemické nemoci, migrační krize nebo
různé místní války, se ukazuje jako velmi potřebné si připomínat, jak to celé může skončit, když se jako lidstvo nepoučíme.
V podobných chvílích se vždy objevují lidé, kteří nabízejí jednoduchá
a populistická řešení a pokoušejí se prodrat k moci pomocí vyvolání ne‑
pokojů a nenávisti. Vzpomeňme prosím tedy na hrůzy, které přináší válka,
a snažme se vždy o to, aby se už nikdy nevrátily. Druhá světová válka bo‑
lestně zasáhla i naše město, hodně našich tehdejších občanů za ní zaplati‑
lo svým životem. Připomeňme si jejich jména a osudy.
Beneš Vladimír, narozený 20. ledna 1923, rukavičkář, nuceně nasazen
na práce do Německa a zde byl při bombardování zabit 31. března 1945.
Hamza Antonín, narozený 29. července 1917, padl v povstání českého
lidu v květnu 1945 při budování zátarasů v Kersku dne 8. května 1945.
Holát Vratislav, student, byl těsně před osvobozením popraven v KT
Terezín.
Jambor Bohumil, narozený 20. května 1924, na nucené práce do Ně‑
mecka byl poslán 9. února 1944 a zde byl při bombardování zabit na pod‑
zim roku 1944.
Janák Vilém, narozený 6. listopadu 1913, bednář, nuceně nasazen
na práce do Německa a zde byl zabit při železničním neštěstí, vjel autem
pod vlak u Hannoveru.
Klicpera Václav ing., absolvent nymburského gymnázia, byl za sokol‑
ský odboj zatčen 1. září 1939 a umučen byl dne 17. března 1941 v KT Ora‑
nienburg – KT Sachsenhausen.
Kočka Josef, narozený 23. června 1903 v Kamýku nad Vltavou, ob‑
chodník. Zatčen 20. srpna 1942 za příslušnost k ilegální skupině národ‑
ního odboje a za přechovávání zbraní. Vězněn v Pečkárně, v Drážďanech
a zde odsouzen. Popraven 6. dubna 1943 v Praze.
Konečník A., vězněn za sokolský odboj a za přechovávání zbraní v KT
Osvětim a zde byl 23. března 1942 umučen.
Krátký Antonín, narozený 19. listopadu 1919, nuceně nasazen na prá‑
ce do Německa a zde v Hannoveru zahynul v roce 1945.
Krátký Josef, narozený 13. března 1922, nuceně nasazen na práce
do Německa a zde byl v Markstadt u Breslau při práci na velmi vysokém
napětí zabit elektrickým proudem dne 7. ledna 1945.
Lugmajer Josef, narozený 12. června 1912, padl v povstání českého
lidu v květnu 1945 při budování zátarasů v Kersku dne 8. května 1945.
Myšička Jan, zabit při leteckém náletu na vlak.
Němeček František, narozený 26. října 1925, padl v povstání českého
lidu v květnu 1945 při budování zátarasů v Kersku dne 8. května 1945.
Šiška Richard, narozený 14. září 1897 v Přerově na Moravě. Umučen
byl 9. června 1944 za údajné přechovávání zbraní. Udán vlastní zákonitou
manželkou.
Šnajdr A. Dr., zubní lékař, zabit při bombardování Prahy
na Vinohradech.
Valehrach Rudolf, narozený 1912, zatčen za komunistický odboj
10. října 1941 a umučen v KT Mauthausen 28. dubna 1942.
Další občané byli zavražděni z rasových důvodů v genocidě českých
Židů. Tito občané odjeli do ghetta Terezín, ale nebyli zde vůbec vyloženi
z vagonů a s určením transportu do Trawniky byli zavražděni v některém
táboře smrti – Majdanek nebo Březinka. Jako datum jejich smrti je určen
den transportu do Trawniky.
Bondyová Zděnka, narozená 21. května 1923, odvlečena do ghetta
Terezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Fischer Josef, narozený 23. července 1893, odvlečen do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděn 12. června 1942 v transportu do KT Trawniky.
Fischerová Eliška, narozená 12. května 1891, odvlečena do ghetta
Terezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.

Grünzweigová Žofie, narozená 15. července 1895, odvlečena do ghetta
Terezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Novotná Josefa, narozená 13. června 1887, odvlečena do ghetta Te‑
rezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Novotná Marie, narozená 2. března 1924, odvlečena do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT Trawniky.
Novotný Rudolf, narozený 15. října 1886, odvlečen do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděn 12. června 1942 v transportu do KT Trawniky.
Schlosser Viktor, narozený 12. září 1882, odvlečen do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděn 12. června 1942 v transportu do KT Trawniky.
Schlosserová Ida, narozená 19. května 1882, odvlečena do ghetta Te‑
rezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Schvarzová Dagmar, narozená 1. května 1933, odvlečena do ghetta
Terezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Schvarzová Marie, narozená 11. listopadu 1902, odvlečena do ghetta
Terezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Steinerová Jana, narozená 21. listopadu 1877, odvlečena do ghetta
Terezín 9. června 1942 a zavražděna 12. června 1942 v transportu do KT
Trawniky.
Weigl Heřman, narozený 2. března 1905, odvlečen do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděn 1. října 1944 v KT Osvětim.
Weigl Tomáš, narozený 3. srpna 1937, odvlečen do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděn 16. října 1944 v KT Osvětim.
Weiglová Olga, narozená 7. února 1905, odvlečena do ghetta Terezín
9. června 1942 a zavražděna 16. října 1944 v KT Osvětim.
Údaje byly čerpány z publikace Oběti druhé světové války v okrese Nymburk
1939‑1945 vydané OV ČSBS v Nymburce.
Milan Dokoupil, starosta města
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Občanská poradna opět v plném provozu
Občanská poradna Respondeo po omezení služeb kvůli epidemii koronaviru obnovila provoz. „Klienti mohou znovu využít
osobní konzultace, případně se na nás mohou obrátit i telefonicky či emailem,“ uvádí vedoucí služby Hedvika Stuchlíková.
„Pro klienty je připravena dezinfekce a dezinfikujeme také poradenské
prostory, samozřejmostí je nošení roušky a o totéž žádáme i klienty“, do‑
dává Stuchlíková.
Občanská poradna řešila v uplynulých týdnech kromě běžných dotazů
také řadu otázek v souvislosti s koronavirem, ať už se jednalo o ošetřov‑
né, překážky v práci na straně zaměstnavatele, výpověď z nájmu či snížení
mzdy. Nouzový stav a opatření proti šíření viru zkomplikovaly klientům
také soudní či správní řízení, protáhly se lhůty vydání rozhodnutí či naří‑
zení soudních jednání.

„S uvolněním vládních nařízení se vše pomalu vrací do normálu a klien‑
ti pokračují v řešení problémů, které řešili před začátkem epidemie,“ říká
Hedvika Stuchlíková a doplňuje: „Očekáváme ale, že její následky se ne‑
jen v občanské poradně, ale i v dalších sociálních službách teprve projeví.
Jsme připravení být klientům nápomocní.“
Naďa Hanuš Vávrová

OBJEDNÁNÍ, INFORMACE O SLUŽBĚ
Tel.: 325 511 148
E‑mail: info@respondeo.cz

Správa hřbitova
upozorňuje
Prosíme návštěvníky hřbito‑
va, aby veškerý odpad odhazo‑
vali do košů nebo do přistave‑
ných kontejnerů. Vysypávání
hlíny z květináčů ke zdi hřbi‑
tova nebo házení odpadu přes
hřbitovní zeď nám jenom při‑
dělává práci, protože to stejně
musíme uklidit. Taktéž prosí‑
me, nenechávejte žádné sklo,
květináče, PET láhve, smetáčky
a hadry za pomníčky. Tyto věci
budou odstraněny!
Správa hřbitova
Nové číslo na správce hřbitova: 728 142 619

Údržba města upozorňuje
Upozorňujeme občany Sadské, že údržba města začala od letošního
roku používat při systémovém čištění ulic, sekání trávy nebo stříhání
živých plotů či stromů značky „zákaz stání“ s vymezením doby, kdy je
třeba uvolnit ošetřované plochy od stojících aut, které této údržbě brání.
Je to kvůli naší bezpečnosti při práci, ale i ochraně a bezpečnosti vašeho
vozu. Značky jsou dle zákona rozmisťovány vždy sedm dní před napláno‑
vanou prací, aby si jich všichni všimli. Děkujeme za pochopení.
Michal Němeček
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY

Obnovení provozu v mateřské školce
Po nutné odluce otevřela v pondělí 11. května Mateřská škola
Sadská, která byla od 16. března uzavřena a její provoz přerušen z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s prevencí
šíření nákazy COVID‑19.

Zajištění současného omezeného provozu MŠ provází přísná organi‑
zační i hygienická opatření a podmínky. V prostorách MŠ je prováděna
zvýšená sanitace a úklid. Pravidelně dezinfikujeme nejvíce frekventovaná
místa ve školce. Naše poděkování patří panu Milanu Cibulkovi, který vy‑
robil zaměstnancům mateřské školy ochranné štíty, paní Renatě Kurelo‑
vé, která našila paním učitelkám ve třídě Berušek roušky a panu Danielu
Klicperovi za výměnu písku pro děti v pískovištích. Děkujeme všem rodi‑
čům, že rychle akceptovali nově nastavená hygienická opatření a pravidla.
Společné shledání dětí po tak dlouhé době bylo ve znamení radosti,
úsměvů a společného vypravování. Děti si hrají a pracují výhradě ve svých
uzavřených pěti skupinách, do kterých je rodič předem přihlásil. Maxi‑
mální počet přihlášených předškoláků v uzavřené skupině je patnáct.

Rekonstrukce v kuchyni
Naše kuchyně má nové přístroje, proto jsme museli vybudovat
přívody, které by jejich provoz bezpečně zajistily. S prací, která
měla trvat jen několik dní, jsme začali hned po začátku karantény, abychom využili časový prostor.
Bohužel po několika prvních hodinách a odkrytí podlah jsme zjistili, jak
špatně byly provedeny původní práce. Netěsnící odpady, špatný beton či
zabetonovaná výpusť v zemi, to bylo jen několik problémů, na které jsme
narazili.
Z jednoduchých stavebních prací byla nakonec velká rekonstrukce téměř
celé hlavní kuchyně a výdaje ve stovkách tisíc korun. V současné době již
firma vše dokončila a kuchyň bude připravená k provozu.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Celodenní stravování je zajištěno a třídy se nespojují. Jednotná je i pro‑
vozní doba ve všech pěti třídách. Při pobytu na školní zahradě má každá
uzavřená skupina vyhrazený svůj hrací prostor.
Vzdělávací program vypadá stejně jako v běžném provozu, jen všechny
naplánované akce školy jsou do konce školního roku zrušeny.
Nadále však vkládáme na naše webové stránky ms‑sadska.webnode.cz
nápady a vzdělávací nabídku pro rodiče, jejichž děti zůstaly doma. V době
uzavření MŠ jsme s rodiči intenzivně komunikovali prostřednictvím tříd‑
ních e‑mailů. Moc děkujeme těm, kdo nám na naše třídní e‑maily zaslali
vypracované nápady a náměty. Fotografie, které jste nám poslali, nalez‑
nete ve fotogalerii jednotlivých tříd na webových stránkách MŠ. Máme
velkou radost a moc vás všechny chválíme, že se tak pilně snažíte a jste
s námi v kontaktu.
Závěrem všem přejeme pevné zdraví a věříme v naději, že se brzy vše
vrátí do zaběhnutých kolejí.
Kolektiv MŠ Sadská

Z HISTORIE MĚSTA
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„Bejvávalo“ Sadští blázni a postavy svérázné III.
V dnešním, v pořadí již třetím dílu vzpomínek na různé nezapomenutelné svérázné postavičky nedávné sadské historie
připomeneme takzvaného Partyzána a Pilota.
Ve výčtu svérázných postav nelze vynechat starýho Krkoš‑
ku, známého všude jako „Partyzán“. Po Sadské tahal obrovský
dvoukolák, na kterém měl naloženou trávu, seno, ale i hnůj,
nebo nějaký stavební materiál, který někde „vyšašil“ a nutně ho
potřeboval. Na statku krmil krávy a bydlel v malém domečku
v Resslovce, hned vedle Úvozu, a doma měl taky plno zvířat. Po‑
cházel někde ze středního Slovenska a vždycky s hrdostí vyprávěl
o své minulosti. „Ja som bol za války v Hlinkovej gardě a bol som
hrozná sviňa! Aj troch cigánou som zastrelil až k smrti! No pak
sa to všetko schrulo, tak som sa dal k partyzánom…“ Co se stalo
na Slovensku v jeho rodné dědině, se neví, ale musel od tamtud
zdrhnout do Čech a zpátky nesměl, jinak že by ho prý zabili.
Ve svém malém domečku pod hřbitovem bydlel se svou ženou
a s hromadou zvířat. Takže v kuchyni měl nejen psy, slepice, ale
i ovce, ve sklepě ve stráni krávu a v maringotce na zahrádce koně.
No a vzhledem k tomu, že s hygienou to fakt nepřeháněl, tak on
i jeho žena příšerně smrděli. Když kdokoli z nich šel na nákup
do krámku „Na Vinici“, tak všichni zákazníci zdrhli ven a ženský
z prodejny pak půl hodiny větraly, i když bylo venku třeba ‑15
stupňů mrazu.
Jednou z „obdivuhodných“ Partyzánových dovedností byla zed‑
ničina. Jak sám říkal „Něni som murár, ale fšetko si urobím sám!“
Bohužel to taky tak ale vypadalo. V komíně měl vedle cihel a tru‑
bek zazděný i disk z náklaďáku. A jeho úžasná zeď do Úvozu? Tý
nikdo v Sadský neřekl jinak, něž „hladová zeď.“ Do ní opravdu
zazdil všechno, co mu přišlo pod ruku, nebo spíš, co kde našel.
Vedle všemožných i nemožných cihel, tam byly zazděné malé,
i velké dlažební kostky, dlaždice a překlady. A když se tam při‑
pletla švestka, tak jí tam zazdil taky. Základy to asi nemělo žád‑
né a navíc celá zeď kopírovala okolní terén, takže by se na tom
výtvoru dala klidně žákům ZŠ demonstrovat výuka geologie
s vrstvami a vrásněním. Samozřejmě ta zeď několikrát spadla, ale
Partyzán byl vytrvalý „murár“ a postavil ji znovu.
Ačkoli byl už od pohledu šílená „socka“, tak peníze pro něj ne‑
měly žádnou velkou cenu, protože jich měl hafo. Jednou jeho pes
vyběhnul ven a pokousal listonošku. A tak byl Partyzán předvo‑

lán na MNV před „trestní komisi“, která mu vyměřila pokutu
500 korun a nařídila, že psa uváže u boudy. Partyzán jim na stůl
hodil tisícovku a řekl: „Tuna je záloha pre nabudůce a pes uváza‑
ný nebude!“
Partyzánův konec ale nebyl vůbec slavnej, protože ho našli v zimě
zmrzlýho v chlívku. Ovšem po jeho úmrtí se sem sjeli všichni jeho
příbuzní ze Slovenska a začal boj o to, co kdo zdědí, a co si kdo
odveze. A to byl mazec!
Další památnou postavou Sadské byl Josef Dvořák ze „Židovi‑
ny“, zvanej „Pilot“. On byl vlastně úplně normální, jen se prostě
proslavil „únosem letadla do NSR“.
Když se po obsazení republiky vojsky „spřátelených zemí“ v roce
´68 začala utahovat „normalizační smyčka“, plno lidí vymýšle‑
lo nejrůznější plány, jak zdrhnout na Západ. Mezi ně patřil i již
zmíněný Pepa Dvořák. A tak se vyzbrojil vzduchovou pistolí,
lidově zvanou „Flusačka“, zakoupil si letenku z Prahy do Karlo‑
vých Varů a jal se jednat. Tenkrát nebyly žádné speciální kontro‑
ly na letišti, takže se mu úplně bez problémů podařilo nastoupit
do letadla i se „střelnou zbraní“ v kapse. No, a když se letadlo
vzneslo do vzduchu, zvedl se a s namířenou pistolí vstoupil
do kabiny k pilotům se slovy: „To je únos! Otočte to na Mnichov!“
Piloti vida napřažené „smrtící zbraně“ za zády, vůbec neprotes‑
tovali a hned zahlásili na letecký dispečink na Ruzyni „Na palubě
je únosce se zbraní a měníme kurz na Mnichov“. Řídící centrum
potvrdilo zprávu o únosu letadla a zadalo vlnovou frekvenci pro
komunikaci s mnichovským letištěm. Piloti tedy přešli na dané
frekvenci do komunikace s mnichovskou řídící věží v anglickém
jazyce, což únosce uklidnilo a říkal si, jak to bylo jednoduchý.
Jenže! Piloti v klidu udělali nad republikou „mazácký kolečko“
a po hodině letu dosedli zpět na letiště v Ruzyni. Únosci pak
s úlevou oznámili „Jsme v Mnichově! Můžete vystoupit.“ Ten nic
netuše nadšeně vyběhl z letadla vstříc svobodě. Tam na něj už ale
čekala zásahová jednotka VB, která ho seřezala jako psa a sebra‑
la ho na hodně dlouho. Když se po čase vrátil z lochu a vyprávěl
„jak unesl letadlo do Mnichova“, už mu nikdo neřekl jinak, než
„Pilot“.
No a příště? … nechte se překvapit, ale na jedno pokračování to
ještě dá.
Michal Němeček

Fotosoutěž

Na fotografii v minulých Sadských novinách byl polorozpadlý
dům č. p. 188 v ulici Podskalí vedle obecní studně. Tentokrát
nepřišla na adresu Sadských novin žádná odpověď. Přesto se
našli tři všímaví lidé, kteří mi správnou odpověď řekli osobně.
Marie Pramatarová, Jitka Desenská a Jaroslava Kynclová. Bohužel první je moje příbuzná, druhá zaměstnankyně radnice a třetí je členkou rady Sadských novin,
takže by bylo nefér vyhlásit někoho jako vítěze.

FOTOHÁDANKA NA DUBEN:
Tentokrát bude hádanka trochu jiná a určená spíše znalcům Sadské. Na obrázku je nádherný
pomník O. G. Paroubka od Jana Štursy z roku 1910, který najdete na místním hřbitově hned vedle
vchodu na „nový hřbitov“. Otázka zní, kde v Sadské stál tento pomník původně? Své odpovědi s názvem přesného místa zasílejte
od pondělí 1. června (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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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
MŮJ PŘÍBĚH
Michelle Obamová
Můj příběh je kniha nejen vřelá, moudrá a sdělná, je
to také neobvykle důvěrné sdělení ženy, která oplý‑
vá silnou duší, inteligencí a přirozenou moudrostí,
ženy, která se vždy vzpírala všem očekáváním a jejíž
příběh nás inspiruje ke stejnému postoji. „V této kni‑
ze hovořím o svých kořenech, o tom, jak malé děvče
z chicagské South Side nalezlo ve svém hlase sílu
a dokázalo tuto sílu předat jiným. Doufám, že moje osobní cesta bude čte‑
náře inspirovat k tomu, aby v sobě nalezli odvahu a stali se tím, kým touží
být. Nemůžu se dočkat, až se s nimi o svůj příběh podělím.”

MISS EXITUS
Aleš Palán
Nový román známého publicisty a spisovatele Aleše
Palána zavádí čtenáře do prostředí domácího hospi‑
ce. Ema, pracovnice domácího hospicu, který posky‑
tuje péči umírajícím klientům v jejich domovech, za‑
žívá během jediného dne několik zásadních životních
zvratů.

HORNICKÉ VDOVY
Kamila Hladká
Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den ne‑
přijde domů manžel? Představte si, že vám odejde
do práce zdravý člověk, že už nikdy nepřijde, že vás
nikdy nepohladí, že se nikdy nepomilujete, že vás
nechytne za ruku… Nejde říct: chlapů je milion. Ten
váš je jeden.

JE TO I MŮJ ŽIVOT
Jode Picoultová
Anna není nemocná, ale jako by byla. Ve třinácti le‑
tech má za sebou nespočet chirurgických zákroků,
nemocničních pobytů, transfuzí, injekcí – jen proto,
aby její starší sestra mohla žít. U Kate totiž ve dvou
letech propukla leukémie a její rodiče se rozhodli
pro další dítě, aby pro nemocnou dceru získali dárce
kostní dřeně…

DNA
Yrsa Sigurdardóttir
Brutální vražda jako trest – jaký skutek si ale za‑
slouží tak hrůzostrašnou odplatu? Mladá žena byla
brutálně zavražděna. Jediným člověkem, který by
snad mohl zodpovědět mnohé z otázek, je její sed‑
miletá dcerka, která se v době vraždy ukrývala pod
postelí. Ta však mlčí. Čerstvě povýšený detektiv
Huldar se obrací na psycholožku Freyju a Dětský dům, zabývající se dět‑
skými traumaty.

BOJ SLEPÉHO KRÁLE
Jaromír Jindra
Král Jan Lucemburský učinil vše, co bylo možné, aby
jeho syn Karel usedl na trůn císaře Svaté říše římské,
a svůj životní úkol považuje za skončený. Třebaže
je prakticky slepý, je věcí jeho cti nevyhnout se boji
Francouzů s Angličany, ke kterému se schyluje neda‑
leko Crécy (Kresčaku).

ZÁPISNÍK ALKOHOLIČKY
Michaela Duffková
Michaela Duffková je mladá matka, která se rozhodla otevřeně promluvit
o své závislosti na alkoholu i o složité léčbě. Chcete vědět, proč je tak těžké
přiznat si problém s pitím? Proč není překážkou závislosti ani malé dítě?
Co bylo autorce motivací k léčbě a jak vypadal první rok po ní? Všechny
odpovědi přináší otevřená a přímá zpověď abstinující alkoholičky.

PRODLOUŽENÁ JÍZDA
Václav Kopta
Známý český herec Václav Kopta s lehkostí a nad‑
hledem vzpomíná na vlastní dospívání a na příhody
z branže i rodinného života. Humorné vyprávění za‑
vede čtenáře nejen do kraje autorova dětství, na praž‑
skou Hanspaulku a do Libochovic, ale také do Berlína,
na Rujánu nebo do jižních Čech.

DOKONALÉ TICHO
Helen Fieldsová
Na okraji Edinburghu je nalezeno pohozené dívčí tělo
s vyřezanými kusy kůže. Když později inspektor Luc
Callanach objeví vedle opuštěného kojence strašidel‑
nou postavičku, pochopí princip zvrácené hry: vrah
bere materiál na panenky z těla svých obětí.

DENÍK DORY GRAYOVÉ
Naďa Reviláková
Když rodiče Hance oznámí, že se budou stěhovat
z města na venkov, převrátí jí svět vzhůru nohama.
Dívka svůj nový domov nesnáší, dokud na půdě ná‑
hodou nenajde tajemný starý zápisník – deník Dory
Grayové. Co se s jeho autorkou a její židovskou ka‑
marádkou stalo? Hanka se to rozhodne zjistit stůj
co stůj. Tak začíná dobrodružné pátrání po stopách
minulosti, která by se už nikdy neměla opakovat.

SLIB
Táňa Keleová‑Vasilková
Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice, veteri‑
nářka, je šťastně vdaná, má dvě děti, fenku Doru,
práci, která ji baví, a spoustu snů. Ten největší je
cestovat a poznávat jiné země, a právě proto plá‑
nují s manželem cestu po Evropě. Iveta, novinářka,
je svobodná a bezdětná. Miluje svou práci, domek
na kraji Bratislavy, psa Dana a výlety po Malých Karpatech. Ke štěstí ne‑
potřebuje ani chlapa, ani děti, jak s oblibou tvrdí. Dvě šťastné ženy. Cesty
osudu jsou však nevyzpytatelné…
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Knihovna opět v provozu
Po více než měsíc dlouhé pauze knihovna s nečekaným rozhodnutím
vlády narychlo otevřela pro veřejnost již 28. dubna. Avšak je třeba dodr‑
žovat několik opatření:
1. Vstup pouze se zarytými ústy a nosem
2. Čtenář si musí u vstupu dezinfikovat ruce
3. Čtenáři se v knihovně smí zdržet pouze na nezbytně dlouho dobu – vrácení a půjčení knih
4. Je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy, u výpůjčního
stolu může být jen jedna osoba (mimo rodinné příslušníky)
5. WC uzavřeno
6. Vrácené knihy zůstávají 48 hodin v uzavřené krabici
Děkujeme čtenářům, že opatření respektují.
V době karantény ale
knihovnice nezahálely. Zreno‑
vovaly skříňku na audioknihy
a upravily skříňku za výpůjč‑
ním stolem na upomínkové
předměty do příjemnějšího
a přehlednějšího vzhledu.
Marcela Dudková,
knihovnice

Z KULTURY
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Nová kniha z Hrabalova Kerska
Když Bronislav Kuba v roce 2014 vydal svoji knihu Slavnosti sněženek –
lidské osudy a odhalená tajemství
v Hrabalově Kersku, zeptal se ho jeden novinář, zdali uvažuji o jejím pokračování. Odpověděl, že zcela jistě
ne, poněvadž dané téma vyčerpal.
Nyní však vychází její pokračování
Slavnosti sněženek – setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem.
„Uběhlo pár let, během nichž jsem potkal
mnoho dalších zajímavých lidí, kteří také
rádi vzpomínali. Povídali jsme si, a tak časem
vznikla další kniha. Stylem je podobná té první, ale zpovídaní lidé jsou – až
na několik výjimek – jiní,“ říká autor nové publikace Bronislav Kuba.
V první části Lidé z filmu, divadla a televize vzpomínají na natáčení
hrabalovských filmů např. Naďa Urbánková, Jitka Zelenohorská, Václav
Neckář, Jaromír Šofr, Petr Brukner, ale také bulharský herec Ivan Barnev.
O některých inscenacích na motivy Hrabalových knih vyprávějí Ivo Kro‑
bot, Josef Dvořák, Iva Hüttnerová či Petr Drholec. „A víte, proč Bohumil
Hrabal říkal Valentině Thielové hraběnko a Magdě Vášáryové maminko?
Proč považuje Jiří Suchý spisovatele za unikát? Jak došlo k setkání Bohu‑
mila Hrabala a Báry Basikové?“ láká autor k přečtení své knihy.
Své vyznání Hrabalovi vyjádřili ve druhé části Lidé z výtvarného a lite‑
rárního světa také spisovatelé Radko Pytlík a Jan Řehounek, sochař Aleš
Hnízdil, publicista Tomáš Mazal, grafik Vladimír Suchánek, spisovatelka
Zuzana Maléřová, básník Jiří Teper, malířka Emma Srncová a další. Čte‑
náři se například dozvědí, co znázorňuje náhrobek Hrabalovy rodiny nebo
proč milují jeho knihy čtenáři v Maďarsku.

Ve třetí části Lidé z Hrabalova okolí najdou zpovědi několika Hrabalo‑
vých přátel a sousedů z Kerska, ale také lidí z blízkého či vzdálenějšího
okolí. Zážitky veselé i smutné vypráví např. hudebník Michal Pavlíček,
vnuk Jaroslava Haška Richard, historička Jana Hrabětová, ředitel Po‑
střižinského pivovaru Pavel Benák a další. A čtenáři například zjistí, jak
vznikl slogan „Zahrádkáři Kersku.
Knihu pětačtyřiceti rozhovorů Bronislav Kuba sepisoval v letech 2017
až 2019 a vychází v roce 2020. „K jejímu vydání připravujeme v Kersku
křest a setkání osobností, které svými vzpomínkami do knihy přispě‑
ly. Čtenáři, které toto téma zajímá, ji mohou zakoupit již nyní v Ateliéru
Kuba,“ dodává autor.
Jolana Boháčková

NOVÁ ADRESA
Kulturní a informační centrum Sadská najdete na nové dočasné adrese – HUSOVA 1137, Sadská (hlavní silnice směr Nymburk po pravé straně). Provozovna zatím není označena, ale poutače a cedule jsou již ve výrobě. Po rekonstrukci budovy
muzea se organizace vrátí zpět na adresu Palackého nám. 257. Telefonní pevná linka zůstává stejná: 325 594 329

Cesta pohádkovým lesem
se letos nekoná

INZERCE

Martina Boušková
Realitní makléřka

Již dvacet dva let se rok co rok konala Cesta pohádkovým lesem. Možná si ještě vzpomenete, kudy vedla první trasa, kterou jste prošli se svými, dnes již dávno dospělými dětmi.
Akci k mezinárodnímu dni dětí začali pořádat členové DS Klicpera
a k dalším ročníkům se přidali hasiči. Před několika lety se k pořádání při‑
dalo i Kulturní a informační centrum.
Letos jsme dlouho netušili, jak se situace bude vyvíjet. Ještě před něko‑
lika dny se členové spolků nemohli scházet a pracovat na přípravě akce
bylo nemožné. Z důvodu přísných hygienických opatření a z důvodu obav
z nemoci Covid‑19, které stále nekončí, jsme nakonec od pořádání této
akce upustili. Dobrou zprávou je, že POSVÍCENÍ, které se má konat bě‑
hem víkendu 29. a 30. srpna, připravujeme zatím bez omezení v plném
rozsahu.

360

Pro obyvatele
Sadské, NBK a okolí

ZDARMA
Revoluce v realitách
Skvělý nástroj pro
prezentaci vaší nemovitosti

Pořad Na stojáka bude
v listopadu
20. května se měl uskutečnit pořad Na stojáka. Pro něj jsme našli jiný
termín – 2. listopadu (pondělí) 2020. Zakoupené i rezervované vstupen‑
ky vám platí a včasnou propagací vám pořad ještě připomeneme. Vstu‑
penek k prodeji je také stále ještě dost.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

Virtuální
prohlídky
Matterport

Rychlejší a jednodušší
prodej nemovitostí
Zajistím od A do Z

i

602 681 581
www.martinabouskova.cz

10

INZERCE

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

ZE SPORTU
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Sadská obhájila prvenství v okresním přeboru
Vzhledem k nepříznivé situaci ukončil okresní svaz stolního tenisu sezonu 2019/2020 k 20. kolu okresních soutěží. Přestože
do konce zbývala dvě kola, o pořadí na postupových a sestupových místech již bylo rozhodnuto.
Okresní přebor první třídy znovu vyhrálo družstvo TJ Sadská D. Ten‑
tokrát však byla cesta k prvenství těžší než v loňské sezoně a tým musel
překonat několik kritických momentů. Od úvodního kola zaujal sadský ce‑
lek vedoucí postavení v tabulce, jenže už po druhém zápase si zlomil nohu
nejzkušenější hráč M. Vydra a tím byla postupovým ambicím zasazena
těžká rána. Na jeho místo byla do sestavy zařazena jeho dcera L. Vydrová,
působící v oddíle na střídavý start z TTC Elizza Praha a svými vynikajícími
výkony zachránila tým od propadu v tabulce. Jedinou ztrátou byla remí‑
za se silnými Pečkami, ale v témže kole prohrál i největší konkurent Loko
Nymburk B, takže družstvo stále drželo první příčku a vzhlíželo k vzá‑
jemnému zápasu s nymburskými borci. Do něho nečekaně zasáhl rychle
uzdravený M. Vydra a přispěl k cenné výhře.
V odvetné části již nymburský celek ztrácel zbytečně body a z boje
o přední umístění odpadl. Nenápadně však útočil ze zadních pozic další
silný tým Městec Králové. Ten bez svého nejlepšího hráče prohrál úvod‑
ních pět kol, ale po jeho návratu naopak nepoznal porážku a stále stoupal
tabulkou. Ve vzájemném duelu přehrál i Sadskou D, která nastupovala pro
změnu bez M. Fedačky, zotavujícího se po drobném operačním zákroku.
Takže do hry musela opět L. Vydrová a znovu podržela družstvo ve vypja‑
tých zápasech s týmy z horní části tabulky. Tím se podařilo uhájit šestibo‑
dový náskok před Městcem Králové, který znamenal jistotu prvenství ještě
před předčasným ukončením soutěže.
Družstvo přivedl k opakovanému triumfu kapitán D. Trejdl, jenž za‑
jišťoval stabilní bodový polštář v každém zápase a byl jistotou po celou

sezonu. Další hráči nastu‑
povali také v krajské soutěži
a na výkonnosti to bylo znát.
P. Počarovský se v průbě‑
hu sezony rozehrál k vý‑
borným výkonům, a ačkoli
jeho předsevzetí bylo hrát
méně, nakonec vzhledem
ke zdravotním potížím dal‑
ších hráčů byl stále k dispo‑
zici. Nejlepším hráčem dle
individuální úspěšnosti byl
M. Fedačka, těsně za ním se
umístil M. Vydra. Oba hrá‑
či spolu vytvořili vynikající
čtyřhru a připsali si pouze jednu porážku. A když část sezony vynechal
zraněný M. Vydra, jeho místo zaujala deblová specialistka na hraní s le‑
váky L. Vydrová a prakticky zachránila svými nečekaně kvalitními výkony
sezonu. Menší počet zápasů odehráli i J. Wagner ml. a I. Spilková.
V nejvyšší okresní soutěži také startoval nováček soutěže TJ Sadská E
a dlouho překvapivě atakoval medailová umístění. Jeho výsledky však byly
příliš závislé na bodovém přísunu dvou vůbec nejlepších hráčů soutěže.
J. Vojáček a O. Žežule shodně v celé sezoně prohráli pouze jednou. Takže
když vypadl ze studijních důvodů mladík O. Žežule, zbývající trio L. Neu‑
bauer, P. Jaderný a J. Hendrych tuto ztrátu nedokázalo nahradit. Konečné
páté místo a splnění cíle zachránit soutěž je však hodnoceno jako velký
úspěch.
Milan Vydra

TJ Sadská postoupila ve stolním tenise do druhé ligy
Velmi nečekaný postup a historický úspěch slaví oddíl stolního
tenisu TJ Sadská. Jako nováček ve třetí lize si vedla znamenitě a v předčasně ukončené sezoně dosáhla na postup do třetí
nejvyšší celostátní soutěže.

vyhrát nádherné zápasy, které občas proložil zbytečnými prohrami. Ro‑
man Melíšek se na pozici čtvrtého hráče výsledkově trápil, řadu zápasů
prohrál v koncovkách, přesto však dokázal získat důležité body. Měl také
občasné zdravotní problémy, takže příležitost dostávali i Rostislav Špinar
a Tomáš Suchomel. Za zmínku stojí jediné a bravurní vystoupení legen‑
dy sadského stolního tenisu: Jaroslav Wagner nastoupil v jediném zápase
a svojí stoprocentní bilancí podpořil tým v zápase s LD Liberec.
Další dvě družstva oddílu TJ Sadská startovala v krajských soutěžích.
Sadská B ve složení J. Wagner, T. Suchomel, R. Špinar a M. Beran zvítě‑
zila v krajské soutěži 1. třídy a postoupila do středočeské divize. Sadská C
se v krajské soutěži 2. třídy vinou zranění a pracovního zaneprázdnění ce‑
lou sezonu trápila, na své konto si připsala unikátních sedm remíz, přesto
nakonec nejčastější sestava O. Žežule, M. Motl, J. Dvořák, M. Vydra nebo
P. Počarovský soutěž pro příští sezonu udržela.
Milan Vydra

Po neúspěšném finále divize využilo družstvo TJ Sadská nabídku Euro‑
master Kolín na převod práv k účasti ve třetí lize. Součástí transakce bylo
roční působení Libora Vaculoviče, který svým přístupem a herní kvalitou
nastartoval ostatní hráče tak, že tým od začátku soutěže vedl tabulku.
Do konce první poloviny sadští borci neprohráli a na svém kontě měli jen
tři remízy. Vedoucí postavení v tabulce drželi až do 16. kola, kdy přišla prv‑
ní a jediná porážka od ambiciózního týmu Hostinné B. První příčku mohl
celek získat zpět v následujících kolech, jenže dvakrát smolně remizoval
v Hradci Králové a se sestupujícím Ústí nad Orlicí. Ačkoli zaváhal i největ‑
ší konkurent Hostinné B, vzájemné zápasy s výsledky 9:9 a 10:8 vyznívaly
lépe pro soupeře. Po 20. kole byla soutěž vzhledem k mimořádné situaci
ukončena, takže se nekonalo příznivci velmi očekávané finále play‑off,
ve kterém mohla ještě Sadská získat vítězství v soutěži. Nakonec rozho‑
dl český svaz stolního tenisu, že v zájmu spravedlivého řešení nedohrané
soutěže umožnil postup oběma účastníkům finále play‑off.
Jasnou oporou a nejlepším hráčem celé soutěže byl Libor Vaculovič,
svou herní kvalitou převyšoval ostatní hráče a za celou sezonu prohrál
pouze jedinou dvouhru. Vynikající výkony zejména v první polovině sou‑
těže podával jeho deblový spoluhráč Luděk Pych. Sadský odchovanec Jiří
Kyncl svým divácky atraktivním stylem předčil svoje očekávání, dokázal

Tabulka 3. ligy skupina C
1.

Tatran KRPA Hostinné B

20

15

2

3

189:116

52

2.

TJ Sadská

20

13

6

1

192:115

52

3.

DTJ Hradec Králové B

20

11

2

7

173:144

44

4.

AC Sparta Praha B

20

10

4

6

162:145

44

5.

TJ AVIA Čakovice

20

11

1

8

157:146

43

6.

SKST Liberec D

20

11

0

9

145:136

42

7.

TTC Brandýs n.L

20

9

2

9

163:152

40

8.

TJ Sokol Jaroměř‑Josefov 2

20

9

1

10

147:151

39

9.

Lokodepo Liberec

20

9

0

11

140:155

38

10.

TJ Sokol PP Hradec Krá‑
lové 2 D

20

5

3

12

139:172

33

11.

TTC Ústí nad Orlicí

20

4

3

13

117:179

31

12.

Bižuterie Jablonec
n/N – Mšeno

20

1

0

19

84:197

22

POZVÁNKA
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Kulturní a informační centrum města Sadská pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
plný her, výletů, soutěží, tvoření a dobrodružství pro děti od 6 do 12 let.
Termín: 24. 8. – 28. 8. 2020 (poslední týden v srpnu)
Čas: 7.30 – 16 hod., zahájení tábora v pondělí 24. 8. v 7.30 hod.
Místo konání a sraz každé ráno: Palackého nám. 257, budova muzea
Cena: 999 Kč
V ceně je pedagogický dozor, pitný režim, svačina, pomůcky, vstupy a cestovné. V ceně není oběd a úrazové pojištění.
Max. počet účastníků 22, minimální počet 15
Podrobné informace obdrží rodiče na email po odevzdání přihlášky. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat osobně na adrese
Husova 1137, nebo v knihovně na Palackého nám. 3, nebo ji mohou vhodit do hnědé schránky na chodbě na Palackého nám. 257,
případně vyfotit a poslat emailem na kic.sadska@email.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

PŘÍHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jméno dítěte a adresa
Datum narození 							Alergie a léky
Jiná omezení pohybová, zdravotní, nebo ve stravě			

Umí plavat?

Ano*

Ne*

Jméno zákonného zástupce + tel. číslo
Může* nemůže* odejít sám(a) z příměstského tábora v 16 hod.
*nehodící se škrtněte

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR pořádající organizací KIC Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel. 603 89 13 04 kic.sadska@email.cz, provozovna Husova 1137

		

Podpis zákonného zástupce
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