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ZDARMA

Sadská se může pyšnit dvěma novými
unikátními kalendáři
Rovnou dva originální kalendáře pro rok 2020 letos vydává město Sadská – stolní historický kalendář „Sadská
a okolí 2020“ s podtitulem „V proměnách času I“ vytvořený milovníkem místní historie a badatelem Janem
Hofbaurem a fotografický nástěnný kalendář doplněný
obrazy zdejších umělců, který sestavil pan Jiří Černý.
Obrázky a fotografie v týdenním historickém kalendáři připomí‑
nají různé události, místa a zajímavosti z historie Sadské a jejího
okolí. Každý snímek vždy doplňují komentáře. „V některých přípa‑
dech bylo těžké vejít se do osmiřádkového textového bloku. Proto
se omlouvám, že jsem některé komentáře musel zjednodušit a ne‑
mohl je více rozvést,“ říká tvůrce Jan Hofbauer. Nápad na kalendář
vznikl již v roce 2016, ale z časových důvodů byl dokončen až letos.
„Věnoval jsem se tomu ve volném čase – často v pozdních večerních
hodinách. Snímky v kalendáři většinou pocházejí z dobových po‑
hlednic nebo fotografií a ne všechny byly v dobrém stavu, měly růz‑
né vady jako skvrny, škrábance, odřeniny, zrnění, neostrosti, apod.
Bylo nutné je vyčistit a upravit,“ vysvětluje historik. Nejvíce práce
dala podle něj přední strana vytvořená z dvojpohlednice, kterou
nechal vyrobit obchodník Štěpán Mucha kolem roku 1915. „V části
přehybu byl obrázek odřený – musel jsem jej dokreslit. Dokreslené
je také nebe,“ dodává Jan Hofbauer.
Kalendář navíc obsahuje tipy na různé akce pořádané v Sadské,
v Třebestovicích a okolí v průběhu roku 2020. Kdo si jej koupí, má
jistotu, že žádnou tradiční akci nepromešká. Koupí kalendáře navíc
přispěje na dobrou věc. „Letos církev převedla kapli Bolestné Pan‑
ny Marie na město a tato významná památka si žádá nevyhnutelnou
rekonstrukci. K opravě se jistě využijí z větší části dotace pro obno‑
vu památek, přesto je ale potřeba část financí hledat i jinde,“ říká
pan Hofbauer. 50 korun z kalendáře, který stojí 149 korun, putuje

právě na obnovu kaple. „Nejprve potřebujeme sehnat peníze na vy‑
tvoření restaurátorského záměru,“ doplňuje starosta města Milan
Dokoupil.
Druhý kalendář, který sestavil pan Jiří Černý a mnozí si jej za‑
koupili již o posvícení, se zaměřuje na současnost. Krásný barevný
nástěnný kalendář sestává z fotografií různých míst ve městě a jeho
okolí, které vždy tematicky doplňuje výtvarné dílo jednoho ze sad‑
ských umělců. Oba kalendáře se prodávají v Kulturním a informač‑
ním centru, v Městské knihovně Karla Viky nebo v podatelně Měst‑
ského úřadu v Sadské. Nástěnný kalendář stojí 99 korun.
Jolana Boháčková

Pro veřejnou sbírku na opravu kaple byl zřízen také transparentní
účet u České spořitelny – číslo účtu je 8248‑504348369/0800.
Využít lze i sbírkovou pokladničku umístěnou v podatelně
Městského úřadu.
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Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 6. listopadu 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
bezúplatný převod (nabytí) po‑
zemku parc. č. 2039/3 – ostatní
plocha o výměře 428 m2 v k. ú.
Sadská z vlastnictví ČR (Státní
pozemkový fond) do vlastnictví
města Sadská
bezúplatný převod (nabytí) po‑
zemků parc. č. 1718/5 o výměře
38 m2 a parc. č. 1718/6 o výměře
45 m2, oba pozemky ostatní plo‑
cha, ostatní komunikace, v k. ú.
Sadská z vlastnictví ČR (Úřad pro
zastupování státu ve věcech ma‑
jetkových, odloučené pracoviště

Kolín) do vlastnictví města Sadská
odkoupení pozemku parc.
č. 1747/7 o výměře 64 m2 a po‑
zemku parc. č.1747/2 o výměře
1 m2 od pana Ing. R. Č., Karlovy
Vary, a od paní M. D., Praha 4 –
Michle, za cenu 50 korun za 1 m2
rozpočtové opatření č. 12/2019
obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2019 o místním poplatku
z pobytu s účinností od 1. ledna
2020
následující termíny zasedání
v roce 2020: 5. 2., 15. 4., 10. 6.,
9. 9., 4. 11., 16. 12.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Zastupitelstvo města vzalo na vě‑
domí:
hospodaření města Sadská
k 30. září 2019
zprávy z KV a FV
Zastupitelstvo města podmínilo
případný převod pozemků na vy‑
budování místních komunikací
na město tím, že na pozemcích
nebude váznout zástavní právo,
a že pozemky budou převáděny
v šíři minimálně 8 m (Vyhláška
č. 501/2006 Sb. o obecných po‑
žadavcích na využití území) v celé
délce případné komunikace.

Ústředna: 325 546 600
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Email:
info@mesto‑sadska.cz

Ze zasedání Rady města Sadská dne 23. října 2019
Rada města schválila:
navýšení smluvního nájemného
v bytech v majetku města Sad‑
ská, s výjimkou bytů v DPS a bytů
sociálních, o 20 %, tj. na částku
76 korun za 1 m2 od 1. listopa‑
du 2019. Rada města upravova‑
la smluvní nájemné naposledy
v roce 2009 usnesením č. 26/2009
na výši 64 korun za 1 m2. Navýšení

nájemného u stávajících nájemních
smluv bude provedeno způsobem
a v termínu daném občanským zá‑
koníkem
kupní smlouvu na odkoupení po‑
zemku parc. č. 1748/4 (ostatní plo‑
cha) v k. ú. Sadská za cenu 13 tisíc
korun s firmou České dráhy, a.s.,
Praha 1. Nabytí této nemovitosti
schválilo ZM Sadská usnesením

Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz

č. 04/2019 dne 17. dubna 2019
smlouvu o řízení projektu „So‑
ciální byty v ulici Kostelní č. p. 78,
Sadská, v době udržitelnosti“ s fir‑
mou LK Advisory, s.r.o., Praha
10 – Vršovice, za cenu 6 tisíc korun
ročně + 9 tisíc korun za přípravu
podkladů a účast na první kontrole,
obojí bez DPH

Datová schránka: trubtz7

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

Ze zasedání Rady města Sadská dne 5. listopadu 2019
Rada města vzala na vědomí:
oznámení ředitelky KIC Z. Ha‑
merové o konání martinského
lampionového průvodu v mas‑
kách ve spolupráci s Junákem dne
8. listopadu 2019 v areálu Junáka
na Husínku, akce rozsvícení vá‑
nočního stromu dne 1. prosince
2019 od 16 hodin a konání akce
společenský ples města Sadská
dne 15. února 2020
informaci ředitelky MŠ Sadská
Dany Kaplanové o uzavření MŠ
Sadská ve dnech 23. prosince
2019 až 3. ledna 2020 včetně

Rada města schválila:
pronájem části pozemku parc.
č. 1704/2 o výměře 73 m2 v k. ú.
Sadská ve vlastnictví města Sad‑
ská paní Ivaně Novákové, IČ:
68992866, za 150 korun za 1 m2.
Záměr byl zveřejněn ve dnech
10. října 2019 až 4. listopadu
2019. RM zároveň schválila ná‑
jemní smlouvu k předmětnému
pozemku
smlouvu o dílo na odklizení sně‑
hu v zimním období 2019 – 2020
s firmou Pavel Pokorný – BRAM‑
KO, Semice

Změny v provozu pokladny
Městského úřadu Sadská
pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
středa 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
pátek 8.00 – 12.00

Změny provozní doby
Městského úřadu Sadská
pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
(úřední den)
úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
(úřední den)
čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
pátek 8.00 – 12.30
Platí od 1. prosince 2019.
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kupní smlouvu s panem T.B.,
Kopidlno, na prodej bytu č. 1 v č.
p. 256 včetně příslušenství, vlast‑
nického podílu na společných čás‑
tech domu a st. parc. č. 601 v uli‑
ci Kostelní v k.ú. Sadská. Prodej
bytu schválilo ZM usnesením
č. 06/2019 v bodě I

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Do elektronického výběrového
řízení na dodávku nádob na tří‑
děný odpad podala nabídku jed‑
na firma, a to MeVa – TEC s.r.o.
z Roudnice nad Labem. Rada
města schválila jako dodavatele

Poděkování

Svoz bioodpadu
Hnědé BIO popelnice se budou
v období od listopadu až do března
svážet pouze jednou měsíčně. V letošním roce to bude ještě 10. prosince, termíny pro rok 2020 budou včas
oznámeny.

dodávky nádob na tříděný odpad
firmu MeVa – TEC s.r.o., která ná‑
doby dodá za 1 713 650 korun bez
DPH (2 073 517 korun s DPH).

Rádi bychom za dámy seniorky i lektorku paní
Petákovou z kurzu Tvořivé ruce poděkovali
vedení Základní školy Sadská za spolupráci.
Účastnice kurzu nyní pracují především
s keramickou hlínou a základní škola zajišťuje
vypálení výrobků v keramické peci.
Děkujeme.

Použitý jedlý olej můžete stále umisťovat
Vážení zástupci obcí a měst, vážení občané,
v PET lahvích
na hnědé popelnice při jejich
společnost NYKOS se snaží zdokonalovat své služby tak, aby občané měli při třídění odpadů
svozu.
maximální komfort, a proto přinášíme novinky v oblasti třídění odpadů:
Sběrné místo
v Hlouškově
Při svozubioodpadu
hnědých nádob (biologicky
rozložitelnéhoulici
odpadu) budeme přebírat od občanů
oleje a tuky v PET lahvích – postačuje, aby občan plnou PET lahev s jedlým olejem
bude jedlé
otevřeno
jen
do
30.
listopadu.
položil na hnědou nádobu

UPOZORNĚNÍ
Dne 1. prosince bude od 7 hodin
uzavřeno parkoviště u zdravotního
střediska kvůli konání akce „rozsvícení
vánočního stromu“ a stavbě pódia.
Děkujeme za pochopení.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Další ulice opraveny, brzy se připojí i Resslova
Během podzimních měsíců pokračovaly práce na opravách
ulic. Ulice Za Sokolovnou, Hlouškova, Na Valech a U Nadjezdu
jsou již jako nové a na řadě je nyní Resslova.
Podařilo se dokončit nové chodníky a veřejné osvětlení v ulici Za Soko‑
lovnou. Tyto chodníky ocení všichni obyvatelé domu s pečovatelskou služ‑
bou, ale i rodiče s dětmi docházející do mateřské školy a sportovci navště‑
vující naší sokolovnu.
Hotové je tak veřejné osvětlení a chodník v ulici Hlouškova. Zatím končí
na rohu s ulicí Karolíny Světlé, odkud bude dotažen až k přechodu na Po‑
děbradské, aby zajistil bezpečnou cestu do školních zařízení. Bohužel však
musíme nejdříve vyřešit spor o část potřebného pozemku, jehož majitel
stavbu blokuje.
V těchto dnech také dokončujeme opravu chodníku v ulici Na Valech.
Stejně jako ulice U Nadjezdu už má nový asfaltový povrch. Oprava veřej‑
ného osvětlení zde byla provedena už v dřívějších měsících. Stavba v ulici
Na Valech byla komplikovaná hlavně kvůli složitým odtokovým podmín‑
kám pro dešťovou vodu. Celá lokalita bude v budoucnu napojena na střed
města opraveným a částečně novým chodníkem podél Poděbradské ulice.
Již je vyprojektován a nyní na jeho vybudování hledáme peníze.
Už v prosinci začnou práce na další velké investiční akci – na výstav‑
bě nové kanalizace v Resslově ulici a následné opravě této ulice. Po celé
délce bude kompletně vyměněn povrch komunikace, protože ten původní
bude zničen při budování nové kanalizace. V úseku mezi Pražskou a Jab‑
loňovou ulicí budou také opraveny chodníky a parkovací místa. Oprava
chodníků a parkovacích míst čeká také další část Pražské ulice – v úseku
od křížení s Resslovou ulicí až k Žižkově. Zároveň s opravou chodníků vy‑
měníme také veřejné osvětlení.

Práce v Resslově ulici sice začnou kvůli velmi krátkým termínům, které
nám stanoví přidělená dotace, už v prosinci, ale na dobu vánočních svát‑
ků je přerušíme, abychom co nejméně narušovali sváteční klid. V jarních
měsících se však obyvatelé Resslovy ulice budou muset smířit s hlukem
a omezeními, která přinese rozsáhlá stavba.
O dalších plánech na příští rok přineseme více informací v lednovém
čísle Sadských novin, až zastupitelstvo města schválí rozpočet na rok
2020.
Milan Dokoupil,
starosta města

Svatý Václav opět přijel na koni
Již šestým rokem se malé víly, princezny, strašidla a jiné nadpozemské bytosti
sešly na Husínku, aby si zařádily v páteční večer dne 8. listopadu. O hudbu i program se postaral DJ Ivo Procházka.
Ještě než jsme vyrazili do průvodu s barev‑
nými lampiony, přijel svatý Martin na hnědém
koni se svou družinou a děti se mohly povozit.
Kdo chtěl, opekl si špekáček, dospělým přišla
k chuti káva či svařák. Po setmění se vydal dlou‑
hý průvod do města přes náměstí okolo školy

a Husovou ulicí zpět na Husínek. Tentokrát nám
počasí přálo a průvod se povedl.
Děkujeme všem, kdo přišli a strávili
s námi příjemný večer. Dále děkujeme Juná‑
ku SH74 za spolupráci, knihovně K. Viky,
městské policii, hasičům SDH Sadská, panu
Tomášovi Bělskému a jeho koním a DJ Ivo
Procházkovi.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC
INZERCE

4

Z HISTORIE MĚSTA

Založení Občanského fóra
v Sadské
Občanské fórum (OF) bylo politické hnutí, které vzniklo dva
dny po začátku „sametové revoluce“ v Praze jako široká, spontánní platforma občanských nezávislých aktivit. Odmítalo totalitní komunistický režim. V souvislosti s 30. výročím revoluce se
nabízí otázka, jak to vlastně bylo s Občanským fórem v našem
městě. Řadu zajímavých informací z této doby sdělují zápisy
sadské kroniky a vzpomínky pamětníků.
Podle zápisu ze sadské kroniky se 7. prosince 1989 uskutečnilo prv‑
ní setkání skupiny občanů, kteří se rozhodli ustavit OF obce ve složení:
manželé Petr a Melánie Skálovi (akademičtí sochaři), Dagmar Piorec‑
ká (textilní výtvarnice), Eva Sommerová a Lenka Kučerová (pracovnice
SKZ Sadská), Václav Veselý (nástrojař Asbestosu Zvěřínek), Josef Se‑
chovec (zámečník a topenář), Jiří Počarovský (učitel základní školy), Jiří
Pokrupa (učitel Železničního učiliště Nymburk) a Ivo Bensch (technik
Asbestosu Zvěřínek).
První veřejné zasedání OF se konalo 11. prosince 1989 a dorazilo tolik
občanů Sadské, že se do prostor výstavní síně SKZ nevešli a přemístili se
do nevytopeného místního kina. Setkání vedl pan Skála, který představil
jednotlivé členy koordinačního centra OF, nastínil programové zásady
OF a zdůraznil prvořadý úkol, a to zajištění prvních svobodných demo‑
kratických voleb. Poté následovala bouřlivá diskuze, kde občané, kromě
jiného, projevili nespokojenost s jednáním místních funkcionářů KSČ

fotografie: soukromý archiv Jaroslava Bahníka.

a požadovali zrušení této strany. Společné zasedání OF Sadská a MNV
Sadská pak proběhlo 21. prosince 1989.
V prvních svobodných volbách v roce 1990 se do obecního zastupitel‑
stva dostalo devět členů OF, čtyři členové KSČ a dva nezávislí kandidáti.
Tajným hlasováním byl zvolen starostou Ing. V. Procházka a zástupcem
starosty se stal V. Veselý, kteří 6. prosince 1990 nastoupili do své nové
funkce. Bývalý předseda MNV s tajemníkem se vrátili ke svým původním
profesím.
Jan Pleskač, Cecilie Pajkrtová, Helena Hončíková,
Martin Lébl, Daniela Drobná

Chtěli jsme konečně odstranit čtyřicetiletý
komunistický marasmus
Jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Sadské byl akademický sochař Petr Skála, který se s námi podělil o své vzpomínky a dojmy z oněch dnů.
Co pro Vás OF v té době znamenalo?
Občanské fórum bylo skutečné „fórum“,
nemělo registrované členy, scházeli se a dis‑
kutovali lidé, kteří chtěli konečně čtyřice‑
tiletý komunistický marasmus odstranit
a založit svobodnou a fungující společnost.
Proto také byly představy o charakteru nové
společnosti různé. Někdo chtěl navázat
na rok 1968, někdo na první republiku, vět‑
šina ale chtěla zcela přirozenou věc – založit
demokratický systém fungující v civilizova‑
né Evropě. Ale představy o způsobu, jak ukončit režim prosáklý celou
společností a celým státním a ekonomickým systémem, nebyly jednotné.
Od radikálních názorů až po smířlivou cestu na principu „tlusté čáry
za minulostí“ podle hesla „nejsme jako oni“. Riziko toho nejhoršího –
občanské války – přece jen v nějaké míře existovalo. Komunisté nikdy
neměli k brutalitě daleko, jak ostatně prokázali několik měsíců předtím
při pokojných demonstracích, ale sami již také ztráceli jistotu. Někteří
z nich se v té době, po demonstracích o Palachově týdnu začínali obávat
že, cituji: „až to tady praskne, tak budeme všichni viset na lucernách“.
Zvítězila tedy až přehnaně smířlivá cesta, jejíž důsledky ale přetrvávají
do dnešních dob.
Jak přesně OF v Sadské vzniklo?
Občanské fórum v Sadské vzniklo na setkání čtyř dam v kanceláři
Kulturního centra v budově muzea. Byla u toho vedoucí kulturního cen‑
tra SKZ paní Eva Sommerová, pracovnice SKZ paní Lenka Kučerová,
akademická sochařka Melanie Skálová a textilní výtvarnice akademická
malířka Dagmar Piorecká. Dohodly tam založení sadského Občanského
fóra.
V sadské kronice je zmíněno, že členů OF bylo více, než uvádíte.
K OF se mohl připojit, kdo chtěl. Jako první se připojili k organizo‑
vání akcí OF Václav Veselý, Jiří Pokrupa a Josef Sechovec, také Oldřich
Houžvička a Libor Houžvička, Jiří Počarovský. Dne 7. prosince bylo

dohodnuto uspořádání prvního setkání občanů v prvním patře budovy
muzea, které se pak konalo 11. prosince večer. Postupně se pak přidá‑
vali další – Jaroslava Stehlíková, Dana Hořáková, Jiří Vinš, ing. Vít Pro‑
cházka, ing. Otakar Řezáč, ing. Miroslav Fiala. OF bylo ale neformální
sdružení, a tak všechny, kdo se do dění nějak aktivně zapojovali, už vy‑
jmenovat nelze.
Jak vypadalo první setkání OF s veřejností?
Plánované setkání bylo dáno na vědomí plakáty, ale také se informace
o připravovaném shromáždění šířila mezi lidmi přirozeně, takže přišlo
ten večer tolik lidí, že se do sálu téměř nevešli. Ještě před zahájením se
na mne obrátil pan Ivo Bensch s obavami, aby podlaha místnosti vydrže‑
la tu obrovskou zátěž a zorganizoval přesun do sálu kina. Úlohu prvního
mluvčího, moderátora jsem na sebe vzal já. Své názory ale mohl vyslo‑
vovat, kdo chtěl, a i mluvčích se poté objevilo více. Střídali jsme se. Jak
v moderování pořádaných shromáždění občanů, tak na schůzích koordi‑
načního centra OF v Nymburce.
Bylo složité stát se mluvčím nově vzniklého OF?
Stát se tehdy mluvčím bylo zcela jednoduché, stávali se jimi lidé, kteří
se nebáli veřejně vystupovat a chtěli přispět aktivně k odstranění totalit‑
ního režimu. K ukončení absurdní absolutní nadvlády komunistů, systé‑
mu, který byl zpočátku velmi krutý a nelítostný, v závěrečném stádiu ale
již spíše potupnou a ostudnou etapou v dějinách země.
Co pro Vás osobně znamenala doba před 30 lety?
Pro mne osobně byla doba po 17. listopadu 1989 nejúžasnějším obdo‑
bím života, žili jsme prakticky jen událostmi, diskusemi, nadějí. Máme
se ženou oba svobodné povolání, a tak jsme se mohli věnovat všemu dění
velmi aktivně. Práce musela na čas ustoupit stranou, žili jsme jen z re‑
zerv. Cílem celého dění bylo uspořádání prvních svobodných voleb, opět
po půlstoletí. Jejich výsledky bylo v zemi, kde bylo jeden a půl milionu
komunistů – a komunisté tedy byli v každé druhé rodině, obtížné před‑
vídat. Dopadly ale překvapivě dobře. V patnáctičlenném zastupitelstvu
získali ve volbách kandidáti za OF 9 mandátů. Volební účast byla tehdy
neuvěřitelných 86 procent.
Občanské fórum ale postrádalo přirozenou strukturu, která by umož‑
nila koncipovat společné představy o budoucnosti, proto se brzy po vol‑
bách muselo zákonitě rozpadnout a přetvořit ve standardní politické
strany.
Daniela Drobná
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Vlastimil Vondruška
Právo první noci

Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se
svou vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí.
Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Žije na Krakov‑
ci nedaleko Prostějova, kde se v poslední době
stalo několik podivných událostí, které vyvrcho‑
lily vraždou jejího manžela. Co je však nejhorší,
z jeho smrti podezírají ji. Panoš Ota se obrátí
na svého pána, ale ten nemá chuť a ani pravomoc
tu vyšetřovat. Navíc se musí věnovat jinému zločinu, který poškodil české‑
ho krále. Jenže pak dojde k pokusu unést Miladu. To Oldřicha z Chlumu
přesvědčí, že nejde o obyčejný zločin. Společně začnou rozplétat neuvěři‑
telný příběh, jehož nitky vedou hluboko do minulosti.

Veronika Černucká
Autogram pro vraha
Sofie Hradecká má přezdívku Královna ro‑
mantických příběhů. Čtenářky ji zbožňují, její
příbuzní a kolegové nenávidí. V den svých na‑
rozenin oznámí změnu závěti a následující den
je nalezena mrtvá. Vražd je v tomto příběhu
mnohem víc a soukromá vyšetřovatelka Tara má
plné ruce práce. Podaří se jí rozmotat klubko in‑
trik, lží a falešných stop?

a na horizontu zítřka se objevují všechny symptomy krize středního věku.
Gráblova snaha nalézt východisko se však podobá spíš jízdě na horské drá‑
ze a často končí kocovinou. Pomůže mu milovaná profese, milenka nebo
nová šance vrátit se k zajímavé operativě a kariérně růst?

Alena Jakoubková
Hledám manžela…děti vítány
Je vám čtyřicet, nemáte děti a váš manžel vám
oznámí, že s mladou milenkou čeká dítě. A že
chce rozvod. Tuhle situaci pláč nespraví. San‑
dra má naštěstí báječnou přítelkyni Pavlínu,
která vymyslí plán. Začne Sandru seznamovat
s muži, kteří se o své děti starají sami. Plán to
není špatný, ženichové jsou sympatičtí, ale…
Sandře se líbí Libor, a tak jednou v noci se
za ním vydá a prožije s ním nejkrásnější noc
svého života. Libor jí však ráno dá jasně naje‑
vo, že mezi nimi se o žádnou lásku nejedná…
Bylo to hezké, ale city do toho tahat nebudeme…

Přemysl Krejčík – Malej NY

Petra Dvořáková
Chirurg: Před sebou neutečeš!
„Nedokážu být ani rovnej, ani křivej. Můj život
se rozlomil vejpůl a já už nečekám žádný pevný
lano, který mě bude jistit,“ přemítá MUDr. Hy‑
nek Grábl, chirurg v příhraniční nemocnici,
který už ani nedoufá, že by se jeho život ještě ně‑
kdy mohl vyvíjet příznivěji. Kariéra špičkového
odborníka na pražské klinice předčasně skonči‑
la kvůli jednomu karambolu s alkoholem a ná‑
sledky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně
nespokojená žena a dospívající děti. Životní ani
finanční účetnictví nevykazují příznivou bilanci

Malej NY, to je malej New York čili Nymburk. Ro‑
mán o tom, že je rok 2005, vám je ‑náct a máte
hiphopovou kapelu. Všechno kolem vás je nějaký
zrychlený a nakonec se to semele tak tragicky, že
po pár letech skončíte na gauči u psychoterape‑
uta. Právě tady vlastně Krejčíkův příběh začíná.
Jako terapeutická cesta přes divokou minulost
k sobě samému. Jenže někdejší události se z od‑
stupu jeví v jiném světle — zvlášť když vám napíše
esemesku mrtvý kamarád. Tváře z někdejší sub‑
kulturní komunity se proměnily, lidé jsou nečitel‑
ní a vzpomínky se zdají být jediným klíčem k tomu hlavnímu: že smrt vaší
první holky určitě nebyla nešťastná náhoda. Malej NY je jediný současný
román o hiphopové komunitě, se soundtrackem, který funguje jako stroj
času. A smrt je i tady otázkou vteřiny, stejně jako ve velkým NY.
Mnoho dalších novinek najdete v našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz.

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Apolináře
v Sadské
Neděle 22. prosince – 11.15 H.
4. neděle adventní

Úterý 24. prosince – 20.00 H.
Štědrý den (tzv. půlnoční)

Strašidelné odpoledne
s knihovnou
30. října odpoledne byla naše knihovna zaha‑
lena do halloweenského hávu. Děti si na zahra‑
dě za knihovnou vydlabaly dýně a zasoutěžily
v plivání dýňových semínek do dálky. Když se
venku ochladilo, šly si zahřát prokřehlé ruce
do knihovny. Tam na ně čekalo dýňové pohoš‑
tění – polévka, koláčky a čaj. Při pojídání všech
těch dobrot si zahrály hry, luštily kvízy a četly ta‑
jemné a duchařské historky. Za tmy k večeru si
spokojené děti vyzvedli rodiče. Více fotek z této
akce najdete na našem facebookovém profilu.
Marcela Dudková,
knihovnice

STŘEDA 25. prosince – 11.15 H.
Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
Neděle 29. prosince – 11.15 H.
Svátek Svaté rodiny

STŘEDA 1. ledna – 11.15 H.

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok

V listopadu oslavila paní Marta Havránková
95. narozeniny. Hodně zdraví a radosti
do dalších let přejí dcery s rodinami.
Ke gratulaci se připojují i zástupci města.

Neděle 5. ledna – 11.15 H.

2. neděle po Narození Páně,
Slavnost Zjevení Páně, Tříkrálová sbírka 2020

Návštěvy kostela (ne za účelem účasti
na bohoslužbách) jsou nejvhodnější
20 minut před začátkem bohoslužby
a 24. prosince a 25. prosince
od 14 do 16 hodin.
Pokojné a radostné svátky vánoční přeje
farnost Sadská – Nymburk

27. listopadu 2019 se dožívá životního
jubilea 80 let pan Oldřich Schůdek.
Hodně zdraví do dalších let přejí manželka,
dcera a syn s rodinou, vnoučata s rodinou
a pravnoučata. Ke gratulaci se připojují
i zástupci městského úřadu.
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Klub mladých diváků

Semiramis

V úterý 15. října jsme jeli do divadla Minor
na představení Lipany. Příběh byl o bojích hu‑
sitů u Lipan. Představení bylo zábavné, ale také
poučné. Zapamatovali jsme si spoustu zajíma‑
vostí z dějin, protože byly vtipné. Líbilo se nám,
že autoři do hry zapojili i diváky. Naše škola
seděla v první řadě, takže se z nás na chvíli stali
herci. O přestávce jsme mohli nakreslit, jak si
představujeme náš blahobyt. Některé obrázky
se pak objevily i ve hře.
Lucie Sobotková a Olena Yehorová, 7. B

Ve čtvrtek 7. listopadu navštívily naši třídu
zástupkyně sdružení Semiramis Adéla a Lucie.
Věděli jsme, že s námi budou pracovat asi tři
vyučovací hodiny. Dostali jsme od nich krabič‑
ku, do které jsme měli postupně vhazovat naše
anonymní dotazy. Dotazy mohly být o všem
možném.
Potom jsme se vzájemně představili a hráli
jsme hru o tom, jak se mezi sebou známe. Dále
jsme vyráběli naši společnou loď. Nakreslili
jsme, jakou práci bychom chtěli na lodi dělat.
Naše paní učitelka by byla kapitánka.
Když jsme dokreslili loď, tak Adéla a Lucie
otevřely krabičku s anonymními dotazy a od‑
pověděly na naše otázky. Na závěr nám rozda‑
ly obálku s papírem, na který jsme měli napsat
dopis o naší budoucnosti, který nám schovají
do 9. třídy. Psali jsme, co chceme dělat po ukon‑
čení školy, jaké máme záliby apod. Těšíme se
na další setkání s děvčaty.
Adéla Kurková
a Jakub Truhlář, 6. A

Tradiční soutěže Nejkrásnější
dýně a Barevné pečení
Obě soutěže se uskutečnily 4. listopadu v pro‑
storách přízemí školy a školní jídelny. Děkujeme
rodičům za účast v obou soutěžích.
Hodnocení dýní
1. Karolína Krátká 4. A
2. Nikola Houserová 2. A
3. Jakub Krause 4. A
4. Jakub Mysliveček 4. B
5. Kateřina Bečková 2. B
Petr a Roman Čížkovi 5. C
6. Nela Punarová 6. B
7. Filip Otta 2. A
8. Eliška Brtková 3. C
9. Vojtěch Stybor 1. A
Hodnocení dezertů
školní parlament
1. Markéta Vojnarová 6. C
2. Karolína Krátká 4. A
3. Marek Jirčík 2. A
odborná porota
1. Daniel Kovalovský 4. C
2. Markéta Vojnarová 6. C
3. Aleš Babec 3. C

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 17. října jsme jeli na dopravní hři‑
ště do Nymburka. Šli jsme do jedné malé učeb‑
ny. Opakovali jsme si dopravní značky, chování
na přechodu pro chodce a na křižovatkách. Po‑
tom jsme šli ven na dopravní hřiště. Každý jsme
si přinesli cyklistickou helmu. Paní instruktorka
nám půjčila kola a dresy a rozdělila nás do dvou
skupin. A už jsme jeli! Nejdřív jezdila první
skupina, ostatní děti jízdu kontrolovaly. Potom
jsme se vyměnili. Bylo fajn projet se na kole, to
se nám líbilo.
Lucie Skokanová
a Andrea Baštová, 4. C

Halloween
v hodinách
angličtiny
V pátek 25. října jsme při vy‑
učování zkoušeli typickou ame‑
rickou halloweenskou hru, ve které šlo o to, že
si musíte kousnout do jablka, které je zavěšené
na provázku. Potom jsme tři spolužáky obalili
do toaletního papíru. Byly z nich mumie. Také
jsme si mohli přinést masky.
Václav Vevera, 6. C
Líbila se mi tematická hodina v učebně ang‑
ličtiny – Halloween. Paní učitelka nás přivítala
a s radostí započala hodinu. Pobavili jsme se při
hře s jablkem. Vytvořili jsme mumie z našich
spolužáků. Bylo to vtipné. Hodinu jsme si užili.
Děkujeme, paní učitelko.
Leonie Šlajerová, 6. C
V hodině jsme si vyprávěli o svátku
Halloween. Hráli jsme hry a překládali jsme slo‑
víčka, která se ke svátku hodila. Např. netopýr,
pavouk, duch, čarodějnice, černá kočka, kost‑
livec, … Vystřihli jsme halloweenský pracovní
list a poslouchali jsme halloweenskou písničku.
Bylo to prima.
Žáci 3. A

Fotosoutěž

Na fotografii v minulých Sadských novinách byly kamenné oltáře u rozptylové loučky na místním hřbitově.
Bohužel tentokrát nepřišla žádná správná odpověď.

FOTOHÁDANKA
NA LISTOPAD:
Víte, kde v Sadské najdete tuhle veřejnou studni?
Své odpovědi s názvem ulice, či místa zasílejte od pondělí 2. prosince (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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Zprávičky ze sadské
školičky
Než jsme se nadáli, je tu podzim se vším všudy. Listí je téměř
opadané, mlha je každodenním úkazem a viděli jsme už i rtuť
teploměru na nule.
Nejdůležitější událostí listopadu je památka zesnulých, a aby byla pro
děti zajímavá, půjčíme si vždy něco z Halloweenu. Vznikl tak náš tema‑
tický Hallowensko‑strašidlácký den, kdy děti mohly přijít v kostýmu a zú‑
častnit se speciálního programu.
Nejprve děti z mladších tříd Kuřátek a Berušek navštívily děti v před‑
školáckých třídách Delfínů a Žabiček. Paní učitelky společně s dětmi pro
ně připravily zábavné hry a soutěže, jejichž splnění bylo sladce odměně‑
no. Potom děti posvačily pomazánku chytré sovy, a protože nám přálo
počasí, další část tohoto dne jsme prožily soutěžemi na zahradě, kam
za námi přišly i nejmladší Lištičky. Sice už ten či onen musel z praktic‑
kých důvodů odložit část kostýmu, ale všichni si toto zábavné dopoledne
velice pěkně užili. Každý si odnesl diplom, medaili, čokoládovou odměnu
a pěknou vzpomínku třeba na let na koštěti, hod dýní nebo lovení brouků
z lektvaru.
Další důležitou událostí je první adventní neděle, která připadá na ne‑
děli 1. prosince a tradičně se odehraje na sadském náměstí při rozsvěcení

vánočního stromu. Ještě než pomůžeme rozsvítit tento vánoční strom,
společně si rozsvítíme náš „školkový“ na školní zahradě v pátek 29. lis‑
topadu dopoledne.
Naší nejdůležitější akcí bude vánoční vystoupení v sadském kostele
16. prosince od 16 hodin, na které tímto chceme všechny pozvat. Přijďte
se zastavit v předvánočním shonu a zazpívat si s dětmi několik vánoč‑
ních koled. Podle nás není důležité, kolik čeho máme na stole, ale co je
v našem srdci.
Kolektiv MŠ Sadská

DISKUSNÍ POSEZENÍ NAD SVAŘÁKEM SE
ZAKLADATELI OBČANSKÉHO FÓRA
V SADSKÉ

30 LET SVOBODY
BYLI JSME PŘI TOM

7. prosince 2019
19:00 hodin
Muzeum, 1. patro

Demokracie a svoboda
nejsou samozřejmost

Se zakladateli OF Sadská zavzpomínáme na dobu pádu komunismu a první
dny svobody na přelomu let 1989 a 1990 v místě, kde bylo přesně před 30
lety založeno. Promítneme dobové fotograﬁe a zaposloucháme se do tónů
kdysi zakázaných písniček.

ODS SADSKÁ | MK STŘEDNÍ
ČECHY | NOVĚ A LÉPE, SNK

Z KULTURY
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Další výjezdová představení DS Klicpera Sadská
DS Klicpera Sadská odehrál další tři výjezdová představení
velmi úspěšné komedie „Kachna na pomerančích“ v režii Sylvy
Triantafillou, a to 19. září v KD Svět v Českém Brodě, 8. listopadu v kině v Lysé nad Labem a 21. listopadu v Divadle Na Kovárně v Poděbradech.
Celkem již byla „Kachna“ reprízována celkem 14krát a zájem diváků
neutuchá. V Poděbradech jsme představení odehráli již potřetí a do třetice
bylo vyprodáno. Diváci se všude dobře baví a po každém představení nás
odměňují dlouhotrvajícím potleskem. A zájem o tuto hru pokračuje i na‑
dále, pro příští rok již máme příslib dalších představení.

Další listopadový výjezd byl tentokrát s pohádkou „Jak čert vyletěl
z kůže“, opět v režii Sylvy Triantafillou. Pohádku jsme sehráli 10. listopa‑
du v KD Pod modřínem ve Sluhách u Brandýsa nad Labem. Shodou okol‑
ností první představení, které KD po jeho rozsáhlé rekonstrukci v lednu
letošního roku otevíralo, byla naše „Kachna na pomerančích“.
Srdečně zveme všechny děti na sobotu 30. listopadu, kdy zmíněnou
pohádku odehrajeme v divadelním sále v Sadské v rámci již tradič‑
ní akce „Pohádka s Mikulášem“. Začínáme v 15 hodin. Po pohádce
za dětmi přijde Mikuláš, čert a anděl.
Jaroslava Kynclová, DS Klicpera Sadská

Adventní koncert v kostele
sv. Apolináře v Sadské

v pondělí 9. prosince od 18 hod.
Adventní a vánoční melodie zazní v podání komorního žesťového souboru
BRASSTET, který je složený z mladých profesionálních hudebníků z celé
České republiky. Jeho členové jsou hráči předních českých orchestrů
s mnohaletou zkušeností se sólovým vystupováním.
Vstupné 110 korun, senioři 80 korun, děti zdarma
(info: 604 89 13 04, kic.sadska@email.cz)

Tradiční MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA s nadílkou
z repertoáru DS Klicpera Sadská

„JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE“
sobota 30. listopadu od 15 hodin
divadelní sál Sadská
Po pohádce za hodnými dětmi přijde Mikuláš, čert a anděl.
(Rodiče mohou odevzdat balíčky hodinu před představením).
Vstupné jednotné 40 korun, předprodej v KIC města Sadská

INZERCE

REMAXoviny Martiny Bouškové

JAK ZAZIMOVAT SPRÁVNĚ CHALUPU?
Většina chatařů a chalupářů tráví zimní měsíce v pohodlí
svých domovů. Pokud mezi ně také patříte, měli byste své letní
sídlo zazimovat a ochránit ho před sněhem, mrazy i nevítanými
hosty.
1. ZKONTROLUJTE STŘECHU
Těžká sněhová pokrývka by vám mohla způsobit nemalé
trable. Před zimou proto zkontrolujte stav střechy, zda neobjevíte
poškozená místa, které by mohl sníh prolomit. Přesvědčte se
také, že do objektu neprotéká voda.
2. ZAKRYJTE KOMÍN
Komín nejprve vyčistěte. Otevřený komín je dobré na zimu
uzavřít, aby do něj nenatekla voda, která při zamrznutí může
způsobit jeho roztržení. Otevřený komín se rovněž může stát
vchodem do domu pro nezvané zvířecí návštěvníky.
3. VYMEŤTE OKAPY
Okapy před zimou důkladně vyčistěte. Nahromaděné listí brání
odtoku vody, která zde zamrzá a okapy poškozuje. Pokud máte
možnost okapy úplně odejmout, je to další možnost, jak je před
mrazy ochránit.
4. VYKLIĎTE PŮDU
Projděte si půdu a uschovejte věci, které by se mohly stát
vítaným pelíškem myší a dalších hlodavců. Utěsněte všechny
otvory, kterými by se mohlo zvířectvo dostat dovnitř.
5. ROZMÍSTĚTE NÁSTRAHY NA HLODAVCE
Po domě můžete rozprostřít pastičky a zvukové odpuzovače
na kuny a lasice.
6. POZOR NA VLHKO A PLÍSNĚ
Můžete použít speciální postřik na místa, kde se vlhkost hromadí
(za linkou, pod vanou, za toaletou apod.). Abyste se vyhnuli plísni
na nábytku, je vhodné ho odtlačit od zdí. U kuchyňské linky
můžete nechat pootevřená dvířka kvůli odvětrávání.

7. ULOŽTE NASÁKAVÉ MATERIÁLY, ABY JE VLHKOST NEPOŠKODILA
Peřiny a ložní prádlo můžete vyvěsit pod střechu, či je uschovat
do neprodyšných igelitových pytlů a vysát z nich vzduch. Je to
opět rovněž dobrá ochrana před hlodavci.
8. ZABEZPEČTE OKNA A DVEŘE
Zkontrolujte výplň a nátěr oken i dveří. Neprofukuje, nezatéká?
Do oken se vyplatí koupit alespoň izolační pásky. U všech dveří
i oken můžete promazat panty nemrznoucím silikonem.
9. VYPUSŤTE VODU
Voda v domě představuje velké nebezpečí – po zamrznutí
nabyde na objemu a může potrhat trubky a napáchat pořádnou
neplechu. Vypusťte ji proto z celého systému, stejně tak ji vypusťte
z bojleru. Poté zaizolujte zdroj vody, studnu nebo vrt. Do všech
odpadů i nádob nasypte sůl, či denaturovaný
líh, aby zde voda nezamrzala.
10. VYPNĚTE ENERGIE
Kromě vody vypněte přívod veškerých
energií, tedy i elektřiny a plynu.
11. ROZMRAZTE LEDNIČKU
Pokud máte ledničku, rozmrazte ji a vymyjte
octovou vodou, abyste ji zbavili pachů jídla
a připravili ji na další chalupářskou sezónu.
12. OCHRAŇTE SE PROTI ZLODĚJŮM
Odvezte si veškeré cennosti domů. Pokud jste pojištěni
a nějaké cennosti přeci jen v domě necháváte, nafoťte si je včetně
výrobních čísel, abyste v případě újmy měli důkazy k dalšímu
jednání s pojišťovnou.
Přeji vám krásné zimní měsíce plné pohody bez starostí
a nezvaných hostů!
Martina Boušková, Vaše realitní makléřka

Z KULTURY
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Výstava betlémů v kostele sv. Apolináře v Sadské
Již třetím rokem se bude konat v našem kostele sv. Apolináře
výstava betlémů. Zahájena bude přímo na Štědrý den 24. prosince od 14 do 16 hodin a pro zpestření svátečního odpoledne
bude otevřeno i na sv. Štěpána 25. prosince také od 14 do 16
hodin.
Tak jako v předchozích letech bude možné shlédnout betlémy všech
velikostí vyrobené z různých materiálů. Máme přislíbených také několik
betlémů z rodinných sbírek dřívějších generací. Pokud by někdo chtěl
propůjčit svůj betlém, budeme velmi vděčni za vstřícnost a ochotu, skrze
kterou pak budou všichni návštěvníci obohaceni krásou předávané tradi‑
ce. Případní ochotní zájemci mohou napsat na e‑mailovou adresu: sasko‑
va.helena@email.cz.
Letos přibudou tzv. rodinné jesličky, do kterých bude možné vložit lístek
s přáním celé vaší rodině. Po celou dobu výstavy budou tiše znít vánoční
koledy, aby tak byla možnost se více a intenzivněji nořit do nejkrásnějšího
tajemství přicházejícího k nám přímo z Betléma.
Helena Sasková

Podzimní skautská Robinsonáda
Každý rok kolem 28. října pořádá naše skautské středisko víkendovou akci s názvem Podzimní Robinsonáda. Tentokrát to
vyšlo na 26. až 28. října a spalo se v naší klubovně.
Sobotní odpoledne bylo hlavně ve znamení nákupů, řezání a úklidu dře‑
va, ale zbyl čas i na pár her a večerní posezení u ohně s kytarou, kdy nás
poctili návštěvou i někteří starší a bývalí členové střediska.
V neděli jsme vyrazili na velkou výpravu do Prahy s podtitulem Vzhůru
do věží. Naším prvním cílem byla Jindřišská věž na Senovážném náměstí,
která je mimochodem i nejvyšší věží staré Prahy. Dostat se po schodech

až pod vrchol, ve kterém je umístěna zvonkohra, byl nejen slušný výkon,
ale i úžasný zážitek. Nádherný rozhled, umocněný vyzváněním zvonkoh‑
ry, která nám zněla doslova nad hlavami. Cestou dolů jsme v různých pa‑
trech navštívili nejen expozici o historii Jindřišské věže, ale i interaktivní
výstavu Pražské věže, kde jsme si mohli všechny pražské věže podrobně
prohlédnout.
Dalším cílem byla Prašná brána, kde jsme se zapojili do rodinné hry Klí‑
če k pražským věžím. A tak jsme ve věži hledali nejrůznější znaky, sochy,
nápisy a snažili se vyluštit tajenku celé hry.
No a po obědě: vzhůru na Petřín! Původně jsme chtěli nahoru vyjet la‑
novkou, ale po spatření šílené fronty před nástupní stanicí jsme se vydali
zdolat kopec vlastními nohami. Bludiště bylo také beznadějně obleženo,
takže jsme po malém posilnění vyrazili rovnou na rozhlednu. Ovšem zá‑
žitkem bylo, když při výstupu nahoru dole pod Petřínem začala děla střílet
slavnostní salvy, protože na Malostranském náměstí probíhala slavnostní
přísaha vojáků. No a rozhled z Petřínské rozhledny byl taky úžasný. No
a pak už jen cesta dolů na tramvaj a pak vlakem domů.
Jen večerní posezení u ohně nám trochu narušil nepříjemný úraz jedno‑
ho z účastníků a pak i déšť.
Pokud by někdo měl zájem stát se členem našeho střediska, může se
přihlásit prostřednictvím kteréhokoliv našeho člena nebo mě kontaktovat
na čísle 604 447 505 a přijít kdykoli v úterý do naší klubovny na Husínku.
Michal Němeček

Takhle jsme si hráli…
Jak si hrály maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, si 16. listopadu
mohly vyzkoušet také sadské děti. Skákali jsme panáka i přes švihadlo
a gumu, zkusili čáru s „céčky“. A nejen to, vyřádili jsme se i při „táboro‑
vých“ hrách a na konec jsme si složili z papíru „nebe, peklo, ráj“. Bylo to
příjemné odpoledne, do her se zapojili i dospělí.
Zdenka Hamerová, ředitelka KIC

Skauti děkují
Chtěli bychom poděkovat firmě CPOS a panu Jakubovi Fremundovi
za opravu plotu u klubovny, který byl značně poničen parkujícími vozidly.
Nejen že nám poničený plot a vrata klubovny krásně opravili, ale pomoh‑
li nám celé prostranství a průčelí klubovny upravit a prořezat. Víme, že
mnoho lidí z okolí si na provoz firmy stěžuje, tak alespoň my firmě CPOS
děkujeme za úžasnou sousedskou spolupráci.
Michal Němeček
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ZE SPORTU

Přebory Středočeského svazu karate 2019
Opět se sešel rok s rokem a na naše závodníky ze sadského
oddílu karate čekaly přebory Středočeského kraje v Říčanech.
Z našeho klubu se jich zúčastnilo 14, jmenovitě L. Melich, N.
Krátká, L. Kadlec, R. Sieger, J. Kopsa, J. Hasan, J. Tománek, J.
Novotná, S. Svatošová, S. Štěrbová, M. Melich, A. Šlajer, A. Vokřálová a A. Maher.
V konkurenci borců z celého Středočeského kraje jsme si nevedli špat‑
ně. Ač byla naše účast nejslabší v počtu závodníků za poslední roky, náš
tým dokázal, že máme srdce bojovníků.
V pořadí klubů dle medailí jsme obsadili 1. místo se 13 zlatými, třemi
stříbry a čtyřmi bronzy v hlavních kategoriích. Neméně úspěšní byli zá‑
vodníci v kategorii BEGINNER, kde jsme získali celkové 3. místo s pěti
zlatými, čtyřmi stříbrnými a třemi bronzovými medailemi. Závodníci
dokázali zúročit celý rok tréninků a spoustu z nich se přiblížilo k účasti
na mistrovství České republiky.
Světlana Tománková

Turnaj v Milíně ovládli
sadští badmintonisté
Badmintonový oddíl TJ. Sadská se již tradičně zúčastnil silně
obsazeného turnaje smíšených družstev pořádaného oddílem v Milíně. Hrálo se bodovacím systémem vždy na dva sety
a prvé tři místa obsadili hráči hostujícího oddílu ze Sadské.
Celkovými vítězi se stali zaslouženě Jitka a Michal Maškovi, kteří prošli
turnajem bez jediné porážky. Druhé místo obsadili Aleš Mašek s Alenou
Rezáčovou a na třetím místě stanuli Martin Kolbábek s Veronikou Krolo‑
vou. Čtvrté místo patřilo domácí dvojici Anežka Vojáčková a Jiří Gerdel.
Pavel Mazánek

Zavíračka pumptracku před zimou
První sadské zavírání „pumpu“ bylo pěkným zakončením půlročního úsilí mít tu fajnový prostor na řádění s koly. Upravili
jsme dráhu, vymetli kamínky, zasypali díry a další kosmetické úpravy. Už za tmy a v kolečku s rozdělaným ohněm jsme si
opekli buřty a jezdili na dráze se světýlky obmotanými kolem
našich bajků.
Všichni, co tam byli, říkali, že si to užili. Příští rok bude zavíračka urči‑
tě zase, a tak doufám, že dorazí hodně lidí, jelikož pumptrack za západu
slunce se siluetou kostela v dálce má své kouzlo.
Bylo by dobré nejezdit na dráze v zimě a to ze dvou důvodů: po většinu
zimního času se dráha boří a velmi snadno se na ní padá. Věřím tomu, že
si nikdo určitě nic zlomit nechce. Zároveň budeme rádi, že nebudeme mu‑
set na jaře dělat celý nový povrch. Jezdit na pumptracku v zimě se tedy ne‑
doporučuje, snad jen v případě, že by mrzlo tak, že bude dráha jako beton.

Na příští rok plánujeme spoustu úprav dráhy a budu moc rád, když se
naše banda kolem sadského pumptracku rozroste o další kámoše, klidně
i kámošky. Zkrátka všechny, kteří si chtějí zajezdit a starat se o prostor,
jenž nám všem město připravilo. Má svoje veliké přednosti a ještě pořád
jsme nedokázali využít jeho potenciál.
Díky patří městu Sadská, které věří naší práci i koníčku. Vím, že o baj‑
kerech kolují různé zvěsti, ale já našel díky dráze čtyři kámoše, se kte‑
rými jsme v létě při úpravách dráhy potili krev. Učíme se společně jez‑
dit a dávat na sebe vzájemně pozor. Ať už si každý říká, co chce: tenhle
pumptrack je víc než jen dráha, je to prostor, kde se potkávají děti, rodiče
i prarodiče. Pomáháme si a zlepšujeme svoje dovednosti, zkrátka žijeme
naplno.
Jenda Kracík

Vosy po první části sezóny
Pomalu končí první kola všech soutěží
KP, v basketbalové lize již jedeme naplno kolo druhé, a tak se sluší trochu hodnotit.
Nejmladší přípravka má za sebou první zápa‑
sy Šmoulinky a je vidět, jak si to holky užívají.
Ani setkání s chlapeckými týmy je nerozhodilo,
a tak máme radost z další rostoucí generace.
Ostatní týmy jsou již ve svých zápasech zběh‑
lé a dosahují stejně výborných výsledků jako
loni. U12 i U13 vedou svoje tabulky, a proto
nemusí procházet sítem kvalifikace v prvním
kole. Mladší žákyně byly v lize také úspěšné, ne‑
stačily jen na Tygry Praha, a tak mají s největší
pravděpodobností zajištěný postup do extraligy.

Posledním krůčkem je
utkání se Spartou, které
o jistotě rozhodne.
Stejně jako v minulých letech je tým U15 bez
konkurence ve svojí ligové skupině a má postup
do extraligy jistý. Některé hráčky hostují již
nyní za extraligové U17 v Trutnově a Slovan‑
ce. Sbírají tím cenné zkušenosti do dalších let.
Doufejme, že se nám v dalších kolech soutěží
budou vyhýbat zranění a nemoci, protože právě
to je základem pro konečné výsledky. Děkujeme
i všem rodičům a ostatním divákům za stálou
podporu.
Blanka Žánová

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

VOLNÁ
MÍSTA

(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

ŘIDIČ/SKLADNÍK

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

PRODEJCE

STAVEBNÍHO MATERIÁLU

PRODEJCE

PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

KONTAKT:
Tel.: 606 262 047,
602 100 983
E‑mail: kristyna@kralovi.cz
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Kdo pokácí jednu hrušku a prořeže dva ovocné stromy za úplatu.
Dřevo věnuji za odvoz. Děkuji za nabídky. Tel.: 776130258

INZERCE
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KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV
Vraťte Vaší zahradě živiny

kompost nejen hnojí, zlepšuje půdní strukturu,
zadržuje vodu, nahrazuje minerální hnojiva- je ekologický.

KLIDNÝ ADVENT
V SRDCI VAŠICH DOMOVŮ
přeje Martina Boušková

Doplňte mulč

půda nevysychá, stoupá v ní obsah humusu a potlačí plevele.

T: 602 681 581
www.martinabouskova.cz

SORTIMENT:

Přijmeme šikovného

ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE

bez DPH

včetně DPH

Směs pro zakládání zeleně,
vegetační vrstvy

700,500,-

847,605,-

Přesátá zemina

Terénní úpravy, nerovnosti

200,-

242,-

Štěpka z kulatiny(borovice)
Štěpka z klestu

Dekorační mulčování
na exponovaných místech

Kompost
Zemní pěstební substrát

Vylepšení nekvalitních půd

600,-

726,-

Mulčování výsadeb, městská zeleň

300,-

363,-

cca 30cm

650,-

786,-

Štípané dřevo polosuché

BOROVICE polosuchá

Dopravu zajistíme dle požadovaného množství
Nymburk

DO DÍLNY V MOCHOVĚ
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY

5km

Sadská

3km Hořátev

10km

Poděbrady

www.kompostarna-horatev.cz

KONTAKT: Tel.: 607 773 557

2019-showroom-Hyundai-95x135.pdf 1 04.11.2019

Adriana Borovičková
Hořátev 242
298 12 Zvěřínek
11:36:11
Tel.: 737 282 720
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