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ZDARMA

Stará a dnešní
Sadská
Již v starých dobách minulých
Šerého dávnověku
Je známo naše rodiště
Co místo mnohých vděků.
Vladykové a knížata,
Když u nás sněmovali,
Pečenou křehkou husičkou
Už tehdy za vděk vzali.
A později když rostla nám
V Eichelburku zlatá réva k tomu,
Sousedé jistě chodili
Až pozdě ráno domů.

Koláče, husička, kolotoče, ale
i důležitá historická událost
S posvícením má každý spojené především
kolotoče, zábavu a hodování. Řada lidí ani
neví, že se tato každoročně opakující se
událost vztahuje k vysvěcení kostela.
Dominanta Sadské – kostel na kopci – je zasvě‑
cen sv. Apolináři a dnešní barokně‑gotickou podo‑
bu získal v 18. století po přestavbě na základě plánů
významného architekta Kiliána Ignáce Dientzen‑
hofera. Původní románský kostel sv. Apolináře,
jehož přesnou podobu neznáme, nechal postavit
ve 12. století kníže Bořivoj II.
A protože stavba kostela byla pro každou obec
či město významným duchovním a kulturním po‑
činem, který stál spoustu úsilí a financí šlechty, ale
i dalších obyvatel, každý rok se oslavoval (a oslavu‑
je) den, kdy byl svatostánek vysvěcen. Po dokončení
stavby totiž nemohl kostel ihned sloužit ke svému
účelu. Aby se v něm mohly konat bohoslužby, musel
být slavnostním způsobem vyjmut ze světské sféry
a posvěcením slavnostně připraven k službě Bohu.
Kromě poutě (dne, kdy má patron kostela svátek –
sv. Apolinář připadá na červenec) se tedy slaví také
posvícení – den, kdy byl kostel vysvěcen.
O posvícení i samotná mše svatá mívá slavnost‑
nější charakter než obvykle a o významu tohoto dne

vypovídá také to, že se lidé baví a hodují. „Košáři
krmili husy šiškami a prodávali je nejvíce do Prahy.
O posvícení voněly nejen pečené husy, ale i koláče.
Bez nich jsme si neuměli posvícení představit,“
vzpomínala Miluše Borovenová, bývalá paní učitel‑
ka a dlouholetá autorka článků v rubrice Bejvávalo
ve svém půvabném textu O posvícení všechno to voní,
tak jako v apatyce…, který vyšel v Sadských novi‑
nách před dvěma lety. „U nás doma se koláče pekly
vždy v pátek před posvícením. Maminka brzy ráno
zadělala v díži těsto, potom mlela mák, ochucovala
tvaroh i povidla. Já jsem uždibovala perník, ochut‑
návala hrozinky namočené v rumu, tloukla v hmož‑
díři koření a pomáhala plést a obalovat posvícenské
koláče,“ psala.
Ne všechny hospodyňky dnes ještě pečou a vy‑
vařují, mnoho rodin dá přednost posvícenskému
menu ve zdejších hospodách, téměř každý obyva‑
tel Sadské si ale vybere z řady posvícenských zábav
konajících se několik dnů po celém městě, které pro
ně uchystalo zdejší Kulturní a informační centrum.
O nich více na dalších stránkách našich novin.
Jolana Boháčková

Však to se stává ještě dnes,
Tož jaké o tom řeči?
Ba, našim drahým praotcům
Hrozilo nebezpečí,
Když vraceli se za šera,
Ulice nedlážděná,
Bláta na ní snad na metr
A doma zase žena…
To bláto bylo strašlivé
Za jarní a zimní sloty.
Vždyť jednou starý děkan sám
V Podskalí nechal v něm boty.
Dnes město naše ulice
Má sice vydlážděny,
Biograf máme, kopanou
A sem tam nějaké změny,
Leč v podstatě jsme stále tíž:
Nechť svět nás jak chce svádí,
Ze všeho nejvíc přece jen
Svou Sadskou máme rádi
Božena Musilová‑Hončíková
Báseň vyšla 24. srpna
1930 v prvních SADSKÝCH
POSVÍCENSKÝCH NOVINÁCH,
které vydal pan Batlík.
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Ze zasedání Rady města Sadská 29. července 2020
Rada města schválila:
smlouvu o upsání akcií se za‑
počtením pohledávek ve výši
3 856 000 korun se společností
VaK Nymburk, a. s.
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 26/2019 s firmou HALKO sta‑
vební společnost, s. r. o., Kolín 2,
kterým se zvyšuje cena díla „Sad‑
ská – stavební úprava ulice Resslo‑
va“ o 958 413 korun bez DPH (mé‑
něpráce x vícepráce)
dodatek č.2/2020 ke Smlouvě
o svozu a nakládání s odpadem

s firmou NYKOS a. s., Kostelec nad
Českými lesy, kterým se ukončuje
pronájem 30 kusů hnědých nádob
velikosti 240 litrů
nákup energií pro město Sadská
na období 2022 – 2023 v souladu
se zákonem 134/2016 Sb. o ve‑
řejných zakázkách, § 64, odst. c)
formou jednacího řízení bez uve‑
řejnění
nákup na komoditní burze pro‑
střednictvím společnosti POWER
EXCHANGE CENTRAL EURO‑
PE, a.s., Praha 1

dodatek č. 1/2020 k Příkazní
smlouvě č. 2/2018 s AFK Sadská,
kterým se upravuje výměra pozem‑
ků a frekvence jejich sekání AFK
Sadská
umístění propagačního stánku
Středočeské centrály cestovního
ruchu p. o., Praha 1, dne 7. září
2020 od 9 do 17.30 hodin s tím, že
za zábor veřejného prostranství ža‑
datel uhradí místní poplatek ve výši
400 korun (10 Kč/m²/den)

Ze zasedání Rady města Sadská 12. srpna 2020
Rada města doporučila ZM
schválit:
obecně závaznou vyhlášku
č. 02/2020, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřej‑
ném prostranství ve městě a vyme‑
zují prostory pro volné pobíhání
psů
obecně závaznou vyhlášku
č. 03/2020 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí
a o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí
Smlouva o řízení projektu
MMR schválilo projekt na podpo‑
ru obnovy sportovní infrastruk‑
tury „Školní sportoviště pro ZŠ
Sadská“ s dotací ve výši 3 792 580
korun. Na řízení tohoto projektu

je předkládán návrh na uzavření
smlouvy s LKA s. r. o. Rada města
schválila smlouvu o řízení projektu
na zajištění organizačního, projek‑
tového a finančního řízení tohoto
projektu s firmou LKA s. r. o., Pra‑
ha 3, za celkovou cenu 115 tisíc ko‑
run bez DPH.
Rada města schválila dodatek
č. 1 ke smlouvě s firmou Zahrad‑
nictví Jandl s. r. o., Sadská, kterým
se uzavřená smlouva prodlužuje
do 30. dubna 2024.
Rada města vypověděla nájemní
smlouvu č. 02/2017 na pronájem
části pozemku č. 1690/2 o výmě‑
ře 15 m² (pozemek pod stánkem
na zmrzlinu) s panem Ladislavem

Prajzem, Mělník, ke dni 30. září
2020.
Rada města schválila:
uzavření Pístecké cesty v době
v době od 17 do 20 hodin dne
28. srpna 2020 a od 9 do 17 hodin
dne 29. srpna 2020 z důvodu koná‑
ní akce „Memoriál Jana Potměši‑
la – střelba na asfaltové terče“
dohodu o ukončení smlouvy o po‑
skytování služeb (mapová aplikace)
s firmou Webotip s. r. o. (dříve PP
tip s.r.o.), Přeštěnice, ke dni 31. srp‑
na 2020 z důvodu ukončení funkč‑
nosti uvedené mapové aplikace
smlouvu o poskytování služeb
pro mapový portál s firmou Mapo‑
tip Česko s.r.o., Praha 4, za cenu
19 800 korun bez DPH ročně

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

Rodičům nově narozených dětí

Dlouholetá starostka a dodnes aktivní zastupitelka Sadské

Cecilie Pajkrtová

nedávno oslavila své 60. narozeniny. Komunální politice se věnu‑
je již od roku 1998, kdy byla poprvé zvolena do zastupitelstva města.
Zasloužila se o rozvoj a rozkvět Sadské v mnoha směrech.
Hodně zdraví, úspěchu, životní energie a spokojenosti do dalších let
přeje celá redakce Sadských novin.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Vítání občánků

Máte‑li zájem zúčastnit se vítání občánků, přihlaste své miminko
osobně na MÚ Sadská na oddělení matriky nejpozději do 2. září. Vítání
občánků se bude konat ve čtvrtek 24. září.
Týká se dětí narozených od března do srpna 2020.

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byla fotka jednoho
z okének do suterénu místní školy z ulice Karoliny
Světlé. Jako první správně odpověděla paní Monika
Musílková.

FOTOHÁDANKA NA TENTO MĚSÍC:
Víte, kde v Sadské najdete tento polozapomenutý domovní průchod s nádhernou dřevěnou
špalíkovou dlažbou?
Své odpovědi s názvem ulice, čísla popisného, nebo přesného místa, zasílejte od úterý
1. září (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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Okolo městských kontejnerů vznikají nové ohradníky
Abychom zefektivnili systém nakládání s odpadem v našem
městě, snažíme se ustálit množství veřejných třídících kon‑
tejnerů i míst, kde se nacházejí. Na všech těchto místech nyní
mohou občané odložit odpad do nádob na plast, papír, sklo
i kov, někde pak navíc ještě na textil a drobné elektro.
Všechna tato kontejnerová stání jsme vypodložili dlažbou, kterou získá‑
váme ze zachovalých dlaždic z rekonstruovaných chodníků. Rovněž chce‑
me postupně kontejnery oplotit pozinkovanými ohradníky s výplní z tzv.
tahokovu.
Toto provedení jsme zvolili kvůli odolnosti materiálu. Tahokov je ve srovnání
s dřevěnou či plastovou výplní téměř bezúdržbový, a tedy nenavyšuje možné

budoucí náklady. Dodavatelem těchto ohradníků pro naše město je navíc
místní firma BHB servis, s.r.o.
V první vlně jsme oplotili sběrná místa v ulicích Pístecká, Mládežnická a Spo‑
jovací. Zde jsme totiž dlouhodobě zaznamenávali největší problémy s nepo‑
řádnými občany, kteří zde zanechávali odpad mimo nádoby, či dokonce vy‑
hazovali předměty, jenž k třídícím kontejnerům vůbec nepatří. Postupně, dle
našich finančních možností, oplotíme kontejnery v dalších lokalitách.
Na upravená místa je nyní hezčí pohled a ohradníky tlumí vítr, který odfuko‑
val nepořádek dále po ulici. Navíc se polečnost Nykos a. s. smluvně zavázala
zabezpečit úklid těchto stanovišť v rámci pravidelného svozu odpadu.
Jakub Barták, místostarosta

S pohozenou stříkačkou vám pomůžou pracovníci
z organizace Laxus
Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní
udělat? V Sadské dlouhodobě funguje terénní služba organi‑
zace Laxus z.ú. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen
v případě pohozené stříkačky, ale i v situaci, kdy někdo z va‑
šich blízkých užívá drogy.
Terénní pracovníci navštěvují město Sadská jednou týdně. Jejich cílem je
vyhledávat uživatele návykových látek a pravidelně se potkávat s lidmi, kteří
službu již využívají. Jedním z důležitých cílů je také sběr injekčních stříkaček
v ulicích. Na tomto cíli spolupracují s městskou policií, která pracovníkům
nalezené stříkačky odevzdává.
Práce terénního pracovníka obnáší mimo jiné i manipulaci s injekčními stří‑
kačkami a starost o to, aby co nejmenší množství použitých jehel skončilo
v ulicích města. Pohozená stříkačka putuje nejprve do speciální nádoby, kte‑
rou vozí pracovníci u sebe, a poté do spalovny jako nebezpečný odpad.
Terénní pracovníci dokážou pomoci i lidem, kteří užívají návykové látky ji‑
ným způsobem než injekčně. Může se jednat například o kouření THC nebo

šňupání pervitinu. „Ve městě Sadská se snažíme navázat kontakt formou
aktivního oslovování i s touto cílovou skupinou,“ sděluje Tereza Cermanová,
vedoucí Centra adiktologických služeb Nymburk Laxus z.ú. „Jedná se větši‑
nou o teenagery, kteří experimentují s návykovými látkami a pracovníci jim
poskytují především poradenství v oblasti zdraví,“ doplňuje.
Pracovníci organizace spolupracují s rodinnými příslušníky nebo přá‑
teli lidí, kteří užívají návykové látky. Veškeré služby jsou poskytovány
zdarma a anonymně – tedy bez nutnosti sdělovat jakékoli osobní úda‑
je. V čase mezi 9 a 17 se může kdokoli obrátit na terénní pracovníky
na čísle +420 724 557 504.
Centrum adiktologických služeb poskytovalo své služby plynule také během
pandemie onemocnění covid‑19. I v tomto období se dařilo být v kontaktu
se stávajícími klienty, poskytovat službu výměny injekčního materiálu, a tak
předcházet šíření infekčních onemocnění a přispívat k ochraně veřejného
zdraví.
Tereza Ernstová

Sadská vytřídila přes 10 tun elektroodpadu
V loňském roce obyvatelé města odevzdali k recyklaci
10 507 kg vysloužilých elektrozařízení.
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovi‑
telných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou
úlevu však přináší správná recyklace těchto výrobků. V Sadské se dají ode‑
vzdat ve sběrném dvoře nebo vyhodit do červených kontejnerů společnosti
ASEKOL, která dokáže vyčíslit, kolik surovin a energie lidé ušetřili.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětné‑
ho odběru k ochraně přírody, vyplývá, že obyvatelé Sadské v roce 2019 vy‑
třídili elektrozařízení, která ušetří 182,15 MWh elektřiny, 16 164 litrů ropy,
589 m³ vody a 7,1 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových
plynů CO2 ekv. o 18,65 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselová‑
ní prostředí) 738,17 kg.

Přičemž například 100 vytříděných mobilních telefonů uspoří 2 340 l pitné
vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebi‑
čů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy
do Dubaje.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech vý‑
roby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech. V potaz je bráno všech šest skupin elektrospotřebičů, je‑
jichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Jolana Boháčková

4

ZPRÁVY Z MĚSTA

Školka už se těší na září
Tak jako v předchozích letech byla Mateřská škola Sadská uza‑
vřena o letních prázdninách pět týdnů. Není to proto, aby si
„odpočinula“, ale aby byly provedeny nezbytné opravy a údrž‑
ba, které není možné realizovat za provozu.
V loňském roce se začalo s první etapou rekonstrukce školní kuchyně, na kte‑
rou se v letošním roce navázalo, a opravila se další její část – škrabárna
brambor. Dále došlo k výměně podlahové krytiny ve spojovací chodbě v MŠ
Za Sokolovnou a k výmalbě celého odloučeného pracoviště mateřské školy
na Palackého náměstí 3.
Z důvodu zajištění pitného režimu při pobytu dětí venku a zajištění (splně‑
ní) zvýšených hygienických požadavků jsou nově nainstalovány čtyři ven‑
kovní pítka, ze kterých se děti mohou kdykoliv při hrách na školní zahradě
občerstvit.
Toto vše se stihlo za čtyři týdny. Pátý týden provozní zaměstnanci celou ma‑
teřskou školu umyli, vydezinfikovali a uklidili, takže nic nebránilo v obnovení
plánovaného prázdninového provozu školky od 17. srpna.
Všichni se už moc těšíme na nové kamarády a na to, co přinese nový školní
rok 2020/2021.
Dana Kaplanová, ředitelka MŠ Sadská

Sadští skauti a oddíl
Severní Hvězda budou
slavit výročí
Čas neúprosně letí a letos uplyne již 35 roků od založení oddílu
„Severní Hvězda“ (původně „Lvíčata“) a 30 roků od znovuob‑
novení skautského střediska v Sadské.
Zveme tedy všechny bývalé členy a přátele v sobotu 19. září od 14 hodin
na malé vzpomínkové posezení v areálu naší klubovny na Husínku. Přijďte
zavzpomínat na doby dávno minulé, trochu si pokecat a prohlédnout staré
kroniky a fotografie. Budou se péct buřty a možná i něco lepšího, určitě dojde
i na kytaru a staré známé písničky. No a pro dospěláky bude přichystáno i něco
dobrého moku k pití. A přijďte klidně i s rodinou. Srdečně všechny zveme.
Michal Němeček
INZERCE
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„Bejvávalo“ – Sadské radnice VI. – Současná radnice
Dnešní díl věnujeme historii radnice sou‑
časné. Již přes 177 let ji vnímáme jako ne‑
dílnou součást našeho náměstí. Společně
s mariánským sloupem tvoří hlavní domi‑
nantu náměstí. Dlouho očekávaná stavba
upevnila větší řád ve městě, prohloubila
vlastenectví a nastínila i budoucí směřo‑
vání města.
O tom, kde bude stát nová radnice, bylo nadebatováno dost a dost. Každý vyjadřoval
svůj názor a odporoval tomu druhému. Původní místo ve svahu, kde stála odpradávna
radnice hořejší, bylo již definitivně zamítnuto. Debata se zúžila na současné, staršími
nazývané „dolní“ či „nové“ náměstí. Zprvu
se uvažovalo o odkupu Clannerovského
domu (č. p. 76, dnes zde stojí bývalá NorRadnice koncem 19. století – ještě bez školy a ulic Riegrova a Karoliny Světlé.
ma), kde doposud dočasně magistrát úřadoval. Vážná diskuse proběhla i nad sousedním rohovým domem děbrad, tesařské činnosti zastával Štěpán Hájek (místní tesař)
„U Mydlářů“ (č. p. 77, dnes zde stojí bývalá Spořitelna). Mezi a práce klempířské Václav Kryšpín z Poděbrad. Na stavbu bylo
dalšími návrhy se vyskytl i dům č. p. 254 v Kostelní ulici. A ně- použito 79 400 cihel z místní cihelny, 9 350 dlaždic a 30 tisíc
kteří měšťané chtěli odkoupit původní radnici hořejší (č. p. 258, střešních tašek (drážkovek). Obvodové zdivo se postavilo předednešní Husarka) a využít i dům č. p. 260 (stával u hodinové věže vším z kamene. Cihly se využily na klenby, vížku a některé vnitřní
v místech dnešního veřejného WC).
stěny. Průjezdní chodba se vydláždila dřevěnými špalíky. Fasáda
Nehledalo se však jen místo, ale i dostatečné finance. Až v roce radnice dostala pozdně klasicistní podobu. Celkové náklady čini1840 došlo k zásadnímu posunu. Velkou měrou se o to zasloužil ly 13 038 zlatých a 50 krejcarů konvenční mince. Stavba trvala
purkmistr Jan Němeček (zvaný „varhaník“) a pravděpodobně osm a půl měsíce. Dnem dokončení se uvádí 24. prosinec 1842.
i radní Jan Fleischmann (studovaný právník z Nymburka). Obě Původně měla mít radnice osmibokou dřevěnou věž. Bohužel
osoby měly dobré renomé v Rakouském císařství a patrně i do- nevíme, kdy a za jakých okolností došlo ke změně plánu. S nejstatek důvtipu a zodpovědnosti pro tak významné rozhodnutí. větší pravděpodobností byla napsána nějaká žádost do Vídně,
V těchto jejich šlépějích pak dále (od roku 1841) pokračoval zda by věž nemohla být cihlová a čtyřboká. Načež bylo vyhověno.
nově ustanovený purkmistr Václav Paroubek, místní kupec.
Vížka tedy dostala čtyřbokou podobu s plechem pobitou jehlanRozhodnutí o povolení stavby radnice padlo 15. ledna 1841. covou střechou zakončenou makovicí.
Pro stavbu se vybralo místo v severovýchodní části náměstí, kde Dne 12. května 1844 došlo k drobným úpravám na fasádě.
tehdy stály dvě usedlosti – původní č. p. 190 (tehdejší majitel Do frontonu rizalitu byl namalován vkusně a barvami vyvedeFrantišek Bureš) a 191 ( Ján Budka). Smlouva k odkupu byla po- ný městský znak s letopočtem 1843. Nad vchodem do radnice se
depsána 26. července 1841. Oba domy byly následně rozebrány. upevnila černá mramorová tabule s nápisem „RADNÍ DŮM“.
Kamenný materiál z těchto domů se dnes nachází ve zdech sou- A při úpravě hromosvodu se na vrchol vížky zavěsila silně počasné radnice.
zlacená kometa. Malovaný znak města a kometa zdobí radnici
Základní kámen byl obřadně položen dne 11. dubna 1842. Slav- doposud.
nostní posvěcení vykonal pan farář Šourek za přítomnosti vel- V příštím díle nás čekají ještě v úvodu věžní hodiny. Dále vstoukého počtu přihlížejících. Zodpovědnost za stavbu převzal Jan píme do vnitřních prostor radnice a porovnáme, do jaké míry se
Bürgermeister (zdejší poštmistr), který měl na starosti celkový změnila vnitřní dispozice a využití domu.
stavební dohled, zednické práce prováděl Josef Francouz z PoJan Hofbauer

Radnice na mapě Císařských otisků z roku 1842 – tedy z roku výstavby.

Radnice na přelomu 60. a 70. let 20. století ještě s původní pozdně klasicistní
fasádou.

POSVÍCENSKÉ POZVÁNKY
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Kulturní a informační centrum města Sadská
Vás srdečně zve na

Kostel sv. Apolináře

PONDĚLÍ 31. SRPNA
18 HODIN

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

KIC Sadská a hospůdka sokolovna Vás zvou na

OPEN AIR

VÝSTAVA A POHÁDKY
PLYŠOVÝCH MEDVĚDŮ
30. 8. 2020 | 10–16 h.
V knihovně K. Viky- NÁMĚSTÍ PALACKÉHO

29 / 8 / 2020 od 21 hod.
Zahraje kapela POHODA
V hospůdce Sokolovna SADSKÁ

BOHATÁ TOMBOLA!

VSTUPNÉ 90 Kč

REZERVACE POUZE V KIC | Tel.: 603 89 13 04 | E-mail: kic.sadska@email.cz

Vstupné dobrovolné

POSVÍCENSKÉ POZVÁNKY

Interaktivní humorná a poučná série vystoupení o životě na divokém
západě. Uvidíte všechny tradiční westernové postavy: kovboje,
Indiána, vojáka, pistolníka, ale taky tesaře a koně cvičeného
indiánským způsobem. Všechny dovednosti si sami vyzkoušíte:
práskání bičem, házení lasem, vrhání nožů, sekerek, házení oštěpem,
rozdělávání ohně, sekání trámu a další.
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Z KNIHOVNY
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Anders de la Motte
KONEC LÉTA
Strhující krimidrama z pera oceňovaného švéd‑
ského bestselleristy Anderse de la Motte. Za sou‑
mraku na konci léta roku 1983 prolezl pětiletý
Billy Nilsson dírou v plotě ze zahrady do kuku‑
řičného pole – a nevrátil se domů. V poli našli
jen jednu jeho botu. Příbuzní, policie i sousedé
po něm několik dní marně pátrali. Příběh ze za‑
padlé jihošvédské vesnice obletěl celou zemi,
zdevastoval rodinu Nilssonových a po čase se
na něj zapomnělo. A pak, dvacet let poté, potká Billyho starší sestra Ve‑
ronica na skupinové terapii ve Stockholmu mladíka, který začne vyprávět
o svém zmizelém kamarádovi. O tom, jak si s ním hrál v zahradě. O skrý‑
ších, které důvěrně znala i Veronica… a které měly zůstat neodhaleny. Stej‑
ně jako pravda o tom, co se stalo onoho horkého večera.

Peter May
KARANTÉNA
Thriller, který předpověděl celosvětovou pande‑
mii. Londýn, epicentrum celosvětové pandemie,
je kompletně izolovaný. V ulicích bují násilí a ob‑
čanské nepokoje. Na dodržování zákazu vycháze‑
ní dohlíží armáda. Před smrtícím virem, který si
vyžádal tisíce obětí, není nikdo v bezpečí. Na sta‑
veništi, kde má vyrůst nouzová nemocnice, na‑
jdou dělníci tašku s kostmi zavražděného dítěte.
Nemilosrdný vrah se volně pohybuje po městě, odhodlaný udělat cokoli,
aby policii zabránil vypátrat, komu kosti patřily.

Vlastimil Vondruška
OLDŘICH Z CHLUMU
Kniha je malým dárkem těm čtenářům, kteří
si zamilovali příběhy královského prokurátora
a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu. Au‑
tor v ní vypráví, jak pracuje s historickými pra‑
meny a spolu se svou ženou Alenou poodhalují
zákulisí jejich autorského života. Čtenář zde rov‑
něž nalezne literární zajímavosti (včetně životo‑
pisu Oldřicha z Chlumu), stejně jako historická
fakta (topografie Českého království, základ‑
ní data příběhů). Součástí publikace je několik povídek, které vyprávějí
o méně známých etapách života Oldřicha z Chlumu.

Jojo Moyesová
SCHOVEJ MĚ V DEŠTI
Tři generace žen, jeden příběh… Když Kate jako
mladá utekla z domova, nezanechala za sebou
žádné stopy. Toužila začít nový život daleko od ro‑
diny a především od matky, ke které necítila tako‑
vé pouto, jaké by dcera zřejmě cítit měla. I proto se
Kate později zapřísáhla, že ona sama tu pro svou
milovanou dcerku Sabine vždycky bude… Jenom‑
že čím je Sabine starší, tím víc ji nejasná minulost
její matky zajímá – a jednoho dne se prostě rozhodne svou babičku Joy
na irském venkově navštívit. Splněný sen o shledání vnučky a babičky se
však záhy změní v horlivé pátrání po tajemství minulých let, která doteď
zůstávala pohřbena…

Marcela Mlynářová
Z LODIČEK DO HOLIN
Autorka úspěšných knih Důchodkyně nestřílejte
a V padesáti na začátku vypráví tentokrát o tom,
co vše musí překonat žena zvyklá na pohodlí
bytu v centru Prahy, přátele a společenský život
po přestěhování na samotu uprostřed pohranič‑
ního lesa. Humorně popisuje příhody spojené jak
se změnou stylu života, tak i prostředí, v němž je

sice možné přežít bez partnera, psa a signálu mobilního telefonu, ne však
bez dobrodružné povahy a pistole v kapse.

Marie Rejfová
KOČKA MYŠI NENENECHÁ
Svérázná učitelka Josefína musí řešit dilema – zda
je snesitelnější rodinný život ve vile ve společnosti
potrhlých příbuzných, nebo policejní vyšetřování
po boku nesnesitelně přitažlivého komisaře Tvrdí‑
ka.

Radka Třeštíková
FOUKNEŠ DO PĚNY
Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek,
křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se
spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu.

Markéta Lukášková
VLAŠTOVKA V BUBLINĚ
Píše se rok 2045, Barbora leží v nemocnici s dia‑
gnózou, která ji připravuje o poslední vzpomínky
na minulost, lásku i rodinu. Důkazem, že sku‑
tečně žila, jsou hlavně její děti – nejistý Michal
a suverénní Magda, která už stihla rozprodat
matčin majetek. Díky novému léku se ale Bára
pomalu vrací. Přes dvacet let vzdálené zážitky zís‑
kávají jasnější kontury a současná Bára stojí před
odhalením tajemství rozpadu své životní lásky.

Halina Pawlowská
ČMELÁK‑LASKYPLNÉ POVÍDKY
Nejlepší optimistické povídky o lásce od Haliny Pa‑
wlowské – o tom, jak ženy milují muže, muži ženy,
jak milujeme děti, jak se nesnášíme a jak nám ne‑
zbývá než se všemu zasmát, protože nic jiného nám
stejně nepomůže!
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
Městská knihovna K. Viky pořádá

PODZIMNÍ
BURZU
KNIH
„Dejme knihám další šanci.“

MÍSTO KONÁNÍ

před knihovnou
(při nepříznivém počasí v průchodu)

TERMÍN

čtvrtek 17. září
K dispozici budou knihy vyřazené
z knihovního fondu a dary našich
čtenářů.

CENA DOBROVOLNÁ

Z KULTURY A Z KNIHOVNY

9

Bohoslužby v Sadské
V neděli 30. srpna od 11:15
posvícenská mše svatá
v kostele sv. Apolináře

V neděli 20. září od 11:15

poutní mše svatá
v kapli Panny Marie Bolestné
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ZE SPORTU

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ V SADSKÉ SOKOLOVNĚ
KURZ SEBEOBRANY
ODDÍL KARATE

VE ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ 2020 V 17.00

V NEDĚLI 13. ZÁŘÍ 2020 V 18.00

Nábor nových členů do úspěšného oddílu karate –
Shotokan Karate Dó TJ Sadská. Zúčastnit se mohou
děti od šesti let i dospělí. Podmínkou je dobrý
zdravotní stav. S sebou si přineste sportovní oděv
a obuv. Tréninky vede zkušený trenér Milan Jančák
(2. Dan) a Vojta Procházka (2.kyu).

Kurzy jsou určené pro ženy a muže ve věku
od 15 do 99 let. Podmínkou je dobrý zdravotní
stav a trestní bezúhonnost. Zájemci se mohou
přihlašovat i v průběhu roku vždy v neděli
od 18 hodin. Kurzy vede trenér karate Milan Jančák
(2.Dan). Přijď i ty mezi nás otestovat své limity,
zlepšit fyzickou kondici a naučit se něco nového!

www.KARATESADSKA.cz

ZE SPORTU
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Sedmiboj v Sadské potřetí v řadě vyhráli Kyncl
s Motlem
21. ročník turnaje míčového sedmiboje O putovní pohár města Sadské se konal 1. srpna za účasti 14 dvojic. Ve startovním
poli chybělo několik tradičních účastníků, včetně zakladatele
sedmiboje v Sadské M. Berana. „Jelikož jsem nebyl dostatečně
hráčsky připraven, věnoval jsem se pouze organizaci turnaje,“
uvedl tento všestranný sportovec, vítěz historicky prvního sed‑
miboje.
Mezi dvojicemi tak získali převahu fotbalisté ze Sadské a Nymburka,
několik borců také prošlo fotbalovou akademií FC Vlašim. Proto také
úvodní disciplína fotbal patřila k nejkvalitnějším z celého klání a nabídla
spoustu dramatických penaltových rozstřelů. Nejlépe si vedli nováčci mí‑
čového sedmiboje Drobný – Mejzr a položili tak základ svého nečekané‑
ho úspěchu. V souběžně probíhající házené zvítězili Studnička – Vlasák,
a protože brali i finále fotbalu, dostali se do vedení v soutěži. Bodový pol‑
štář jim nakonec stačil na bronzový stupínek, když v areálu u sokolovny
přidali ještě finále volejbalu.
Ve zbývajících disciplínách se podle očekávání začali prosazovat obhájci
prvenství Kyncl – Motl. Jednoznačně opanovali svoje silné disciplíny

stolní tenis, nohejbal a tenis, čímž získali těžko překonatelný bodový od‑
stup. Ten ještě navýšili výhrou ve volejbale. Drobný – Mejzr měli vyrovna‑
ný bodový přísun, který podtrhli tenisovým finále a zaslouženě brali celko‑
vé 2. místo. O 3. místě nejlepšího páru z Pravonína Studnička – Vlasák již
byla řeč, shodný bodový zisk na dalších místech měla narychlo sestavená
dvojice stolních tenistů Špinar – Vydra a fotbaloví kouzelníci Farkaš – Ji‑
rásek. Zbývá doplnit výhru v basketbale, kterou získali další borci z Pravo‑
nína Babický – Vlasák.
Celý sedmiboj s přehledem odřídil M. Beran: „Jako hlavní pořadatel
jsem se v této roli našel a pravděpodobně budu takto pokračovat dále. Rád
bych poděkoval všem za bezproblémový průběh a doufám, že si turnaj
všichni užili.“
Pořadí: 1. Kyncl – Motl 45 bodů, 2. Drobný – Mejzr 33, 3. Studnička –
Vlasák 28, 4. Špinar – Vydra 24, 5. Jirásek – Farkaš 24, 6. Babický – Vlasák
21, 7. Janáček – Hrdlička 18, 8. Prejza – Tříska 14, 9. Hubáček – Šimůnek
13, 10. Němeček – Novotný 10, 11. Štrobl st. – Funda 9, 12. Javorský –
Novák 5, 13.‑14. Štrobl ml. – Kubík 4 a Kučera – Hrubeš 4.
Milan Vydra

Druhá liga ve stolním tenise
Družstvo stolních tenistů TJ Sadská bude v následující sezo‑
ně startovat ve 2. lize. V historii oddílu nejvyšší soutěž přive‑
de do Sadské velmi kvalitní družstva, z nichž většina už má
poloprofesionální hráče. Bohužel však bylo družstvo zařaze‑
no do moravské skupiny, která bude náročnější na cestování
a také je úrovní řazena výše než skupina česká.
V 1. kole 19. září přivítáme v sadské sokolovně Hodonín B a o den pozdě‑
ji Zlín. Následující hrací víkend pak čeká hráče cestování do Opavy.
Kádr týmu TJ Sadská se obměnil. Velkou ztrátou je odchod nejlepšího
hráče loňské sezony L. Vaculoviče, který neodolal finanční nabídce z Hos‑
tinného. Dvojici L. Pych a J. Kyncl doplní navrátilec ze zahraničního půso‑
bení v Německu M. Trajhan, který už v našem oddíle několik sezon působil.
Na roční přestup přišel zkušený St. Dolejší, dlouholetý hráč Kolína, který

naposledy hrál za Pardubice 2. ligu. Na střídavý start by měl v případě po‑
třeby nastupovat mladík J. Chalupa z Brandýsa n. L.
V nastávající těžké sezoně bude pro náš tým úspěchem každý bodový
zisk, a zda to bude stačit na záchranu soutěže, ukáží až mistrovské zápasy,
na které všechny sportovní příznivce zveme.
Milan Vydra
Rozpis domácích zápasů na podzim 2020:
19. 9. Hodonín B
15. 11. Havířov
20. 9. Zlín
28. 11. MS Brno B
17. 10. Hostinné B
29. 11. Znojmo
18. 10. Liberec C
3. 1. Hradec Králové C
14. 11. Nový Jičín B
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INZERCE

C

Kosmetické ošetření Essenté			

M

650 Kč

Y

Kolagenová kúra, Botoxin ošetření,
v itaminová kúra, intenzívní hydratace,
kúra s laktobacily				950 Kč

CM

MY

CY

Barvení řas a úprava obočí
Epilace teplým voskem

CMY

K

Anticelulitická kúra				550 Kč
Rekondiční masáž od 				350 Kč
Breussova masáž
Parafínový zábal a další procedury

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