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ZDARMA

Posvícenské PUMPování přilákalo holky
i kluky, malé i velké
Všichni milovníci kol se v neděli 30. srpna sešli na začátku cyklostezky v prostoru Pumptracku Sadská při Posvícenském
PUMPování.
PUMPování proto, že sadská bajková dráha je takzvaný „pumptrack“
s maličko většími prvky a klopenými zatáčkami. Při správné technice
jízdy se dá celou drahou projet bez šlapání, pouze „pumpováním těla“

na boulích a správným náklonem v klopenkách. Rychlost jízdy se správ‑
ným pumpováním dokonce zvýší.
Pumptrack je otevřený komukoliv, kdo má helmu. Dá se projet na efekt,
na rychlost, na techniku, nebo jen tak pro radost z hravé jízdy. A to se přes‑
ně odehrálo nedělní odpoledne.
Anna Pýchová
29 RIDERŮ NA STARTU, 2 ZÁVODNÍ JÍZDY, 5 ZÁVODNIC
•n
 ejmladší rider: Lukáš Pýcha, rok narození 2018, čas 1´:10:70
•n
 ejstarší rider: Jan Hončík, rok narození 1951, čas 32:82 v kategorii
39+
•n
 ejsilnější kategorie: 8‑11 let, 3 slečny a 7 kluků
•n
 ejrychlejší čas v kategorii 8‑11 let: Albert Šlajer s časem 27:67, nej‑
rychlejší holčičí čas v této kategorii byl 32:76 Aničky Kracíkové
•n
 ejrychlejší čas kategorie 4‑7 let: Emil Nerad s časem 32:54
•k
 ategorie 12‑16 let profi: kluci, kteří jsou na Sadském pumptracku
jako doma, si odsouhlasili, že pojedou bez šlapání, celkem 4 závodníci
•n
 ejrychlejší čas bez šlapání: Jenda Kracík 26:05
•n
 ejrychlejší čas kategorie 12‑16let se šlapáním: Tomáš Machka
26:33
• host závodu: Michal Přibyl (4 x mistr ČR v BMX), kategorie 39+, čas
22:26 byl nejrychlejším časem kategorie 39+
•n
 ejrychlejší čas celého závodu: Michael Mazurek s časem
21:54 v kategorii 17+
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Ze zasedání Rady města dne 8. září 2020
Rada města schválila:
smlouvu o zajištění provozování
veřejného pohřebiště v jiné obci
s obcí Písty na základě § 16 odst. 1
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřeb‑
nictví
dodatek k pachtovním smlou‑
vám – zvýšení pachtovného,
návrh na zvýšení pachtovného
na 6 500 Kč/ha byl zaslán 11 pachtýřům, devět pachtýřů se zvýšením
vyslovilo souhlas, dva nesouhlas.
Rada města schválila devět do‑
datků ke smlouvě se zvýšením pa‑
chtovného k 1. říjnu 2020. Rada
města vypověděla dvě pachtovní
smlouvy s roční výpovědní dobou
Rada města schválila:
dohodu o spolupráci v oblasti
realizace přístupu sdíleného agen‑
dového informačního systému
(AIS) k základním registrům
nákup nových programů firmy
Alis s.r.o. KEO 4 Evidence oby‑
vatel a volby s 90% slevou pro dvě
pracovní místa za cenu 2 061 Kč

a roční udržovací poplatek ve výši
4 540 Kč bez DPH
příkazní smlouvu s firmou
MA projekt, spol. s r.o., Praha 6,
na zabezpečení zadávacího říze‑
ní a výběr dodavatele, který bude
provádět stavební práce vedené
pod názvem „Školní sportoviště
pro ZŠ Sadská“ za cenu 35 000 Kč
bez DPH
Výběr dodavatele akce „Školní
sportoviště pro ZŠ Sadská“
Do výběrového řízení na realizaci
akce „Školní sportoviště pro ZŠ
Sadská“ podalo nabídky osm fi‑
rem, z toho jedna byla následně
zneplatněna, nejvýhodnější na‑
bídku na provedení prací ve výši
4 649 701 Kč podala firma Linhart
spol. s r.o., Brandýs nad Labem.
Rada města vybrala jako dodava‑
tele akce firmu Linhart spol, s r.o.,
která akci provede za výše zmíně‑
nou cenu. Zároveň RM schválila
s vybraným dodavatelem smlouvu
o dílo na tuto akci.

Prodej movitého majetku – elek‑
tronická aukce
Rada města schválila 8. července
2020 usnesením č. 15/2020 pro‑
dej souboru movitých věcí v elek‑
tronické aukci.
Rada města vzala na vědomí
průběh elektronické aukce konané
dne 28. srpna 2020 na prodej mo‑
vitého majetku: Kontejner AVIA –
Fekál, výrobní číslo: 408, rok výro‑
by 1993, výrobce: ŠKODA, včetně
příslušenství savice a klíče.
Rada města rozhodla v soula‑
du se záměrem ze dne 11. srpna
2020 a průběhem elektronické
aukce o vítězi elektronické auk‑
ce, a to Ing. J. Pečenkovi, který
předložil nejvyšší nabídku ve výši
40 000 Kč. Rada města záro‑
veň schválila kupní smlouvu
č. 5/2020 na prodej výše specifi‑
kovaného movitého majetku s ví‑
tězem elektronické aukce.

manipulační plocha o výmě‑
ře 428 m² v k. ú. Sadská. Zá‑
roveň ZM schválilo Smlouvu
č. 10001992028 o bezúplatném
převodu předmětného pozemku
prodej pozemků parc. č. 1781/2
a parc. č. 2404/11 v k. ú. Sadská
Správě železnic, státní organiza‑
ci, Praha 1, za cenu 187 820 Kč.
Záměr na prodej pozemků byl
zveřejněn ve dnech 30. dubna až
18. května 2020
Zastupitelstvo města vzalo na vě‑
domí hospodaření města Sadská
k 30. červnu 2020.
Zastupitelstvo města schválilo
rozpočtové opatření č. 11/2020.

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:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 9. září 2020
Zastupitelstvo města schválilo:
odkoupení pozemků parc.
č. 1747/6,
1747/1,1784/2
a 1785 v k. ú. Sadská od společ‑
nosti České dráhy a.s., Praha 1,
za cenu 125 000 Kč
odkoupení pozemku parc.
č. 1748/1, ostatní plocha, o výmě‑
ře 110 m² od pana B. P. a paní K.
P. za cenu 50 Kč za 1 m² ‚ tj. za cel‑
kovou cenu 5 500 Kč. Zároveň ZM
schválilo kupní smlouvu na od‑
koupení uvedené nemovitosti
bezúplatný převod pozemku,
kterým Česká republika – Státní
pozemkový úřad, Praha 3, pře‑
vádí na město Sadská pozemek
parc. č. 2039/3, ostatní plocha,

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Zastupitelstvo města vydalo jako
orgán příslušný podle § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
formou Opatření obecné pova‑
hy č. 1/2020 ÚZEMNÍ PLÁN –
Úpravu územního plánu sídelního
útvaru Sadská.
Zastupitelstvo města schválilo:
obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2020, kterou se stanovují pra‑
vidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů
obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2020 o stanovení koeficientu

Fotosoutěž
V minulých Sadských novinách byla fotka
domovního průchodu domu č. p. 370 v Husově ulici. Jako první správně odpověděla paní
Jana Roubíčková.

FOTOHÁDANKA NA TENTO MĚSÍC:
Dnešní fotohádanka bude trochu jiná. Tentokrát to není fotografie ode mne, ale tento
velice zajímavý snímek „z ptačí perspektivy“ mi poslal pan Jan Slavíček. Poznáte,
o jaký objekt v Sadské se jedná?
Své odpovědi s názvem stavby a místa, kde ji najdete, zasílejte od čtvrtka 1. října (ne
dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně
v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

pro výpočet daně z nemovitých
věcí a o stanovení místního koefi‑
cientu pro výpočet daně z nemovi‑
tých věcí
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Jak postupují přípravy
na opravu kaple
Kaple Bolestné Panny Marie, která se nachází na kraji města u silnice
na Prahu, se stala v loňském roce majetkem našeho města. Doufáme,
že časem budeme kapli využívat k různým společenským a kulturním
akcím. Podmínkou pro takové využití je její kompletní rekonstrukce
a také úprava okolního prostranství.
Jako první přijde na řadu oprava samotné kaple, která už není v dobrém technickém
stavu. Vzhledem k tomu, že je kaple zapsána na seznamu památek, tak příprava na ta‑
kovou opravu podléhá přísnému dohledu památkářů.
Průzkumné a projekční práce provádí firma Fapal s.r.o. z Litoměřic. Práce jsou roz‑
děleny do několika etap. Firma provede průzkumné práce, zaměření objektu a připraví
projekt na opravu statických poruch, odvodnění a opravy střešního a vnějšího pláště.
Celé tyto projekční práce budou stát 231 tisíc korun
včetně DPH. V současnosti firma dokončuje prů‑
zkumné práce a pracuje na projektu pro opravu.
Pro financování rekonstrukce vyhlásilo město
veřejnou sbírku a zřídilo transparentní účet u České
spořitelny číslo 8248‑504348369/0800. Na účtu se
už sešlo skoro 50 tisíc korun, které budou využity
na zaplacení projekčních prací. Sbírka je stále ote‑
vřena a je možné přispívat dary v jakékoliv výši.
Velice děkujeme všem dárcům za jejich příspěvek.
Samotná budoucí oprava kaple bude určitě velmi fi‑
nančně náročná. Město bude žádat o dotaci na tuto
opravu z různých dotačních titulů, které se v příštích
letech vyskytnou.
Milan Dokoupil, starosta města

Městská policie Sadská bude měřit
rychlost
Městská policie Sadská získala do své výbavy prostřednictvím dlouhodobého pronájmu laserový měřič rychlosti, aby mohla vyhovět množícím se stížnostem z řad občanů
na porušování maximální povolené rychlosti v obci.
Jedná se o ruční „pistolový“ měřič rychlosti LaserCam 4, který je schopen změřit vozidlo až do vzdále‑
nosti 500 metrů a pořídit fotodokumentaci či kamerový záznam o přestupku. Městská policie bude prová‑
dět měření rychlosti v lokalitách, které byla předem stanoveny dopravním inspektorátem PČR.
Každý rozhoduje o svém jednání sám za sebe, a proto ušetřete své peněženky a bodové konto tím, že
nebudete na silnicích jezdit rychleji, než se má.
MP Sadská

INFORMACE MV ČR PRO VOLIČE
K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE A 1/3 SENÁTU
PARLAMENTU ČR
ve dnech 2. a 3. října 2020 a případně 2. kola senátních voleb dne 9. a 10. října 2020
Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:
•
•
•
•
•
•

nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce
dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu
hlasovacího lístku
dodržujte pokyny okrskové volební komise
buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise
a ostatním voličům.
Děkujeme

„POCHLUBTE SE SOUSEDE“
Po delší době nám opět přišel příspěvek do rubriky zajímavých výpěst‑
ků. Paní Ilona Lupínková poslala fotku dvanáctikilového melounu, kte‑
rý jí vyrostl na zahradě. Podle Michala Němečka byl opravdu výborný!
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ZE ŠKOLY

Už nám to začalo
Konečně jsme se po netradičním druhém pololetí loňského
roku vrátili k normální výuce v plném počtu. Bohužel jsme byli
omezeni hygienickými opatřeními, která nás trápila hlavně
první školní den. Měli jsme na vybranou – buď přivítat prvňáčky ve třídách bez rodičů, nebo zkusit „venkovní“ variantu, aby
nebyli rodiče a prarodiče ochuzeni o tento slavnostní okamžik.
Do poslední chvíle jsme vyhlíželi sluníčko, které sice nakonec zůstalo
schované, ale předpovídaný déšť nepřišel, a tak jsme mohli začít se slavnost‑
ním dekorováním. Hosty jsme měli opravdu hvězdné - Pavel Maslák, český
atlet, sprinter, trojnásobný halový mistr světa a také trojnásobný halový mi‑
str Evropy v běhu na 400 metrů a Michal Krčmář, další český reprezentant,
tentokrát v biatlonu, který vybojoval stříbrnou medaili ve sprintu ze Zim‑
ních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu. Oba se svojí role ujali skvěle
a i občasné slzičky se snažili zahnat úsměvy. Všechny tři třídy byly dekorová‑
ny těsně před prvními kapkami, a tak zahájení proběhlo, jak mělo.
Další dny jsme věnovali sbližování tříd, které se v úplném složení potkaly
po dlouhé době. Zvlášť šesté třídy potřebovaly věnovat čas utváření nových
kolektivů. Rozdělování a naopak slučování je vždy velmi ošemetné, nikdy se
nedá vyhovět všem. Navíc tolik dojíždějících žáků nemáme v žádném jiném
ročníku. V červnu jsme ještě o tomto kroku uvažovali pouze teoreticky. Chy‑
běli nám i učitelé na pokrytí úvazků. Až když jsme měli výuku zabezpečenou,

mohli jsme děti rozdělit. Museli jsme brát ohled na bydliště, poměr chlapců
a dívek, i počet podpůrných opatření ve třídě. Ten je přesně dán vyhláškou.
I když se rozdělení nemusí líbit všem, je to krok správným směrem hlavně
pro děti. Výuka v menších kolektivech znamená i větší možnost individuální‑
ho přístupu k dětem s výukovými problémy i k dětem nadaným.
Školní rok začal a i přes různá hygienická opatření doufáme, že bude „nor‑
mální“, že se nedočkáme dalšího uzavření a online výuky.
Blanka Žánová, ředitelka školy

INZERCE

Z HISTORIE MĚSTA
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„Bejvávalo“ – Sadské radnice VII. – Současná radnice
Časy se mění a přece samotná podstata radnice zůstává stejná – naslouchat, radit se, spravovat a rozvíjet. Dnešním
posledním dílem uzavřeme naše vyprávění o sadských radnicích. Vstoupíme do vnitřních prostor současné radnice
a porovnáme, do jaké míry se změnila vnitřní dispozice a využití domu.
Než však vstoupíme, vraťme se ještě na chvilku před radnici.
Samotná stavba radnice se dokončila koncem roku 1942, ale
čas na radnici ještě vizuálně neplynul. Ubíhající čas běžel jen
na městské hodinové věži u staré školy. Radniční vížka se dočka‑
la hodinového stroje až 10. října roku 1850. Na severní, západní
a jižní straně se osadily hodiny se zlatými ciferníky s ručičkami
na černém poli. Hodiny dodal pražský hodinář František Somme‑
rečkář ( příjmení je neobvyklé a nemusí být dobře opsané). Odbí‑
jení v celou a každou čtvrthodinu zajištovaly dva cimbály o váze
155 liber (asi 80 kg) se závažím o váze 212 liber (asi 109 kg).
Nyní se přesuňme do roku 1873. Plánek vytvořený městským
tajemníkem Františkem Adolfem Paroubkem (1828‑1888) po‑
pisuje tehdejší využití místností radnice. Vnitřní dispozice tvo‑
ří podélný trojtrakt s úzkou střední chodbou v obou podlažích,
po jejíchž stranách se rozkládají pravoúhlé místnosti. V přízemí
je trojtrakt půlen průjezdem na dvůr. Samotný průjezd byl vy‑
dlážděn dřevěnými špalíky. Na dvoře stála kůlna na hasičské stří‑
kačky, dřevník, chlév a studna s pumpou.
Místnosti v přízemí měly zaklenutí s plochou segmentově va‑
lenou klenbou. Z průjezdu se vcházelo do severní části, kde úřa‑

Přízemí radnice v roce 1873, plánek nakreslil F. A. Paroubek.

dovala c. k. četnická stanice (dnes stavební úřad). Směrem k ná‑
městí měl byt strážník a směrem do dvora se občas využívaly dva
žaláře – jeden větší pro „hodné“ zadržené a druhý menší, který
měl povahu šatlavy. V jižní části přízemí se nalézala kancelář
s malým skladem (depositem). U dvora byl přístavek s toaletou.
Do patra se vystoupalo pohodlným dřevěným schodištěm.
Středem patra se táhla dlouhá chodba, na severu zakončená
malým pokojem. Z tohoto pokoje se vcházelo do reprezentativ‑
ních pokojů – západního zeleného pokoje (dnes pokoj rozdělen
na kancelář starosty a kancelář tajemnice) a východního modré‑
ho pokoje. Jižně za modrým pokojem se vstupovalo do kuchyně.
Za zeleným pokojem se připojoval ještě jeden malý pokoj (dnes
kancelář místostarosty). Jižní polovina patra sloužila pro vedou‑
cí představitele města. V západním rohu úřadoval pan starosta
(dnes obřadní síň), dále následovala velká zasedací síň (dnes
zčásti matrika). Jižně od schodiště v zadním traktu se nalézal ar‑
chiv. Jiné prameny popisují tuto místnost jako bývalou kuchyň.
Všechny místnosti v patře jsou plochostropé, kromě bývalé
kuchyně se segmentově valenou klenbou. Přístavek pokračoval
i v druhém patře a sloužil taktéž pro klozety.
Z přízemí lze sestoupit schodištěm i do sklepení. Není však
velké, jde pouze o jednu místnost, patrně původní sklepení před‑
chozího domu, který tu dříve stával. Ve sklepě pod schodištěm
se ukrývá stará studna (zasypaná v druhé polovině 19. století),
původně patřící k dřívějšímu dvorku bývalé usedlosti.
Jan Hofbauer

První poschodí radnice v roce 1873, plánek nakreslil F. A. Paroubek.

6

Z POSVÍCENÍ

Ohlédnutí za
posvícením
Poslední srpnový víkend se konalo sadské
posvícení. Tentokrát atrakce zabraly celé náměstí, stánky se přesunuly do ulice Riegrova
a program se odehrál na hřišti u sokolovny.
Počasí si s námi trochu hrálo, sprchlo v sobotu i v ne‑
děli, zmokl i tradiční „posvícenský mejdan“. Trocha vody
nám však rozhodně nezabránila užít si spoustu zábavy.
Středověkou podívanou jsme sledovali během so‑
botního odpoledne. V neděli jsme se dozvěděli něco ze
života mezi indiány a na divokém západě, v knihovně
jsme si mohli prohlédnout výstavu plyšových medvědů.
V pondělí se pak v kostele rozezněl krásný hlas Jany
Jehličkové v doprovodu houslí a varhan.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, co se na hladkém průběhu po‑
svícení podíleli, spolupracovali a jakkoliv pomohli, případně sponzorovali:
Město Sadská, techničtí pracovníci MěÚ, KIC a knihovna, Hospůdka Soko‑
lovna, TJ Sokol, Římskokatolická církev – farnost Nymburk, Zahradnictví
Jandl s. r. o., Zmrzlinárium – Dana Jirousková, Reklamy – Ivan Hubáček,

foto: Jan Slavíček

Cestovka Sadská – Dana Šmejkalová, Expert elektro Kutílek Nymburk, Top
drogerie – Ladislav Koutský. V neposlední řadě děkuji za nás všechny pod‑
nikům, spolkům a svazům, jejichž členové ve svém volnu chystali tradiční
i zcela nové akce, aby Sadská žila a bylo na co koukat.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

POZVÁNKY

KNIHO
N
E
VEN
TÝD
v S
a

dsk

é

5. 10. – 10. 10.
• Roční registrace pro NOVÉ ČTENÁŘE ZDARMA
• PROMINUTÍ UPOMÍNEK – možnost vrátit knihy bez pokuty
• VÝSTAVA ke 140 let výročí knihovny
• Hra pro děti Dobrodruh Timo
• Pondělí 5. 10. dopoledne beseda pro ZŠ se spisovatelkou
Dankou Šárkovou + PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, odpoledne beseda pro dospělé
• Pátek 9. 10. Noc Andersenem

www.nastojaka.cz

Sadská

NÁHRAD
NÍ
VYSTOUP
ENÍ
ZA 20.5.

2. listopadu 2020
od 19,30 hodin
Kino Sadská

Ester Kočičková, Lukáš Pavlásek,
Arnošt Frauenberg
Vstupné 160 - 230,-Kč
Předprodej KIC Sadská (Palackého nám.257, Sadská)
knihovna (Palackého nám. 3 Sadská)
Více informací na FB Kulturní a informační centrum
města Sadská Tel. 603891304 kic.sadska@email.cz
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ZE ŠKOLKY

Hola, hola,
školka volá!
Mateřská škola Sadská zahájila školní
rok 1. září, což není nic zvláštního. Každý
rok se u nás opakuje stejný sled událostí – „naše“ děti odcházejí po ukončení
povinné předškolní docházky na základní školu a nové děti přicházejí. Vidíme děti růst, rozvíjet se a pak nám zmizí
z dohledu. Tak to v životě učitelky MŠ
chodí.
Teď jsme zase na začátku. Všechny třídy jsou
kapacitně naplněny. V letošním školním roce
máme ve třech třídách šest dětí s potřebou pod‑
půrného opatření a náš kolektiv se rozrostl o dal‑
ší asistentku pedagoga.
Ne úplně nová, ale určitě závažná, je pří‑
tomnost koronavirové situace, která velmi sil‑
ně ovlivňuje celodenní činnosti a práci všech
zaměstnanců školky. Opakovaná sanitace a dezinfekce během dne, časté
mytí a dezinfikování rukou dětí i dospělých a v neposlední řadě i omezení
sebeobslužných činností dětí, kterým chceme zmenšit na minimum prostor
pro možné přenášení infekce, si vyžadují přizpůsobení všech režimů, plánů
a programů. My se ale, jako vždy, s problémy popereme a vše zvládneme.
A protože se ztotožňujeme s heslem „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška

chrání mě“, i my si při kontaktu s rodiči roušku nasazujeme, přesto, že jsme
od této povinnosti osvobozeny. Zatím se nám daří.
S trochou lítosti jsme omezili všechny doplňkové aktivity, jako jsou di‑
vadélka v MŠ, návštěvy čtecí babičky z DPS nebo návštěvy předškoláků
v DDM v Nymburce a další. V září nás navštívil pouze pan Semecký s ukáz‑
kou letových dovedností dravců a sov, která se nejen může, ale spíše musí
konat na školní zahradě, a proto jsme se rozhodli
ji zrealizovat. Také na školní zahradě a za zvýše‑
ných hygienických opatření proběhlo společné
pasování dětí ze tříd Delfínků a Žabiček na před‑
školáky. Dál uvidíme…
Na závěr bych chtěla poděkovat paní Kutticho‑
vé, která operativně rychle ušila větší množství
látkových roušek pro naše paní kuchařky. Moc ji
za to ještě jednou děkujeme.
Jitka Hrabinská

OD ŘÍJNA DO LISTOPADU V KNIHOVNĚ K. VIKY
VÍCE INFORMACÍ DOSTANETE U VÝPŮJČNÍHO PULTU

Z KULTURY A Z KNIHOVNY
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Kulturní akce a koronavirus
Současné období není nakloněno jakémukoliv plánování
ve všech odvětvích. Neméně to platí o kulturních pořadech.
Situace ohledně šíření nového typu koronaviru může být zítra
lepší, ale může být i horší. Omezující opatření, která platí dnes,
mohou být ještě přísnější.
Je nám jasné, že doporučení „nesdružovat se“ neberete na lehkou váhu,
obava z nemoci je silná a také sedět někde dvě hodiny v roušce není nic pří‑
jemného. Jenže akce připravujeme dlouho dopředu a zároveň musíme reago‑
vat na danou situaci, stejně jako podniky, školky, školy, cestovní ruch, kluby,
pohostinství a vlastně i vy.

Proto se předem omlouváme, jestli bude některá z akcí přeložena nebo
zrušena. A to nejen z důvodu vládních opatření, ale také pro náhlý nezájem
ze strany diváků z výše uvedených důvodů.
Zatímco v červenci a v srpnu se pořad „A vo tom to je“ (Milan Pitkin
a Martin Maxa) výborně prodával, po prvním září se předprodej úplně za‑
stavil. Na podzim nás ještě čeká „one man show“ Richarda Nedvěda, Noc
s Andersenem pro děti, lampionový průvod, přesunutý pořad „Na stojáka“,
krásný koncert v kostele a jiné. Rádi bychom vás ujistili, že KIC i knihovna
udělá všechno proto, abyste se na našich akcích cítili bezpečně a pohodlně.
Zdenka Hamerová, ředitelka KIC

Výstava plyšových
medvědů

Příměstský tábor

V knihovně se na posvícenskou neděli uskutečnila výstava 222 plyšových
medvědů pana Zdeňka Zajíčka z Plzně. Malí návštěvníci měli za úkol
v tomto množství najít lišku, myšku, ovečku či pejska. Pro některé to vůbec
nebylo snadné. Místní do sbírky přidali dalších 12 medvídků, kteří budou
putovat po naší vlasti.
Marcela Dudková, vedoucí knihovny

Poslední prázdninový týden jsme přivítali děti na příměstském táboře.
Každý den byl jiný program. Děti si užily spoustu her i soutěží, také výlet
s programem na tvrz Hummer, turistický pěší výlet i výlet ryze zážitkový.
Tábora se zúčastnilo 20 dětí, a jestli jsme jim poslední dny prázdnin trochu
zpestřili a rodičům tím pomohli, jsme za to rádi.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

Městská knihovna K. Viky pořádá

PODZIMNÍ
BURZU
KNIH
MÍSTO KONÁNÍ:

před knihovnou
(při nepříznivém počasí
v průchodu)

TERMÍN:

čtvrtek 15. října
od 8 do 17 hodin
K dispozici budou knihy
vyřazené z knihovního fondu
a dary našich čtenářů.

CENA DOBROVOLNÁ

Městská knihovna K. Viky v Sadské
Vás srdečně zve na vyprávění o Jihovýchodní Asii
a autorské čtení, oblíbené spisovatelky

Danky Šárkové
v pondělí 5. 10.2020 v 17 h v knihovně
Na místě si budete moci zakoupit její knihy s 50% slevou
Těšíme se na vás

INZERCE
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ROZVRH PRAVIDELNÝCH KURZŮ
rodinného centra ŽIVOT

Út 9:30
Čt 15:30

10:15
16:25
15:00 15:55
Pá
16:00 16:55

Klub rodičů a dětí *
Tanečkování **
Dance Factory Games I.
Dance Factory Games II.
větší děti

15:00 15:55
16:55
17:30 19:00
Čt 17:30 18:55

Dance Factory Latino - začátečníci
Dance Factory Latino - mírně pokr.
Dance Factory Mini ***
Dance Factory Orient
den a čas upřesníme Všeobecná sportovní příprava ***

St 16:00

Út 18:00

19:00
17:00
St 18:00
19:30
Čt 19:00

18:55
19:55
17:55
18:55
21:00
19:55

* začínáme 06.10.2020

a ještě VĚTŠÍ…

Pilates
Jóga
Lady Dancing - uzavřená skup.
Kruhový trénink ***
Léčebný tanec s meditací
Jóga
** začínáme 08.10.2020

JE HRA

od 7. 9. do 31. 1 .2021

nejmenší děti

děti 1.krůčky - 3 roky
děti 5 - 7 let
děti 2,5 - 5 let
děti 2,5 - 5 let

Anička P.
Anička P.
Kačka K.
Kačka K.

děti 8 - 11 let
děti 11 - 12 let
děti 9 - 13 let
děti 10 - 15 let
děti 6 - 14 let

Monča M.CM
Monča M.
Natka B. MY
Dani H.
Dan D. CY

teens + dospělí
teens + dospělí
teens + dospělí
teens + dospělí
dospělí 18 - 99 let
teens + dospělí

Dani H.
Dani H.
K
Monča M.
Dan D.
Raduš K.
Dani H.

*** jiný sál (info u lektora)

C

M

Y

CMY

Dance Factory Games: kroužek pro děti předškolního věku. Naučí se zda vnímat rytmus, správné
držení těla. Zpíváme, učíme se základy tance, zkoušíme první taneční choreografie.
Dance Factory Latino: na kurzu začínáme od základních kroků, dále se přesouváme ke složitějším,
tvoříme sestavy, klademe důraz na rytmiku hudby, stretching a zlepšení fyzičky.
Dance Factory Mini: je soutěžní taneční skupina věnující se stylu contemporary a lyrical. Pod
taktovkou Natky Březinové, tanečnice s více než desetiletou praxí. Soutěže, choreografie, exhibice.
Dance Factory Orient: nejen Orient, ale i Bollywood (Indický filmový tanec). Naučíme se jednotlivé
taneční prvky a vytvoříme z nich kombinace, které budeme postupně spojovat do choreografie.
Klub rodičů a dětí: společné řádění rodičů a dětí, zlepšování socializace dětí, učení práce v kolektivu,
pohybová, hudební i výtvarná výchova v jednom bloku, zlepšování hrubé i jemné motoriky dětí.

Přijmu sestru do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
v Sadské. MUDr. Marie Kopecká, Tel. 732 420 112
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.

Tanečkování: základy pohybové a rytmické výchovy, základy tanečních kroků, cílem je „pojď hýřit
lásku k hudbě a pohybu“, umět vyjádřit hudbu pohybem, respektovat rytmus i dynamiku.
Joga a Pilates: cvičení se zaměřením na zlepšení fyzické kondice, na správné držení těla, protažení
zkrácených svalů a zdravé formování postavy a spálení přebytečných tuků a kalorií.

www.rczivotjehra.cz

www.zivotjehra.com, info@rczivotjehra.cz
Daniela Hrubešová +420 605 515 007
ŽIVOT JE HRA
Palackého náměstí 3, 289 12 Sadská
(v 1. patře nad knihovnou)

Poohlížíte se po nové práci, zvažujete změnu? Kontaktujte nás!
 OPERÁTOR
 KONTROLOR
 SEŘIZOVAČ

Pracoviště: Parker Hannifin s.r.o.
Poděbradská 1005
289 12 Sadská
Česká Republika

Volná pracovní místa:

Jsme součástí světové firmy v oblasti řízení a kont
roly pohybu. V Sadské se specializujeme na výrobu
statických a dynamických těsnících prvků z pryže,
polyuretanu a teflonu. Do portfolia výrobků patří také
gumokovové díly a aplikace pro elektrotechnický
průmysl, součástí je i výroba plastových zdravotnic
kých potřeb a výrobků pro farmacii.

Uvedené pozice jsou v 3 směnném provozu

Přehled všech volných pozic na www.parker.com/cz
Nabízíme: Práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Odpovídající finanční ohodnocení
Možnost kariérního růstu, dovolenou nad rámec zákona
Široký balíček firemních benefitů

Kontakt: Veronika Nejedlá •		Tel.:
		 727 813 860
Email: veronika.nejedla@parker.com

ZE SPORTU
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Příprava je za námi
Přes zklamání z nedokončené
loňské sezóny jsme do té letošní vstoupili s velkým elánem.
Nejdřív jsme zvládli náročné
soustředění a na začátku září
přípravné turnaje. Tradičně největším byl turnaj v Ostravě.
U12 měly skupinu složenou z týmů
chlapců i dívek. První zápas jsme
sehráli s týmem NH Ostrava. Holky
dobře bránily a bylo vidět, že mají
radost z toho, že jsou zase na hřišti.
Rychlými protiútoky navyšovaly svůj
náskok až ke konečnému výsledku
66:16. V dalším zápase jsme narazili
na chlapce NH Ostrava. Nesmírně
těžký a tvrdý zápas jsme zvládli na vý‑
bornou a vyhráli 73:43. Výsledek je
pro kluky krutý, ale obraz hry byl vyrovnanější, než nakonec svítilo na ta‑
buli. Zápas nás však stál obrovské množství sil, které nám chyběly v dal‑
ším zápase se SBŠ. Výsledek ‑2 byl nešťastný, ale před posledním zápasem
s dalšími chlapci se situace v tabulce zamotala. Poslední zápas s dalšími
kluky byl opět velmi tvrdý a nám bohužel ke konci došly síly. Vzhledem
ke komplikovanosti tabulky jsme i přes porážku ‑4 získali stříbro.

U13 nenašly v Ostravě soupeře. Postupně porazily Start Ostrava, BK
Krnov, SBŠ Ostrava, Zagłębnie Sosnowiec i BK Mohelnice. Svým nasa‑
zením, rychlostí i technickým vybavením svoje soupeřky v každém zápa‑
se přehrávaly o spoustu bodů, přestože byly mnohdy výškově i silově lépe
vybavené.
Nakonec jsme tedy brali v této kategorii zaslouženě zlato a těšíme se
na první soutěžní utkání.
Blanka Žánová

Sadští badmintonisté opět aktivní
Vzhledem k rekonstrukci sokolovny využili sadští badmintonisté možnost po delší době opět nastoupit na kurty tohoto dnes
již poměrně rozšířeného sportu, který má v Sadské dlouhou
tradici.
V první zářijový víkend se hrálo ve víceúčelové sportovní hale ve Voti‑
cích na Benešovsku na třech kurtech a celý pobyt byl pojat jako soustředě‑
ní před podzimní sezónou, kdy budeme pořádat jako každoročně několik
turnajů.
Všichni naši členové byli velice spokojeni a doufáme, že se toto soustře‑
dění stane tradicí i pro roky následující.
Pavel Mazánek

Turnaj ve čtyřhře, který pořádala TAJV za podpory Města Sadská, vyhrál nejmladší účastník Tomáš Ezr ze ZŠ Sadská. Gratulujeme a děkujeme za spo‑
lupráci. Těšíme se na další ročník a kvalitní mládežnické výkony dětí ze Sadské.
Jan Váňa
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Vážení občané města Sadská,
znáte mě jako ředitelku Centra sociálních a zdravotních služeb, které zajišťuje sociální
a zdravotní péči téměř u sedmdesáti občanů ve vašem městě. Protože jsem původní
profesí zdravotní sestra, mým jediným životním cílem vždy bylo a je pomáhat lidem.
V průběhu své profesní kariéry jsem si uvědomila, že v naší republice je potřeba spoustu
věcí změnit a to především ve prospěch občanů, kteří pomoc skutečně potřebují.
Abych mohla věci měnit k lepšímu, rozhodla jsem se osobně zapojit do politiky. Jako
senátorce se mi v minulém volebním období podařilo mimo jiné prosadit změnu zákona,
která se týkala zvýšení příspěvku na péči pro občany žijící v domácím prostředí s těžkou
a úplnou závislostí na péči druhých osob. Tuto změnu zákona jsme iniciovali s dnes již
zesnulým kolegou senátorem Vladimírem Plačkem a dalšími senátory. Po náhlém úmrtí
kolegy Plačka jsem se snažila tento návrh dotáhnout do zdárného konce.
To se nakonec téměř po roce složitého obhajování podařilo. Navýšení proběhlo ve dvou
vlnách v roce 2019, kdy se ve III. stupni příspěvek zvýšil až na 12.800,- Kč a u dětí pak na
13.900,- Kč a dále pak ve IV. stupni u všech na 19.200,- Kč. Cesta k této změně, tedy ke
zlepšení života osob v domácím prostředí a pečujících osob byla složitá, ale výsledek stojí za
to. Jsem ráda, že mám velmi pozitivní zpětnou vazbu od pečujících rodin, se kterými se
setkávám i ve vašem městě.

Zadavatel: Emilie Třísková
Zpracovatel: Uno Society s.r.o.

NEJSEM JEN POLITIK,
POMÁHÁM
Věk: 58 let
Původní profese: zdravotní sestra
Zaměstnání: ředitelka Centra sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady o.p.s.
Bydliště: Poděbrady
Motto: „Domov je doma“

Třísková
Emilie

NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA
DO SENÁTU 2020

I nadále budu:

- pomáhat rodinám, které pečují o své blízké
- pečovat o seniory a další, kteří to potřebují
- podporovat a navrhovat zákony a změny
zákonů, které lidem usnadní život
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