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ZDARMA

Společně to zvládneme

Smuteční průvod s ostatky padlých hrdinů ulicí Kostelní.

Jak vypadal konec války
v Sadské
Letos si připomínáme 75. výročí od osvobození našeho města
a ukončení druhé světové války. Šest
let trvající válka zdevastovala svět
a ukončila desítky miliónů lidských
životů. Pojďme si připomenout květnové události roku 1945 v Sadské
a jejím okolí.
Předkvětnové události
Za přelomové události druhé světové
války považujeme vítezství sovětské armá‑
dy u Stalingradu, u Kurska a Orla (1943)
a invazi angloamerických vojsk do Norman‑
die (1944). Nacistické Německo se ocitlo
v kleštích dvou front. Bylo jen otázkou času,
kdy tomuto sevření podlehne.
V listopadu 1944 byl vypracován plán
dobytí Berlína sovětskou armádou. Stalin
činil velký tlak, aby Sověti dobyli sídlo Tře‑
tí říše dříve než Američané. Hlavní útok
byl zahájen v noci 16. dubna 1945. Velký
úspěch učinila 3. gardová tanková armáda
generálplukovníka Rybalka, když pronikla

dne 21. dubna do oblasti Zossenu (jižně
od Berlína), sídla hlavního velitelství We‑
hrmachtu, kde se nacházela i hlavní říšská
telefonní ústředna. Tyto události donutily
říšského vůdce koncentrovat své síly k obra‑
ně Berlína. Vojska 1. běloruské a 1. ukra‑
jinské fronty začala 25. dubna přímý útok
na Berlín. Během pěti dnů dobyla větší část
Berlína a pronikla i do středu města. Dne
30. dubna sovětská armáda dobyla převáž‑
nou část Berlína. Adolf Hitler a jeho man‑
želka ještě před definitivním dobytí říšského
sídla spáchali sebevraždu.
První květnová povstání
Ještě nepotvrzené zprávy o pádu Berlí‑
na a smrti říšského vůdce podnítily oby‑
vatele v různých částech Československa
k drobným povstáním. První povstání se
událo hned 1. května v Přerově (na Mo‑
ravě). Obyvatelé vyvěšovali české vlajky,
odstraňovali německé nápisy, ničili Hitle‑
rovy busty a odzbrojovali německé vojáky.
pokračování na straně 4

Dny se postupně prodlužují a na počasí je
opět vidět, že se blíží letní období. Nastal
čas, který nejraději trávíme venku a společně
s přáteli. Mnozí již netrpělivě vyhlíželi práci
na zahradě, procházky po městě, či výlety
na kole.
I letos jsme se snažili město připravit na se‑
zónu tak, aby obyvatelům Sadské i návštěv‑
níkům z okolí bylo toto všechno umožněno.
Podařilo se provést údržbu městského mobi‑
liáře a úpravy mnohých zákoutí. Opraveny
jsou například některé cesty v osadě Vodráž‑
ka a Na Zámku. Nechali jsme ořezat stromy
a nějaké nové také vysadit.
S ohledem na vládní nařízení jsme bohužel
i v Sadské byli v mnohém limitováni. Dělali
jsme ale vše pro to, aby zůstaly zachovány
základní služby občanům a byl zajištěn úklid
města ve standardní kvalitě.
K jedné z nucených komplikací jistě patřilo
uzavření sběrných míst odpadu, ke kterému
jsme z bezpečnostních i personálních důvo‑
dů museli přikročit. Omezení pak ovlivnilo
i provoz radnice pro veřejnost a některé další
místní organizace.
Bohužel jsme také museli zrušit tradiční
událost „Ukliďme Sadskou“, které se v loň‑
ském roce zúčastnilo mnoho dobrovolníků,
a i letos jsme měli ohlasy slibující vysokou
účast. Určitě se však naskytne jiná příleži‑
tost, jak Sadskou společnými silami trochu
zkrášlit. I přes veškerá omezení se někteří
dobrovolníci, a sice v nuceně omezeném po‑
čtu, nabídli s nejrůznější pomocí, třeba i s vý‑
sadbou nových stromů.
V souvislosti s pandemickým vývojem bych
rád zmínil, že naše město dokázalo od počát‑
ku na situaci pružně reagovat.
pokračování na straně 3
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 23. března 2020
Rada města vyhlásila výzvu č. 3/2020 k podání žá‑
dosti o koupi pozemků ve vlastnictví města v k. ú.
Sadská jako celek obálkovou metodou, vyhraje nej‑
vyšší nabídka s tím, že minimální podání činí 850
korun za 1 m2.
Do vyhlášené výzvy na podání žádosti o dotaci podalo
žádost 16 subjektů. Rada města schválila přidělení
dotací do 50 tisíc korun na činnost subjektům v tabul‑
ce 1 a zároveň RM schválila veřejnoprávní smlouvy
na přidělení dotací.
Rada města doporučila ZM schválit přidělení dotací
nad 50 tisíc korun na činnost subjektům v tabulce 2.
Myslivecké sdružení Sadská požádalo o povolení
vybudovat napajedla pro zvěř na pěti pozemcích
ve vlastnictví města Sadská, každé napajedlo o roz‑
měrech 1200 x 1200 x 60 cm. Rada města vyslovila
souhlas s vybudováním napajedel pro zvěř na pozem‑
cích 1963/84, 1775/2, 2099/182, 2099/113 a 2191/1.
Rada města schválila záměr města Sadská prodat
pozemek parc. č. 1257/11 vzniklý oddělením od po‑
zemku parc. č. 1257/4 v k. ú. Sadská, ostatní plocha,
jiná plocha, vedený Katastrálním úřadem pro Středo‑
český kraj, katastrálním pracovištěm Nymburk, pro
katastrální území Sadská na LV 2344.
Do výběrového řízení na akci „Dodávka svahové se‑
kačky pro sečení svažitého a členitého terénu“ podala
nabídku jedna firma, a to Dvořák – svahové sekačky
s.r.o. Rada města schválila tuto firmu jako dodava‑
tele za cenu 579 tisíc korun bez DPH. RM zároveň
schválila kupní smlouvu.
Rada města schválila smlouvu o dílo s firmou ateliér
LUCIDA s.r.o., Praha 4, na zpracování projektové do‑
kumentace na stavbu „Sadská – stavební úpravy ulice
Rašínova“ za cenu 186 500 korun bez DPH.

Ze zasedání Rady města Sadská dne
1. dubna 2020
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o ze‑
mědělském pachtu č. 1/2019 s firmou Semická s.r.o.,
kterou se z pachtu vyjímají pozemky parc. č. 2014/6
o výměře 2316 m2, parc. č. 2014/49 o výměře 939 m2
a parc. č. 2014/141 o výměře 321 m2, tj. o celkové vý‑
měře 3 576 m2 a snižuje se pachtovné o 3 897,84 korun
na částku 425 503,30 korun. Celková výměra propach‑
tovaných pozemků nově činí 39 037 ha.
Rada města pověřila distribucí roušek a dezinfekce
strážníky Městské policii Sadská s tím, že dezinfekce
bude zájemcům rozlévána z barelů do přinesených
vlastních obalů nejvýše do objemu 0,25 l.
Rada města schválila odložení platby nájemného
ve výši 40 tisíc korun panu Karlu Bíškovi, Velim, do ob‑
novení podmínek pro realizaci standardní letní sezóny
u Jezera v Sadské.

Tabulka 1
Subjekt

Výše dotace v Kč

Myslivecký spolek Sadská

5 tisíc

SDH Sadská

45 tisíc

Českomoravská myslivecká jednota,
OMS Nymburk

15 tisíc

Vejfukáři

3 tisíc

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

Basketbalový klub Sadská

10 tisíc

Ústředna: 325 546 600

Divadelní spolek Klicpera Sadská

40 tisíc

Junák – Český skaut, Středisko
Sadská, z. s.

25 tisíc

Pokladna:
325 546 609 (610)

Český kynologický svaz, ZO Sadská

10 tisíc

Taneční a divadelní spolek Vánek

15 tisíc

Český svaz chovatelů, ZO Sadská

16 tisíc

MO Českého rybářského svazu, z. s.

8 tisíc

Kuželkářský klub Sadská

8 tisíc

ÚAMK Sadská

5 tisíc

Mgr. Váňa

5 tisíc

Celkem

210 tisíc

Tabulka 2
Subjekt

Výše dotace v Kč

Sportovní klub AFK Sadská, z.s.

110 tisíc

TJ Sadská

Celkem 80 tisíc,
z toho

•

stolní tenis

25 tisíc

•

tenis

5 tisíc

•

nohejbal

5 tisíc

•

volejbal – údržba kurtu

5 tisíc

•

badminton – činnost,
startovné

10 tisíc

•

Shotokan karate

30 tisíc

Celkem

190 tisíc

K 60. výročí společného života ve spokojeném
manželství blahopřeje celá široká rodina.

Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
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

PROVOZ RADNICE

Donáška nákupů
Prostřednictvím městské policie je možné objednat si
donášku nákupů, vyřízení pochůzek, doručení dezin‑
fekce i roušek zdarma.
Službu si mohou zájemci objednat na bezplatném telefonním čísle 800 202 121 od pondělí do pátku v době mezi 8 a 18 hodinou.

V dubnu oslavili diamantovou svatbu
Jaroslava a Julius Bartákovi.

Matrika: 325 546 605

Děkujeme také dobrovolníkům, potravinám JIP a lé‑
kárně Sadská za spolupráci při přípravě nákupů.
Na služebně městské policie je možné přes okénko
vyzvednout bezplatně roušky nebo dezinfekci, kterou
strážníci přelijí do vlastní přinesené nádoby (0,25 l.).

Od pondělí 20. 4. se radni‑
ce vrací ke svým normálním
otevíracím hodinám. Při vy‑
řizování úředních záležitostí
bude potřeba dodržovat bez‑
pečnostní opatření: vstupovat
po jednom, dodržovat 2 metry
odstupu, nosit stále roušky.
Děkujeme za ohleduplnost.
Provozní doba radnice:
Po: 8:00‑12:00, 13:00‑17:00
Út: 8:00‑12:00, 13:00‑15:00
St: 8:00‑12:00, 13:00‑17:00
Čt: 8:00‑12:00, 13:00‑15:00
Pá: 8:00‑12:30
Pokladní hodiny:
Po: 8:00‑12:00, 13:00‑16:30
Út: 8:00‑12:00, 13:00‑14:30
St: 8:00‑12:00, 13:00‑16:30
Čt: 8:00‑12:00, 13:00‑14:30
Pá: 8:00‑12:00
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Kriminalita v Sadské
oproti minulým letům
výrazně klesla
Od roku 2016 se v Sadské daří výrazně snižovat kriminalitu, přede‑
vším v souvislosti s majetkovou trestnou činností a drogovou krimina‑
litou. Vyplývá to ze statistik Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje.
Celkový počet kriminálních činů v roce 2019 činí 26, oproti 114 v roce
2011. Velký pokles lze sledovat hlavně v roce 2016, kdy bylo spácháno
celkem 49 kriminálních činů, z toho pouze 11 majetkových trestných
činů (v roce 2011 jich ještě bylo 61). Od roku 2016 postupně ubývá i dal‑
ších trestných činů a vloupání.
Tento pokles lze podle starosty města Milana Dokoupila přičíst něko‑
lika faktorům. „Významnou roli hrál rozsáhlý zásah policie proti drogo‑
vé scéně v Pečkách a Sadské a vystěhování několik problémových rodin
z městských bytů,“ vysvětluje. Byty radnice nechala rekonstruovat a pro‑
najala je jako sociální novým nájemníkům.
Svou roli ale hraje i kamerový systém. „Nový kamerový systém máme
od roku 2016 a postupně jej zdokonalujeme. Působí především odstra‑
šujícím způsobem, ale napomáhá také rychlému dopadení pachatelů,“
dodává starosta.
Jolana Boháčková
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pokračování z titulní strany
Podařilo se nám zajistit včasný nákup ochranných pomůcek, respi‑
rátorů i desinfekčních prostředků pro bezpečný chod města. Vše jsme
v rámci možností neustále přiobjednávali a snažili se zajistit z nejrůz‑
nějších zdrojů.
Ještě před potvrzením prvních případů výskytu nákazy covid‑19 v Sad‑
ské zasedal náš krizový štáb a ihned jsme rozhodli o pořízení dalšího
vybavení sloužícího k údržbě a desinfekci města našimi zaměstnanci
i místními hasiči. Následně jsme využili služeb odborné firmy, která
provedla desinfekční ošetření vybraných míst, na kterých se občané
hojně setkávají.
V boji se šířením nákazy nám však velmi pomohli i místní ochotní a ši‑
kovní obyvatelé. Někdo šil roušky, někdo vyráběl ochranné štíty a jiní
nabízeli pomoc třeba s roznášením potravin, roušek a desinfekce míst‑
ním seniorům.
Rádi bychom všem poděkovali za nabídnutou pomoc, ale třeba i vyjád‑
řenou důvěru v kroky, které jsme my i zaměstnanci města učinili.
Všichni myslíme na ty, kteří byli bohužel pandemií přímo zasaženi,
a snažíme se postiženým rodinám poskytnout pomocnou ruku.
Mějte prosím i nadále na mysli, že tato nákaza sama nevymizí. Dbejte
proto stále zvýšené opatrnosti a zůstaňte k sobě navzájem vlídní a to‑
lerantní.
Věřím, že pokud budeme pokračovat v dodržování bezpečnostních
opatření, tak to všichni společně zvládneme.
Jakub Barták, místostarosta

V chatové osadě Vodrážka na hřišti dva dobrovolníci zasadili lípy,
které průběžně také zalévají. Poděkování patří rovněž Tomáši Machovi
(www.zahradni‑realizace.cz), který poskytl znalosti, nástroje a pomůcky.

Dezinfekce veřejných
prostor
V návaznosti na vyvíjející se situaci s nákazou koronavirem město ne‑
chalo dezinfikovat veškeré veřejné prostory. Odborná firma provedla zá‑
krok v prostorách domu s pečovatelskou službou, zdravotního střediska,
pošty, radnice, služebny městské policie, vestibulu spořitelny s bankoma‑
tem, čekárny a ordinace MUDr. Sýkorové a v čekárně nádraží ČD. Dlou‑
hodobě účinná dezinfekce by měla působit až 21 dní.
Poté pokračovali hasiči s postřikem venku – autobusové zastávky, la‑
vičky, zábradlí, odpadkové koše a kontejnerová stání.
Jolana Boháčková

I přes veškerá karanténní opatření a komplikace s nimi spojené pokračují
v našem městě stavební práce. Aktuálně se staví podle plánu v ulicích
Resslova a Pražská.
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Jak vypadal konec války v Sadské
pokračování z titulní strany
Povstání však bylo potlačeno a následně bylo za tuto událost popraveno
21 tamních obyvatel.
Druhé povstání se konalo v Nymburce dne 2. května. Revolta vznik‑
la kolem osmé hodiny ranní vypuknutím stávky v železničních dílnách
ČSD a následně se přesunula na Riegrovo náměstí (dnes náměstí Pře‑
myslovců). Silné a pevné revoluční jádro zůstávalo strategicky v dílnách.
Pracujícím dílen se podařilo ukořistit větší množství zbraní. V jedenáct
hodin nastal na náměstí nezvyklý ruch – vyvěsily se československé a so‑
větské vlajky. Někteří obchodníci strhávali německé nápisy. Gestapo zat
klo některé občany (brzy však byli propuštěni), mezi nimi i hostinského
Václava Havrdu. O této příhodě se zmiňuje i Bohumil Hrabal. Po hrozbě
vojenského zásahu říšskými silami byla revolta ukončena revolučním ná‑
rodním výborem. Povstání skončilo smírnou dohodou. Dodnes je záha‑
dou, proč německá strana byla v Nymburce neobvykle pasivní.
Téhož dne vypuklo povstání i v Poděbradech. Povstání probíhalo z čes‑
ké strany v podobném duchu jako v Nymburce. Železničáře zde nahradili
zaměstnanci skláren. Zde byly však povolány na potlačení revolty obrně‑
né transportéry a vše se muselo vrátit do původního stavu. Osm sklář‑
ských dělníků bylo zatčeno a drženo jako rukojmí. Jen shodou náhod
ke krvavému zákroku nedošlo a byla uzavřena dohoda o neútočení. Při
této události žádné ústupky ze strany Němců neproběhly.

Pražské povstání – 5. květen 1945
Již 4. května protektorátní vláda zrušila nutnost dvojjazyčných nápisů
a povolila vyvěšování československých vlajek. Následující den se spon‑
tánně celá Praha dala do pohybu. Policejní jednotka, která měla převzít
rozhlas, však narazila na německý odpor. Došlo ke střetu, což mělo
za následek volání rozhlasu o pomoc. Němečtí vojáci začali střílet do lidí,
kteří vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy, apod.
Příslušníci Waffen‑SS především útočili na povstalecká centra, například
Staroměstskou radnici. Pražané se obávali velkého přesunu německých
ozbrojených jednotek do centra města. V noci z 5. na 6. května vyrostlo
v Praze asi dva tisíce barikád. Dne 6. května přišla vhod pomoc od Vla‑
sovců, kteří byli vyzbrojeni těžkou technikou. Praha na sklonku války
zažívala odvetná bombardování. Na několika místech docházelo k masa‑
krování bezbranných civilistů. V noci na 8. května opouští Prahu Vlasov‑
ci (neshoda s Českou národní radou) a Praha volá o pomoc.

Nymburský vlak se zásobami pro povstalou Prahu – 10. květen.

Stavba barikád v Kersku
Již od středověku vedla lesním masivem Kersko důležitá obchodní ces‑
ta spojující Prahu s východem. Podle pradávných legend využívali tohoto
místa lapkové a přepadli zde obchodní formanské vozy. V případě neprů‑
chodnosti hlavního silničního tahu byl rozsáhlý porost těžko průjezdný.
Obzvláště to platilo pro těžké bojové vozy. Právě toho si byli dobře vědo‑
mi sadští občané.

Pracovní ruch na kerské tepně.
Ve večerních hodinách 6. května nařídilo revoluční vedení města, aby
se v Kersku postavily zátarasy proti smrtihlavům (hovorové označení pro
SS), spěchajícím posilám ku Praze. Do lesa se vrhla početná skupina
mužů ze Sadské, Třebestovic a Poříčan. Přes silnici vybudovali mohut‑
né zátarasy – kácely se stromy – z kmenů a větví se vybudovalo několik
po sobě jdoucích barikád. U kaple Bolestné Panny Marie byl vytvořen zá‑
taras z povalených zemědělských vozů. Všichni pracovali s velkou oběta‑
vostí přes celou noc. V ranních hodinách se objevil na Národním výboru
německý důstojník s nařízením, aby zátarasy byly okamžitě odstraněny.
Odstraněny byly jen zátarasy u kaple.
V úterý 8. května kolem 14. hodiny přijíždí německá kolona od Podě‑
brad. U zátarasů v Kersku se vozy zastavily a vojáci, vědomi si nastražené
léčky, chopili se zbraní. Někteří místní občané byli ukryti u zátarasů. Na‑
stala přestřelka, při níž padli tři místní občané – Antonín Hamza, Karel
Lugmajer, František Němeček (všichni tři ze Sadské) a Bartoloměj Slá‑
ma (z Třebestovic). Položili tak své mladé životy za svobodu naší vlasti.
Německá strana měla jednoho mrtvého a jednoho zraněného. Po pře‑
střelce se musela německá kolona otočit. Zatočila do polí a jela směrem
na Český Brod.
Rozloučení s padlými hrdiny se konalo 11. května na náměstí. Jako
vzpomínku na naše hrdiny byl v místech přestřelky zřízen jednoduchý
pomník – umístěn asi 100 metrů od hlavní silnice. Později byl nahrazen
žulovým kamenem se jmény a fotografiemi padlých.

Pohřeb našich hrdinů – 11. květen.

ZPRÁVY Z MĚSTA

5

s německými jednotkami. Kolona se díky Šlechtovi vyhnula i zátarasům
v Kersku a dorazila přes Třebestovice v ranních hodinách (8. květen,
6:30) do Sadské a dále pokračovala na Poděbrady, Hradec Králové až
do lázní Velichovky, kde mise končila. Následně část těchto vozů projíž‑
děla přes Sadskou zpátky do Plzně.

Osvobození sovětskou armádou
Sadskou osvobodila 9. května kolem deváté hodiny Rudá armáda.
V čele stál generálporučík Kamenčuk a V Bořích velel kapitán Uglickij.
Vojáci byli ubytováni u místních spoluobčanů a také v zemljankách v Bo‑
rech – v místě zvaném „V liščích dírách“. Většina jich zde pobývala až
do konce roku. Po válce byly zemljanky poskytnuty občanům k uskladně‑
ní zemědělské produkce.
Při průjezdu 3. gardové tankové armády v druhé polovině května se
v Sadské zastavil generálplukovník Pavel Semjonovič Rybalko. Byl uby‑
tován na 10 dní v Hyrossově vile. V roce 1947 mu byl udělen titul čestné‑
ho občana Sadské.

Pomníky vzpomínek

Pamětní deska na Palackého náměstí.

Mise Velichovky
Po kapitulaci Německa obdržela 7. května průzkumná jednotka
16. obrněné divize americké armády důležitý úkol – vyhledat za demar‑
kační čárou velitele německé skupiny armád „Mitte“ (střed) a sdělit mu
kapitulační zprávu. V Hloubětíně shodou okolností narazili na Antonína
Šlechtu ze Sadské, který zrovna jel do Prahy na kole. Právě on se stal
navigujícím doprovodem pro americkou kolonu asi osmi obrněných vo‑
zidel Ford M8. Kolonu naváděl tak, aby se vyhnula nepříznivým střetům

Sovětský lehký tank na náměstí.

Druhou světovou válku nám stále připomínají tři pomníky. První po‑
mník se nachází na začátku kerského polesí, jak již bylo zmíněno.
Druhý pomník od sadského kameníka Josef Ulrycha stojí na sadském
hřbitově. Nachází se zde společný hrob sedmi rudoarmějců (zřízen roku
1950). Před ním je položena vodorovně umístěná deska společného hro‑
bu čtyř padlých při kerské přestřelce. Na desce stojí olověný lev dle návr‑
hu pana Skály ze Sadské.
U pomníku padlých na Palackého náměstí přibyla v 60. letech třetí
žulová deska připomínající 31 zhaslých sadských životů. Tito naši hr‑
dinové zahynuli na bojištích druhé světové války, na nuceném nasazení
v Německu a v koncentračních táborech.
Jan Hofbauer, Václav Frank
Uveřejněné fotografie pocházejí ze Státního okresního archivu Nymburk se
sídlem v Lysé nad Labem (fond Němeček Adolf) a ze sbírek Polabského mu‑
zea. Při sestavení tohoto článku velmi pomohla publikace od pana Michala
Plavce: Poslední rok války na Nymbursku, CDK, 2005. Publikaci je možné
si vypůjčit v knihovně.
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Dobré zprávy (Co by nám
nemělo uniknout)
Je jaro. Každý den září slunce, i když ho někdy nevidíme. Nemusím se bát budoucnosti. Epidemie nebude trvat věčně.
Je jaro a kolem lze vidět něco fascinujícího: život, vítězství, restart, mlá‑
ďata, obnovu, ztrátu šedi, příchod barev, změnu, očekávání, sluneční svit.
Pak si člověk zapne internet, televizi či rádio a má pocit, že jeho vlastní
realita je jiná. Připomíná mi to situaci, kdy odlétáte do zahraničí a je velká
oblačnost. Letadlo se odlepí od runwaye, nabírá výšku a vás brzy obklopují
mraky, mlha, případně tma. Nikdy mne nepřestane udivovat, že nad nimi
se někdy po delší době, jindy po kratší objeví slunce a „azuro“. Člověk by
si skoro říkal, že to není možné, a přesto světlo nikdy žádná tma nepohltí.
Ten, kdo se stará o krásu rostlin a kdo vymyslel, aby i ptáčata měla co
jíst, Ten, který ví, kdy a kde rodí laně, Ten, kdo vymyslel jaro, Ten, kdo je
trasérem tahu divokých husí, když se vrací zpátky po zimě, Ten Bůh půso‑
bí, že i poušť může začít kvést.
Každé nové ráno mohu vstávat s novou nadějí. Možná se probudí‑
te a ptáte se: „Záleží někomu na mně?“ Ano, záleží. Tady a teď. To, co je
podstatné, je vaše srdce. Můžete si následující řádky přečíst klidně nahlas.
Jsou to totiž dobré zprávy.
•
Nikdy není pozdě začít znovu.
•
Opravdová svoboda není daná jen možností pohybu.
•
Hodnota živitele rodiny, ani žádného jiného správného chlapa není
v tom, jak velkou výplatu přinese domů.
•
Jsem krásná a milovaná taková, jaká jsem, i když jsou zavřená
všechna kadeřnictví, kosmetické salóny a fitness centra (a i když
se doma po čas karantény možná porouchala váha a ukazuje nad‑
standardní hodnoty, jež se mi nelíbí).

•
•
•

•
•

Můj život má cenu a smysl, i když příbuzní nemohou na návštěvu,
protože jsem riziková skupina, a nákup mi vozí dobrovolníci.
Zase přijde doba, kdy se budu moci usmívat na kolemjdoucí, pro‑
tože mi v tom nebude bránit rouška.
Můžu se těšit do školy do třídy na hodiny, spolužáky, na učitele,
do družiny…, i když se tento postoj v naší zemi ještě nedávno moc
nenosil. Nemusím vzdát život, i když jsem možná přišel/ přišla
o práci a aktuálně nemám z čeho platit účty.
Vždycky je za co být vděčný/ vděčná.
Nemusím mít špatnou náladu, protože „poušť“, krize, nouzový
stav není konec. Jednou se vrátí možnost pohladit, podat ruku,
poklepat po ramenou či obejmout. Izolace nebude trvat věčně. Ani
izolace srdce nemusí být nastálo.

Je jaro…
Ráda fotografuji přírodu a objevuji detaily stvoření. Chci se s vámi roz‑
dělit o radost i prostřednictvím fotek z blízkého či vzdálenějšího okolí.
Obklopuje nás krása, a to je přeci také dobrá zpráva. Chci vás povzbudit,
abyste otevřeli své oči a svá srdce.
Rozloučím se textem, který mi připadá aktuální i dnes, byť byl napsaný
před cca 2800 lety Izajášem: „Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin,
Bůh věčnosti, jenž stvořil nebeské končiny, není unaven ani vyčerpán –
jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají, kdo ale v Hos‑
podina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích,
běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.“ (Starý Zákon, kniha Iza‑
jáš 40, 28 – 31)
Přeju Vám pokoj do srdce, naději, moudrost do nových rozhodnutí
a otevřené oči, které vidí světlo i uprostřed těžkostí.
Zuzana Sedláčková
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Hospody a restaurace v Sadské jsou stále bohužel zavřené. Pouze restaurace Bowling‑Squash Sadská a Hotel Modrá hvězda zajišťují objednávkový rozvoz
jídel lidem a dělníkům ve městě. Hotel se dokonce zapojil do celostátní akce „Strava pro IZS zdarma“.

Děkujeme dobrovolnicím, které stále a dokola šijí roušky, jež si mohou zájemci vyzvednout u městských strážníků či si jejich donášku objednat, panu Cibulkovi
za množství obličejových štítů (hlavně jménem pečovatelek naší pečovatelské služby a strážníků) a všem, kteří poctivě dodržují veškerá karanténní opatření.
Milan Dokoupil, starosta
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Svoz odpadu
Všechny barevné popelnice byly už rozdány a v úterý 28. dubna se bude poprvé svážet odpad podle nového systému, tedy
směsný odpad a plasty. V následujícím týdnu v úterý 5. května
se bude svážet bioodpad a papír. Další data najdou obyvatelé
města v tabulce.
Děkujeme za opravdu velký zájem o zapojení do nového systému. Těší
nás, jak zodpovědně všichni k třídění odpadu přistupují. V tuto chvíli jsou
již barevné popelnice rozdány, nicméně další zájemci se mohou hlásit

v podatelně radnice. Jakmile se sejde dostatečný počet žádostí a podaří se
sehnat finance, pořídíme barevné popelnice i pro ně.
Od úterý 12. května, kdy bude opět svážen směsný komunální odpad,
budou již pracovníci svozové společnosti kontrolovat vylepené známky
na popelnicích.
Veškeré informace k odpadům najdou lidé na internetových stránkách
města.
www.mesto‑sadska.cz/prakticke‑informace/sberna‑mista‑a‑svoz‑odpadu/
Milan Dokoupil,
starosta města

Kalendář svozu pro rok 2020
Harmonogram svozu odpadu v Sadské
7.
14.
21.
28.
5.
12.
19.
26.
2.
9.
16.
23.
30.
7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.
1.

4. 2020
4. 2020
4. 2020
4. 2020
5. 2020
5. 2020
5. 2020
5. 2020
6. 2020
6. 2020
6. 2020
6. 2020
6. 2020
7. 2020
7. 2020
7. 2020
7. 2020
8. 2020
8. 2020
8. 2020
8. 2020
9. 2020

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

SKO
SKO
SKO
SKO

BIO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

BIO
Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

SKO

Plast
Papír

SKO

Plast

SKO

Plast

BIO
BIO

8. 9. 2020
15. 9. 2020
22. 9. 2020
29. 9. 2020
6. 10. 2020
13. 10. 2020
20. 10. 2020
27. 10. 2020
3. 11. 2020
10. 11. 2020
7. 11. 2020
24. 11. 2020
1. 12. 2020
8. 12. 2020
15. 12. 2020
22. 12. 2020
29. 12. 2020

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

Papír
SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO

Plast

SKO
SKO

Plast

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO

BIO – liché úterý, prosinec – březen první liché úterý, SKO (směsný komunální odpad),
plasty = svoz každý sudý týden, Papír – první liché úterý v měsíci
Děkujeme Vám, že tříděním odpadu pomáháte chránit naše životní prostředí.
Další informace najdete zde https://www.mesto‑sadska.cz.
BRO/BIO – biologicky rozložitelný odpad
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On‑line výuka
Od 12. března se vyučuje najednou úplně jinak. I my jsme na počátku hledali cestu, jak vše zvládnout, učili se videovýuku, začali připravovat úplně jiné materiály, než dosud. Všichni učitelé
se také narychlo učili administrovat webové stránky, na které
následně umísťovali zadání z jednotlivých předmětů, studovali
webináře o online výuce a další školení, která by nám alespoň
trochu pomohla.
První kroky byly nejisté, hledali jsme cestu, která by nám nejlépe vyhovo‑
vala, zvažovali, jaké množství práce je optimální a čemu dát přednost. Na‑
konec jsme po konzultacích s rodiči a třídními důvěrníky zvolili cestu kom‑
promisů. První stupeň zadává denně, pátek si nechávají žáci i rodiče volný,
aby mohli dodělat, co v týdnu nestačili. Druhý stupeň má zadání na celý tý‑
den. Najednou se žáci sami rozhodují, jak si rozdělí zadání do jednotlivých
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dnů. Hlavní předměty – mate‑
matika, český jazyk a cizí jazy‑
ky – jsou před ostatními upřed‑
nostňovány, abychom měli na co
navázat po návratu do školy.
Náš obrovský dík patří rodi‑
čům, kteří se v maximální míře
snaží, aby děti pracovaly, a aby
splnily to, co je požadováno.
Vážíme si jejich spolupráce i ini‑
ciativy, přestože víme, že je to
v mnohých rodinách opravdu
těžké.
Dětí, které si udělaly prázdni‑
ny, je opravdu minimum, a přes‑
tože jsme se opakovaně snažili
spojit se s nimi i s rodiči, k ná‑
pravě to nevedlo. Bohužel v tuto
chvíli nemáme jiné řešení, než se
obrátit na OSPOD. Nikdo z nich
nemůže pak očekávat, že budeme právě jim poskytovat nějaké doučování
po návratu do školy. Je nám líto, že v těchto případech je vliv a zájem ro‑
dičů nulový.
Děkujeme všem ještě jednou za podporu a pomoc v domácí výuce.
Víme, že je to mnohdy i technicky složité, ale společně se nám určitě po‑
daří vše zvládnout. O dalším vývoji budeme informovat na stránkách školy
i Facebooku. Současná prognóza předpovídá dobrovolný návrat do školy
25. května pro děti z prvního stupně. Zda tomu skutečně tak bude, ukáže
jen čas.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Škola pomáhá
Na současnou situaci reagovala spousta dětí, které spolu se
svými rodiči začaly pomáhat dle možností.
Některé z dívek, stejně jako Natálka ze 7. A, šily roušky pro potřebné.
Podobně pomáhaly se šitím paní učitelky, které odevzdaly roušky sta‑
rostovi města, aby je rozdělil dle uvážení.
Zapojili jsme se rovněž do výroby štítů na 3D tiskárně. Ty obdrželo také
město, aby mohli být vybaveni hasiči nebo pečovatelky v DPS. Všichni ale
doufáme, že se situace brzy uklidní a my se vrátíme k životu, který jsme
znali před 11. březnem.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Informace k zápisu do mateřské školy od školního
roku 2020 – 2021
V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatel je vydáno opatření k organizaci zápisu do MŠ a to bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců.
Žádost o přijetí, kritéria pro přijímání do MŠ a čestné prohlášení
o očkování jsou ke stažení na www.ms‑sadska.webnode.cz. Doručení
řádně vyplněné žádosti spolu s čestným prohlášením o očkování, kopií
očkovacího průkazu, kopií rodného listu dítěte a podepsanými kritérii pro
přijímání je možné následujícími způsoby:
•
do datové schránky mateřské školy
•
e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(ne jen prostý email)
•
poštou
•
osobním podáním v MŠ pouze v krajním případě po telefonické
dohodě s ředitelkou
Doručit požadované dokumenty lze ve dnech 4. května a 5. května bez
časového omezení. 11. května se budou telefonicky nebo emailem ře‑
šit objevené nedostatky v žádostech a na v žádosti uvedený telefon nebo

email bude sděleno přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřej‑
něn výsledek přijímání (nelze zveřejnit jméno dítěte).
11. května od 10 do 12 hodin budou moci zájemci nahlížet do spisu, ale
pouze na základě objednání na konkrétní čas nebo telefonicky.
18. května bude zveřejněn výsledek přijímání. Na webových stránkách
školy a na vývěsce bude vyvěšen seznam registračních čísel dětí přijatých
či nepřijatých. Kladné rozhodnutí se považuje vyvěšením za doručené.
Záporné rozhodnutí je třeba si osobně vyzvednout, a to po telefonické do‑
mluvě s ředitelkou.
Dana Kaplanová,
ředitelka MŠ Sadská

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská
E‑mail: ms.sadska@tiscali.cz
Datová schránka: 36ekywz
Telefon: 736 119 985
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Zaklínač – Andrzej Sapkowski
Série osmi knih. Andrzej Sapkowski je
polský autor, který se zapsal do dějin žán‑
ru fantasy jako jeden z nejpůsobivějších
slovanských autorů. Jeho sága Zaklínač si
získala čtenáře po celém světě, byla přelo‑
žena do několika jazyků a těší se zasloužené
popularitě.
Sapkowski vypráví o mutantech, tzv. zaklínačích, kteří byli vytvoření po‑
mocí mutagenů, složitým procesem, který se často velice krutě podepsal
na jejich zdraví. Oni zaklínači jsou následně vycvičeni k tomu, aby lovili
nestvůry. Lidé se jich však často bojí stejně jako obětí, které samotní lovci
vyhledávají.
V povídkových cyklech nás autor seznamuje s osudy těchto nešťastně „vy‑
volených“ a své texty protkává řádkou jedinečných rysů pravého, kvalitní‑
ho fantasy.

Dubnové slunce – Katarína Gillerová
Dvě nerozlučné kamarádky, dva rozdílné světy. Ela
vyrůstá bezstarostně jako jedináček, Dita naopak
v početné rodině, neustále zatížena péčí o sourozen‑
ce. Po letech se ale jejich situace obrátí. Ela po ztro‑
skotání své první lásky potkává muže se dvěma dětmi
a musí se uskromnit. Ditin život se změní poté, co
opustí rodinu a rozhodne se žít sama. Ustojí jejich
přátelství další otřes, když se v jejich životech objeví
muž, do kterého byly kdysi obě zamilované?

Chci tě mít ve skříni
Simona Votyová
Co všechno se dá v manželství odpustit, tolerovat,
kam až zajít? Viola miluje Viliama a Viliam miluje
Violu. Jenže Viliam už přítelkyni má a Viola zase
malého syna. Ale pak se ti dva stejně vezmou. Na‑
jednou se zdá, že je všechno jinak, než si představo‑
vali. Zvlášť poté, co se jim narodí autistická dcera.
Tíhu rodinného života každý řeší po svém. Viliam
stoupá po kariérním žebříčku a utápí se v alkoholu. Viola maluje a mož‑
ná miluje někoho jiného… Román české autorky o soužití dvou lidí, který
upoutá také tím, že je psán z pohledu ženy i muže.

Dvakrát dole, jednou nahoře
Marcela Mlynářová
Oblíbená autorka řady populárních knih (Důchod‑
kyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Asi nejsem
ženská, Z lodiček do holin aj.) přichází s novým
titulem. Opět v něm vypráví nenapodobitelným
stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobro‑
družných cestách po naší domovině i cizích krajích,
o životních vrcholech, pádech a zvratech. Autorka
potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ra‑
nám osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat.

Hrdinové
Danielle Steel
Z newyorského letiště vzlétají dvě letadla mířící
do San Franciska. Agentka Bernice Adamsová na‑
jde u bezpečnostní kontroly pohlednici s obrázkem
Golden Gate Bridge, na níž je napsaná nejedno‑
značná – až hrozivá – zpráva. Vyšetřování se ujme
Ben Waterman, který se nakonec zaměří na letadlo
A321, pilotované Helen Smithovou. Na palubě je
mimo jiné jedna filmová hvězda, pilot, který zrov‑
na ukončil čtyřicetiletou kariéru, nebo rozrušený otec, cestující s malým
synem, jehož unesl své bývalé ženě. Ben má podezření, že někdo na palubě
Helenina letadla plánuje něco strašného. A má pravdu. Cestující, posádka
a odborníci se pod tíhou okolností nedobrovolně stávají hrdiny, kteří se
snaží odvrátit tragédii.

Jak se žije za zdmi Valdic
Petr Šámal
Jak se žije v nejtěžší a nejstřeženější věznici v repub‑
lice, ze které dosud nikdo neutekl? Jak se může žít
odsouzenci na doživotí? Pár metrů čtverečních cely,
malinký dvorek, dostupný na pouhou hodinku denně.
Patrně až do konce života. Co je potom horší? Trest
smrti nebo doživotí?
Kniha Petra Šámala je knihou příběhů a zločinů, které
se skutečně staly. Následovalo usvědčení a vynesení rozsudku. Tady jsou
zpovědi odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody do věznice Valdice.
Na deset a více let – nebo i na doživotí.

Provázení traumatem
Laura van Dernoot Lipski
Laura van Dernoot Lipski sestavila kompas pro ty, kte‑
ří řeší traumatizující situace, či pomáhají traumatizo‑
vaným lidem – ať už proto, že to patří k jejich profesi,
nebo je to součást jejich osobního života.

Pandemie – Robin Cook
V newyorském metru zničehonic zkolabuje neznámá,
na první pohled zdravá a mladá žena a hned po příjez‑
du do nemocnice umírá. Pro doktora Jacka Stapletona
je její případ strašidelnou připomínkou chřipkové pan‑
demie v roce 1918.

Převážně zdvořilý Leopold
Michal Viewegh
Leopold, novinář ve středním věku, žijící ve stereo‑
typním manželství s Nelou, má až nutkavou potřebu
vyjadřovat se ve verších a za všech okolností zůstávat
zdvořilý, což ho občas dostává do velice prekérních
situací. Ani v nejčernějším snu by ho však nenapad‑
lo, že když se rozhodne doprovodit svou ženu, povo‑
láním učitelku, její dvě kolegyně a tchýni na hudební festival Sázavafest,
podstoupí jeho život zatěžkávací zkoušku.

Špína za nehty
Sára Saudková, Miloš Čermák
Dynamicky a uhrančivě vyprávěný příběh úspěšného
architekta Karla a uznávané fotožurnalistky Kláry, kteří
mají už ledacos za sebou, ale to největší peklo je tepr‑
ve před nimi. Milostný a kriminální žánr a živý, velmi
úderný jazyk propůjčuje knize nebývalé napětí a pi‑
kantnost.

Domov je místo, odkud tě nevyhodí… ani když vyrosteš
Dagmar Zezulová
Autorka, lékařka a pěstounka, známá na interneto‑
vých diskuzích pod jménem MACEŠKA, připravila
ke druhému vydání pokračování životů svých při‑
jatých i biologických dětí. S neuvěřitelnou pokorou
a laskavostí se rozhodla spolu s dětmi zveřejnit jejich
osudy až do dospělosti, protože jejím přesvědčením je, že děti patří domů.
Kniha vypráví o dospívání dětí – o období, které bývá nejtěžší kapitolou
celého rodičovství. Jak proběhla puberta, jak děti dnes žijí, jak se odvíjejí
jejich osudy? Tím, že autorka popisuje 15 let běhu života své rodiny, od při‑
jetí prvních dětí, po jejich dospělost, poskytuje cenný a nezkreslený pohled
na problematiku dětí žijící v dětských domovech a náhradních rodinách.
Autorka svými texty ovlivnila i celou řadu jiných osudů – těch, kteří o ná‑
hradním rodičovství přemýšleli, ale i těch, kterých se téma adopce, pěs‑
tounská péče, hostitelská péče jakkoli dotýká. Druhé doplněné vydání.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Z KNIHOVNY A ZE SPORTU

Roušky
v knihovně
Roušky, včetně dětských, jsou
k dostání také v knihovně. Zájem‑
ci si pro ně mohou zajít v době
od 8 do 15 hodin (případně se do‑
mluvit telefonicky: 325 595 378,
777 508 678). Jedna rouška stojí
20 korun.
Za ušití velmi děkujeme Jit‑
ce Haláčkové, Petře Bezuchové
a Vlastě Fitzové, které si s výrobou
daly nemalou práci.
Marcela Dudková,
vedoucí knihovny
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V zavřené
knihovně
nezahálejí
Knihovny jsou sice stá‑
tem pro veřejnost uzavřeny,
ale přesto naše knihovnice
v rouškách nelení. Knihy
a časopisy rovnají, třídí, pře‑
balují, opravují, lepí, dezin‑
fikují, vyřazují opotřebované
a nečtené, nakupují nové a vkládají do fondu. Taky uklízejí, přestěhová‑
vají, studují, tisknou, mailují, telefonují, píší, informují… práce, které je
stále dost i mimo půjčování.
Marcela Dudková,
vedoucí knihovny

Fotosoutěž

Na fotografii v minulých Sadských novinách bylo jedno ze dvou
zamřížovaných oken domu č. p. 416 v ulici Nádražní (dříve Hospoda U Nádraží). Jako první správně odpověděla paní Jana
Zoubková.

FOTOHÁDANKA NA DUBEN:
Vedle krásných míst v Sadské najdete i pár místeček, které nejsou zrovna reprezentativní pro naše
město, ale i to sem patří. Víte, kde v Sadské najdete tenhle polorozpadlý domek? Své odpovědi
s názvem ulice, čísla popisného, nebo bližšího místa, zasílejte od pátku 1. května (ne dříve!)
na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz.
Michal Němeček

POZVÁNKY A INZERCE
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Martina Boušková
Realitní makléřka
Virtuální
prohlídky
Matterport

360

Pro obyvatele
Sadské, NBK a okolí

ZDARMA
Revoluce v realitách
Skvělý nástroj pro
prezentaci vaší nemovitosti
Rychlejší a jednodušší
prodej nemovitostí
Zajistím od A do Z

i

602 681 581
www.martinabouskova.cz

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.
Je ruční pletení Vaším koníčkem?
Pak volejte: 720 165 854

VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘIDIČ/SKLADNÍK

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

ŘIDIČ/SKLADNÍK (ŘP sk. B)
PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
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