SADSKÉ
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Číslo: 8, ročník: 20, vychází 23. 8. 2019

ZDARMA

V Lesním ateliéru Kuba v Kersku se 3. srpna konala slavnostní vernisáž výstavy obrazů sadské výtvarnice, herečky, scénografky, ale také například režisérky divadelního spolku Klicpera Sadská Sylvy Triantafilou. Její výstavu uvedl se svým osobitým humorem a nadhledem nymburský
básník a novinář Jiří Teper. Více o vernisáži na str. 3.

Malá velká sportovkyně
Přestože je naše město v porovnání s ostatními poměrně
malé, žije zde spousta mladších i dospělých sportovců,
kteří dosáhli vysokých příček v různých sportech.
Byli to úspěšní karatisté, kuželkáři, siloví kulturisté nebo basketbalisté, kteří Sadskou dovedli na republikovou úroveň. Našli by
se zde i přeborníci ve sportech jednotlivců. Aby však někdo získal
mistrovské tituly ve dvou naprosto
odlišných sportech, je věc nevídaná
nejen v Sadské, ale myslím, že i jinde. A protože ti nejúspěšnější bývají
také velmi skromní, úspěchem se
nechlubí.
Sportovkyní, která dosáhla
na zlato hned dvakrát, je žákyně
naší školy Nikola Kvízová. Již několik let dělí ona a celá její rodina
veškerý čas mezi basketbal a fotbal.
S prvním sportem začala u Sadských vos, s fotbalem začínala

v sadské přípravce, kde si jí po několika letech všimli trenéři Sparty
Praha. Herní zkušenosti brankářky jí daly do basketbalu přehled
a klid, navíc přesnou přihrávku a řízení hry, z basketbalu si odnesla
kolektivní pojetí a snahu přenést hru rychle dopředu.
Výsledky však nepřicházejí bez píle a usilovné práce. A tak musela
Nikča skloubit nejen tréninky na oba sporty, ale i školní povinnosti.
Musela si také odříct věci, které jsou přirozené pro ostatní – posedávání u počítače, televizi a další lelkování. Její čas je přesně rozdělen a bez jejích nejbližších by to prostě nešlo. Podpora rodiny byla
neoddělitelnou součástí cesty za vysněným zlatem a ten čas, který
všichni věnovali tomu, aby byla vždy tam, kde měla být, aby stíhala vše, co má, se na konci sezóny proměnil ve zlatý sen. Sen, který
vypadá na povrchu tak jednoduše. Jen sportovci vědí a umí ocenit,
jaká dřina se za těmi dvěma medailemi skrývá.
Ještě jednou gratulujeme Nikče Kvízové – Mistryni republiky
2019 v kategorii U11 (basketbal) a Mistryni republiky v kategorii
U11 (fotbal) za Spartu Praha.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

ZPRÁVY Z RADNICE
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 24. července 2019
Rada města schválila v souladu
s ustanovením čl. IV. odst. 1) zřizovacích listin příspěvkových organizací:
1) Smlouvu o výpůjčce nemovitého
majetku mezi městem Sadská jako
půjčitelem a Základní školou Sadská jako vypůjčitelem.
2) Smlouvu o výpůjčce nemovitého
majetku mezi městem Sadská jako
půjčitelem a Mateřskou školou
Sadská jako vypůjčitelem.

Rada města zrušila záměr města
prodat pozemek parcelní č. 604/1
o výměře 94 m2 z důvodu plánované rekonstrukce budovy čp. 257.
Rada města vzala na vědomí
poděkování ředitelky ZŠ Městské policii Sadská a SDH Sadská
za profesionální výkon a aktivní
účast na projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ dne
11. června 2019.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Rada města schválila konání
22. ročníku Přeboru energetiky
v triatlonu a závodu v dětském
duatlonu dne 21. září 2019 společností ENIC s.r.o., Praha 10, a asistenci strážníků MP Sadská v okolí
areálu Policie ČR od 14 do 15.30.
Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na administraci zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce na akci „Stavební úpravy ulic Pražská, Jordán
a Resslova“. Rada města schválila

zadání veřejné zakázky na administraci zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce
na akci „Stavební úpravy ulic Pražská, Jordán a Resslova“ firmě MA
projekt, spol. s r.o., Praha 6, její
cenovou nabídku ve výši 35 tisíc
korun bez DPH, tedy 42 350 korun
s DPH a zároveň RM schválila příkazní smlouvu na tuto akci.
Rada města vzala na vědomí informaci o předání díla Restaurování Mariánského sloupu v Sadské.

Náměstí se školou, radnicí a morovým sousoším, foto Michal Němeček

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Ústředna: 325 546 600
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

Rodiče, kteří mají zájem
zúčastnit se vítání občánků,
nechť osobně přihlásí své
miminko na Městském úřadu
Sadská – oddělení matriky
nejpozději do 2. září. Vítání
občánků se uskuteční ve čtvrtek
26. září. Týká se dětí narozených
od března do srpna 2019.

KRÁSNÉ MĚSTO SADSKÁ

Travička zelená, to je naše potěšení…
aneb trochu nevážně vážné zamyšlení
Tráva je všeobecně rostlina sveřepá, vytrvalá, houževnatá a svérázná. Roste si,
jak chce, kdy chce a kde chce. Když se
na jaře oteplí a je dost srážek, roste jako
blázen. Své zahrádky a anglické trávníčky u domečku mydlíme sekačkami každý
týden aspoň jednou, takže ji dokážeme
udržet trochu na uzdě. Horší to je s udržováním větších travních ploch ve městě.
Mimochodem, v Sadské je přes 30 hektarů
zelených ploch, které se sekají, ovšem většinou
jsou „rozcrcané“ do malých nudlí, čtverečků
a obdélníčků. Než se prosekáte do půlky města,
tak na začátku je tráva vyšší, než když jste ji tam
sekali, a před vámi je porost, ve kterém se pomalu ztrácejí malé děti a pejsci nemají kde kakat.
A po měsíci si tohle martýrium zcela neomylně
zopakujete. Samozřejmě střed města má trochu
vyšší prioritu, takže se seká častěji.
A tráva na chodnících? Hrůza! Umlátit ji motyčkami a různými „šťouráky na plevel“ je taková „rasovina“, že ji po týdnu odmítají dělat i „alternativní trestanci“. Že prý radši půjdou sedět,

112

2020

800 20 21 21

Sadská od kostela, olej, Adolf Beneš

Město Sadská vydává kalendář pro rok 2020. Originální nástěnný kalendář
sestavil pan Jiří Černý z fotografií různých míst ve městě a jeho okolí, které
vždy tematicky doplňuje výtvarné dílo jednoho ze sadských umělců. Nástěnný
kalendář bude k zakoupení na posvícení.

Fotosoutěž

Na fotografii v červencovém čísle Sadských novin byla stará, dnes již nepoužívaná studna a kolostav
před Knihovnou Karla Viky. Bohužel přesně v den, kdy červencové noviny vyšly, firma celou studnu zrenovovala, takže nyní vypadá trochu jinak.
Tím pádem nedošla ani žádná správná odpověď.

FOTOHÁDANKA NA SRPEN:
Víte, kde v Sadské najdete tuto starou kamennou
desku? Pokud víte, co znamená, můžete připsat.
Své odpovědi s názvem místa, kde desku najdete a co znamená, zasílejte
tentokrát již od středy 28. srpna (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

trochu neestetický luční porost s vlčími máky,
než totálně spálený úhor. Možná teď namítnete, že na zahrádce máte i v těch hicech krásně
zelený anglický trávník? No samozřejmě, protože ho dvakrát denně zaléváte. Ale dovedete si
představit, že denně prolejeme náměstí čtyřmi
kubíky pitné vody, aby tam rostla krásná zelená
travička? Já tedy ne! Samozřejmě že na posvícení bude náměstí a přilehlé plochy vzorně posekané, protože je prostě posvícení.
Na závěr bych jen chtěl vzpomenout na doby
dávno minulé, kdy šlápnout do vzrostlé trávy
kdekoli v Sadské se rovnalo málem sebevraždě.
V každém baráku totiž měli králíky a chovatelé
těchto užitečných zvířátek bojovali o každý kousek trávy, aby ty ušaté potvůrky měly co papat
i v zimě. A chodníky? Když jsme jako děti zlobily, musely jsme před barákem „za odměnu“
vyplet úplně všechno. Dnes už skoro nikdo králíky nechová, a když děti zlobí, tak se jim za trest
změní heslo na „wifině“, aby nemohly na internet… Prostě doba se mění, jen tráva roste dál.
Michal Němeček

V Lesním ateliéru Kuba v Kersku se
3. srpna odpoledne konala vernisáž výstavy obrazů sadské malířky a umělkyně
Sylvy Triantafilou.
O úvod se postaral se svým osobitým humorem a nadhledem nymburský básník Jiří Teper.
Bohužel venkovní hudební produkci Vladimíra Vraštila, člena legendární bigbítové kapely
Bluesman a Blue Efect narušila silná dešťová
přeháňka. Když po chvíli opět vysvitlo slunce,
mohl venkovní program pokračovat vystoupením divadelního spolku Tesseris s jejich Francouzskou galantní poezií. A bylo to úžasné!
Mimochodem Sylva Triantafilou je zakládající
členkou souboru.
Výstavu obrazů je v Lesním ateliéru Kuba
v Kersku možno shlédnout až do 29. září.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

než tohle dělat. Samozřejmě lze použít chemii.
Na všechny chodníky v Sadské stačí pouhopouhých 30 litrů neředěné chemikálie typu „Roundup“. (Pokud budete postřik aplikovat dvakrát
ročně, jste na 60 litrech.) Jenže, jak postřik použijete, rozcupují vás ekologicky smýšlející občani a „pejskaři“, kterým tím „sajrajtem“ určitě
otrávíte psa… Zkoušeli jsme i ekologický přípravek na hubení trávy, ale ve výsledku fungoval
spíš jako travní hnojivo. Asi nějaká chyba…
Jenže pak přijde léto, enormní hicy a hlavně
dlouhotrvající sucho. Tráva neroste, což se ale
nedá říct o nejrůznějším zeleném „habrajzu“,
jako je šťovík, řebříček, bodláky, čekanka, beraní vocas, lebeda, jestřábník, vojtěška a podobně.
Vypadá to strašně, ale když to posekáte, tak se
z trávníku stane totální úhor žlutohnědé barvy, ve kterém do měsíce vyroste zase jenom ten
„habrajz“.
Poslední dobou se celorepublikově přišlo
na to, že sekat trávu v takovém počasí je vlastně
„úplná blbost“, protože se tím ještě víc vysušuje
zem. Prostě je lepší mít v parcích aspoň nějaký,

Sylva Triantafilou vystavuje své obrazy v Kersku

VE FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH SADSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:
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Michal Němeček

Prázdniny pomalu končí
Ani se nechce věřit, že to nebylo včera,
kdy jsme se loučili s odcházejícími žáky
a těšili se na prázdniny. Během nich se
ve škole stále něco dělo a již nyní se učitelé připravují na další školní rok.
Tak jako vždy začneme slavnostním zahájením na školním dvoře. Stalo se již tradicí, že
nám prvňáčky vítá známá osobnost. Do poslední chvíle není nikdy jisté, že se host dostaví, že
nebude odvolán nebo nezůstane někde v koloně.
A tak i letos napjatě čekáme, zda budou mít děti
štěstí na výjimečné zahájení.
Školní rok bude ve znamení projektu Šablony II., který přinese škole další vybavení, služby
a zároveň i mnoho hodin školení pro pedagogy.

Nastoupí noví učitelé na výuku českého a německého jazyka, dějepisu i zeměpisu. Dál hledáme nové učitele 1. stupně a asistentky k dětem
se speciálními výukovými potřebami. Vzniknou
i nové kolektivy, protože vzhledem k vysokému
počtu dětí v některých ročnících jsme se již dostali na hranici povoleného počtu dle vyhlášky,
a tak jsme museli rozdělit třídy do méně početných skupin. Seznamy najdou děti na tabuli
uvnitř školy.
Po několika dnech se téměř celá škola vydá
na školu v přírodě. Pro nové učitele a žáky to
bude příležitost poznat se a adaptovat na nové
skutečnosti. Prvňáčci získají potřebný klid
k začátku školní docházky. Rodiče nejen těch
nejmladších budou mít možnost podělit se

o výchovné nebo rodinné problémy se
známým terapeutem
Mgr. M. Zavadilem,
který nás navštíví
jako každý rok 4. září
v 16.45. Doporučujeme všem návštěvu
tohoto sezení. V minulosti byly tyto schůzky
vždy hodnoceny rodiči na výbornou.
A pak se již rozběhne školní rok každoročním
tempem. Čtvrtletí, Vánoce, pololetí, lyžařský výcvik, Velikonoce, atd. Utíká to.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Z KNIHOVNY

Z KULTURY

Sváteční bohoslužby

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky

neděle 25. srpna v 11:15 h
mše svatá v kostele sv. Apolináře k výročí posvěcení kostela
neděle 15. září v 11:15 h
poutní mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné

Výlet pro seniory
na Zahradu Čech do Litoměřic
Odjezd 19. 9. v 8.00 z Kostelní ulice v Sadské
Všichni kutilové a zahrádkáři pojeďte s námi na výlet a vybrat si ze širokého sortimentu potřeb pro Vaši zahradu. Přihlásit se můžete v KIC
a knihovně, cena 80 korun.

Koncert violoncella a cembala
v Kapli Panny Marie Bolestné
15. 9. od 16.00
Srdečně vás zveme na koncert v prostorách barokní kaple v Poděbradské
ulici. Netradiční koncert violoncella a cembala doprovodí herec Arnošt
Proschek mluveným slovem. Účinkují Jan Ždánský (violoncello), Jiřina
Dvořáková – Marešová (cembalo) a zazní skladby Antonia Vivaldiho,
Johanna Sebastiana Bacha a Jeana Phillipa Rameaua.
Vstupné 120 korun, senioři 90 korun, děti do 15 let zdarma

UPOZORNĚNÍ
V nadcházejících měsících se bude Kulturní a informační
centrum stěhovat do jiných prostor, z toho důvodu bude
provoz omezen. Děkujeme za pochopení.
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B. A. Paris – Přiveď mě zpátky

25. srpna od 10.00 do 17.00
Palackého nám. 257, byvalá budova muzea
S úsměvem a nadsázkou nahlédneme do světa
pohádek, kouzel a zapomenutých časů. Čekají na
nás strašidla i pohádkové bytosti všech možných
velikostí. Nechybí vodníci, kostlivci, víly, čarodějnice a spoustu jiných roztodivných bytostí. Celá
výstava je doplněna o zvukové, světelné a další
interaktivní prvky.

VSTUPNÉ ZDARMA

Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii
zastavili u benzinové pumpy a Finn si odskočil.
Když se vrátil, byla Layla pryč a už ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na policii. O mnoho
let později se Finn zasnoubil s Laylinou sestrou
Ellen. Jenže najednou zavolala policie, že někdo
Laylu spatřil. Začaly se objevovat dávno ztracené věci z její minulosti, tajné zprávy, různé stopy
a varování. Co neznámý chce a kolik toho ví?

Kat French – Láska po řecku
Tři nejlepší kamarádky se rozhodnou koupit nádhernou vilu na odlehlém řeckém ostrově a provozovat v ní penzion, aby unikly od svých životních
problémů. Stará vila vypadá jako dokonalý splněný sen, skrývá však nejedno překvapení – štědré
zásoby ginu ve sklepě, pohledného, ale zadumaného souseda nebo nečekaný příjezd slavné rockové kapely a jejích přitažlivých členů. Dokážou
se kamarádky díky novým zážitkům odpoutat
od minulosti a začít znovu?

Anna Jiroutová
Středočeský výletník: Průvodce
po místech se zábavnými názvy
Kniha Středočeský výletník je cestovní deník
a současně průvodce po vesnicích ve Středočeském kraji. Navrhuje (nejen zvídavým Pražanům) jednodenní výlety po okolí hlavního města do míst, která lákají hlavně svým zvláštním
názvem. Kniha stručně vysvětluje, jak místa

ke svému názvu přišla, a provádí čtenáře vesnicí prostřednictvím kreseb
a poznatků z autorčiných výletů.

Petr Nazarov
Kia Ora E Hoa: Příběh ze země
Aotearoa
Příběh se odehrává v rozmezí sedmnácti let
na Novém Zélandu. Je to nejen cestopis, ale
především příběh člověka o jeho osudové cestě,
kterým není nikdo jiný než autor sám. Kniha Kia
Ora E Hoa je již čtvrtou knihou z pera nezávislého cestovatele, spisovatele a fotografa Petra
Nazarova.

Sara Nović – Dcera války
Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně pobíhá
ulicemi Záhřebu, jezdí na kole a hraje fotbal
s kamarády. Když ale propukne občanská válka,
na vlastní kůži pocítí, jaké to je chopit se zbraně.
O deset let na to Ana studuje literaturu v New
Yorku a svou minulost tají i před svým přítelem.
Když ji kontaktuje stará známá z OSN, aby o válečných zkušenostech promluvila na přednášce,
dojde Aně, že v daleké rodné zemi zůstalo mnohé nedořešené. Odhalí to cesta do někdejšího dětského útočiště a pozdějšího semeniště nočních můr? Silný válečný příběh podaný citlivým a podmanivým stylem na pozadí historických událostí klade zcela osobní otázky
po tom, do jaké míry se na lze spolehnout na vlastní vzpomínky, do jaké
míry zkreslují a kde je hranice pravdy a domnění?
Mnoho dalších novinek najdete v našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz.
Lesní ateliér Kuba v Kersku vás zve na výstavu

Sylva Triantafillou

Obrazy

(malířka - grafička žijící v Sadské)

3. srpna – 29. září 2019
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Vernisáž 3. srpna od 14 hodin

hudební vystoupení muzikanta Jaroslava Vraštila, člena slavné skupiny Bluesmen, kteří byli populární
a známí jako skupina Blue Efekt s Radimem Hladíkem v dobách kdy začal v Česku Big-Beat.
16 hodin – „Chvilka galantní poezie“ divadelní spolek Tesseris (galantní verše francouzských básníků
o lásce v nejrůznějších polohách kořeněné smíchem a hudbou)
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SADSKÉ POSVÍCENÍ

SADSKÉ POSVÍCENÍ
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NEDĚLE 25. SRPNA PROPAGAČNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
8.00 – 16.00 | chovatelský areál Za Sokolovnou

Králíci, drůbež, holubi, okrasné ptactvo, pořádá Český svaz chovatelů ZO Sadská.

SADSKÁROVÁNÍ – ZÁVODY ŠLAPACÍCH KÁR

10.00 – 18.00 | Náměstí Palackého

Šlapací káry pro celou rodinu na náměstí.
10.00 – 18.00 volné jízdy v dráze, čtyřmístný Gran tour na jízdy po městě zdarma (15 minut)
11.00 – 15.00 závody, jízdy na čas v druhé dráze
17.00 vyhlášení 1. až 3. místo v každé kategorii, vítězové obdrží diplom a ceny
Závody:
malá kára – holky/kluci (pořadatel zařadí závodníka dle fyzických možností do kategorií)
velká kára – holky/kluci, muži/ženy, celkem 6 kategorií (závod na čas může jet každý jen jednou)
Veškeré jízdy na vlastní nebezpečí!

KOČOVNÉ MUZEUM STRAŠIDEL

10.00 – 17.00 | Bývalá budova muzea (Palackého nám. 257)

PÁTEK 23. SRPNA UTKÁNÍ AFK SADSKÁ, GARDA – TJ SOKOL ZDÍKOV
18.00 | fotbalové hřiště

POSVÍCENSKÉ RETRO DISKO

20.00 | hotel Modrá hvězda

Přijďte se pobavit oblečeni v retro stylu od 60. do 90. let
a dostanete slevu 15 % na celkový účet.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA – HRAJE „PRÁDELNÍ ŠŇŮRA“.

20.00 | Hospůdka „Na Staďáku“

SOBOTA 24. SRPNA PROPAGAČNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
10.00 – 18.00 | chovatelský areál Za Sokolovnou

Králíci, drůbež, holubi, okrasné ptactvo, pořádá Český svaz chovatelů ZO Sadská.

UTKÁNÍ AFK SADSKÁ, DOROST – CIDLINSKÁ FA

10.15 | fotbalové hřiště

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ – RYTÍŘSKÉ A TANEČNÍ SLAVNOSTI

od 13 do 18 hodin | Náměstí Palackého

Skupina Allgor, páni z Lichtenburka, skupina Iris, hudební skupina Bakhus.

13.30 „Trampoty hradní posádky“
14.20 „Jak se Jíra mlynářem stal“

loutkové divadlo na zahradě za knihovnou

15.15 „Knihomol“ – šermířsko‑taneční vystoupení skupiny Iris
16.00 „Bratr řádu“ – rytíři páni z Lichtenburka
16.30 „Mistr Kat a jeho právo útrpné“
17.15 „Příběhy Barona Prášila“

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

15.00 | chovatelský areál Za Sokolovnou

Polámal se mraveneček, Budko, budko, Perníková chaloupka,
Sadskovřesky – neotřelá a originální hra pro dospělé. TDS Vánek.

UTKÁNÍ AFK SADSKÁ, A MUŽSTVO – TJ SOKOL KNĚŽICE

17.00 | fotbalové hřiště

POSVÍCENSKÝ MEJDAN

21.00 | hřiště u HOSPŮDKY Sokolovna

Pořádá KIC ve spolupráci s Hospůdkou Sokolovna, zábava s tombolou a programem,
hraje Pohoda, vstupné 90 korun.

Výstava děsů s průvodcem a vyprávěním, hejkal, víly, čert, ježibaba, bílá paní…
už na vás čekají. Možná se budete bát, ale hlavně se budete smát.

PEPERMINT BAND

10.00 – 12.00 | Zahrada za knihovnou (Palackého nám. 3)
Lidové písníčky a příjemné posezení nejen pro seniory.

PÍSNIČKY Z BABIČČINY KRABIČKY

10.00 – 16.00 | Náměstí Palackého

Evu a flašinet s Hašlerovými i lidovými písničkami budete moci potkat na celém náměstí.

MŠE SV. V KOSTELE SV. APOLINÁŘE

11.15 | Kostel sv. Apolináře
K výročí posvěcení kostela.

KONCERT SKUPINY ARTMOSFÉRA A SAŠI NIKLÍČKOVÉ

15.30 | Kino (Tylova 266)

pořádá DS Klicpera

UTKÁNÍ AFK SADSKÁ, B MUŽSTVO – SÁNY/OPOLANY

17.00 | fotbalové hřiště

PONDĚLÍ 26. SRPNA MAGDA MALÁ

18 hodin | Kostel sv. Apolináře

Hvězda muzikálů v doprovodu kláves s hostem Petrem Dopitou v nejslavnějších melodiích.
Prodej na místě 150 korun, v předprodeji 120 korun. Děti do 10 let zdarma.

POSVÍCENSKÉ MENU V SADSKÉ
HOTEL MODRÁ HVĚZDA

sobota 24. 8. řízek (vepřový nebo kuřecí), bramborový salát + 0,5 l speciál ze spilky
neděle 25. 8. drůbeží nudlová polévka, pečené husí stehno, houskový a bramborový

knedlík, bílé a červené zelí + 0,5l speciál ze spilky
Na neděli přijímáme rezervace na tel.: 776 661 403.

BOWLING SQUASH SADSKÁ

sobota 24. 8. i neděle 25. 8. pečené kachní stehno s třemi druhy knedlíků a bílým

i červeným zelím, řízek (kuřecí nebo vepřový) s domácím bramborovým salátem a citronem.
Po celý víkend bude v nabídce standartní menu, bohatý výběr dalších hotových jídel
a dezertů. Dle počasí i grilované speciality. Tel.: 724 803 876.

Zveme Vás na posvícení do Sadské na náměstí Palackého.

Po celé posvícení se můžete těšit na bohatý kulturní program, stánky, výstavy a lunapark.

ZE ŠKOLKY
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Staň se na jeden den
učitelem ve školce
Přesně takto zněla v jarních měsících pozvánka pro rodiče
ve všech třídách MŠ Sadská. Chcete vědět, jak se Vaše děti
ve školce mají a co všechno dělají? Zajímá Vás role učitele
v MŠ? Rodiče měli jedinečnou možnost zúčastnit se našeho
nového projektu. Mohli si na jedno či dvě dopoledne naše
povolání vyzkoušet, pohrát si s dětmi, naučit je něco nového
a také je obohatit zkušenostmi ze svých profesí i zájmů.
Každý rodič, který projevil zájem vše si na vlastní kůži vyzkoušet, se
mohl přihlásit v jednotlivých třídách a osobně se předem domluvit s paní
učitelkou na probíraném vyučujícím tématu a připravit si svůj vlastní
program na konkrétní téma.
Projekt sklidil ve všech třídách velký úspěch a účast vyučujících rodičů
byla skutečně hojná. Obrovská spokojenost a hrdost byla z řad samotných dětí, rodičů i učitelek. Děti byly zvídavé, například zkoušely pracovat se dřevem, opracovávat ho, zatloukat hřebíčky, seznámily se s prací
na poště, u policie, prohlížely si různé pracovní pomůcky, vyráběly i sestavovaly výrobky z různých materiálů i naslouchaly hře na housle. Společně se všichni snažili o milou zkušenost a výbornou spolupráci ve školce. Cíle našeho projektového nápadu se naplnily.
Děkujeme všem statečným a báječným rodičům, kteří se rozhodli zavítat mezi nás, snažili se děti motivovat i zaujmout a stali se na jeden den
učitelkou nebo učitelem ve školce.
A co vlastně běžně děláme celé dopoledne? Hrajeme si, povídáme a při
tom se učíme poslouchat, co kdo říká. Rádi si zazpíváme a zatancujeme.

ZE SPORTU

Někdy kreslíme, malujeme, modelujeme,
stavíme a skládáme.
Také cvičíme, zdokonalujeme se v běhání, skákání i balancování.
Hodně
čteme, vyprávíme si,
recitujeme, hrajeme
divadlo.
Poznáváme stále nové věci.
Učíme se ve venkovní třídě, svačíme venku na terase nebo v pergole. Hrajeme nejrůznější
hry, děláme zajímavé činnosti i úkoly a chodíme ven. Venku popouštíme uzdu své fantazii. V přírodě si také ověříme naše síly při překonávání
přírodních překážek a terénu. Bádáme, poznáváme a experimentujeme.
Upevňujeme osobní hygienu a sami si prostíráme na stolech. Postupně se učíme nalít si polévku, pití a sami si bereme hlavní jídlo. Učíme
se jíst příborem. Použité nádobí si po sobě uklidíme. Poté odpočíváme,
posloucháme pohádky, relaxační hudbu nebo máme různé nespací aktivity. Po odpočinku trávíme odpoledne na školní zahradě a postupně se
rozcházíme domů. Jednoduše vykonáváme velký kus práce, kterou uplatníme v budoucím životě.
Během letního uzavření MŠ Sadská začala velká naplánovaná rekonstrukce školní kuchyně, malování jednoho pavilonu i celková obnova
a přestavba školní zahrady. Paní učitelky se již těší na všechny děti, které
v září čeká překvapení v podobě nových herních prvků a sportovní vyžití.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Mladí hasiči si hráli
na M.A.S.H.
Letošní soustředění bylo již šestnácté v pořadí. Opět jsme se
sešli s kamarády z Hořátve v Sadské u jezera. Celý týden nám
počasí víc než přálo a my si mohli užívat i vodních radovánek.
Tématem letošního soustředění byla armáda a M.A.S.H.

Děti musely projít vojenským přijímačem, nevyhnula se jim lékařská
prohlídka ani návštěva kadeřníka. Fyzická prověrka byla samozřejmostí.
Každý den nás čekala návštěva vojenská nebo hasičská.
Jako první nás přijeli navštívit hasiči z HZS Nymburk a Poděbrady.
Tolik hasičské techniky jsme u jezera ještě neměli, mimo několika cisteren jsme měli možnost si prohlédnout hasičskou plošinu a vyzkoušet
si záchranu tonoucího. Odměnou nám bylo svezení hasičským člunem
po sadském jezeře. Odpoledne patřilo pánům z Klubu přátel historických
vojenských jednotek, mohli jsme si prohlédnout jak historickou techniku,
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tak i zbraně, dokonce jsme si i zastříleli. Večer jsme strávili v letním kině
a usínali s těšením na další den.
Středa se díky velmi teplému počasí stala odpočinkovým dnem. Dopoledne jsme trénovali na závod požární všestrannosti, který nás čeká v říjnu, a odpoledne jsme strávili koupáním. V podvečerních hodinách jsme
soutěžili v netradičním hasičském útoku, kdy jsme si nejprve museli materiál najít v lesíku. Večer bylo opět kino.
Čtvrtek jsme odstartovali návštěvou dálniční policie z Poříčan. Policisté si pro nás připravili povídání o náplni své práce a ukázku zastavení
jedoucího vozidla. Ještě před obědem dorazili hasiči ze SŽDC Nymburk
s ukázkou techniky a povídáním o své práci. Polední klid jsme trávili s policisty z poříčního oddělení Nymburk, kteří nás svezli v policejním člunu.
Ještě jsme nestačili ani oschnout a do tábora dorazila vojenská technika
ze Mcel. Svezli jsme se v džípu i ve vojenské motorce s postranním vozíkem. Po večeři jsme se těšili opět do kina.
Velkým překvapením pro nás byla návštěva profesionálního vojáka Patrika Volfa, který nás zasvětil do své práce. Po důkladném namaskování
jsme se již skoro za tmy odebrali do lesa, kde jsme si vyzkoušeli vykopat
okop pro ležícího střelce a zastřílet si. Po návratu do tábora jsme padli
únavou do spacáků. Poslední den patřil již tradičně Závodu požárnické
všestrannosti, vyhodnocení a balení.
Letošní soustředění bylo poprvé na pět dní. I když jsme opět nestihli
vše, co bychom chtěli, hodnotíme toto soustředění jako jedno z nejhezčích. Nejen že počasí nám přálo, ale sešli jsme se perfektní parta dětí
i dospělých.
A nám nezbývá než poděkovat všem, kteří se na letošním soustředění podíleli. Děkujeme městu Sadská, HZS Nymburk, Poděbrady, SŽDC
Nymburk, PČR DO Poříčany, PO Nymburk, KPHVJ Mordová rokle, klukům ze Mcel, firmě Parker Hannifin, s.r.o a především vám Mladí hasiči,
díky že jste to zvládli bez mobilních telefonů s úsměvem na tváři. Byla radost s vámi strávit část prázdnin. Už se na vás těšíme na trénincích.
Za SDH Sadská kolektiv vedoucích MH

INZERCE

REMAXoviny Martiny Bouškové

PRODEJTE SVOJI NEMOVITOST BEZ STAROSTÍ
Přenechte starosti s prodejem nemovitosti profesionálům z řad
certifikovaných makléřů RE/MAX. Vaši nemovitost prodáme
za maximální cenu a připravíme kompletní smluvní dokumentaci.
Zajistíme veškeré kroky spojené s prodejem nemovitosti.
1. Prohlídka a stanovení ceny
Zohledníme individuální specifika a stanovíme prodejní cenu
díky specializované databázi prodejů.
2. Příprava prodeje
Poradíme a připravíme nemovitost na prohlídky a zajistíme
průkaz energetické náročnosti.
3. Profesionální fotografie
Perfektní fotografie prodávají nemovitost – díky našemu
fotografovi a profesionálnímu home stagingu je budete mít.
4. Zpracování prodejní prezentace
Připravíme obecnou i technickou dokumentaci, fotografie,
půdorysy atd.
5. Reklama a prezentace
Zajistíme propagaci na internetu a klasické reklamní prostředky
(plachty, vývěsky, letáky, inzerci atd.), přesně na míru vaší
nemovitosti.
6. Efektivní prohlídky
Předvybereme vhodné zájemce a představíme jim prodávanou
nemovitost (i bez nutnosti vaší přítomnosti).

7. Rezervační smlouvy
Zabezpečíme bezchybný průběh provedení rezervační
smlouvy včetně složení blokovacího depozita.
8. Financování nákupu
Prodej vaší nemovitosti jsme schopni urychlit i tím, že kupujícímu
nabídneme bezplatnou službu RE/MAX hypotéka.
9. Kupní smlouva
Kupní smlouva je klíčovým dokumentem obchodní transakce.
Připravíme ji s našimi právníky.
10. Katastr nemovitostí
Zajistíme vklad kupní ceny do advokátní úschovy a podáme
vklad do katastru nemovitostí, příp. předložíme družstvu.
11. Uvolnění prodejní ceny
Vyřídíme uvolnění kupní ceny u uschovatele
a veškeré navazující dokumenty.
12. Předání nemovitosti
Předáme nemovitost, pomůžeme s převody
energií a poradíme s daňovými povinnostmi
souvisejícími s prodejem nemovitosti.
Ráda pomohu také Vám s prodejem Vaší
nemovitosti
Martina Boušková, tel.: 602 681 581
Vaše realitní makléřka, která tu s vámi bydlí

INZERCE

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

Vás zve
k ošetření pleti
přírodní kosmetikou
a prodlužování řas
Objednávky na tel.: čísle:
774 365 366
Email: studiozen@post.cz
Adresa:
Nerudova 697/1
288 02 Nymburk
studiozen2.webnode.cz

Do restaurace ARAMARK ve firmě Parker – Hannifin
(Sadská) přijmeme pokladní. Ranní směny 6:00 – 14:30, odpolední 11:00 – 19:30, volné víkendy. Skvělý tým a výplata na účtu
vždy 5. den v měsíci. Vhodné i pro vitální seniory / maminky na rodičovské. VOLEJTE 702 226 937.
Přijmeme zámečníka do dílny v Mochově. Dobré pracovní
i platové podmínky. 607 773 557

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme číšníka, servírku.
Bližší informace na mob.: 604 482 498

ZE SPORTU
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POZVÁNKY
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Míčový sedmiboj vyhráli Kyncl s Motlem
Kdo potkal v sobotu dopoledne 27. července v Sadské sportovně vypadající mladíky na trase sokolovna – fotbalové hřiště,
nemohl se zmýlit. Konal se jubilejní 20. ročník míčového sedmiboje „O putovní pohár města Sadská“.
Zahajovací disciplíny se odehrály v areálu AFK Sadská. Zde si nejlépe vedla dvojice bratrů Hubáčků, která vyhrála házenou a byla ve finále fotbalu.
Jak ale trefně poznamenal mladší talentovaný fotbalista a všeuměl D. Hubáček: „Nejsme antukáři, až přejdeme z trávy k sokolovně, tak se teprve
ukáže.“ A na jeho slova záhy došlo.
Ještě předtím získal
prvenství ve fotbalu
pražský pár Bukovský – Kulhánek a položil
tak základ svému nečekanému výbornému
umístění v celkovém
pořadí. Napůl spokojena odcházela dvojice
v chorvatských dresech
Hrdlička – Janáček,
ve své disciplíně fotbal ukončili působení
již v prvním kole, ale
naopak brali finále
házené.
Soutěže pak pokračovaly v areálu u sokolovny,
kde naplno rozjeli svůj
bodový stroj favorizovaní obhájci trofeje domácí stolní tenisté Kyncl – Motl. Jednoznačně
opanovali tenis, kde jim

ve finále nedokázali vzdorovat Bukovský – Kulhánek, výsadní postavení
potvrdili i ve stolním tenise. Těžké souboje absolvovali ve volejbale, ale
i zde neprohráli a zásluhou tří vítězných disciplín odskočili zbytku startovního pole.
Obrovský boj se strhl o další medailová umístění. Dalších šest dvojic totiž od sebe dělily pouhé tři body, takže každá ztráta měla fatální následky.
Nohejbal opanovali specialisté Krejza – Mareček, ve finále přemohli pár
Hrdlička – Janáček, ale zajímavější bylo semifinálové vítězství nad párem
Kyncl – Motl o jediný bod v rozhodujícím třetím setu. V basketbale se prosadili domácí sportovci Jaroš – Vojáček, kteří si ve finále poradili s nohejbalisty Krejzou a Marečkem. Tyto dvě dvojice získaly shodný počet bodů
a musel rozhodnout vyšší počet lepších umístění.
Toto pravidlo se však týkalo bronzového stupínku, protože na stříbrnou
pozici vystoupali zaslouženě Kulhánek – Bukovský. Prokázali velké zlepšení výkonů a dokázali bodovat v každé disciplíně. Za nimi zaostali o pouhé dva body Hrdlička – Janáček, následováni bratry Hubáčkovými a dalšími sadskými borci Svoboda – Němeček, jejichž jediné volejbalové finále
bylo ve vyrovnané špičce málo.
Vydařený turnaj proběhl ve velmi přátelském duchu a pod záštitou pořadatelské dvojice Beran – Vydra, která vzhledem ke klesající výkonosti
začíná plnit roli komparzu. Naopak vysokou laťku v řízení turnaje podržely mladé rozhodkyně N. Šabachová a L. Vydrová, které na závěr ocenily
i nejstarší dvojici turnaje pár Štrobl – Funda.
Milan Vydra

POŘADÍ:
1. Kyncl – Motl 38 bodů, 2. Kulhánek – Bukovský 26, 3. Krejza – Mareček 25, 4. Jaroš – Vojáček 25, 5. Hrdlička – Janáček 24, 6. Hubáček – Hubáček 23, 7. Němeček – Svoboda 23, 8. Beran – Vydra 17, 9.
Prejza – Tříska 11, 10. Rada – Vobořil 11, 11. Nedbal – Nedbal 10, 12.
Wagner – Záhora 7, 13. Jirásek – Farkaš 6, 14. Babický – Vlasák 5, 15.
Pánek – Vojta 4, 16. Štrobl – Funda 3, 17. Snop – Šaroch 1.

AMFORA V SADSKÉ OSLAVÍ 45. NAROZENINY!!!

Fotbalová sezóna - podzim 2019

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

A mužstvo
I. B třída skupina C

B mužstvo
III. třída skupina A

dorost
okresní přebor

Kněžice
doma
sobota 24.8. od 17:00
Pečky
doma
neděle 1.9. od 17:00
Tři Dvory
venku
sobota 7.9. od 17:30
Býchory
doma
neděle 15.9. od 14:00
Semice
venku
neděle 22.9. od 16:30
Suchdol
doma
neděle 29.9. od 16:00

Sány/Opolany
doma
neděle 25.8. od 17:00
Kounice
doma
sobota 31.8. od 17:00
Předhradí
venku
neděle 8.9. od 17:00
Milovice B
doma
sobota 14.9. od 16:30
Křečkov
venku
sobota 21.9. od 16:30
Kamenné Zboží
doma
sobota 28.9. od 16:00

Cidlinská FA
doma
sobota 24.8. od 10:15
Sokoleč
doma
neděle 1.9. od 10:15
Loučeň/Budiměřice
venku
sobota 7.9. od 10:15
Slovan Poděbrady
doma
sobota 14.9. od 10:15
Nepolisy
venku
sobota 21.9. od 13:30
Semice
doma
sobota 28.9. od 10:15

Garda
Zdíkov
doma
pátek 23.8. od 18:00

Amfora
doma
neděle 15.9. od 10:30

Rozlosování mládeže proběhlo až po uzávěrce.
Omluováme se.

Fotbalový klub AFK Sadská zve svoje příznivce - rozpis nejbližších
utkání

1. kolo

Amfora fotbal Sadska A2 6_2019.qxp 24.06.19 10:28 Stránka 1

Svojí návštěvou podpoříte náš klub (hospoda, dětské hřiště, klobásy z udírny, ...).

Do mládežnických mužstev přijímáme nové členy. V případě zájmu volejte 724 967 807 nebo pište na email:
afksadska@seznam.cz

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ROKU

AFK SADSKÁ

STARÁ
GARDA

Soutěže pro děti

vs. AMFOR A

Atraktivní ceny
Občerst vení
Autogramiáda
Amfora v Sadské 10. 6. 1975

Mediální
partner:

Čestný výkop: Josef Laufer

Karel Šíp
Karel Vágner
Jitk a Zelenková

Hřiště AFK Sadská,

Širší kádr hráčů: Andrea Andrei, Petr Bende, Jan Berger, Přemysl Bičovský, Ivan Borisov, Jan Čenský, Martin Dejdar, Karol Dobiaš, Jan Fiala, Vojtěch Havelka, Matyáš Hložek, Stanislav Hložek,
Vladimír Hron, Michal Jiráň, Jakub Kohák, David Kozohorský, Martin Kraus, Adam Mišík, Radúz Mácha, Davide Mattioli, Zdenek Merta, Matěj Merunka, Zbyněk Merunka, Martin Michal,
Josef Alois Náhlovský, Jiří Novotný, Antonín Panenka, Tomáš Panenka, Vašo Patejdl, Lukáš Pavlásek, Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Petr Rada, Lukáš Rous, Pavel Řezníček, Petr Salava, Horst Siegl,
Roman Skamene, Felix Slováček ml., Oleg Sokolov, Pavel Steiner, Kamil Střihavka, Roman Šebrle, Karel Šíp, Radek Šírl, Vladimír Šmicer, Václav Tittelbach, Sagvan Tofi, Aleš Valenta, Ondřej Vetchý,
Pavel Větrovec, Ladislav Vízek, Petr Vrabec, Jan Weber, Robert Změlík, Jiří Zonyga.
Činnost Amfora klubu Praha v roce 2019 podporují a sponzorují:
Machala a.s. – Tempur a PerDormire, ProSpánek a.s, KUDYZNUDY.CZ, Česko – Země příběhů, Česko jede, Auto Duba Praha, Zbirovia a.s., Ravantino a.s., SNYZE, VAS v.o.s.,
Livali, stavební firma Arnošt s.r.o., Farma Klídek Doubravčice,
CK GREECE TOURS PRAGUE s.r.o., Umbrella Group a.s., BusPoint.cz, FLIXBUS.CZ, ICS, PF GROUP a.s. – TOPSTEP, TOPSET
a TOP WET, Mlýn Davídkov, I.C.S. a.s., STARLIFE s.r.o., ACTIVITY.LIFE, O.T.E.C. CR s.r.o., Dům zdraví Havířov, Reklamní společnost QUO, Poháry Bauer,
Stolní voda – automaty s vodou Skalní pramen a Pivovar Litovel a.s.

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 100 KČ, V PŘEDPRODEJI 80 KČ
PŘEDPRODEJ: TIPSPORT, KIC, STAĎÁK

Hospoda
Na staďáku

neděle 15. 9. 2019 10.30 hod.

INZERCE

12

KDYŽ JDE O BYDLENÍ
MŮŽETE LÉTAT V OBLACÍCH

VOLNÁ MÍSTA

(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
ŘÍDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E, prof. průkaz)
PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU,

Martina Boušková
T: 602 681 581

www.martinabouskova.cz

PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

KONTAKT:
Tel.: 606 262 047, 602 100 983
E‑mail: kristyna@kralovi.cz
• lahvová vína
• sudová vína
• dárkové kazety
• dárkové koše
• komisní prodej
• pravidelné závozy
• e-shop

VINOTÉKA POŘÍČANY
Jana Hroudy 401, 289 14 Poříčany
Tel.: 606 100 344
www.vinotekaporicany.cz

Otevřeno denně 17:00 – 20:00
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