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Sadští fotbalisté si zahráli se známými
osobnostmi
Po čtyřech letech jsme v neděli 15. září opět přivítali
na fotbalovém stadionu v Sadské tým Amfory. Tentokrát
to bylo na počest 45. výročí vzniku manšaftu. Za Amforu
nastoupilo hned několik známých osobností jako Karol
Dobiáš, Roman Šeberle, Václav Tittelbach, Pavel Poulíček a další.

Moderování utkání se ujal jako vždy hlavně Petr Salava s pomo‑
cí Zbyňka Meruňky. Slavnostní výkop obstarala Jitka Zelenková
s Karlem Šípem a Karlem Vágnerem. Utkání odřídil jako hlavní
rozhodčí s přehledem Pavlín Jirků, včetně několika vtipných akcí,

např. „VAR“(videorozhodčí)
s Tondou Panenkou. I Roman
Skamene opět bavil svými
kousky diváky. Hlavně mi‑
nuta ticha za 10 let od jeho
posledního gólu pobavila. Už
ani nevím, kdo vyhrál, ale to
není to podstatné.
Po zkušenostech z posled‑
ního utkání jsme nechtěli nic
podcenit a pečlivě jsme se
na akci připravovali. I naše
hospoda „Na Staďáku“ na‑
chystala venku několik stán‑
ků, aby lidé nestáli fronty.
Počasí nám přálo, ale přesto
přišlo mnohem méně lidí než na poslední utkání. Platících diváků
bylo 320, celkem dorazilo, odhaduji, 500 lidí.
Nicméně vše proběhlo v přátelském duchu a všichni se dobře ba‑
vili. Snad díky této akci ví zase o pár lidí víc, kde je v Sadské fotbalo‑
vé hřiště a přijdou podpořit naše týmy při jejich utkáních.
Děkuji tímto všem, kteří se na přípravě akce podíleli, i všem divá‑
kům za účast, a těšíme se na další případnou akci.
Michal Klokočník
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 25. září 2019
Rada města schválila:
smlouvu o dílo na zpracování pro‑
jektové přípravy stavby „Stavební
úprava prostoru před muzeem,
Sadská“ s firmou LUCIDA s.r.o.,
Praha 4, za cenu 125 tisíc korun
bez DPH (151 250 korun s DPH)
dotaci ve výši 48 tisíc korun Spor‑
tovnímu klubu AFK Sadská na zá‑
kladě podané žádosti o individuální
dotaci z rozpočtu města Sadská
ze dne 20. září 2019 na výměnu
oken na hlavní budově areálu a vý‑
měnu nefunkčních světel na trénin‑
kovém hřišti. RM zároveň schválila
VPS o poskytnutí dotace
dotaci ve výši 45 tisíc korun oddílu
karate TJ Sadská na základě podané
žádosti o individuální dotaci z roz‑
počtu města Sadská ze dne 24. září
2019 na činnost oddílu – náklady
na tréninky a soutěže. RM zároveň
schválila VPS o poskytnutí dotace
pronájem pozemku p. č. 2185/11,
tj. prostor rekultivované skládky,
pro konání akce „Rock of Sadská
2020“ společnosti OTTA – vzdu‑
chotechnika a klimatizace s.r.o.,
Sadská, ve dnech 11. – 16. srpna
2020 ze cenu ve výši 25 tisíc korun
za předpokladu složení vratné kau‑
ce ve výši 10 tisíc korun

dotaci ve výši 20 tisíc korun spol‑
ku Junák – Český skaut, středisko
Sadská na základě podané žádosti
o individuální dotaci z rozpočtu
města Sadská ze dne 25. září 2019
na provoz, vybavení a drobné opra‑
vy klubovny a volnočasové aktivity
dětí a mládeže. RM zároveň schvá‑
lila VPS o poskytnutí dotace
dotaci ve výši 15 tisíc korun spol‑
ku Život je hra, z. s., na základě po‑
dané žádosti o individuální dotaci
z rozpočtu města Sadská ze dne
25. září 2019 na nákup kostýmů
na soutěžní kurzy. RM zároveň
schválila VPS o poskytnutí dotace
Do vyhlášeného výběrového říze‑
ní na zemědělský pacht pozemků
obálkovou metodou ze dne 5. září
2019 podalo nabídky sedm zá‑
jemců, nejvýhodnější nabídku
za všechny tři lokality, do kterých
byly uvolněné pozemky v k. ú.
Sadská o celkové výměře 39,3946
ha rozděleny (Psí půle a okolí,
Za Šemberou a U Gottharda),
podala společnost Semická s.r.o.
Rada města schválila zemědělský
pacht pozemků v lokalitě Psí půle,
Za Šemberou a U Gottharda firmě
Semická s.r.o za roční pachtovné

ve výši 10 900 korun za ha, tj.
za celkové roční pachtovné ve výši
429 401 korun.
Rada města schválila záměr města
Sadská prodat následující pozemky:
1) parc. č. 2557/44 o výměře
1 563 m2, parc. č. 2557/46 o výmě‑
ře 663 m2, zapsané na LV 2344 pro
k. ú. Sadská, celkem 2 226 m2
2) parc. č. 2557/47 o výměře
1 192 m2, parc. č. 2557/50 o výmě‑
ře 864 m2, parc. č. 2557/42 o vý‑
měře 1 m 2, zapsané na LV 2344
pro k. ú. Sadská a 2557/37 o výmě‑
ře 149 m2 zapsaný na LV 3131 pro
k. ú. Sadská, celkem 2 206 m2
3) parc. č. 2557/36 o výměře
652 m2 zapsaný na LV 3131 pro
k. ú. Sadská, parc. č. 2557/43
o výměře 164 m2, parc. č. 2557/40
o výměře 357 m2, parc. č. 2557/31
o výměře 1 382 m2 zapsané na LV
2344 pro k. ú. Sadská, celkem
2 555 m2
4) parc. č. 2557/22 o výměře
3 452 m2, parc. č. 2557/39 o výmě‑
ře 112 m2, parc. č. 2556/49 o vý‑
měře 408 m2, 2557/41 o výměře
11 m2 zapsané na LV 2344 pro k. ú.
Sadská, celkem 3 983 m2

Ze zasedání Rady města Sadská dne 9. října 2019
Rada města schválila:
veřejnoprávní smlouvu na přidě‑
lení dotace ve výši 50 tisíc korun
(viz RO 10/2019) na rozvoj nemoc‑
nice v Nymburce se společností Ne‑
mocnice Nymburk, s.r.o.
smlouvu o zemědělském pachtu
č. 1/2019 s firmou Semická s.r.o.
Záměr byl zveřejněn ve dnech
29. července až 14. srpna 2019
dotaci ve výši 10 tisíc korun oddí‑
lu tenisu, 3 tisíce korun oddílu stol‑
ního tenisu, 3 tisíce korun oddílu
nohejbalu a 3 tisíce korun oddílu
volejbalu TJ Sadská na základě po‑
dané žádosti o individuální dotaci
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z rozpočtu města Sadská ze dne
30. září 2019 na pořízení vybavení
a na činnosti oddílů. RM zároveň
schválila VPS o poskytnutí dotace
dotaci ve výši 41 tisíc korun SDH
Sadská na základě žádosti o indi‑
viduální dotaci z rozpočtu města
Sadská ze dne 1. října 2019 na čin‑
nost, provoz a pořízení vybavení
spolku. RM zároveň schválila VPS
o poskytnutí dotace
dotaci ve výši 20 tisíc korun
ČSCH ZO Sadská na základě žá‑
dosti o individuální dotaci z roz‑
počtu města Sadská ze dne 4. říj‑
na 2019 na opravu venkovního

přístřešku v chovatelském areálu.
RM zároveň schválila VPS o po‑
skytnutí dotace
záměr města pronajmout část
pozemku parc. č. 1704/2 o výměře
73 m2 v k. ú. Sadská ve vlastnictví
města Sadská zapsaného na LV
2344 pro k. ú. Sadská vedeného
Katastrálním úřadem pro Středo‑
český kraj, katastrálním pracoviš‑
těm Nymburk, pro katastrální úze‑
mí Sadská
smlouvu o dílo na odklizení sně‑
hu v zimním období 2019 až 2020
s panem Antonínem Štěpánem,
Sadská

Fotosoutěž

plán zimní údržby na zimní obdo‑
bí 2019/2020
Do poptávkového řízení na akci
„Rekonstrukce předsazené fasá‑
dy a výměna klempířských prvků
na domě č. p. 77“ podaly nabídku
dvě firmy, cenově výhodnější poda‑
la firma STAKL – stavby a střechy,
s.r.o., Vrbová Lhota. Rada města
schválila cenovou nabídku firmy
STAKL – stavby a střechy, s.r.o.,
ve výši 274 595 korun bez DPH
(332 260 korun s DPH).

Na fotografii v minulých Sadských novinách bylo větrací sklepní okénko na Městské knihovně
Karla Viky. Vítězem soutěže je paní Jana Roubíčková.

FOTOHÁDANKA NA ŘÍJEN:
Víte, kde v Sadské najdete tyto dva kamenné stoly
a k čemu slouží?
Své odpovědi s názvem místa zasílejte od pátku 1. listopadu (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček
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Kulturní vyžití pro seniory, obnovený kroužek
tvořivých rukou
Co dalšího chystá nová sociální pracovnice v Sadské?
Městský úřad má novou posilu – zkušenou sociální pracovnici
Jitku Nedělovou. V sociálních službách pracuje už spoustu let,
má praxi s prací se seniory, matkami s dětmi či duševně nemocnými. Cizí jí není ani dobrovolnická práce a její organizace.
Co všechno vaše práce v Sadské zahrnuje?
Velmi stručně řečeno sociální práci v obci a veřejné opatrovnictví – to
ovšem zahrnuje spoustu úkonů. Provádím pravidelná sociální šetření
ve vyloučených lokalitách, občané se na mne mohou obrátit v případě
potřeby základního a odborného sociálního poradenství, např. hmotné
nouze, sociálněprávní ochrany dětí, dluhové problematiky a podobně.
Spolupracuji s ostatními úřady, poskytovateli sociálních služeb a dalšími
organizacemi. Mimo jiné vypracovávám rozhodnutí o ustanovení zvláštní‑
ho příjemce dávky důchodového zabezpečení. Veřejné opatrovnictví zase
obnáší pomoc klientům omezených ve svéprávnosti. Veškeré úkony samo‑
zřejmě doprovází nezbytná administrativa.
Jaké máte v oboru dosavadní zkušenosti?
Vždy jsem pracovala v oblasti sociálních služeb a to již po absolutoriu
na Vyšší odborné škole sociální v Jihlavě. Pracovala jsem v charitním do‑
mově pro matky s dětmi, v domově pro seniory, spoluzakládala jsem dob‑
rovolnické centrum v Havlíčkově Brodě. Vždy mi byla velmi blízká cílová
skupina seniorů a osob s duševním onemocněním. Dva roky jsem půso‑
bila také jako dobrovolník ve Fokusu Vysočina, který právě s duševně ne‑
mocnými klienty pracuje.

Co vás v Sadské mile překvapilo a co naopak nepříjemně?
Nepocházím ze Sadské ani okolí, proto mám, myslím, srovnání. Velmi
se mi v Sadské líbí udržování pořádku veřejného prostranství a malebnost
městečka vůbec. Co se týče mé pracovní pozice, musím velmi kladně hod‑
notit i přátelský kolektiv městského úřadu, což vůbec nepovažuji za samo‑
zřejmost. Nepříjemně mne zatím nepřekvapilo vůbec nic a věřím, že ani
nepřekvapí.
Chystáte nějaké nové projekty? Jaké máte plány?
Ráda bych se zaměřila na kulturní vyžití našich seniorů, např. rozšíře‑
ním kulturních nabídek v domě s pečovatelskou službou. Mohla bych také
využít své zkušenosti z dobrovolnického centra, pokud by byl o tuto službu
v obci zájem.
Ráda bych prostřednictvím tohoto rozhovoru pozvala seniory na ob‑
novený kroužek Tvořivé ruce v Domě s pečovatelskou službou v Sadské,
který se koná každé úterý od 13:30. Kroužek vede oblíbená lektorka paní
Ludmila Petáková a pracuje s různými materiály: keramickou hlínou, pe‑
digem, dalšími přírodními materiály apod. Všichni jsou vítáni.
Jolana Boháčková

Poděkování

Za dlouholetou a obětavou práci děkuje městský úřad v čele se starostou
Milanem Dokoupilem sociální pracovnici Jaroslavě Novotné.
Děkujeme a přejme jí mnoho zdaru do dalších let.

Terénní pracovníci pomáhají chránit veřejné zdraví
Terénní pracovníci organizace Laxus
jezdí každý týden do Sadské. Mezi jejich
hlavní činnost patří práce s uživateli návykových látek, což obnáší především
manipulaci s injekčními stříkačkami
a starost o to, aby co nejmenší množství
použitých jehel skončilo v ulicích města.
To se letos překvapivě daří.
Fakt, že se letos organizaci Laxus daří držet
ulice čistší, potvrzuje i Petr Vykydal, vedoucí
Centra adiktologických služeb v Nymburce, kte‑
rý terénní činnost v Sadské zajišťuje. „Za letošní
rok máme návratnost použitých stříkaček 121
procent, což v této lokalitě považujeme za velký
úspěch.“ Pracovníci organizace spolupracují

na sběru stříkaček s Městskou policií. „V uply‑
nulém období jsme ve spolupráci s policií našli
pouze dvě stříkačky na ulici. To potvrzuje, že se
nám daří motivovat klienty k tomu, aby vraceli
stříkačky přímo nám,“ doplňuje Vykydal.
Když se stříkačka dostane terénnímu pracov‑
níkovi, putuje nejprve do certifikované nádoby
a poté do spalovny. Jedním z hlavních cílů orga‑
nizace Laxus je snižovat výskyt přenosných cho‑
rob u všech obyvatel města. Jedním z nástrojů je
sběr stříkaček přímo v ulicích, dalším je výměna
čistých stříkaček za použité.
Terénní pracovníci dokážou pomoci i lidem,
kteří užívají návykové látky jiným způsobem než
injekčně. Může se jednat například o kouření
THC nebo šňupání pervitinu. Lidé z organizace

Laxus také spolupracují s rodinnými přísluš‑
níky nebo přáteli lidí, kteří užívají návykové
látky. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma
a anonymně.
Magdalena Ranková Lukasová

V čase mezi 9 a 17 hod. se může
kdokoli obrátit na terénní pracovníky
na čísle +420 724 557 504
nebo se zastavit v Centru
adiktologických služeb v Nymburce
v ulici Velké Valy 995.

INZERCE

VAŠE REALITNÍ MAKLÉŘKA

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

Přijmeme šikovného
Martina Boušková
T: 602 681 581

www.martinabouskova.cz

BYDLÍM TADY S VÁMI

ZÁMEČNÍKA
SVÁŘEČE
DO DÍLNY V MOCHOVĚ
DOBRÉ PRACOVNÍ A PLATOVÉ PODMÍNKY

KONTAKT: Tel.: 607 773 557
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Kdo byla „má děvčátka ze Sadské Věrka, Anička a Boženka“?
Před časem se na redakci Sadských
novin obrátil čtenář se zajímavým dotazem. Všiml si v dopise, který napsala
právnička a politička dr. Milada Horáková z cely smrti svým blízkým, zmínky
o „děvčátcích ze Sadské“ – Věrce, Aničce
a Božence. Neví však, o koho by se mohlo jednat.
Rádi bychom proto prostřednictvím Sad‑
ských novin oslovili čtenáře, zda někdo z nich
neví, kdo byla Věrka, Anička a Boženka. Jaký
měly vztah k dr. Horákové a jakou vazbu vůbec
měla politička na Sadskou.
Praha – Pankrác věznice
27. VI. 1950, 2 1/2 hod.
Moji nejmilejší,
ještě několik slov. Měla jsem z našeho setkání nesmírnou úlevu. Jen Věruška mi velmi
leží na srdci a to budoucí, co vymění svůj život
za život můj. – Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo
na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu
životů zase já. Milovaná, předrahá sestřičko
moje, budeš maminkou, někdo, kdo uvidí nový
svět, se hlásí o své právo. Musíš pro něho
a jen pro něho teď žít. Nedej mu do vínku srdce a nervy zatížené smutkem a jeho dekadencí. Přiveď na svět celého, zdravého a krásného
člověka s pevnými nervy. Ať to bude děvče,
nebo hoch, musí to být bojarský junák! Prosím
Tě, Věruško, na kolenou, chraň ho, kvůli mně
a pro lepší příští. Modlím se v těchto posledních chvílích za Tebe a šťastnou Tvou těžkou
hodinku matky. Budeš mít teď dvě děti. Vás
ostatní prosím: teď všechno pro ten nový

život: Pepíčku, tolik na Tebe spoléhám. Jano,
jsi statečné děvče – mám z Tebe radost – jen
uplatni svoji statečnost za to, co buduje, a ne
za to, co boří. – Jsem úplně klidná a připravená. Byl u mne pan farář, a i když nemohl přijít
dr. Kučera, bylo mi to velikou posilou – prosila
jsem jej, aby také a hlavně Vám věnoval teď
svou pomoc. Opřete se o vše, co Vás chce
a může podržet. Žijte, žijte! Jste taková krásná trojice. Dědeček přijde časem také o svou
bolest – buďte s ním! Maminka Horáková se
opře o svou víru. Má děvčátka ze Sadské, Věrka, Anička, Boženka, budou také s Vámi. Co
Vás je, já jsem sama a musím si také pomoci. – Nikdy jsem nepochybovala o Vaší síle, ale
překvapili jste mne. Bude to ještě bolet chvíli,
ale pak už stále méně a méně. Jděte na louky a do lesů, tam ve vůni květů najdete kousek
mne, jděte do polí, dívejte se na krásné a všude
budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem a v každém se něčím obrazím. Nejsem bezradná
a zoufalá – nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. – Vyžádejte si dopis, který jsem Vám napsala, a v něm je
celý můj odkaz. Je jen pro Vás, alespoň něco
v životě, co patří pouze Vám a těm, které mám
tolik ráda. Všechno se mi v posledních chvílích
zdá jako neskutečné, a přeci počítám už jen
minuty. Není to tak zlé – jen o Vás teď jde, ne
už o mne. Buďte silní! Mám Vás tolik ráda a taková láska se přece nemůže ztratit, rozplynout.
Nic se na světě neztrácí, všechno nějak vrůstá
dál a ožívá znovu. – Jděte vždy jen s tím, co je
blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem! Znovu opakuji: ten nový, blížící
se život mne ohromně vyrovnal. – Mám už dohráno opona se spouští, ale už se zase nový

kus začíná. Ať je v něm však jen slavný a vítězný hrdina – žádná už tragédie! Mám Vás tolik,
tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli
a modlitbách jen a jen u Vás. Hrála jsem to
snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To
mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná
do vůle Boží – tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.
Neplačte – neteskněte moc – je mi to takhle
lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkům,
na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten
klid a mír. Dejte mi ho – bylo toho tolik, co
bylo nutno překonávat – chci už jít. Nebraňte
mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne.
Líbám Vás, líbám. S Bohem – vrátím se ve Vašem synovi nebo dceři. Už se zase vidím nově
na světě. Bůh Vás posilni a teď abyste dobře
to dítě postavili do světa. Janičko, miláčku,
dceruško. Věro, sestřičko má, Pepíčku, táto
můj, babinko, holčičky Věro, Aničko, Božko
a Ty můj zatoulaný, drahý, jediný, krásný muži.
Cítím; stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky
stisk. – Ptáci už se probouzejí – začíná svítat.
Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty,
je‑li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je
jiného život než boj. Buďte zdrávi! Jsem jen
a jen Vaše
Milada

Prosíme všechny, kdo by měli jakékoli informace o vztahu dr. Horákové ke zmíněné trojici žen, nechť se obrátí na redakci:
sadskenoviny@seznam.cz.

INZERCE

REMAXoviny Martiny Bouškové

MŮŽE VÁM NĚKDO UKRÁST VÁŠ DŮM, BYT, NEBO POZEMEK?
ANO, MŮŽE!
O tomto možném problému jsem vám již psala v loňském
roce, ale vzhledem k vážnosti tématu se k článku znovu vracím.
Aby se předešlo k těmto krádežím, tak nový katastrální zákon
přišel před pár lety s novinkou, kdy čeká se zápisem změny 20 dní,
po které se mohou účastníci řízení k věci – změnám v katastru,
vyjádřit.
Myšlenka je to bezpochyby dobrá, ale pokud se bude někdo
vydávat za vás a bude chtít vaši nemovitost prodat, aniž byste
o tom věděl, zfalšuje vše. Kupní smlouvy, váš podpis, a dokonce
i občanský průkaz.
A jak zařídí, aby se k vám ve zmiňovaných dvaceti dnech
nedostala zpráva, že se vaše nemovitá věc prodává?
Jen zajde na poštu a nechá si za pár korun přesměrovat vaši
poštu kamkoli bude chtít. A i přesto, že vám katastr zašle dopis
o tom, že prodáváte nemovitost, k vám se tato informace
nedostane.
A kdy se dozvíte, že vaši nemovitost vlastní někdo jiný? Až
ve chvíli, kdy se z nějakého důvodu budete o vaši nemovitost
zajímat. Třeba, že vám nepřišla složenka na zaplacení daně.
Jenže, to už bude pozdě.
Věříte, že se taková situace může stát?
Nejen, že může, ale takové situace se dějí. Co s tím? Hlídejte si
váš majetek, má hodnotu stovek tisíc či dokonce miliony korun.

Ale jak?
Katastr
nemovitostí
poskytuje
službu:
Elektronická
informovanost účastníka.
Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si službu
zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního
úřadu. V ostatních případech lze o z řízení služby zažádat osobně
na kterémkoli katastrálním úřadu; žádosti o službu jsou vyřizovány
na počkání a služba je aktivní hned po zaplacení úplaty.
Informace o změnách jsou uživateli služby zasílány na jeho
žádost jedním ze způsobů:
‑ do datové schránky nebo
‑ elektronickou poštou nebo
‑ krátkou textovou zprávou (SMS).
Informace o změnách katastru v rozsahu
0–20 sledovaných nemovitostí stojí 200 Kč.
Jsem toho názoru, že za dvě stovky (nikoli
ročně, ale napořád) stojí za to, abyste měli váš
majetek pod kontrolou.
Potřebujete poradit? Jsem tu pro Vás.
Martina Boušková, tel.: 602 681 581
Vaše realitní makléřka, která tu s vámi bydlí

Z HISTORIE MĚSTA
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30 let svobody
V rámci oslav sametové revoluce jsme připravili sérii článků,
které přiblíží události podzimu 1989 a jara 1990 a připomenou
ducha této přelomové éry v dějinách naší země. V prvním textu
se zaměříme na to, jak tuto dobu zvratů a nejistoty zachytily
sadské kroniky a nymburský tisk.

Jan Šibík, 1989, Praha
Rok 1989 byl znamením změn v celém komunistickém bloku. Uvol‑
nění a změny režimu v Polsku, Maďarsku i samotném Sovětském svazu
nemohla zcela přehlížet ani komunistická cenzura v tehdejším socialis‑
tickém Československu a ve společnosti se šířila naděje na zvrat i u nás.
Ještě 23. února 1989 odeslalo plenární zasedání MNV Sadská rezoluci ÚV
KSČ, ve které odsoudilo „aktivizaci sil, které se nyní pokoušejí s pomocí
některých západních politických kruhů a jejich sdělovacích prostředků or‑
ganizovat nejrůznější nátlakové akce, jejichž smysl není jiný než vytváření
napětí a pokusy manipulovat veřejným míněním. PZ MNV jednoznač‑
ně odmítlo tyto nebezpečné snahy, neboť jsou v rozporu s našimi zájmy,
zájmy lidu a celé naší společnosti,“ píše se v sadské kronice. Takováto pro‑
hlášení celé řady MNV byla v tehdejší době poměrně běžná a měla prokla‑
movat loajalitu k režimu.
Duch doby však nečekal a ještě před koncem roku se situace začala mě‑
nit. Občanské fórum známe všichni jako hnutí, které v čele s Václavem
Havlem a dalšími jedinečnými osobnostmi svrhlo komunistický režim bě‑
hem tzv. Sametové revoluce. Za úspěch Občanské fórum (OF) nevděčilo
jen svým řečníkům a vůdcům, ale především aktivním občanům z celého
Československa, kteří organizovali protestní akce, manifestace a občan‑
ské schůze po celé zemi. Takto masové hnutí už nebylo možné potlačit
žádnou brutální persekucí státní moci a jejich
uniformovaných mlátiček‑příslušníků SNB,
kteří potlačovali pražské demonstrace.
Ani Sadská nezůstala izolována od celo‑
státních událostí. Dne 27. listopadu 1989 se
uskutečnilo na náměstí v Sadské ve 12 hodin
shromáždění sadských občanů, sešlo se tehdy
asi dvacet lidí a pracovníci Asbestosu Zvěřínek
odjeli stávkovat do Nymburka. Dne 7. prosin‑
ce se uskutečnilo první setkání občanů, kteří
se rozhodli ustavit OF obce v kanceláři SKZ
(dnešní budova Muzea). Na tomto setkání
bylo rozhodnuto, že se první veřejné zasedá‑
ní OF uskuteční v pondělí 11. prosince 1989
od 19 hodin ve výstavní síni SKZ.
„11. prosince 1989 se občané ze Sadské
sešli v tak velkém počtu, že výstavní síň ne‑
stačila pro všechny přítomné, a poněvadž při‑
šel i předseda MNV, nabídl přesunutí setkání
do místního (nevytopeného) kina. Setkání
vedl pan Skála, představil jednotlivé členy ko‑
ordinačního centra OF, nastínil programové
zásady OF a z místních problémů zdůraznil pr‑
vořadý úkol – zabezpečení svobodných voleb.

Pražský student Aleš Tomášek uvedl své vlastní pocity a svědectví z bru‑
tálního zásahu proti demonstraci 17. listopadu 1989. Dále byla promít‑
nuta videokazeta se záznamem událostí 17. listopadu. Na to byla zahájena
diskuse, na které jednotliví občané projevili nespokojenost s devastací pří‑
rody a s křivým jednáním funkcionářů. Shromáždění odhlasovalo, aby byl
jménem OF Sadská napsán dopis našemu poslanci ve FS Fojtíkovi s žá‑
dostí o jeho odstoupení. Dále bylo rozhodnuto zaslat předsednictvu FS
podporu členů OF Sadská a všech sympatizujících občanů podepsaných
na listinách OF pro V. Havla na funkci presidenta,“ píše se v sadské kroni‑
ce, která stručně, ale výstižně shrnuje tehdejší dění v Sadské.
Dění v Sadské nezůstalo ani bez pozornosti tisku. O formování OF
v Sadské informovaly i nymburské noviny, které uveřejnily článek o připo‑
jení se členů OF při ZŠ Sadská k požadavkům OF pražských středních
škol, které byly uveřejněny v Mladé frontě 12. prosince 1989. Školy žádaly
zrušení praktik kádrové práce na školách, zásadní změnu učebních plánů
v souladu s vědeckými poznatky a na principech humanismu, vlastenectví
a demokracie. Otevřený dopis pedagogů ministrovi školství žádal spra‑
vedlivé zlepšení postavení učitelů. Jiný článek sadských učitelů požadoval
vypsání svobodných voleb, rovná práva pro všechny občany a politické
strany. Stejně jako celá společnost odsoudili i sadští učitelé brutální zásah
pořádkových sil proti studentům dne 17. listopadu 1989 a vyjádřili přání,
aby se zvýšila společenská prestiž učitelů, výchovných pracovníků a pro‑
vozních zaměstnanců škol.
Druhé veřejné zasedání OF Sadská se uskutečnilo 18. prosince 1989
od 19 hodin v sále kina. Zde úvodem zazněla báseň J. Seiferta. OF se zabý‑
valo přípravou svobodných voleb, oživením činnosti ostatních politických
stran v obci, strháváním vyvěšených plakátů OF, dobrovolnou sbírkou
na financování práce OF, ale také ohrožením Borů těžbou písku a nutností
získat informace z MNV právě ohledně těžební činnosti. Zajímavá je pře‑
devším ona poznámka ohledně nutnosti získat informace ohledně těžby
v Bořích, naznačuje totiž, že ani v druhé půlce prosince nekomunikoval
MNV na serózní úrovni a očividně stále doufal, stejně jako jeho předseda
Frank v utvrzení komunistického režimu. Přesto se už o dva dny pozdě‑
ji konalo první společné zasedání OF Sadská a MNV Sadská, stejně tak
pak každé další, na kterém se mimo jiné jednalo i o výše zmíněné situaci
v Bořích.
Členové OF se většinou scházeli v kanceláři SKZ (dnešní budova Mu‑
zea), účastnili se okresních akcí i demonstrací v Praze a byli ve spojení
s koordinačním centrem OF v Nymburce. Stejně tak jako každý jiný občan
sledovali každodenní změny ve společnosti a ve vývoji politické situace.
O událostech roku 1990 se dočtete v některém z následujících článků
našeho malého seriálu.
Jan Pleskač, Cecilie Pajkrtová, Helena Hončíková,
Martin Lébl, Daniela Drobná

Jan Šibík, 1989, Praha
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY

Podzimní čas ve školce
Máme za sebou dva měsíce školní docházky a nové děti se
postupně adaptují v jednotlivých třídách. Klidně, individuálně
a postupně se začleňují do dětských kolektivů.
Hned v září nás na zahradě MŠ navštívili sokolníci manželé Semeč‑
tí. Předvedli naučný program s letovými ukázkami sov a dravců, sezná‑
mili děti s jejich životem, lovem a úlohou v přírodě. Děti byly nadšené
a do programu se aktivně zapojily.
Předškoláci navštívili program „Zahradní festival“ v areálu eko zahra‑
dy SZeŠ v Poděbradech, kde se účastnili výukových programů „Opylo‑
vač“ a „Země“ a měli také možnost vidět výrobu moštu z čerstvých jab‑
lek, který na závěr ochutnali.
Děti středního věku ze třídy Žabiček a Delfínků byly slavnostně paso‑
vány na předškoláky. Součástí této společné akce s rodiči byla také bese‑
da s dětskou psycholožkou Mgr. Helenou Vlčkovou, která se týkala škol‑
ní zralosti a připravenosti předškoláka.
Mateřskou školu navštívila country zpěvačka Lída Helligerová s hu‑
debním programem pro děti nazvaným „Ptačí svatba“. Během vystoupe‑
ní měly děti možnost hrát na různé netradiční hudební nástroje.

Začal tradiční kroužek „Grafomotoriky“ pod vedením paní učitelky
Jitky Hrabinské, na který dochází děti společně s rodiči. Další nabízenou
aktivitou pro předškolní děti je kroužek „Seznamování s anglickým ja‑
zykem“ pod vedením zkušené lektorky Mgr. Moniky Semecké a kroužky
„Keramika“ i „Informatika“ při DDM v Nymburce. V rámci polytechnic‑
ké výchovy zavádíme pravidelné lekce „Malé technické univerzity“.
Další milá spolupráce je s pohádkovými babičkami, paní Jitkou Něm‑
covou a Evou Sommerovou, které dětem pravidelně čtou, ale i hrají nád‑
herná loutková divadélka. Jejich vstřícnosti si velmi vážíme a patří jim
naše poděkování.
Děti ze tříd Berušek a Žabiček využily krásného podzimního počasí
a podnikly velkou dopolední vycházku do lesa, kde sbíraly přírodniny
a pozorovaly barevnou přírodu. Nejmladší děti ze třídy Lištiček se po‑
stupně výborně adaptují a na svých vycházkách sbírají přírodniny, které
následně využívají pro další výtvarné zpracování a pozorují rozmanitosti
přírody. Děti ze třídy Kuřátek v rámci dopoledního výšlapu podnikly zají‑
mavou exkurzi do rodinné Tiskárny a Janovy Dílny v Třebestovicích. Tří‑
da Delfínků velmi ráda pouští na louce nebo poli draky a sbírají přírod‑
niny pro své pracovní činnosti. Dále všechny děti velmi rády pomáhaly
s hrabáním spadlého listí během dopoledního pobytu venku na zahradě
mateřské školy.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Týden knihoven
V týdnu od 30. září do 6. října připravila
městská knihovna pro děti mnoho zajímavých akcí. Besedy a setkání s milými
hosty v knihovně hodnotí kladně nejen
žáci, ale i učitelé. Děkujeme.
Dne 30. září se konala slavnostní událost „Pa‑
sování na čtenáře“ pro děti z druhých tříd. Při
příchodu do knihovny čekalo na děti velké pře‑
kvapení v podobě přímého televizního přenosu
stanice ČT. Tréma byla veliká, ale děti vše zvlád‑
ly. Bez obtíží přečetly přísahu čtenáře. Všichni
byli odměněni krásnou pamětní medailí a kníž‑
kou, která jim bude tuto krásnou chvíli připomí‑
nat. Na krátké čtení dětí se přišly podívat také
postavičky Křemílek a Vochomůrka, které ma‑
lým čtenářům pogratulovaly.
Při této příležitosti proběhla beseda se spiso‑
vatelkou Michalou Radotínskou, která dětem
představila knihu On‑line zoo. Všechna zví‑
řátka ze zoo používala internet. Internet slouží
a pomáhá, ale může také ublížit. Při poslechu

příběhů zvířat byly děti upozorněny na nebezpe‑
čí kyberšikany.
Dne 2. října zase přijela paní spisovatelka
Dana Šárková. Vypravila se za námi proto, aby
nám ukázala svou první knihu pro děti. Knížka
byla o Krakonošovi, holčičce a spoustě zvířátek.
Hráli jsme divadlo s postavičkami. Knížka se
nám moc líbila. Těšíme se, až paní spisovatelka
napíše další knihu.
Z Muzea strašidel v Plzni přijel do naší
knihovny pan Zdeněk Zajíček. Vyprávěl nám,
jaké je to u nich v muzeu. Ukázal nám mno‑
ho knížek a pověděl nám příběh o plzeňském
znaku. Postavy Zuzany a Jakuba nás pobavily
a rozesmály. Byli jsme rádi, že nás pan Zajíček
navštívil.

Školní projekt Vodyáda

Bylo to super. Třída 6. B pro nás připravila hez‑
ká stanoviště a my jsme si to užili.
Kateřina Peroutková
a Jakub Mysliveček, 4. B

V pátek 27. září se v naší škole uskutečnil
projekt o vodě. Otázky a soutěže pro nás při‑
pravily děti z druhého stupně. Přesunuli jsme
se k Jezeru a tam jsme plnili různé úkoly, které
se týkaly vody. Na jednom stanovišti jsme běhali
s kelímky naplněnými vodou. Jinde jsme luštili
hádanky, skládali pexeso, dostávali těžké otázky
o vodě a snažili se na ně odpovědět. Za splněný
úkol jsme získali body a bonbóny. Na zpáteční
cestě jsme sbírali houby a běželi přespolní běh.

Ema Hérová a Anastázie Kovaříčková, 3. B,
Kristýna Bělohlávková, 5. B

U hájovny nachystali
druhákům zábavné úkoly
žáci 5. a 7. tříd
Hádali jsme povolání, která souvisela s vo‑
dou, luštili čtyřsměrku o znečišťování vody,
skládali puzzle o rybách, řešili kvíz o vodních
rostlinách, přemýšleli o koloběhu vody v příro‑
dě, běhali slalom se lžičkou plnou vody a plnili
jiné sportovní úkoly.
Kačenka, Barborka, Sára, Kuba,
Ondra, Péťa, Dan z 2. B

U léčebny připravili
třeťákům soutěže žáci 8. tříd
Lovili jsme kelímky, řešili kvízy. Ochutná‑
vali jsme různé nápoje. Přenášeli jsme vodu se

Sadská

Sadská, to je město malé, nedaleko řeky Labe.
Sadská, to je město, ve kterém znají všecko.
Je tam taky škola, která volá: „Hola!“
Hola, hola školáci, co děláte za práci?
My jsme žáci 3. B, ve škole se učíme.
Učíme se číst a psát, také ale počítat.
Historie, ta nás baví, učíme se celí žhaví.
A co v Sadské uvidíte? Stačí, když ji navštívíte.
Je tam krásný kostelíček, k tomu máme malý
klíček.
Kostelíček tuze skvělý, večer pěkně osvětlený.
Je tam také zvonička, pod ní malá ulička.
A co ještě uvidíte? Stačí, když nás navštívíte.
Žáci 3. B

zavázanýma očima, luštili jsme hádanky o vodě,
vybírali jsme z potůčku odpadky. Osmáci nám
připravili pokusy s vodou, při kterých jsme se
dozvěděli spoustu nového.
Eliška, Sylva, Andrej, Štěpán, Kryštof,
Barča, Vašek ze 3. C

Hry, soutěže a otázky o vodě
Žáci druhého stupně si pro žáky prvního
stupně připravili spoustu her, soutěží a otázek
o vodě. Děti byly moc rády, že se nemusí učit,
a proto plnily úkoly s radostí. Starší děti si mu‑
sely dát pozor, pro jakou třídu úkoly připravují,
aby otázky nebyly moc těžké. Např. šesté třídy
vymýšlely úkoly pro čtvrté a páté třídy. Moc
jsme si to užili, dováděli jsme
i přemýšleli. Když jsme se vrátili
zpátky do školy, byli jsme pěkně
utahaní. Po obědě jsme odchá‑
zeli domů s novými zážitky.
Nela Punarová, 6. A

Z KULTURY

Svatomartinský lampionový
průvod v maskách
pátek 8. 11. od 16.30 hodin v areálu Junáku
(u autobusového nádraží, Husínek 74)
Tradiční lampionový průvod městem se sv. Martinem na koni a jeho dru‑
žinou. Můžete se těšit na jízdu na koních, opékání špekáčků, čaj pro děti
zdarma a malý dárek. Pro dospělé káva, čaj, svařák a grog na zahřátí.
Vstupné dobrovolné zůstane skautům – těší se na vás KIC města Sadská
a Junák SH74.
(více info: 604 89 13 04, kic.sadska@email.cz)

Zájezd do Polska
čtvrtek 14. 11. odjezd v 7 hodin

17. listopad: Den boje
za svobodu a demokracii
Tímto dnem si připomínáme uzavření českých vysokých škol dne
17. listopadu 1939 po nepokojích spojených s pohřbem studenta Jana
Opletala a také 17. listopadu 1989, kdy vzpomínková demonstrace
k 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty přerostla v protesty proti teh‑
dejšímu socialistickému režimu.
K tomuto významnému dni bychom chtěli přispět dvěma akcemi. Pro
děti jsme připravili odpoledne plné her 16. listopadu. 21. listopadu
zavzpomínáme hudbou v pořadu nazvaném Lístky do památníku, při
kterém si projdeme 100 let naší republiky a vzpomeneme její různá vý‑
znamná výročí.
Zdenka Hamerová, KIC
Každou středu
od 18.30 v Kulturním
a informačním centru
v Sadské

Zájezd do stále oblíbené tržnice ve městě Kudowa Zdroj, kde koupíte
výborné uzené ryby, sýry, cukrovinky, čokoládu, klobásy a další chuťovky.
Přihlásit se můžete v KIC Palackého nám. 257. Cena 200 korun
(více info: 604 89 13 04, kic.sadska@email.cz).

Takhle jsme si hráli,
pojď si zahrát s námi!
sobota 16. 11. od 14 hodin
1. patro, Palackého nám. 257, KIC
Zábavné odpoledne her pro děti. Některé hry jsou věčné a milují je celé ge‑
nerace, jiné pomalu zanikají. Pojďme si zavzpomínat, jak si hrály mamin‑
ky a tatínkové, babičky a dědečkové, když byli malí a neměli PC a mobily.
Skákání panáka, švihadlo, kuličky, čára, školka s míčem atd. nepatří jen
do minulého století. A pokud máte doma „retro“ hru, či hračku, vezměte ji
s sebou. Nebude chybět dílnička, občerstvení a malý dárek.
Vstup zdarma.
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(1. patro budovy muzea na Palac‑
kého náměstí)

•

6. 11. Domácí mazlíčci – povídání s Veronikou Kmetovou,
nejen o tom, jaké je to vyrůstat jako dcera vesnického veterináře
•
13. 11. Výtvarná dílna s Veronikou Remišovou – výroba zim‑
ních dekorací ze šišek, klacíků, provázku, přírodnin – kdo má,
může si donést vlastní tavnou pistoli a šišky
•
20. 11. přednáška o historii Sadské s Honzou Hofbauerem
•
27. 11. Svíčkové Rozcestí – posezení à la černá hodinka – před‑
vánoční zastavení
•
neděle 8. 12. v 10 hodin bohoslužba, program pro děti do 12 let
zajištěn, od 13.30 odpolední vánoční setkání pro všechny přátele
Rozcestí
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Lístky do památníku
čtvrtek 21. 11. od 19 hodin
v sále kina, Tylova 266
S dámským triem Musica Dolce Vita (harfa, flétna, mezzosoprán) a s hud‑
bou projdeme uplynulých 100 let naší republiky a vzpomeneme významné
mezníky naší historie. Pořadem nás bude provázet mezzosopranistka
Daniela Demuthová.
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován sbírce
na opravu kaple Panny Marie Bolestné v Sadské.

Rozsvícení vánočního stromu
neděle 1. 12. od 16 hodin na náměstí v Sadské
Adventní čas s vůní jehličí, skořice a cukroví přivítáme
rozsvícením stromečku na náměstí Palackého.
Slavnostní podvečer zahájí starosta Milan Dokoupil a pak se můžete těšit
na vystoupení šikovných dětí z mateřské i základní školy. Nebude chybět
živý betlém, svařák, grog, punč a také sněhuláková vánoční show plná
soutěží, balónků a písniček.

Omluva

Omlouváme se za chybné uvedení autora článku Pohodový metalový
festival Rock of Sadská přilákal tisíce fanoušků, který jsme přetiskli
v Sadských novinách 27. září 2019. Jeho skutečným autorem je pan Petr
Bryk, šéfredaktor on‑line rockového magazínu Regiolist.cz, kde zmíněný
článek původně vyšel.
redakce Sadských novin

Sadskovřesky sklidily
úspěch na posvícení
v Nehvizdech
Divadelní a taneční soubor Vánek Sadská se stal přímým účastníkem
Nehvizdského posvícení. Na fotbalovém hřišti za zvuku houpaček a ko‑
lotočů sehrál třikrát pásmo pohádek pro děti a dospělé Sadskovřesky.
Malí i velcí diváci, kteří se přišli podívat, se bavili nejenom pestrým
vystoupením, ale i doprovodným programem mezi jednotlivými přestav‑
bami. Nejvíce však zaujalo překvapení na závěr každého vystoupení a to
Ewa Farná v zastoupení v doprovodu Vánku.
Dalším oblíbeným hitem, hlavně u dětí bylo tančení písničky Hlava,
ramena, kolena, palce, při kterém se všichni vyřádili. Pro odvážné aktéry
z řad diváků byla i sladká odměna. Posvícení se vydařilo a tak zas někdy
příště.
Milan Javůrek

ZE SPORTU
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Třetí ročník tenisového turnaje
Sadské rakety 100+
V sobotu 12. října 2019 se konal na místních tenisových kurtech již třetí ročník tenisového turnaje dvojic mužů a žen Sadské rakety 100+. S napětím jsme sledovali předpovědi počasí,
které po týdnu deště nebo dešťových přeháněk slibovaly nádherný víkend s teplotami až 24°C.
Nezbývalo nám nic jiného, než meteorologům věřit. A tentokrát nezkla‑
mali. Od rána azuro, sluníčko svítilo po celý den, prostě krásné babí léto
a počasí na polovinu října nevídané, ale pro tenis jako stvořené.
Na turnaj se přihlásil maximálně možný počet hráčů, tj. 24 (z toho pět
žen), kteří byli rozlosováni do dvou skupin po šesti dvojicích s tím, aby
hráči ve dvojici dohromady splňovali věk 100 a více let nebo se mu co nej‑
více přiblížili (toto neplatilo u žen nebo mixu) a nasazení odpovídalo i je‑
jich výkonnosti.
Po celý den probíhaly líté boje, kde se každý snažil předvést co nejvíce
ze svého tenisového umění a utajit před soupeři případné tenisové neumě‑
ní. Bojovalo se opravdu o každý „fiftýn“, protože v celé řadě zápasů právě
ten jediný „fiftýn“ rozhodoval o umístění ve skupině a o postupu do semi‑
finále či do boje o konečné finále.
Celkovým vítězem turnaje se stala dvojice P. Kozák a M. Hruška, na dru‑
hém místě se umístili J. Čermák a K. Ulrych a na bronzovém stupínku J.
Tvrdý a Z. Ullrich. Všichni účastníci si odnesli diky sponzorům nějakou
věcnou cenu, první tři dvojice získaly navíc pohár a medaile.
Naše poděkování patří řediteli turnaje J. Homolovi za organizaci
a řízení, Pavlu Kozákovi za skvělý catering, sponzorům panu sta‑
rostovi Dokoupilovi, panu Sekulovi a GJW Pha za poskytnutí drob‑
ných předmětů pro ocenění účastníků a Hospůdce Sokolovna za za‑
jištění pitného režimu.
Jaroslava Kynclová,
tenisový oddíl TJ Sadská

Úspěch karatistů na Národním
poháru v Praze a na Euro Grand
Prix Plzeň
V neděli 29. září se v Praze konal Národní pohár dorostu, juniorů, U21 a seniorů, kterého se zúčastnilo šest našich borců. Byla
to poslední možnost, jak získat nominační body a kvalifikovat
se na prosincové Mistrovství ČR v karate.
Všichni naši závodníci předvedli parádní výkony se soupeři z republi‑
kové špičky a opět potvrdili kvalitu sportovního karate v Sadské. Nejvíce
však tentokrát překvapil junior Ron Sieger, který získal svou první medaili
na takovéto úrovni. Výborní však byli všichni, nezklamal vůbec nikdo, což
se nám ještě nikdy v historii nepovedlo.
Filip Černík – kumite muži U21 – 84 kg (1. místo), kumite muži – 84 kg
(3. místo), kumite týmů, muži (3. místo za tým Sport Union Ústí n/L)
Filip Krišal – kumite junioři – 68 kg (1. místo), kumite týmů, junioři
(1. místo za tým TJ Krupka)
Ron Sieger – kumite junioři – 61 kg (3. místo)
Lukáš Kadlec – kumite dorost – 63 kg (3. místo)
Natálie Krátká – kumite dorostenky + 54 kg (3. místo)
Luděk Melich – kata dorost (5. místo), kata tým dorostenci + junioři
(2. místo za tým Středočeského svazu karate)
Kvalitní mezinárodní soutěž Euro Grand Prix Plzeň se silnou zahraniční
účastí se 5. a 6. října konala v Plzni. Do města piva se sjeli vrcholoví kara‑
tisté z Čech, Švýcarska, Polska, Rakouska a z dalších zemí, z nichž mnozí
mají reprezentační zkušenosti z velkých mezinárodních akcí.
Náš oddíl zde výborně reprezentovali Filip Krišal a Filip Černík a všem
předvedli, že se nikoho nebojí. Oba vyválčili první místa ve svých katego‑
riích. Oba Filipové zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony. Roz‑
losování jednotlivých kategoriií, včetně výsledků jednotlivých zápasů, lze
nalézt na stránkách www.sportdata.org.
J. Černík

INZERCE

TENISOVÁ AKADE MIE

Hledáme

Jan Váňa

ŘIDIČE - DORUČOVATELE
do přepravní společnosti DPD CZ
pro rozvoz a svoz balíkových zásilek.

POŽADUJEME:
řidičský průkaz sk. B, čistý výpis z rejstříku trestu
a vlastní vozidlo na dojíždění do zaměstnání.
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NABÍZÍME:
dobré platové ohodnocení dle Vaší výkonnosti, stabilní práci pro mezinárodní společnost, nová služební
vozidla, služební telefon a mladý kolektiv.
Pracovní doba je od 6:30 do cca 15:00.
Místem pracoviště je nově postavené depo v Nehvizdech.
Hledáme řidiče na trasy:
1) Český Brod a okolí
2) Čelákovice a okolí
3) Nymburk a okolí
4) Praha 9 a okolí

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Bližší informace Lukáš Kumstát – LKTrans
na tel.: 739 027 699 nebo email: lkt.info@seznam.cz

TENISOVÁ AKADEMIE
PRIVÁTNÍ TENISOVÝ TRÉNINK
LACE
KALKU UÁLNĚ ZVÝŠENÍ TENISOVÉ ÚROVNĚ
ID
SOUTĚŽNÍ VÝKONNOST HRÁČE
INDIV
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

TENISOVÁ DRUŽINA
SKUPINOVÝ TENISOVÝ TRÉNINK
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK DÍTĚTE
ROZVOJ POHYBOVÝCH KOMPETENCÍ
POSÍLENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

/MĚ
500KČ

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

SUMMER CAMPS

PRO VŠECHNY MÍSTNÍ DĚTI
UKÁZKA TENISOVÉ VÝUKY
ODMĚNY PRO ÚČASTNÍKY

PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PRO VŠECHNY DĚTI
VŽDY OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 9 - 17 HODIN
SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY A POHÁRY
SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST A TENIS

A
ZDARM

Mgr. Jan Váňa
+420 604 113 430
@ janvana@tajv.cz

SÍC

KČ

2 500

Tenisová akademie Jan Váňa
tajv.cz
www.tajv.cz

POZVÁNKY A INZERCE
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HALLOWEEN

STŘEDA 30. ŘÍJNA 2019

od 15:30

MILÉ DĚTI, BLÍŽÍ SE
HALLOWEEN, A PROTO SI
PŘIJĎTE K NÁM VYDLABAT
SVOU DÝNI.
VŠECHNY POTOM
ROZSVÍTÍME A
DUCHAŘSKÝ VEČER SI
UDĚLÁME.

K DISPOZICI MÁME
15 DÝNÍ, PŘEDEM SE
PROSÍM U NÁS NAHLAŠTE!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLA VIKY
ZDARMA
INZERCE
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INZERCE
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