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ZDARMA

Sadská si
připomněla
konec 1. světové
války
Vedení města a několik místních občanů uctilo 11. listopadu, u příležitosti výročí
dne, kdy přesně před sto lety skončila nejkrvavější válka v dějinách Evropy, památku
padlých vojáků – sadských rodáků. Svíčku
k pomníku padlým vojákům na náměstí přinesla také paní Jitka Fortelná z Česloslovenské obce legionářské. Jméno jejího předka
Apolináře Leopolda Holešovského je spolu
s řadou dalších jmen vyryto na pamětní desce. Legionář A. P. Holešovský padl v Zlatoústu v boji proti přesile bolševiků.
Více na toto téma na str. 6

Na pořádek ve městě dohlížejí další čtyři kamery
V průběhu listopadu město doplnilo bezpečnostní kamerový systém o další čtyři místa. Nové kamery dohlížejí na ulici Za Sokolovnou, autobusové nádraží, na další
část náměstí a na začátek cyklostezky.
„Za Sokolovnou je ruch především v okolí mateřské školy, samotné sokolovny a domu s pečovatelskou službou. Na parkovišti
v této ulici dokonce letos někdo vykradl zaparkované vozidlo. Poberta si vyčíhl maminku vedoucí dítě do školky a ukradl jí kabelku
zapomenutou na sedadle auta,“ vysvětluje Milan Dokoupil, starosta města, důvody, proč radnice nechala instalovat další kamery.
Rovněž složitým místem je z hlediska bezpečnosti autobusové
nádraží Na Husínku. „Tento kamerový bod by měl působit jako
prevence před různými výtržnostmi a vandalismem,“ říká starosta.

Nová kamera je i na budově radnice a směřuje k Muzeu. Zároveň
zabírá také nově opravený Mariánský sloup a ústí Kostelní ulice.
Poslední kameru nechala radnice umístit na začátku cyklostezky. „Má za úkol sledovat pohyb na cyklostezce a na nově vznikající
ploše pro náctileté, kde časem bikepark doplníme o workoutovou
sestavu a skejťácké prvky,“ dodává Milan Dokoupil. Předpokládá,
že nové kamery přispějí k větší bezpečnosti ve městě. Díky nim by
se dalo předejít mnoha projevům vandalismu a zároveň by mohly
pomoci objasnit některé trestné činy.
Město mohlo rozšířit kamerový systém dotaci ve výši 339 500
korun od Ministerstva vnitra ČR z programu Podpora prevence
kriminality.
Jolana Boháčková
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 24. října 2018
Rada města schválila:
nájemní smlouvu a smlouvu
o dílo na pronájem, servisní služby
a dodávku spotřebního materiálu
pro multifunkční kopírovací přístroj TASKalfa 4052ci za měsíční
paušální částku 1 990 korun bez
DPH s firmou Kenast s.r.o., Pečky.
pronájem části pozemku
p. č. 2392/8 o výměře 20 m2

u Jezera za účelem poskytování občerstvení v roce 2019 a 2020 panu
K. B. za roční nájemné ve výši 40
tisíc korun. Rada zároveň schválila
smlouvu na pronájem části uvedeného pozemku.
vnitřní předpis Městské policie
Sadská č. 4/2018, kterým umožňuje strážníkům parkovat v době
nařízené pohotovosti se služebním

vozidlem Škoda RZ 3SJ 27
11 v místě trvalého bydliště a vyjíždět k zásahům přímo na místo.
Rada města povolila panu M. R.
prodej kaprů na dvoře hasičské
zbrojnice ve dnech 21. až 23. prosince 2018.

Rada města vzala na vědomí
informaci o nákladech na sběr,
svoz a uložení komunálního
odpadu na skládku v roce 2017
ve výši 3 622 057 korun, což je
1 028 korun na osobu s tím, že
tato kalkulace tvoří přílohu OZV
č. 2/2015.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 6. listopadu 2018
Rada města zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán podle § 122
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, následující komise:
Komisi pro plánování a rozvoj
Komisi pro prevenci kriminality
Rada města jmenovala paní Věru
Vlčkovou předsedkyní Komise pro
plánování a rozvoj a pana Milana
Javůrka předsedou Komise pro
prevenci kriminality.
Rada města jmenovala následující
členy Komise pro prevenci kriminality:
Milan Dokoupil, starosta
Ing. Jakub Barták, místostarosta
Npor. Mgr. Jana Žďárská, vedoucí oddělení PČR Sadská
Veronika Tržická, správní orgán
Markéta Babicová, DiS., sociální
pracovník

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

Mgr. Aleš Čech, koordinátor prevence kriminality na ZŠ Sadská
Rada města pověřila paní Věru Vlčkovou nominací členů do Komise
pro plánování a rozvoj.
Rada města schválila:
dodatek č. 4 k Servisní smlouvě
č. 490110018 právního systému
CODEXIS s firmou ATLAS consulting, spol. s r.o., Moravská Ostrava, kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 30. dubna 2022,
celková cena za celé období trvání
smlouvy bude činit 60 420 korun
bez DPH a čtyři měsíce budou služby poskytovány zdarma.
nájemní smlouvu č. 2657018118
o nájmu pozemků během rekonstrukce chodníků parc. č. 1747/6
o výměře 409 m2 a parc. č. 1748/4
o výměře 58 m2 pod chodníky

v ulici ČSA s firmou České dráhy, a.s., Praha 1, za celkové roční
nájemné ve výši 9 340 korun bez
DPH.
darovací smlouvu s firmou Kenast
s.r.o., Pečky, na základě které tato
firma daruje městu Sadská finanční
částku ve výši 2 tisíce korun na novoroční ohňostroj.
nájemní smlouvu na pronájem 5 m2 reklamní plochy na zábradlí na Husínku na pozemku
p. č. 1655/3 v k. ú. Sadská s panem
M. R., za cenu 2 500 korun včetně
DPH ročně.

Závěrkového listu. Z něho vyplývá,
že aukci dne 23. října 2018 vyhrála společnost Pražská plynárenská
a.s., která bude od 1. ledna 2019
do 1. ledna 2022 dodávat zemní
plyn za cenu 675 Kč/MWh.

Rada města vzala na vědomí informaci POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s., Praha 1, o výsledcích provedené aukce
zemního plynu pro město Sadská
dne 23. října 2018 dle zaslaného

Pokladna:
325 546 609 (610)

Upozornění

Dne 2. prosince v neděli se na části náměstí proti obchodu
Norma bude rozsvěcovat vánoční strom. Součástí akce
bude doprovodný program, pro který je potřeba uvolnit část
náměstí.
Děkujeme, že 1. prosince večer přeparkujete svá auta
na jinou část náměstí.

Fotosoutěž

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byla brána Hyrossovy vily u Polygrafie (č. p. 530). Natáčel se zde slavný český film Anděl s ďáblem v těle, ale také seriál První republika.
Jako první správně odpověděla paní Jana Roubíčková.

FOTOHÁDANKA NA LISTOPAD:
Víte, kde v Sadské najdete tuto věžičku s hodinami?
Své odpovědi s názvem ulice a číslem popisným, či místním názvem, zasílejte od pondělí
3. prosince (ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte
osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611

Matrika: 325 546 605

Jak se rodilo staronové vedení radnice
V minulém vydání Sadských novin jsme
informovali o tom, kdo se ujme po volbách vedení radnice na další čtyři roky.
Ačkoli to bylo těsně před ustavujícím
zastupitelstvem, přece jen se ještě nějaké změny udály. Nyní můžeme představit nové vedení města, které si schválili
zvolení zastupitelé na svém ustavujícím
zasedání konaném 31. října. Ve funkci
uvolněného starosty pokračuje Milan
Dokoupil ze Společně pro Sadskou a novým, rovněž uvolněným místostarostou
se stal Jakub Barták ze stejného politického uskupení.

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
Milana Dokoupila znovu potvrdilo ve funkci
devět ze 14 zastupitelů přítomných na ustavujícím zasedání, přičemž čtyři se hlasování zdrželi
a pouze jeden byl proti. Pro Jakuba Bartáka jako
místostarostu hlasovalo dokonce 11 osob a pouze tři se zdržely hlasování. Pětičlennou radu doplní za Společně pro Sadskou Věra Pospíšilová,
kterou podpořilo celkem 13 zastupitelů. Dalšími členy rady se stali Karel Skřivánek a Markéta
Snopková z KSČM, každý s devíti hlasy. Vedení
radnice se tedy nakonec podařilo získat podporu napříč všemi politickými uskupeními, která
se účastnila komunálních voleb v Sadské.
Hned na začátku ustavujícího zasedání rovněž starosta oznámil, že mandát zastupitele
za ODS nepřijal zvolený Aleš Tomášek. Zastupitelem města se tedy stal první náhradník
za ODS Jan Pleskač.
Ačkoli krátce po volbách to vypadalo, že je
vše jasné, koalice ve vedení města se tentokrát rodila poměrně dlouho a složitě, nicméně

v přátelské atmosféře. Po prvním neúspěšném
jednání Společně pro Sadskou s komunisty (více
méně předchozí koalice) vítězové voleb (Společně pro Sadskou) přikročili k jednání s občanskými demokraty. Vypadalo to, že se Společně pro
Sadskou a ODS spojí, protože se jejich zástupci
shodovali na všech zásadních bodech programu, jako jsou například opravy ulic, rekonstrukce muzea, osud nedostavěné sportovní haly
a podobně. Nedohodly se ale na personálním
obsazení rady, takže se vítěz voleb znovu uchýlil
k poměrně dlouhému vyjednávání s komunisty.
„Chtěli jsme radnici především omladit a prosadit si na post místostarosty našeho zástupce
Jakuba Bartáka,“ vysvětlil Milan Dokoupil, lídr
vítězné kandidátky Společně pro Sadskou. Komunisté samozřejmě po postu místostarosty
také toužili, nakonec však ze svých požadavků
ustoupili.
Nezbývá tedy než novému vedení radnice
a vůbec celému zastupitelstvu popřát mnoho
zdaru, úspěchu při řešení všech možných problémů, dobrý úsudek a dobré vztahy mezi sebou
i s občany města Sadská.
Další zasedání zbrusu nového patnáctičlenného zastupitelstva se uskutečnilo 21. listopadu. Mimo jiné zastupitelé vybírali pět členů kontrolního výboru, pět členů finančního výboru
a oddávající. Zápis ze zasedání přineseme v dalším vydání Sadských novin.
Jolana Boháčková

Členové nového
zastupitelstva města
Společně pro Sadskou
Milan Dokoupil, 46 let
Ing. Jakub Barták, 28 let
Ing. Jaroslav Lambert, 33 let
Mgr. Věra Pospíšilová, 39 let
Michal Žána, 57 let
Věra Vlčková, 47 let
ČSSD s podporou nezávislých
Alois Bultman, 68 let
Nově a lépe, SNK
Daniela Drobná, 53 let
KSČM
Václav Frank, 74 let
Ing. Karel Skřivánek
Markéta Snopková, 38 let
ODS
PaedDr. Cecilie Pajkrtová, 58 let
RNDr. Martin Lébl, 57 let
Mgr. Jan Pleskač, 29 let
Mgr. Helena Hončíková, 64 let
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Další část Pražské ulice je opravená, rekonstrukce
čeká Resslovu
V Pražské ulici pokračovali v posledních
měsících stavební dělníci v rekonstrukcích a budování nových chodníků a parkovacích míst. V listopadu dokončili celou druhou etapu, konkrétně část mezi
Normou a starou lékárnou.
Zbývá tedy dodělat třetí etapu oprav, a to
od křižovatky s ulicí Resslova ke křižovatce
s ulicí Žižkova. Nejdříve ale bude třeba dostavět v Resslově ulici kanalizaci. Tu plánuje VaK
Nymburk vybudovat v průběhu roku 2019.
Po položení kanalizace se pustíme nejen
do třetí etapy na Pražské ulici, ale také do kompletní rekonstrukce celé Resslovy ulice. V současné chvíli se připravuje projekt na tyto stavby,
abychom se mohli po dokončení kanalizace co
nejdřív pustit do oprav a staveb.
Milan Dokoupil,
starosta

„Bejvávalo“ – Sadští myslivci
Je mi tak nějak smutno, když jdu současnou přírodou.
Pomalu se nám z ní zvířata vytrácejí. Jako malá jsem
s maminkou denně jezdívala na pole, kde jsme se zdravili s pracujícími lidmi, viděli jsme zajíce, bažanty, malé
koroptvičky utíkající za svou mámou, dravce, kteří si
hlídali svá území, slyšeli jsme kukačku, skřivánka, sýčka, ale teď je na polích ticho, jen ze silnice sem doznívá
hukot aut a z motorů čicháme výfukové plyny. Nanejvýš po poli přeběhnou srnky či divoká prasata. Prostě se
z naší krajiny pomalu, ale jistě ztrácí život. Těžkou práci
lidí nahradily stroje.
O volně žijící zvířata se starají myslivci. Myslivecké sdružení
v Sadské má na svém začátku uvedený zbrojní pas č. 31/2 vystavený na jméno Antonín Munzi dne 24. února 1923. Vystaven byl na dobu tří let. Honební listy a povolenky k honitbě se
v Sadské vydávaly od tohoto roku.

Sochy na náměstí mají zpět
své berle

O myslivcích známe hodně písniček. Škoda, že teď nemáme
příležitost si je zazpívat. Myslivecký ples ani poslední leč se
už nekoná.
Každý pořádný myslivec si vždycky vycvičil svého psa, který
s ním rád a pěkně spolupracoval. Tvořili nerozlučnou dvojku.
V současné době vlastní psa spousta lidí, protože je to v módě,
ale necvičí je, nevedou je správnou výchovou a dokonce, jak
to vidíme v televizi, jim ubližují, o znečišťování města nemluvě. Pes je přece přítel člověka, ale je člověk dobrým pánem?

Proč studovat na Obchodní akademii v Lysé nad Labem?
Naši absolventi ovládají dva cizí jazyky, účetnictví, ekonomiku, písemnou a elektronickou
komunikaci. Aby bylo jejich uplatnění na trhu
práce a portfolio jejich znalostí a dovedností
ještě větší, obnovili jsme v předmětu Aplikovaná
ekonomie tradici studentské firmy a v letošním
školním roce nově vyučujeme specializaci Projektové a grantové řízení.
V předmětu Aplikovaná ekonomie se studenti učí, jaké to je reálně podnikat. Založí si svoji
firmu, zvolí oblast podnikání, prezidenta společnosti, tiskového mluvčího a další zaměstnance. Opravdu účtují v daňové evidenci, fakturují,
nakupují, vyrábějí výrobky, prodávají je a učí
se je propagovat. Mají tak možnost vyzkoušet
si na vlastní kůži, co podnikání obnáší. Loňští
absolventi studentské firmy v říjnu skládali Mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností
ESP (Entrepreneurial Skills Pass), díky kterému budou mít mezi uchazeči o zaměstnání velkou konkurenční výhodu.
Možnost širšího uplatnění v praxi dává studentům také předmět Projektové a grantové
řízení. Studenti se seznamují s tematikou projektů a grantů, naučí se, jak projekt zpracovat, vést, financovat a zdokumentovat. V obou

Prvním předsedou mysliveckého sdružení se stal v roce 1945
pan Ladislav Musil. V roce 1946 pak Štěpán Holešovský, náměstek Antonín Munzi, jednatel Ladislav Musil, pokladník
V. Steklý a členové Adolf Drobný, František Hlavička, pan
Červený a Alois Němeček. Nájemce honitby představovali
občané Sadské. Za protektorátu byli nájemci honitby Jaroslav
Brych a Jaroslav Bahník. Bory a Kersko tehdy vlastnil Josef
Hyross, kterému patřila i překrásná vila č. 530, pila a továrna
Bromografia u Kaple.
Nyní pečují v zimě o zvěř sadští myslivci. Pořádají též různé
akce jako oblíbenou soutěž „Memoriál Jana Potměšila“. Členové se vždy těší na vzájemný boj v duchu tradic u Pístecké
stezky. Jejich soutěž sledují manželky, kamarádi a hlavně děti.
Jejich výkřiky při dobré trefě vyjadřují spokojenost či naopak
zklamání. I pro děti ze školy sadští myslivci pořádají zábavně
poučný pořad.

Pozorní kolemjdoucí si jistě všimli, že rekonstrukce Mariánského sloupu na sadském náměstí se zase posunula o krok dále. Světci obklopující sloup s Pannou Marií a malým Ježíškem v náručí na vrcholu mají zpět
rekonstruované zlacené berle. Svatý Apolinář, svatý Václav, svatý Florián
a svatý Liborius opět vypadají důstojně.
Barokní památka zdobí náměstí už od poloviny 18. století. Sloup zhotovil roku 1748 podle plánu kutnohorského sochaře B. A. Katterbauera kameník Falknauer. Základ k postavení sloupu byl položen již v roce 1706,
ale trvalo ještě šestadvacet let, než byly shromážděny potřebné prostředky
na jeho vybudování.
‑red‑

Volba povolání je
jedním z prvních
velkých životních
rozhodnutí každého
z nás. Rozhodnutím, jakým směrem
se bude ubírat naše profesní orientace,
ve většině případů ovlivníme podstatnou část svého života. Dovolte nám proto představit naši školu Obchodní akademii v Lysé nad Labem.
Jsme škola s tradicí, která hledí do budoucnosti a dynamicky se rozvíjí, jsme otevření,
vstřícní, ale popravdě musíme říci, že i nároční.
Naši pedagogové se soustavně vzdělávají, aby
mohli žákům poskytnout co nejkvalitnější výuku a zajistit jim ten nejlepší start do profesního
života. Samozřejmostí jsou moderně vybavené
počítačové učebny a učebny jazyků, wi‑fi připojení, interaktivní výuka, mnoho vzdělávacích,
kulturních a sportovních akcí, v neposlední řadě
také odborné praxe žáků v tuzemsku a ve Velké
Británii. Při výuce podporujeme individualitu
každého žáka, poskytujeme prostor pro kreativitu a snažíme se rozvíjet schopnosti tzv. kritického myšlení.
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Lovu zdar
Miluše Borovenová
Myslivecký den pro děti.

předmětech je důležitá týmová spolupráce a otevřená komunikace.
Vážení rodiče, milí uchazeči, srdečně vás
zveme na dny otevřených dveří 1. prosince
od 9 do 12 hodin, 7. ledna od 10 do 16 hodin,
12. února od 10 do 16 hodin, kdy vám naši školu a její kvalitní studijní obory rádi představíme. Návštěvu lze dohodnout také individuálně
kdykoliv.
Ivana Dvořáková, ředitelka

PS: Poznáte na fotografii sadské myslivce? Ti starší určitě.

Tak tady je máte! Sadští myslivci, ale ten úlovek je dost malý, že?
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Sraz vnuků
a pravnuků
rodiny
Veselých

Setkání potomků
z bezmála 110 let
staré fotografie

Před dvěma roky nás napadlo, že bychom se mohli pokusit dát dohromady
rodové linie potomků 11 sourozenců Veselých, kteří žili na přelomu 19. a 20. století v Sadské, počínaje jejich rodiči
Václavem a Annou Veselou, rozenou
Chládkovou. Následně jsme se rozhodli
uspořádat v jejich rodném městě Sadské
velký sraz všech vnuků a pravnuků.
Dvouleté bádání, hledání v archivech a matrikách konečně přineslo úspěch, a tak se 27. října
mohlo uskutečnit poznávací setkání. Sešli jsme
se v restauraci Bowling‑squash. Po občerstvení
následovalo přivítání všech účastníků a promluvila paní učitelka Marie Rytinová o dobách, které si pamatovala z dětství. Pan Jan Houfbauer
promítal historické dokumenty ze Sadské.
Následovalo fotografování jednotlivých větví rodu Veselých a fotografie všech účastníků.
O to se přičinil pan Michal Němeček. Na závěr promítal pan Miroslav Hlavička zajímavou

fotoprezentaci. Ke zhlédnutí byl i celkový rodokmen Veselých, dlouhý 6,5 metru, který zpracoval Jaroslav Knápek.
Datum srazu nebylo vybráno náhodně. Předvečer oslav vzniku 100. výročí naší republiky
jsme vzpomněli na ty, kteří v té době žili, i na ty,
kteří svůj život prožili v období 1. světové války.

Atmosféra jedinečné a nevídané sešlosti byla
vynikající. Děkujeme manželům Bartákovým
za poskytnutí pomůcek k promítání a za skvělou
obsluhu v restauraci.
Anna Knápková a Miroslav Hlavička,
potomci rodu Veselých

Pouť do Ruska k památníku legionářů.
Jeden z nich pocházel ze Sadské
V květnu 2018 uplynulo 100 let od vystoupení Československého armádního
sboru v Rusku proti bolševikům a před
100 lety, na podzim roku 1918, ustupovaly česko‑ slovenské pluky I. divize v boji
s přesilou bolševiků a bez pomoci slibovaných spojeneckých a ruských posil
z Povolží, zatímco se jednotky II. čs. střelecké divize probíjely Uralem k Permu.
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Letos v říjnu jsme proto
jako Československá obec
legionářská uspořádali
vzpomínkovou pouť, jejímž hlavním cílem bylo
uctění památky padlých
československých dobrovolníků u stávajících pomníků v Penze, Syzrani,
Uljanovsku, Pugačevu,
Buzuluku,
Jekatěrinburku, Nižném Tagilu,
Kynu, Kunguru a Kazani
a také jsme se účastnili
odhalení nových pomníků
v Bugulmě a Miassu, kde
je rovněž vepsáno jméno
sadského rodáka A. P. Holešovského.
Jako členka Československé obce a potomek
ruského legionáře jsem měla možnost se tohoto putování zúčastnit. Byla jsem zařazena právě
do skupiny Miass, která měla odhalit pomník
padlým legionářům ve stejnojmenném městě.
Můj prastrýc Apolinář Leopold Holešovský, sadský rodák, totiž padl dne 1. června 1918 ve věku
28 let v zákeřném boji v Zlatoústu a následně byl
uložen v bratrské mohyle na hřbitově v Miassu.
Několik let trvala příprava této cesty na Ural
a teprve letos se mé přání vyplnilo. Mohla jsem

Minulý měsíc za mnou přišla do kanceláře KIC paní Anna Knápková a měla zájem o větší počet suvenýrů ze Sadské.
Samozřejmě jsem byla zvědavá, nač vše
potřebuje. Paní Knápkové se rozzářily
oči a začala mi vyprávět o rodině Veselých, která dříve žila v Sadské, a někteří
potomci zde žijí dosud, včetně samotné
paní Knápkové. Ukázala mi fotku manželů Anny a Václava Veselých pořízenou
v roce 1909 a jejich 11 dětí. V hlavě paní
Knápkové a dalšího žijícího potomka
rodiny pana Miroslava Hlavičky se totiž
zrodil nápad, že potomstvo dětí z fotek najdou a svolají do města předků,
do Sadské. Připraví pro ně program a suvenýry jim nabídnou na památku. Připadalo mi to úžasné a neskutečné a potěšilo mě, že se paní Knápková rozhodla
podělit se s námi o památnou fotografii
a jedinečný příběh hledání a setkání veliké rodiny.

Kolik let je manželům na fotografii?

Anna Veselá, rozená Chládková se narodila
v roce 1850 a Václav Veselý v roce 1846. Měli
spolu celkem čtrnáct dětí, ale dospělosti se jich
dožilo jedenáct. První dítě se narodilo roku 1872
a poslední 1893. Z toho mi vychází, že paní
Anna, tedy moje prababička, byla celých dvacet
let skoro pořád těhotná. Na fotce je jí 59 roků.

Ten malý klouček v pozadí je jejich vnuk?

Ano, to je syn Anny provdané Švarcové, narozen v roce 1906.

Kde se vzal nápad vyhledat potomstvo všech
jedenácti sourozenců z fotky?

Před deseti lety mi tatínek (František
Sommer) předal rodokmen rodu Veselých, který

se poklonit za všechny zbylé pozůstalé, i když
jen příbuzensky vzdálené. Tímto jsem vzdala
úctu i za město Sadská, rodné místo ruského
legionáře A. L. Holešovského, jehož jméno je
rovněž vyryto na pomníku před Kulturním a informačním centrem v Sadské.
Nikdy nezapomeneme na oběti všech pad‑
lých legionářů!
Jitka Fortelná,
rozená Holešovská

končil maminkou. A maminka je dcerou Štěpánky
(na fotce první zleva, druhá řada). Tedy Štěpánka
na fotce je moje babička.
A pak se u nás před dvěma
lety objevil Miroslav Hlavička s tím, že hledá Aničku Sommerovou (to jsem já za svobodna), protože sestavuje rodokmen. Zjistila jsem, že je to
potomek Kačenky, provdané Hlavičkové (na fotce první zprava, druhá řada). Měli jsme velkou
radost ze shledání, měl dokonce u sebe stejnou
fotku. Slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že se
pokusíme vypátrat co nejvíce potomků oněch 11
sourozenců.

To muselo dát neskutečně práce, vždyť se
všechny dívky provdaly, takže jste nemohli
hledat podle jména „Veselá,“ museli jste nejdříve vypátrat, koho si vzaly.

Ano, hledali jsme v matrikách i v archivech,
pomáhali také příbuzní, protože každý z nich
měl od svých rodičů a prarodičů alespoň něco.
Během dvou let jsme dali dohromady dokonce
až pátou a šestou generaci dětí z fotek.

Neměli jste problémy? Stalo se například, že
vás někdo odmítl?

Ne, většinou všichni pomáhali. Jen nové nařízení GDPR nám velmi zkomplikovalo práci při
dohledávání žijících potomků.

Nakonec jste tedy s panem Hlavičkou uspořádali jedinečné setkání všech těchto příbuzných. Kolik se vás sešlo?

Bylo nás přesně šedesát sedm. Jak hosté přijížděli, usazovali jsme je ke stolu podle toho,
ke komu z dětí patřili. Na jednom místě seděla
větev Štěpánky, vedle třeba větev Barborky,

vedle větev Kateřiny a tak dále. Kolikrát se mezi
sebou vůbec neznali nebo se třeba viděli po velice dlouhé době.

Odkud nejdál příbuzní dorazili?

Příbuzní přijeli ze všech koutů naší republiky.
Samozřejmě jich hodně žije i v Sadské a v Třebestovicích, ale přijeli třeba od Hradce Králové, z Humpolce, z Liberce, z Nového Bydžova
a podobně.

Stalo se, že jste od některého z dětí nevypátrali vůbec nikoho?

Bohužel ano. František (pátý z leva druhá
řada) padl v první světové válce a neměl žádné potomky. Padl i Václav (druhý z leva druhá
řada), ale ten měl syna. Jména Františka i Václava jsou vyryta na pomníku padlých na náměstí
v Sadské.

Co máte v plánu teď?

Teď mám v plánu dořešit pátrání po příbuzných Barborky, kteří žijí v Českých Budějovicích, Anny žijících v Napajedlech a dořešit musíme také potomky Václava, kteří žijí v Praze.

Uvidíte se zase? Nebo to byla první a poslední velká akce „potomků dětí z fotky“?

Samozřejmě jsme se na srazu všichni dohodli, že další setkaní uskutečníme za pět let. Určitě
nás bude ještě víc.
Zdenka Hamerová
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Sto let od vzniku
republiky
Dne 15. října se v rámci dějepisu konala soutěž
ke 100. výročí vzniku republiky. Žáky druhého
stupně čekaly otázky zaměřené na období let
1918 až 2018. Některé otázky byly velmi lehké,
ale pár chytáků se tam také našlo. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Kateřina Kališová z 9. B, Pavel
Skála z 8. A, Karel Hula z 7. A a Štěpán Revaj
z 6. A.

Základní škola v Sadské má
inspirovat další školy
Základní škola v Sadské patří mezi školy,
které Česká školní inspekce vybrala do připravovaného projektu, jenž představuje inspirativní příklady praxe. V dopisu o tom náměstek
ústředního školního inspektora Ondřej Andrys informoval starostu Sadské. „Základní
škola Sadská patří v mnoha ohledech mezi
školy, které mohou být skutečnou inspirací
pro ostatní školy stejného druhu a typu, což je
přesně ten důvod, proč jsme se rozhodli tuto
školu do procesu tvorby příkladů inspirativní
praxe zařadit. Zpracovaný příklad inspirativní
praxe bude využíván v rámci činností České

Hoblinková dílna

Tím ale nekončí aktivity věnované tomuto výročí. V hodinách dějepisu probírají žáci „osudové
osmičky“ našich dějin – vznik Československa
(1918), podepsání Mnichovské dohody (1938),
převzetí moci komunisty (1948) a okupaci ČSSR
vojsky Varšavské smlouvy (1968). Připravili
jsme nástěnku s výtvory žáků zaměřenou na období 1918 až 2018 (osoby, události, vynálezy).
V pátek 26. října se konal tzv. Barevný den. Zástupci jednotlivých tříd prvního a druhého stupně si vylosovali barvu, která se stala barvou oblečení celé třídy. V tělocvičně pak žáci v červených,
modrých a bílých tričkách vytvořili trikoloru.
Myslím si, že to je pěkné zakončení výročí 100
let od vzniku republiky.
Kateřina Kališová, 9. B

Nástěnka: Co přejeme
naší republice ke stým
narozeninám?
My ti, republiko, přejeme:
ať se ti dobře daří,
ať jsi plná lásky,
aby se neničila příroda,
aby lidé neházeli odpadky na zem a neplýtvali elektřinou a světlem,
ať máš pořád hodně vody,
ať nemusíš bojovat – aby nebyla válka,
aby si lidé uvědomili, že svět není nějaká
hračka a že si nemůžeme dělat, co chceme,
ať máš spokojené a inteligentní občany,
abys existovala dalších 100 let, aby ses nerozdělila,
abys „vydržela“ co nejdéle,
aby do tebe nenarazil meteorit.
Nástěnku vytvořili žáci 4. C
s paní učitelkou Terezou
Žánovou.
Zapojit se mohl kdokoli.

ZE ŠKOLKY

ZE ŠKOLY

Naše škola domluvila návštěvu paní Lady Cejhonové, která vytvořila v jedné třídě dílnu, při níž
se děti zapojily do práce se dřevem a nářadím.
Třída 1. A vypadala opravdu jako dílna. Dvě
lavice tvořily stůl pro čtyři děti. Na tomto stole
čekala dřevěná prkénka, na kterých děti později
pracovaly.
Nejprve paní lektorka požádala děti, aby se postavily kolem zbývajících lavic poblíž tabule.
Na lavicích leželo různé nářadí. Hned začala
vysvětlovat, k čemu nářadí slouží, jak je důležité
dodržovat bezpečnost práce, aby se nikomu nic
nestalo. Děti ji doplňovaly, protože měly vlastní
zkušenosti a téměř všechna nářadí znaly z domova. Hlásili se nejen chlapci, ale i dívky. Mluvilo se o svěráku, pilce, pilníku, rašpli, vrtačce
na kličku atd. Všichni věděli, že si sami vyrobí
dřevěnou hračku – šneka na kolečkách. A teď už
stačilo jen dodržet pracovní postup a pustit se
do vyrábění.
Každý žák dostal malého dřevěného ohoblovaného šneka, který ještě neměl kolečka. Tato
práce čekala na děti. Brusný papír používaly
na očištění těla šneka, koleček i tyček. Kladívkem potom přiťukaly kolečka na tyčky, které
provlékly otvory ve spodní části těla šneka. Potom už jen doplnily kolečka z druhé strany tyček.
A šnek se mohl vydat na cestu. U dětí na stole ležely ale ještě fixy. To proto, aby se mohl dřevěný
šnek proměnit ve veselé barevné zvířátko. A to se
také stalo. Kdopak si s ním teď doma hraje?

školní inspekce jako národní autority pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání a také jako jeden z nástrojů využitelných
v autoevaluačních aktivitách škol. Počítá se
s přípravou 80 příkladů inspirativní praxe,
které budou průřezově pokrývat MŠ, ZŠ,
SŠ, ZUŠ a některé typy školských zařízení.
Na všem se zatím pracuje, v současnosti se dokončuje prvních 13 příkladů,“ napsal v dopise
pro vedení města Ondřej Andrys. Toto ocenění
nás velmi těší a vážíme si ho.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ
Jak se líbila práce v dílně dětem ze 3. A?
Bylo to super!
Ani jsem nevěděl, že jsem tak šikovný.
Napíšu Ježíškovi, aby mi přinesl nářadí.
To vyrábění mě bavilo.
Až budu velký, budu pracovat se dřevem a vyrábět nábytek.
Škoda, že dílna není každou středu.

Listopad v mateřské škole
Ve všech pěti třídách se
stále něco děje. Například
pilné Berušky se činily. Naučily se připravovat kompot, vařily bramboračku
a pekly štrúdl.
Šikovná Kuřátka ráda
poznávají přírodu, povídají si o zvířátkách, stromech, houbách a o ochraně
přírody.
U nejmladších Lištiček probíhá adaptace a stále se ještě objevují slzičky
z odloučení. I do třídy Lištiček zavítal podzim a spolu s ním tradice spojené s Halloweenem. Strašidelný den i cestu Bludiček si děti náležitě užily
a jevily se jako opravdoví hrdinové.
Třída předškolních Žabiček ráda chodí na vycházky v okolí Sadské
a do lesa. V přírodě hrají spoustu her, staví domečky nebo sbírají různý
přírodní materiál na podzimní tvoření ve třídě.

Děti z předškolní třídy
Delfínků sbíraly a poznávaly na vycházkách přírodniny a tvořily z nich podzimní
postavičky, pouštěly draky,
dlabaly dýně a pekly štrúdl.
Konec
listopadu
je
ve znamení tematického
„dne na ruby“. Navštívila nás také zpěvačka Lída
Helligerová s hudebním pořadem „Půjdem spolu do Betléma“. Ve všech pěti třídách se děti připravují
na adventní čas, chystají vánoční vystoupení ke slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu, vykrajují perníčky, zpívají koledy a těší se na příchod
Mikuláše.
Podrobnější informace o dění v MŠ naleznete na
www.ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Vánoční

pozvánka

Vážení rodiče,
Srdečně vás zveme
na rozsvícení vánočního stromu,
které se uskuteční

Návštěva sdružení
Semiramis
Ve čtvrtek 8. listopadu jsme si v naší třídě 6. A tři
hodiny povídali s Lenkou a Aničkou z organizace Semiramis. První hodinu jsme si vyrobili
jmenovky a povídali jsme si, co je u nás nového.
Zbytek hodiny jsme hráli hru, během které jsme
nesměli mluvit. Hra spočívala v tom, že jsme se
museli pozdravit s co nejvíce spolužáky pouze
zadanými gesty.
Druhou hodinu jsme měli napsat na malý papírek, co nám ve třídě vadí. Zápisy z papírků jsme
postupně četli a vymýšleli naše třídní pravidla,
aby všechno ve třídě dobře fungovalo.
Třetí hodinu jsme pokračovali s pravidly. Potom
nám děvčata ze Semiramis řekla, že máme napsat dopis do budoucnosti. Až budeme v deváté
třídě, tak nám dopis přivezou a přečteme si ho.
Úplně na konci hodiny jsme si četli dotazy vhozené do speciální krabičky. Potom jsme se s Lenkou
a Aničkou rozloučili. Těšíme se na další setkání.
Kristýna Karasová, 6. A
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ve čtvrtek 6. prosince

od 15.30 hodin

v MŠ Sadská na zahradě.

Zahradu rozzářila strašidla
a lampióny
Začátek měsíce listopadu patřil již tradičnímu šestému ročníku strašidelné akce „Cesta Bludiček“, která vedla začarovanou stezkou po zahradě mateřské školy, jež večer také ve spolupráci s místními příšerkami
pořádala.
Lampionky rozzářily temnou zahradu. Strašidlácká cesta byla značená
světélkujícími dýněmi a svíčkami. Malí návštěvníci měli v doprovodu rodičů možnost vidět a plnit odvážné úkoly u nadpřirozených bytostí na připravených kouzelných stanovištích. Počasí nám přálo a celá akce se vydařila. Více jak sto dvacet dětí splnilo „strašidlácké vysvědčení“ a obdrželo
odměnu za statečnost i diplom za odvahu. Již se všichni těšíme na příští
rok, protože Bludičky k naší školce už zkrátka neodmyslitelně patří.
Děkujeme za pomoc a spolupráci seniorům z DPS v Sadské, jmenovitě
paní Jitce Němcové a panu Jindřichu Mariánkovi, kteří se aktivně podíleli
na zadávání skládacích úkolů dětem. Děkujeme také strážníkům Městské
policie Sadská, kteří zajišťovali bezpečnost všech návštěvníků.
Marcela Kalicovová

Přijďte si společně zpříjemnit
adventní čas.
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Z KULTURY

Z KULTURY

Advent doba
radosti

Mnoho lidí má v době před Vánoci adventní
věnce a díky rozsvěcení vánočních stromů
na náměstích našich obcí i měst ví, kdy
začíná advent. Ale co vlastně znamená
advent a jak ho máme prožívat? Pro většinu
lidí je to doba, kdy se hodně uklízí, ještě více
nakupuje a peče se cukroví. Pro děti školou
povinné a jejich rodiče je to doba besídek,
koncertů, akademií, …
Jenže advent je především doba radostného
očekávání. To slovo advent znamená příchod
a to, co má přijít, není jen pěkný večer
u stromečku s hromadou dárků a s radostí
obdarovaných. Ten, kdo má přijít a kdo
k nám přichází, je Ježíš Kristus. Dobro
samo, nejvyšší Pravda a Láska k nám
přichází v malém dítěti, abychom se nelekli
a neutekli, abychom vydrželi a vyslechli si tu
radostnou zprávu o příchodu někoho, kdo
nás chce zachránit.
Spisovatel a kněz Jakub Deml si postěžoval:
„Kdekdo nás kritizuje, kdekdo nás napravuje,
ale nikdo nám nepomůže.“ Možná můžeme
mít někdy podobný pocit. Advent je radostná
zpráva, že přichází Všemohoucí a chce nám
pomoci. Ne vždy nám pomáhá podle našich
představ, neřeší věci mávnutím kouzelného
proutku, ale pomáhá tím, že je s námi a chce
pro nás jen to nejlepší. Ježíš se ale nevnucuje,
čeká, zda ho pozveme, aby přišel. Je to
návštěva, která sice nenaplní naši ledničku
a spíž, ale může naplnit naše srdce, pokud
mu dovolíme vstoupit. Tak to je advent –
doba radosti.
P. Jaroslav Krajl,
farář Římskokatolické farnosti Nymburk

INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

NENÍ MAKLÉŘ JAKO MAKLÉŘ
Pokud prodáváte či kupujete byt a vezmete si k ruce realitního
makléře, tak věříte, že je to profesionál a člověk na svém místě.
Ale vždy to tak být nemusí.
Ještě před měsícem mohl klidně prodávat auta a o realitním
trhu nevědět nic. Od takového „odborníka“ opravdu kvalitní služby
čekat nemůžete, ani kdyby se snažil sebevíc.
Jenže jak poznat skutečně dobrého, profesionálního makléře?
Pomoci by mohla „certifikace“, jejíž vznik podporuje realitní
společnost RE/MAX společně s Českou společností pro jakost –
totiž první nezávislá celostátní certifikace realitních makléřů
podle mezinárodních norem ISO.
Certifikace CRMISO zaručuje kvalitu poskytovaného servisu
a především přispívá k tomu, aby se lidé mohli objektivně
rozhodovat, komu svěří svoji nemovitost k prodeji či pronájmu,
na koho se obrátit pro radu či pomoc v oblasti nemovitostí.
Zájemce o certifikát musí vypracovat nelehkou seminární práci,
složit před nezávislou komisí náročnou písemnou i ústní zkoušku
a přesvědčit ji tak o svých znalostech.
Jsem ráda, že se konečně něco takového v možnostech
vzdělávání realitních makléřů u nás v ČR objevilo, a věřím

(a doufám), že realitní obor díky této možnosti vzdělání získá
na důvěře obyvatel České Republiky.
Oddělí makléře, kteří konají svou práci svědomitě, od těch, kteří
se chtějí pouze přiživit na důvěře lidí, kteří právě díky jim právem
koukají na realitní makléře (a bohužel i na ty poctivé) skrz prsty
a s obavou.
A protože mě hodně trápí tento „pohled lidí“ na nás, realitní
makléře, a protože mě moje práce opravdu baví a chci poskytovat
ten nejlepší servis pro mé klienty, tak jsem se rozhodla, že
se do toho pustím a pokusím se tuto
certifikaci získat.
Chci prokázat ve své práci znalosti, které
jsou hodny „Certifikovaného realitního
makléře ISO kvalifikace v realitách“
a s pomocí mých kolegů narovnat pohled
na realitní trh a makléře v České republice.
Držte mi palce, jdu na to!
Martina Boušková,
Vaše realitní makléřka pro Sadskou a okolí
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Knižní novinky v městské knihovně
Radka Třeštíková – Veselí

Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě
možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit.
Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky
na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma
jsou odpovědi.

Pavel Kolář – Labyrint pohybu

Pavel Kolář v rozhovorech s novinářkou Renátou
Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm
sehrává náš mozek a třeba i špatné geny, stres,
přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality, touha „užívat si“ a podobně. Odhaluje
překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu
se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá. Proč nás bolí rameno, když máme nádor
plic? Proč magnetická rezonance nic neobjeví,
i když nás záda pekelně bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti druzí? Proč si tsunami fotíme, místo abychom před
ní utíkali?

Marek Toman – Neptunova Jeskyně

Láska, vlastenectví a architektura – román
o živlech, které hýbou dějinami. Osud svérázného
hrdiny, sochy Neptuna z Grébovky, na pozadí společenských, politických a architektonických proměn
pražských Vinohrad od konce 19. století až po současnost. Kamenný Neptun ožívá a zapojuje se do čilého pracovního i vlasteneckého cvrkotu kolem

sebe. Pomáhá Mořici Gröbemu budovat „ráj na zemi“, chodí do Sokola,
ale i k turnerům či do synagogy. Milostné pletky má postupně s Češkou,
Němkou i Židovkou. Je svědkem jedné války, druhé války a měnících se
režimů, lesku i bídy světa…

Antonín Jirotka – Vražda za oponou

Většina mých rozumných a cílevědomých spolužáků měla o posledních vysokoškolských prázdninách
jasnou představu. Zcela ideální je sbírat zkušenosti
někde v zahraničí, navazovat známosti, obchodní styky a jiné pitomosti. Já jsem všechny podobné
příležitosti ignorantsky odmítal a představoval si,
že nebudu plánovat vůbec nic. A pak mi do oka padl
ten inzerát… Kočovná divadelní společnost Macbeth
hledá řidiče. Jak snadno se z pohodového léta s příchutí piva a bohémské atmosféry stane detektivní
vyšetřování? A jak se vypořádat s tím, že se ocitnete
v roli hlavního podezřelého? Své o tom ví Tomáš.

Sarah Pekkanen – Manželka mezi námi
Která je ta druhá? Psychologický thriller o manželství, zradě a nebezpečných pravdách.
Ponořte se do příběhu Vanessy Thompsonové…
Budete si myslet, že čtete o žárlivé ženě, která je
posedlá snoubenkou svého bývalého muže. Bude
vám připadat příšerná a pochopíte, proč ji manžel
opustil a našel si náhradu. Budete si jistí, že znáte
všechny jejich pohnutky i detaily tohoto milostného
trojúhelníku. Jenže ať už si myslíte cokoli, mýlíte se.
Dokážete číst mezi řádky a odhalit pravdu dřív, než
obrátíte na poslední stránku?

Mikaela Bley – Příliš horké léto

Reportérka krimi zpráv Ellen Tammová odjíždí jednoho horkého srpnového dne ze Stockholmu domů.
Poslední případ příliš rozčeřil vzpomínky na její minulost, a tak se teď vrací na místo, kde všechno začalo – tehdy osmiletá Ellen přišla za tragických okolností
o sestru dvojče. Cestou se dozvídá, že se nedaleko našlo tělo mrtvé ženy, kterou někdo ubil k smrti. Jenomže
ženu podle všeho nikdo z místních neznal a její vražda
otřese celým městečkem. Ellen začne po osudu záhadné ženy pátrat, čím víc se však případem zabývá, tím víc se vynořují její
vlastní zasuté vzpomínky. A vychází najevo, že ve zdánlivě idylické vesničce není nic, jak se zdá – a to ani smrt Elleniny sestry.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
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Kostel ozdobí výstava betlémků

Co nás čeká v zimě
Než se nadějeme, bude tady zima, dlouhé večery, vůně svíček a skořice. Ráda
bych tedy aspoň trošku upoutala vaši
pozornost a třeba některé zimní odpoledne či večer strávíte vy nebo vaše děti
s námi.
Vánoční strom rozsvítíme 2. prosince v neděli
a jsme rádi, že nám s tím pomůžou děti z mateřské školky, ze základní školy a o občerstvení se
postarají hasiči. Oslovujeme i stánkaře, ale to
víte, přece jen jsou to obchodníci, mají své zajeté štace, tak nikdy dopředu nevíme, kdo nakonec přijede.
Samozřejmě plánujeme adventní koncert
v kostele ve spolupráci s římskokatolickou farností Nymburk. Tentokrát přivítáme Janu Heryánovou ‑ Ryklovou v doprovodu varhan.

Ani knihovna nezůstane pozadu. Každou
středu odpoledne se pro děti konají workshopy
a na Mikuláše bude určitě nadílka.
V mrazivém lednu se pak můžou děti provětrat putováním s pohádkovými postavami.
Loňská Sněhová královna měla velký úspěch,
doufáme, že se neztratí ani pohádkové bytosti se
svými krásnými dekoracemi a odměnami u stromu splněných přání.
Společenský ples města Sadská by se měl konat v únoru. Ale protože jsou jarní prázdniny
a vy budete možná na horách, odsunuli jsme ho
na první víkend v březnu. Příměstský tábor a výlety o jarních prázdninách samozřejmě budou
také.
A nyní jen lehce nahlédneme do vzdáleného
jara. Divadelní přehlídka Klicperovy divadelní
dny má pevně stanovené datum zakončení a to
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14. dubna 2019. Zahájení bude přizpůsobeno
počtu souborů, kterým jsme se v 21. ročníku
snažili vyjít vstříc. Zahájení přehlídky tedy bude
známo až koncem ledna 2019.
A co ještě? Mezi stěžejními většími akcemi
bude spousta těch menších jako vždycky. Například cestopisná beseda o Islandu, nejrůznější pohádky pro děti i pořady pro seniory. I když
v domě bývalého muzea, či bývalé školy, chcete–li, nemáme zatím reprezentativní a hezké
prostory, doufáme, že nám zachováte přízeň,
a že se na pořádaných akcích budete cítit dobře.
A pokud vám něco bude chybět, víte, že každý
dobrý reálný nápad vítáme.

V kostele sv. Apolináře v Sadské se bude konat výstava betlémků. Zájemci se mohou přijít podívat na Štědrý den 24. prosince od 14 do 16 hodin a na první svátek vánoční 25. prosince také od 14 do 16 hodin. Kdo
by si chtěl vyrobit i vlastní betlémek a rád by jej na výstavu zapůjčil, bude
velmi vítán. Hotový betlém může dovézt do neděle 23. prosince přímo do
kostela mezi 10: 45 a 12:30.
Farníci ze Sadské

Zdenka Hamerová

V pondělí 10. prosince navštíví Sadskou léčitel Rudolf Pitra.
Působit bude v 1. patře KIC na Palackého nám. 257.
Objednat se můžete na telefonních číslech
352 595 378 nebo 325 594 329.

INZERCE

Lampionový průvod
Před svátkem sv. Martina panovaly krásné podzimní dny
a tak kdo mohl a měl lampion, ten za námi přišel 9. listopadu
do skautského areálu na Husínku.
Svatý Martin se svou družinou vozil děti až do setmění na koni, k tomu
je kejklíř Pet zabavil bublinami, soutěžemi a kouzlením. Kdo měl chuť,
opekl si na ohni špekáček, děti si daly čaj a rodiče se občerstvili limonádou
či horkými nápoji. Po setmění se dlouhý světýlkový průvod v čele s koňmi
vydal do města, prošel přes náměstí, kolem školy do Spálené ulice a Husovou ulicí zpět na Husínek.
Děkujeme, že jste přišli a strávili příjemný večer s námi. Děkujeme také
Junáku SH74 a Městské policii za spolupráci a v neposlední řadě také
panu Tomáši Bělskému a jeho koním.
Zdenka Hamerová

ZE SPORTU
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Minižákyně ve všech kategoriích zatím bez porážky

Skautská expedice IQ
Landia Liberec

Sezóna 2018/2019 začala pro všechny basketbalové „minitýmy“ skvěle. U starších družstev se to vzhledem k výsledkům minulého
roku očekávalo, nejisté byly výsledky našich
nejmenších – U11. Ty ale válí stejně, jako jejich
starší spoluhráčky. V soutěžních utkáních zvítězily hladce ve všech střetnutích a soupeřům
navíc nadělily vždy stovku. Tato část sezóny
není však nejdůležitější. Důležitá je pro nás
kvalifikace na MČR, která se rozehraje v Sadské dne 8. prosince.

V sobotu 3. listopadu podniklo naše Skautské středisko Junáka
ze Sadské velkou jednodenní akci nazvanou Expedice IQ Landia Liberec.
Moderní budova o čtyřech patrech, doslova napěchovaná všemi možnými vědecko‑technickými vymoženostmi, které si můžete přímo osahat,
vyzkoušet, nebo se jen v úžasu dívat. Viděli jsme a hlavně slyšeli zpívající
blesky, které dokázaly zahrát nejen ústřední melodii z filmu Piráti z Karibiku, mohli jsme si pohovořit s humanoidem, tedy s robotem s umělou
inteligencí, vyzkoušet si na vlastní kůži, jak silný je vítr při hurikánu, jak se
hýbe země při zemětřesení. Odkrývali jsme v písku dinosauří kosti, robotickou rukou kosmické lodi přesouvali kameny, laparoskopicky operovali
srdce, kreslili obrázky, které pak „tekly“ z vodopádu. Zkoušeli jsme svou
sílu i důvtip při sestavování nejrůznějších hlavolamů a další a další věci,
které nejde ani všechny vyjmenovat. Samozřejmě jsme navštívili i Planetárium ve čtvrtém patře, kde jsme se zábavnou formou dověděli plno zajímavých věcí z okolního vesmíru.
Domů jsme se vrátili nabiti neskutečnými zážitky, poučeni a unaveni,
ale bylo to super!
Michal Němeček

OMLUVA
V minulém čísle jsme publikovali článek Pavla Mazánka o úspěchu
zdejších badmintonistů. V textu se ovšem objevila tisková chyba,
za kterou se tímto omlouváme. Badmintonový oddíl letos neslaví sté
výročí od založení, ale desáté.
Jolana Boháčková

Slavili jsme deset let
V neděli 18. listopadu jsme se znovu po deseti letech sešli k benefičnímu utkání při příležitosti výročí otevření přístavby školy. Stavba několika
učeben, kluboven pro družiny a tělocvičny byla pro kvalitu výuky velmi
důležitá. Proto jsme se snažili pozvat aktéry, kteří tuto důležitost podtrhují. Utkání pracovníků České televize, herců z filmu Zlatý podraz
a zástupců školy, rodičů a města
přineslo výtěžek pro Hospic Sv.
Jiří v Chebu a Tachově. V závěru akce došlo také na spoustu
společných fotografií, podpisů
a dárků.
Blanka Žánová,
ředitelka školy
INZERCE

Můj vánoční dárek pro Vás: STĚHOVACÍ VŮZ na dva dny ZDARMA.
G8 Reality Nymburk

M: +420 602 681 581
E: martina.bouskova@re-max.cz
W: www.martinabouskova.cz
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Přeji Vám krásné prožití
Vánočních svátků!

V žákovské lize kralují naše hráčky skupině U14,
postup do extraligy mají jistý. Jediným týmem, kterému se nepodaří do extraligy postoupit, je zřejmě
U15. Bohužel zranění a nemoci limitují hráčky, které do této kategorie patří, a tak hrajeme tuto soutěž
převážně s mladšími. V tomto věku je to již velká nevýhoda, ale přináší to spoustu zkušeností mladším
hráčkám.

HLEDÁ SE POMOCNÁ SÍLA
DO KUCHYNĚ A ÚKLIDOVÉ
ČETĚ V HOŘÁTVI!
Společnost KIMM Invest s.r.o. v Technologickém parku
Hořátev hledá do svého týmu šikulu, který se umí postarat
o pořádek v prostorách ubytovny, a umí se postavit
i k výdeji jídla. Nebojí se smetáku, ani vařečky.
Co k této práci potřebujete:
Výuční list
Potravinářský průkaz výhodou NIKOLIV PODMMÍNKOU
Pečlivost, samostatnost a smysl pro kolektivní zodpovědnost
Co Vám můžeme nabídnout za dobře odvedenou práci?
2x pololetní prémie
Práce v jednosměnném provozu
5 týdnů řádné dovolené
Příspěvek na stravu
Líbí se Vám naše nabídka? Pak nám zavolejte na tel. číslo

325 545 450, 770 102 744,
nebo nám pošlete svůj životopis na personalni@tph.cz
Technologický park Hořátev 104
Těšíme se na Vás.

Blanka Žánová,
ředitelka školy

Kdo první objedná, má dítě ZDARMA !!!
DÍTĚ ZDARMA v klubovém
hotelu s česky hovořící
animátorkou… to je hotel
Castille na Djerbě!!!
Exkluzivně v naší kanceláři
dostanete jedno dítko do
12-ti ZDARMA. Platí při
objednávce do 20.12.2018
Dítě zdarma je pouze pro
první dítě v jednom termínu,
tudíž neváhejte!!!
Záloha pouhých 1500,-/os !!!
V termínech červen - září
2019 s odletem z Prahy
Rodinné pokoje bez příplatku.

Více info v naší kanceláři nebo
na tel. č. 775 622 333

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091
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