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Hasiči měli v roce 2020 plné ruce práce
Letos jsme vyjížděli celkem k 47 událostem
všech kategorií. Zasahovali jsme při požárech
rodinných domů, lesních porostů, trávy, při odstraňování polomů i při dopravních nehodách.
Nechyběly ale ani různé „neobvyklé“ výjezdy.
Okysličovali jsme vodu při úhynu ryb na jezeře, po‑
máhali jsme též při vyproštění koně, který se propadl
do montážního kanálu, zachránili jsme poštolku za‑
motanou do větví, a co bychom to byli za hasiče, kdy‑
bychom nezachránili alespoň jednu kočku ze střechy.
Naposledy jsme vyjeli na signál požárních hlásičů
do domu s pečovatelskou službou v Sadské.
Mimo jiné jsme také zajišťovali požární dozor nad
novoročním ohňostrojem na náměstí. Dozorovali jsme
ples města Sadská v místní sokolovně, soutěž „O Želez‑
ného psa“ u jezera v Sadské a Pivní festival v Hospůdce
Sokolovna v Sadské.
Preventivní činnost v letošním roce probíhala převáž‑
ně na sociálních sítích. Zajímavou akcí byla přednáška
pro obyvatele domu s pečovatelskou službou zaměřená
na správné chování při vypuknutí mimořádné situace.
Mnoho tradičních akcí se nekonalo
S mladými hasiči jsme se začátkem ledna zúčastnili
zimního soustředění ve Vítkovicích a zopakovali si do‑
vednosti na dopravních prostředcích určených pro sně‑
hový povrch. Ne všichni umíme tyto prostředky řádně
ovládat a ošetření na chirurgické ambulanci se nám ne‑
vyhnulo, naštěstí se nejednalo o vážný úraz a soustře‑
dění mohlo pokračovat.
Po návratu jsme se začali scházet dvakrát týdně
a připravovali jsme se na plnění odznaků odbornosti
a malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima
dětí“. 25. ledna se mladí hasiči zúčastnili dobrodružné
hry Pašerácká stezka. Pravidelně jsme se scházeli až

do 12. března. Poté jsme naši činnost přerušili a obno‑
vili až v červnu, kdy jsme si jeli zazávodit v požárním
útoku do Pňova.
Naše hlavní každoroční kulturní aktivity, jako jsou
čarodějnice, dětský den, rozsvícení vánočního stromu
a především dlouho plánované oslavy 130. výročí zalo‑
žení našeho sboru, se vzhledem k nastalé letošní situaci
neuskutečnily.
Soustředění u jezera
Poslední červencový týden jsme tradičně strávili u je‑
zera v Sadské na soustředění. Letošním tématem byli
překvapivě hasiči. Děti si celý týden zkoušeli práci pro‑
fesionálních hasičů včetně výjezdů a odborné i fyzické
přípravy. V rámci soustředění si děti napsaly testy pro
získání odznaků odbornosti a připravovali se na závod
ZPV.
Bohužel kvůli zhoršení epidemiologické situace bylo
zahájení hry Plamen zrušeno. My jsme na poslední
chvíli závod uskutečnili pro naše malé hasiče v lese ko‑
lem jezera.
K naší dobrovolné činnosti nesmíme zapomenout
ještě připočíst školení, výcvik a údržbu techniky, výstro‑
je a výzbroje. Když si vše pěkně sečteme, vyjde nám ne‑
malé číslo. Dobrovolně jsme letos odpracovali celkem
2 631 hodin, v nichž nejsou započítána soustředění. Je
to o téměř 2 tisíce hodin méně než v roce 2019, což bylo
zapříčiněno epidemiologickými opatřeními a zákazy
shromažďování většího počtu osob během období na‑
šich největších sezónních aktivit.
Závěrem nám dovolte poděkovat za podporu a po‑
přát všem, abychom se v tom příštím roce mohli
ve zdraví setkávat na kulturních akcích a ne u vás doma
při mimořádných událostech.
Hasiči Sadská

ZDARMA
Milí spoluobčané,
rok 2020, který právě končí,
byl opravdu zvláštní. Na jeho
počátku jsme nikdo z nás
netušili, že přijde celosvětová pandemie, která přinese
spoustu nemocných, paniku,
hospodářské potíže a dlouhá
nepříjemná omezení našeho
obvyklého způsobu života.
Ze začátku jsme se všichni
semkli, pomáhali bližním
a šili roušky. V létě se zdálo,
že jsme nad nemocí zvítězili
a radovali jsme se z návratu
k běžnému životu. Bohužel
se virus na podzim vrátil zpět
a teď to vypadá, že tady s námi
zůstane ještě minimálně několik dalších měsíců.
Je pochopitelné, že nás
všechna opatření po takové
dlouhé době rozčilují, a že
nám vadí. Vydržme to ještě
pár chvil, brzy bude k dispozici očkování a pak se nám snad
podaří tuto nemoc porazit.
Vzpomeňme teď na konci
roku, že virem způsobujícím
nemoc covid-19 se během tohoto roku nakazilo skoro dvě
stě z nás, a že čtyři z našich
spoluobčanů zemřeli s touto
nemocí. Buďme nadále ohleduplní a pomozme hlavně lidem, pro které je tato nemoc
nebezpečnější, tedy starším
a nemocným spoluobčanům.
Vánoce si určitě dokážeme
všichni krásně užít i bez velkého nakupování a hromadných
oslav. Vždyť nejkrásnější Vánoce jsou v kruhu rodiny. Potěšme
své rodiče i děti dárky ze srdce
a projevením vzájemné lásky.
Přeji nám všem, aby příští rok
2021 byl ve znamení úplně jiné
nálady. Abychom se mohli zase
postupně vrátit k normálnímu
způsobu života a přestali se
bát o své nejbližší.
Přeji vám krásné Vánoce
a opravdu hodně zdraví v novém roce 2021!
Milan Dokoupil
starosta
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 18. listopadu 2020
Rada města schválila:
záměr města prodat část pozem‑
ku parc. č. 2211/1, o výměře cca
24 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
servisní smlouvu o zajištění ser‑
visu zařízení EZS v DPS Sadská
č. 1137 s firmou GS Nymburk,

za cenu 11 384 korun bez DPH
ročně
Rada města vzala na vědomí
oznámení ředitelky MŠ Sadská
Dany Kaplanové o uzavření MŠ
Sadská ve dnech 23. 12. – 31. 12.
2020 včetně.

Modrá hvězda z důvodu uzavřené
restaurace v důsledku opatření pro‑
ti SARS CoV‑2.
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Rada města prominula splát‑
ky ve výši 3 650 korun za proná‑
jem předzahrádky před hotelem

za účelem umístění pouťových
atrakcí na posvícení na období
2021 až 2022 za nájemné 20 tisíc
korun ročně
dodatek č. 3/2020 ke smlouvě
o svozu a nakládání s odpadem
s firmou NYKOS, a.s., kterým se
ukončuje pronájem 20 ks hnědých
nádob 240 l (původně 170 ks, zbý‑
vá 150 ks)
dodatek č. 1/2021 ke smlouvě
o svozu a nakládání s odpadem
s firmou NYKOS, a.s., kterým se
mění ceny plnění pro rok 2021
a přidává se prohlášení o možných
změnách v případě účinnosti nové‑
ho zákona o odpadech
dodatek č. 1 ke Smlouvě o spo‑
lupráci č. 137/2019 s firmou
ISES, s.r.o., kterým se prodlužu‑
je účinnost předmětné Smlouvy
do 31. prosince 2022. Důvodem
je připravované schválení nové‑
ho zákona o odpadech s účinností
od 1. ledna 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Rada města prodloužila termín
výpovědi nájemní smlouvy o ná‑
jmu nebytových prostor v č. p. 257
s paní M. H. do 31. března 2021.
Zároveň RM z důvodu povinného
uzavření provozovny (covid-19)
v podzimních měsících 2020 roz‑
hodla o prominutí nájemného
na období prvního čtvrtletí 2021
Dodavatel zemního plynu
Dodávka zemního plynu byla vy‑
soutěžena pro město Sadská v auk‑
ci na komoditní burze PXE pro ob‑
dobí 1. ledna 2022 až 1. ledna 2024
za 419 korun za 1 MWh, dosavadní
cena je 675 korun za 1 MWh. Nej‑
nižší cenu nabídla Pražská plyná‑
renská, a.s. Rada města schválila
jako dodavatele zemního plynu pro
město Sadská pro zmíněné období
za výše uvedenou cenu firmu Praž‑
ská plynárenská, a.s.

Co s větším množstvím bioodpadu v zimě?
Biodvůr je od 1. prosince do půlky března uzavřen.
Ale co když se vám doma během zimy nahromadí ně‑
jaké větší množství větví, listí, nebo trávy? Je možnost
vyjednat si po předchozí domluvě individuální uložení
odpadu na biodvoře na telefonním čísle 604 447 505,
nebo si můžete přímo objednat, dle daného ceníku,

Kam se stromečky
po Vánocích?

Pokud doma netopíte dřevem či uhlím a máte doma
krásný rostlý stromeček, budete po Vánocích určitě
řešit problém, kam s ním? Jednoduše jej odstrojený
doneste na některé sběrné místo ke kontejnerům,
odkud je budou zaměstnanci údržby města průběžně
odvážet. Nebo jej dovezte přímo na sběrný biodvůr
a hoďte přes plot do zadní části, kde se skladují
větve.
Michal Němeček

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:
Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

Ze zasedání Rady města Sadská dne 2. prosince 2020
Rada města schválila:
rozpočet příspěvkových organi‑
zací ZŠ Sadská, MŠ Sadská a KIC
města Sadská na rok 2021
střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkových organizací ZŠ Sad‑
ská, MŠ Sadská a KIC města Sad‑
ská na rok 2022 až 2023
podání žádosti o poskytnutí
dotace na projekt „Obnova Raší‑
novy ulice“ z podprogramu Pod‑
pora obnovy a rozvoje venkova,
DT Podpora obnovy místních ko‑
munikací na základě výzvy Mini‑
sterstva pro místní rozvoj k podá‑
vání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2021
realizaci stavební zakázky „Sad‑
ská, chodník Podskalí – Dr. Soko‑
la“ firmou HALKO stavební spo‑
lečnost, Kolín 2, za cenu 453 426
korun bez DPH
nájemní smlouvu na pronájem
části pozemku p. č. 1715 na Pa‑
lackého náměstí paní J. Třískové

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

odvezení bioodpadu (Multicar, či velkoobjemový kon‑
tejner Avia) na telefonu 602 496 028.
Jen prosím neházejte nám nejrůznější bioodpad
přes plot (vyjma vánočních stromků), ani nenechávej‑
te pytle s bioodpadem opřené o vrata.
Michal Němeček

Ústředna: 325 546 600
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Správce hřbitova:
728 142 619
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

OMEZENÍ PROVOZU
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SADSKÁ
od 23. prosince
do 31. prosince 2020

Středa 23. 12.
8.00 – 13.00
Pondělí 28. 12.
8.00 – 13.00
Středa 30. 12.
12.00 – 17.00
Mimo uvedenou dobu
bude budova MěÚ Sadská
uzavřena.
DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ:
V pondělí 28. 12. budou
v roce 2020 naposledy ote‑
vřeny pokladny MěÚ Sad‑
ská, kdy lze přijímat platby,
a to včetně plateb plateb‑
ními kartami. Ve středu
30. 12. budou všechny po‑
kladny z provozních důvo‑
dů uzavřeny.
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Pohodlnější platby
z domova
V souvislosti se stávající situací a zároveň pro pohodlnější přístup k platbám město Sadská od ledna 2021 umožňuje provést
platbu poplatků za odpady a psy bez návštěvy radnice.
Pokud se rozhodnete této možnosti využít, je nutno zaslat předem e‑mail
na adresu kazdova@mesto‑sadska.cz nebo desenska@mesto‑sadska.cz.
V e‑mailu je nutné uvést tyto údaje:
Odpady
 jméno a příjmení všech poplatníků, za které chcete zaplatit (včetně dětí
starších tří let)
 rok narození všech poplatníků
 adresa trvalého pobytu nebo adresa a číslo bytu, domu nebo chaty, pokud
v objektu není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu
 velikost a počet popelnic na směsný odpad
Psi
 počet psů
 celé jméno a adresa majitele
Na základě vašeho e‑mailu vám bude zpět zasláno číslo účtu a variabilní
symbol, který uvedete při platbě bankovním převodem. Po připsání platby
na účet města vám budou doručeny do poštovní schránky známky na popel‑
nice pro směsný odpad zároveň s kartičkou na odpadní dvůr.
CENÍK
Poplatek za odpady
 660 Kč za osobu trvale hlášenou vyjma osob, na které se vztahuje osvobo‑
zení dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019
 660 Kč za dům, byt nebo chatu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu.

Případnou změnu majitele je nutno ohlásit do 15 dnů od této skutečnosti (lze
vyřídit e‑mailem).
Poplatek ze psů
 200 Kč za prvního psa v rodinném domě
 300 Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
 500 Kč za prvního psa v bytovém domě
 1 000 Kč za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě
 100 Kč za prvního psa v rodinném domě osoba starší 65 let
 200 Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě osoba starší
65 let
 200 Kč za prvního psa v bytovém domě osoba starší 65 let
 300 Kč za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě osoba starší
65 let
Poplatek platí všichni majitelé psů vyjma osob, na které se vztahuje osvobo‑
zení dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019
V případě úmrtí psa je nutné ho odhlásit z evidence, v případě pořízení
nového psa ho do evidence přihlásit (i během roku). Oboje lze vyřídit také
e‑mailem. Pes se platí od věku tří měsíců.

Pomoc lidem v nouzi
V této náročné době se může stále více občanů nacházet
v nepříznivé sociální situaci. Stejně jako dosud poskytuji jako
sociální pracovnice Městského úřadu Sadská základní i odborné sociální poradenství, mohu zprostředkovat spolupráci
s dalšími organizacemi, které se zabývají např. dluhovou problematikou.
Nebojte se na mne obrátit, a pokud byste věděli o někom, kdo by ve va‑
šem okolí takovou či jinou pomoc potřeboval, doporučte mu prosím
naše služby. Nemáte‑li možnost přijít přímo na úřad, není problém se

domluvit na osobním setkání ve vašem prostředí. Ochranné pomůcky jsou
samozřejmostí.
Závěrem bych chtěla zmínit, že jsme se již podruhé zúčastnili projektu
Diakonie českobratrské církve evangelické „Krabice od bot“, který podpo‑
ruje rodiny s dětmi. Cílem je obdarovat děti z nepříznivých sociálních pod‑
mínek a jsme rádi, že prostřednictvím tohoto projektu jsme mohli obdarovat
daleko více dětí než v minulém roce. Děkujeme všem dárcům.
Přeji všem pevné zdraví.
Jitka Nedělová,
sociální pracovnice Městského úřadu Sadská

Fotosoutěž

V minulých Sadských novinách byl snímek pomníku Mistra Jana Husa, stojící nyní v parčíku na rozhraní ulic Husova a Tylova. Ten původně stával v parku „u Bahníkova mlýna“,
na rozhraní ulic Pražská a Třebízského. Jako první správně odpověděla paní Jana Roubíčková.

 OTOHÁDANKA
F
NA TENTO MĚSÍC:
Kde v Sadské najdete tenhle dnes již zapomenutý krámek?
Své odpovědi s názvem místa a ulice, kde krámek najdete, zasílejte
od pondělí 28. prosince (ne dříve!) na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz‚
nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu
Městského úřadu Sadská. Případně můžete odpověď vhodit do poštovní
schránky na radnici.
Michal Němeček
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KULTURA

Rozcestí a Vánoce
Po většinu roku (kromě letních prázdnin) se letos nekonala
Rozcestí stejným způsobem jako uplynulých osm let – tedy
každou středu v KICu či jiných prostorech. Původně jsme zamýšleli, že v roce 2020 budeme jednou měsíčně pořádat besedy či výtvarnou dílnu a k tomu dvakrát měsíčně taková menší
setkání v domácích podmínkách. Před pandemií se jich pár
stihlo zrealizovat, například lednová beseda o Tanzánii.
Většina
veřejných
akcí ale musela být jak
na jaře, tak na podzim
zrušena či se sice kona‑
la, ale s výrazně omeze‑
nou účastí – např. květ‑
nové Sázení květin pro
město, anebo podzimní
beseda o historii Sadské
s Honzou Hofbauerem.
Protože jsou před
námi Vánoce a konec
kalendářního roku, chci
alespoň touto cestou
každému z vás popřát
pokoj, světlo doprostřed
jakýchkoli temnot a stesků, lásku a radost. Přeju vám, aby se vám dařilo dob‑
ře, a abyste mohli zakoušet Boží požehnání. Přeju vám naději pro další dny
v budoucnosti a odvahu do nových situací.
V Janově evangeliu se o Ježíši nemluví jako o miminku, kterému si můžete
napsat o dárečky pod stromeček, ale jako o NADĚJI pro celý svět. Tam, kde
je splín, úzkost, bezradnost, deprese, starosti a ztráta víry v lepší zítřky, tam,
kde je bolest z odchodu blízkých či jakákoliv jiná tma, tam všude platí verš:
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
Ať už budou v Sadské svátky bílé nebo na blátě, kéž pro vás jejich posel‑
ství nezůstane skryté a kéž si můžete ze srdce zazpívat: „Nám, nám narodil
se Kristus Pán“.
Zuzana Sedláčková,
za tým křesťanů z Rozcestí a z Apoštolské církve
INZERCE

Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Apolináře v Sadské
Neděle 20. prosince – 11.15 H. 4. neděle adventní
ČTVRTEK 24. prosince – 20.00 H. Štědrý den (tzv. půlnoční)
PÁTEK 25. prosince – 11.15 H.

Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
Neděle 27. prosince – 11.15 H. Svátek Svaté rodiny
STŘEDA 1. ledna – 11.15 H.

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
Neděle 3. ledna – 11.15 H. 2. neděle po Narození Páně
Neděle 10. ledna – 11.15 H. svátek Křtu Páně

S ohledem na epidemiologickou situaci je vyhrazena možnost
změny. Aktuální situaci sledujte na
http://nymburk.farnost.cz/category/ohlasky/
Pokojné a radostné svátky vánoční přeje farnost
Sadská – Nymburk
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„Bejvávalo“ – Mariánské sousoší
na náměstí I.
Skoro v každém větším i menším českém městě nalézáme
uprostřed náměstí mariánský či morový sloup. Za nejstarší
mariánský sloup v českých zemích je všeobecně považován
sloup na Staroměstském náměstí v Praze z roku 1650, zničený v roce 1918 a letos znovu obnovený. V době současné pandemie si možná lépe uvědomíme význam těchto kultovních
staveb. Vydejme se na cestu poznání sadského mariánského
sousoší.
Hledání spásy
Velká trápení si naši předkové zažívali v průběhu 15. a 16. století – morová epidemie zasáhla do života většiny obyvatelstva.
Celý svůj život žili ve strachu z této zákeřné nemoci, která se
takřka v pravidelných vlnách neustále vracela. První polovina
17. století je protkána příběhy spjatými s třicetiletou válkou –
zdejší kraj plenili Sasové a Švédové – a město zalehlo do bídy,
hladu a častých požárů.
V 80. letech 17. století opět v Sadské udeřila černá smrt. Mnoho obyvatel podlehlo této nemoci. Z té doby ani nemáme žádné záznamy se jmény zemřelých – matrika odmítala takovéto
záznamy vytvářet. Jen čárky na zdech sadského kostela počítali
místní hrobníci. Po této epidemii vzniká roku 1682 v nedalekém
Kolíně mariánský morový sloup. Moru v Kolíně podlehla více
než polovina obyvatel. Lidé se u kultu modlili za zemřelé. Prosili
Matku Boží a jiné svaté patrony o odpuštění a odvrácení další
morové zkázy.

Mariánské sousoší těsně před II. světovou válkou.

Vraťme se však zpátky do Sadské. Roku 1706 umírá poděbradský sládek žijící v Sadské – Václav Čírtek, z usedlosti č. p. 379
(na severu náměstí), a v jeho odkazu je příspěvek 100 zl. na obraz matky boží v rynku, který bude sloužit k modlitbám pro sadské občany. Tento finanční obnos byl v podobě gruntu č. p. 89
a pěti procenty úroku každým rokem navyšován.
Další morová vlna přišla po 25 letech, tj. v letech 1713–1715
a zachvátila tentokrát i hovězí dobytek. Při této epidemii vyrostl
na rynku v Nymburce provizorní dřevěný oltář s obrázkem Panny
Marie. Po uklidnění situace vzniká v letech 1715–1717 na nymburském rynku kamenné mariánské sousoší. Toto překrásné sousoší bylo pravděpodobně podnětem pro sadskou vdovu Čírtkovou, která věnovala 20 zl., aby se připojily k již našetřené sumě.
Peníze měly sloužit k založení svatostánku na rynku. V následujících letech přibyly k této částce od úřadu zdejšího i všelijaké
pokuty z trestních jednání. V těchto letech již vznikla na sadské
rychtě reálná myšlenka na pořízení mariánského sousoší.

Náměstí s mariánským sousoším – počátkem první republiky.

Smlouva
Dne 10. listopadu 1722 se uzavřela smlouva mezi magistrátem,
panem farářem Schreitterem a panem kaplanem Heritesem, dle
které je zavázán pan kameník Krištof Rychtr z Kutné Hory v záležitosti následující – ze skály panství Kounického (v lokalitě Pod
Vinicí) nalámat a opracovat kámen na postamenty a pyramidu.
Hotové kvádry pak místní za pomocí turů přivezou.
A sochař František Martin Ketterbauer, taktéž z Kutné Hory,
se zavázal vytvořit čtyři sochy. A to sv. Václava, sv. Apolináře,
sv. Floriána a sv. Gottharda v biskupských oděvech a s infulemi. A ve středu sousoší sochu nejstatnější Blahorodičky Panny
Marie, jenž Jezulátko drží. Smlouva sochaře také zavázala, aby
podle dodaného modelu v prostředním postamentu vyryl výjev
sv. Rozárie palermské v jeskyni.
Dílo mělo být vyhotoveno do 25. července 1723, přičemž
odměna kameníkovi byla stanovena na 230 zl. a sochaři 105 zl.
Na sadském rynku byl pro sochu vyčleněn grunt zápisem ze dne
14. září 1724. Bohužel z neznámých příčin dílo nebylo dokonáno
včas. Snad z nedostatku peněz? Nebo z příčiny zdržení ze strany
sochaře? Či z důvodu nějakých nesrovnalostí mezi magistrátem
a sochařem? Prameny nám bohužel jen skoupě mlčí. Možná, že
jen tehdejší doba nebyla nakloněna k takovémuto aktu. V letech
1741–1745 byl válečný stav – válka o rakouské dědictví, tj. odmítnutí nástupkyně Marie Terezie. Toto období bylo naplněno
jinými starostmi a potřebami.
Jan Hofbauer

Náměstí – mapa stabilního katastru – rok 1842.
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Vánoční zvyklosti a tradice
Konec adventu se blíží. Cukroví je
skoro napečené, domovy voní vanilkou,
kakaem a skořicí a z rádia se linou koledy.
Dětem sice nadělil Mikuláš, ale na to hlavní
stále netrpělivě čekají. Na Štědrý den a na Ježíška.
V minulém čísle Sadských novin jsme si připomněli
adventní zvyky. Ráda bych na článek navázala
a připomněla zvyky vánoční. A nejen to. Také pověry,
rituály a kouzelná doporučení pro štěstí. Protože
v celém roce není magičtější datum než 24. prosinec.
Půst

Štědrý den je posledním dnem půstu a do večera se nesmí jíst vůbec
nic. Jde o starou tradici, která se brala velmi vážně. Dodržování půstu
hlídaly různé děsivé bytosti, jimiž se vyhrožovalo převážně dětem. Na‑
příklad: Perchta, Šprech nebo Brůna. Vzpomeňte si na ně, až budete
od rána zobat cukroví u televize s vánočními pohádkami. Do součas‑
nosti se udržel příslib „zlatého prasátka.“ Své děti můžete škádlit odles‑
kem zrcátka, běhajícím po zdi.
Koledy

Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a udrže‑
la se až do začátku 20. století. Koledníci obcházeli stavení, zpívali písně
a prosili o výslužku. Základem koled je radostná novina narození Spa‑
sitele, opěvování Ježíška, pastýřů, tří králů, ale také přání hospodářům.
Štědrovečerní večeře

Konečně se setmělo, vyšla první hvězda,
je konec půstu a rodina usedá k večeři.
Na stole by mělo být devět pokrmů (nebojte
se, žádné obří porce). Než se však posadí‑
me, připravíme si vše potřebné k ruce, pro‑
tože vstávat od stolu se nesmí, jinak by se
rodina za rok nesešla celá. Jediný, kdo může
vstát mezi jídly, je hospodyně. U stolu by
měl být sudý počet talířů, pod každým
rybí šupinka, aby se nás držely peníze,
a nesmí chybět talíř pro nečekaného
hosta. Typickým pokrmem je ryba.
Jméno Ježíše Krista zní v Řečtině
Iesus Christos Theú Hyios Sótér
(Ježíš Kristus Boží syn Spasitel),
První písmena dávají dohromady
slovo Ichtys, což je řecky ryba.
Po skončení večeře může hlava
rodiny překrojit jablko napříč.
Pokud jádra tvoří hezkou
hvězdičku, všichni se za rok
sejdou ve zdraví. Pokud
mají jádra tvar kříže, stane
se prý neštěstí. Na konec

můžete zbytky večeře zakopat do země, aby byla
dobrá úroda, nebo darovat ohni a vodě, aby
neškodily.
Vánoční stromeček

Není obestřen pověrami, protože se jedná
o zvyk celkem mladý. Můžeme ho tedy ozdo‑
bit, jak a kdy chceme. Tradice zdobení stromku
pochází z Německa a Livonska (dnešní Eston‑
sko a Lotyšsko). První stromeček v Česku nazdo‑
bil v roce 1812 ředitel pražského Stavovského di‑
vadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku
Šilboch pro své přátele. V českých domovech však byla
tradice přijata ještě později. Až do první světové války býva‑
la v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová
větev.
Ježíšek

Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše Krista, jehož dětství je o Vánocích
zdůrazňováno. Je tajemný a chodí do našich domovů nepozorovaně.
Děti Ježíškovi před Vánoci napíší nebo nakreslí dopis, co by si přály
a položí za okno. V Českých zemích nosíval dárky jen sv. Mikuláš, nebo
různé jiné bytosti podle krajů a tradic. Postava Ježíška k nám pronikla
až v devatenáctém století z Německa.
Věštby nejrůznějšího druhu

Jsme po večeři, dárky jsme vybalili a nastává čas nahlédnout do bu‑
doucnosti. Můžeme lít olovo a ze vzniklých tvarů hádat co nás čeká.
Nebo pustit po vodě v umývadle zapálené svíčky v ořechových sko‑
řápkách. Dívkám na vdávání jistě rozkvetly Barborky, proto je nutné
hodit střevícem. Pokud jeho špička míří ven ze dveří, svatba je nejspíš
na spadnutí. Ledacos také prozradí strom, nebo plot, když se jím za‑
třese. Odkud zaštěká pes, odtamtud přijde ženich. Trochu drsnější
věštbu můžete zkusit se čtyřmi hrnečky. Přiklopíte chléb, kus hlíny,
hřeben a prsten. Kdo si odkryje hlínu, do roka zemře, kdo hřeben,
bude nemocen, kdo chléb, ten zbohatne. Prsten samozřejmě věští
svatbu.
Pověry a zákazy

Naši předkové měli nejen bujnou fantazii, ale také výjimečnou schop‑
nost pozorovat, co se kolem nich děje. Díky tomu vznikaly rituály a po‑
věry, které se pak přenášely z generace na generaci. Různá doporučení
a pravidla měla zajistit klid a pokoj a do dnes budí respekt. Takže co
všechno na Štědrý den nesmíme? Nesmíme nic kupovat, prodávat ani
půjčovat. Nesmí se vylévat voda na dvůr a vynášet popel, protože by‑
chom si vynesli štěstí. Nesmíme šít, příst, plést, navíjet, protože by nám
všechno zničily myši. Nesmíme prát, ani věšet prádlo, to by přineslo
do domu neštěstí, dokonce by se mohl někdo oběsit. Nesmíme zametat,
aby se nevymetly duše mrtvých, které nás přišly navštívit. Dále je zákaz
hlasitého hovoru, nevázaného smíchu a rychlého vstávání od stolu, pro‑
tože tím bychom mrtvé duše rušili. Nesmíme dokonce ani psát milostný
dopis, mohlo by to znamenat rozchod.
Vím, že zde chybí mnoho dalších tradic a zvyků: purpura, františky,
betlémské světlo, vánoční hvězda, jesličky, biskupský chlebíček a tak
dále. Je jich tolik, že by se nevešly ani na dvě stránky. A možná ještě víc.
Každá rodina do vánočních tradic vnáší něco svého, své rodové rituály,
zvyky a také vzpomínky. Přejeme vám, ať se ty letošní Vánoce povedou
podle vašich představ, provází vás dobrá nálada, zdraví, pokoj a klid
uprostřed lásky vašich blízkých.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC
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TOP soutěž o nejkrásnější
adventní věnec
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o nej‑
krásnější adventní věnec. Soutěž má dvě kate‑
gorie, dospělí a děti – případně tandem „děti“
a pomoc maminky. Vůbec jsme však netušili, jak
těžké bude vybrat nejkrásnější věnec. Nádherné
jsou všechny. A proto bylo svěřeno rozhodnutí
nezávislé porotě – milým dámám z TOP DROGE‑
RIE v Sadské, která je sponzorem soutěže.

Předložili jsme jim anonymní fotografie krásných ad‑
ventních věnců a bylo rozhodnuto.
Všem účastníkům velice děkujeme za účast a inspiraci. Krásné ceny
z TOP DROGERIE i KIC si můžete vyzvednout v KIC, Husova 1137
Sadská. Všechny vítěze budeme kontaktovat.
Zdenka Hamerová,
ředitelka KIC

Kategorie dospělých:

1. místo – Dana Hanušová

2. místo – Alena Rohlíčková

3. místo – Eva Bartíková

Kategorie dětí:

1. místo – Soňa Švíková

2. místo – Radka, Petra
a Maruška Dokoupilovy

3. místo – Jakub a Marek Musílkovi

3. místo – Karlička Podnecká, Markétka
Podroužková, Natálka Nechanická a Emmič‑
ka Volštátová (vítězové na Facebooku)
Letošní koronavirová krize ohrozila i tradiční mikulášské nadělování. Dlouho se nevědělo, jestli vůbec Mikuláš se svou družinou bude chodit.
Naštěstí došlo na poslední chvíli k malému rozvolnění a oblíbený starý zvyk se mohl uskutečnit. Tyto dvě mikulášské družiny tedy vyrazily ve svých
„nebeských taxi“ do ulic Sadské a práce měly opravdu dost. Někde se nadělovalo doma, někde venku na zahrádce, či pod pergolou, ale i před do‑
mem na ulici. Bylo to letos trochu netradiční, ale všichni byli spokojeni, že Mikuláš s andělem a čertem přišli.
Michal Němeček
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ZE ŠKOLY

Co nám rok dal a vzal
Pokaždé se v tomto čase ohlížíme a bilancujeme, jaký byl
vlastně uplynulý rok, co nám dal nového, co nám nenávratně
vzal. A letos se naše ohlížení bude točit kolem jediného slova – covid.
Ještě v únoru jsme si nedovedli představit, že se může v zaběhnutých
pořádcích něco změnit. Ve škole jsme šli den ode dne jako vždy, plánovali
obvyklé akce, těšili se na připravovaný den učitelů, řešili nepodstatné klu‑
koviny. Víkendy a všední odpoledne jsem trávila v tělocvičně s očekáváním
mistrovství republiky, na která jsme se kvalifikovali.
12. březen byl skutečným nárazem do zdi. Všechno se zastavilo, na‑
jednou nic nebylo jako dřív a my se s tím museli naučit žít. Ve škole jsme
hledali nejjednodušší komunikaci s žáky i rodiči a děkovali jsme v duchu
Microsoftu, který nás pozval před lety jako pilotní školu, že systém Teams
máme nainstalovaný a musíme se v něm jen rychle naučit pracovat. Takže
zatímco jiné školy hledaly a nakupovaly licence, my jsme využili první den
volna k rychlému školení online výuky a správy webových stránek, které
se museli úplně všichni naučit rychle ovládat. Spoustu následujících dní
a večerů jsme ve videohovorech konzultovali nalezené problémy, hledali
řešení a snažili se povzbudit navzájem. Náš život se zpomalil, najednou
nic nebylo nutné, nikam jsme nespěchali a s uzavřenými obchody zjišťova‑
li, že ne všechno vlastně potřebujeme. Nechyběly nám věci, začali chybět
lidé a kontakty. Snažili jsme se pomáhat si navzájem, obdivovali lidskou
solidaritu.
Po uvolnění mnozí z nás rezignovali na zahraniční dovolené a rozjeli se
po Čechách, aby stejně jako já s údivem objevovali kouty, kde ještě nikdy

nebyli. Byli jsme najednou opět bezstarostní, na jaro jsme rychle zapo‑
mněli. O to víc se nás dotýká podzimní návrat k omezení. Zažili jsme to
i my ve škole. Přestože jsme se snažili zajistit pro děti počítače na půjčení,
dostali jsme stížnost, že nebyly úplně nové. Stížnosti chodily na množství
vyučovaných hodin, na malý počet vyučovaných hodin, na hodně práce,
málo práce. Prostě co rodič, to názor a požadavek, že by se to mělo dě‑
lat právě tak, jak vyhovuje jeho dítěti. Jenže škola musí zajistit chod pro
všechny děti. Děláme to tak s nejlepším svědomím a mnohdy na pokraji
sil. Možná bychom měli vyprávět naše příběhy častěji. Jak je pro mámu
učitelku těžké, když vyučuje a její dítě, které má mít svoji výuku na jiném
počítači, jí celou hodinu pláče, že mu to nejde. Jak je těžké, když mají ně‑
kteří z nás rodiče ve vážném stavu a přesto se musí denně usmívat z obra‑
zovky a nedat nic znát.
Každý z nás si nese v sobě spoustu bolestí. Bojíme se o své blízké, pro‑
žíváme jejich mlčení i konečnou ztrátu, hledáme berličky ve věcech, které
snadno pomíjí, a když nám berličky zmizí, jsme mnohdy bezradní. Tento
rok byl rokem mnoha ztrát. Ztratili jsme zaběhlé rituály, bezstarostnost
i jistoty, které byly navenek neměnné. To jsou však věci nahraditelné.
Mnozí jsme ale ztratili své nejbližší. Tato ztráta bolí nejvíc. Vzpomeňme
si na ně u svátečního stolu a važme si těch, kteří jsou tu s námi. Krásné
vánoce Vám všem.

Mikulášský den

domů andělské vysvědčení. A pokud se vám zdálo, že jste v pátek okolo
jedenácté hodiny slyšeli andělské zvonečky, věřte, že v té době pár andílků
zrovna létalo kolem vánočního stromečku na náměstí.
V další první třídě se setkali čertíci i andělé. I když se nebe a peklo ne‑
mají moc rády, ve třídě to nebylo vůbec poznat. Čertíci pomáhali andělům
s malováním, počítáním a vytvářením a naopak. A tak se ve velkém pytli
nenašlo uhlí a brambory, ale sladkosti a ovoce – to, co správný Mikuláš
dětem nosí.
Děkujeme všem rodičům prvňáčků za velikou pomoc a podporu!

V pátek 4. prosince jsme si s prvňáčky zpříjemnili čekání na Mikuláše projektem s názvem „Andělský den“. Děti přišly v nádherných maskách andílků a našlo se mezi nimi i pár roztomilých čertíků.
Ve třídě na děti čekaly různé andělské úkoly. Prvňáčci se seznámili
s tradicí Mikuláše a nadělování, naučili se mikulášskou říkanku, vyrobi‑
li si ve třídě „nebe“, počítali s andílky, vyráběli andílky a čertíky z papíru
a nakonec byli odměněni bohatou nadílkou. Každý andílek i čertík dostal

Blanka Žánová,
ředitelka ZŠ

Základní škola Sadská

Předvánoční radost
Krásný dárek dostala naše škola od bývalého žáka Pavla Skály. Přišel nám povyprávět
o své účasti v středoškolské soutěži „Vyrob si svůj Stirlingův motor“.
Projekt započal ještě jako žák 9. třídy, kdy si toto obtížné téma vybral v rámci své absolventské práce
z Fyziky v minulém školním roce. Práci obhájil na výbornou a její náplň použil i na střední škole.
Dne 3. prosince 2020 prezentoval svůj výrobek před odbornou komisí a v prestižní kategorii „Otáč‑
ky“ s výkonem 781 ot. za minutu tuto kategorii s náskokem vyhrál. Zároveň získal 3. místo v kategorii
„Technické vylepšení“.
Každý takový úspěch bývalých žáků je pro nás velkou radostí. Pavlovi gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů při studiu i v životě.
Aleš Čech
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Zas končí rok, do nového už jen krok
Říká se, že čas plyne jako voda. Letos čas letí letadlem. Ještě
jsme se ve školce nestačili pořádně rozkoukat a už je konec
roku. Pro některé děti byl v listopadu druhý začátek školního
roku, opakované zvykání i pár slziček. Vše ale zvládly.
Společně jsme si na školní zahradě v pátek před první adventní nedělí
rozsvítili stromeček. Nejenom tak jednoduše – vypínačem. Naučili jsme se
pásmo zimních a vánočních básniček a písniček. Celé vystoupení se nám
podařilo a stromeček se zázračně rozsvítil.
Děti usilovně pomáhaly i při výstavbě našeho malého betlému, který
bude školkovou zahradu zdobit do svátku Tří králů.
Paní příroda se pochlubila jednodenním sněhem, to jen tak, aby se
neřeklo.
Nezapomněl na nás ani Mikuláš se svou družinou. Sice jsme je nemohli
pozvat dál, ale i na zahradě jsme museli slíbit, že se polepšíme: budeme
poslouchat maminku a tatínka i paní učitelky, vše, co paní kuchařka uvaří,
alespoň ochutnáme, a hlavně, že po sobě budeme uklízet hračky.
Do nového roku pevné zdraví, spokojenost a pohodu!
Kolektiv mateřské školy

Školní díla z doby „korony“
Na výtvarnou výchovu nezbyl v distanční výuce čas, a tak dostaly děti postupně několik námětů (temnosvit, světlo, iniciála, podzim a další),
které plnily samy. Na první pohled se zdá neuvěřitelné, že některé nejsou dílem zkušených umělců.

Z KNIHOVNY
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Knihovna opět v provozu
Naše knihovna je opět pro veřejnost otevřena od čtvrtka 3. prosince. Přivítali jsme vás ve slavnostní adventní výzdobě a s darovaným stromečkem z lesů našeho města.
Při druhé vlně covidové byla naše knihovna uzavřena 22 výpůjčních
dní, tj. od 22. října do 2. prosince. Při první vlně na jaře to bylo 25 výpůjč‑
ních dní, tj. od 12. března do 27. dubna. Výpůjčky knih v době uzavření
byly automaticky prodlužovány a také byly promíjeny upomínky.
Přejeme krásný vánoční čas a naději v duši!

Dudková Marcela a Haláčková Jitka, knihovnice

VÁNOČNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA
Městská knihovny Karla Viky bude uzavřena
od 23. prosince 2020 do 1. ledna 2021
Od 4. ledna otevřeno dle běžné otvírací doby

NADÁLE PLATÍ:
Ve vnitřních prostorách je nutné mít zakryté dýchací cesty rouškou,
šátkem, šálou.
Při vstupu do knihovny, prosím, použijte dezinfekci na stole.
Prosíme také, abyste dodržovali rozestupy mezi sebou a čas strávený
v knihovně omezili na dobu nezbytně nutnou.
Snažíme se dělat pro bezpečí maximum, často větráme, dezinfikujeme
kontaktní povrchy a kliky.

Knižní novinky v městské
knihovně K. Viky
Jiřina Bohdalová
MŮJ ŽIVOT MEZI SLZAMI
A SMÍCHEM
Knižní událost podzimu – Jiřina Bohdalová téměř
v devadesáti letech vypráví o svém životě. Knižně po‑
prvé a navíc s mnoha fotografiemi z osobního archivu.
Jak Jiřina Bohdalová bilancuje svůj život? Čeho si po‑
važuje ve své herecké dráze, kterou začala před 81 lety
jako osmiletá? Co cítí, když se ohlédne za svým soukromým životem, který
se snažila tak přísně střežit?

Kateřina Rollová, Kateřina Novotná
MOJE DĚTI, TVOJE DĚTI
Přinášíme vám laskavého a praktického průvodce,
který vás provede vztahy a komunikací v tzv. kompo‑
novaných rodinách – v těch, které jsou poskládané
z částí rodin předchozích. Na skutečných příbězích
z odborné poradenské praxe vám autorky ukážou řešení každodenních ro‑
dinných situací.

Lars Kepler
ZRCADLOVÝ MUŽ
Brutální čin a jediný svědek, jehož chorá paměť odmí‑
tá vydat pravdu. Návrat hypnotizéra v osmém případu
komisaře Joony Linny.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
INZERCE

INZERCE

Adventní čas je obdobím rozjímání, přípravy na Vánoce a dobročinnosti. Je také časem, kdy zastupitelstvo schvaluje rozpočet na příští
rok, ale i obdobím, kdy všichni začínáme bilancovat, co se nám v letošním roce povedlo a co ne. Rok 2020 zůstane zapsán jako rok covidu
a všemožných omezení našich životů.
Věříme, že rok 2021 se ponese ve znamení zvládnutí epidemie nejen
u nás v České republice, ale po celém světě. Příští rok nás v Sadské čeká
realizace řady projektů, včetně rekonstrukce budovy muzea, kterou
máme v programu, a kterou prosazujeme. Sadská si zaslouží důstojnou podobu náměstí a rekonstrukce muzea včetně revitalizace jeho
okolí k tomu přispěje.
Všem spoluobčanům přejeme klidné prožití vánočních svátků
a v roce 2021 zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu na tváři.
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Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez. Mož‑
né jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

Jan Pleskač, Cecilie Pajkrtová, Helena Hončíková,
Martin Lébl, Daniela Drobná

ZE SPORTU
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Rozsáhlá rekonstrukce sadské sokolovny
Poměrně rozsáhlou rekonstrukcí prošla v uplynulých několika letech budova sokolovny v Sadské. Úsilím členů výboru TJ
Sadská se podařilo realizovat ke konci roku 2019 a zejména
v roce 2020 několik investičních akcí.

Nyní finišuje poslední projekt, který se týká výměny starých dřevěných
oken v sokolovně včetně instalace zatemňovacích rolet a ochranných sítí.
Celková výše investic za zmíněné období dosáhla téměř tří milionů ko‑
run. Významná část byla financována z prostředků Fondu sportu Středo‑
českého kraje, nicméně podstatná část investic byla pokryta z vlastních
zdrojů TJ Sadská.
I díky investicím z minulých let, kde za zmínku stojí zejména výměna
střešní krytiny a oprava podlahy v hlavním sále, se budova sokolovny stá‑
vá reprezentativním objektem v našem městě. Kromě sportovního vyžití
členů TJ Sadská je tato budova také využívána mateřskou školou a základ‑
ní školou v Sadské.
Ačkoliv objekt sokolovny za posledních několik let doznal významných
úprav, vzhledem ke stáří budovy, která se blíží svému stoletému výročí, je
stále ještě velký prostor k modernizacím. Jejich cílem je, aby mohla soko‑
lovna dobře sloužit i dalším generacím naší obce.
Jan Hendrych,
předseda výkonného výboru TJ Sadská

K nim patří celková oprava pódia, jež zahrnovala výměnu podlahové
plochy a instalaci nového topného tělesa, čímž se zvedla plocha využitelná
ke sportovním aktivitám o dalších 70 metrů čtverečních. Díky rekonstruk‑
ci pánských a dámských záchodů je dnes možné umývat se v teplé vodě.
Kompletně se podařilo zrekonstruovat malý sál nahoře v sokolovně,
který využívají stolní tenisté, karate a cvičení žen. Kromě instalace nové
dřevěné podlahy jsme nechali vyměnit dřevěné obložení, radiátory a ply‑
nový kotel.
Do nových prostor v bývalé šatně se přestěhovala také posilovna. Ná‑
ročnou přestavbou léta nevyužívaných zdevastovaných prostor sokolovny
získal oddíl kulturistiky výrazně větší prostorovou dispozici a moderní in‑
teriér, který dotvořily nově zakoupené posilovací stroje. Velké uznání patří
samotným členům oddílu kulturistiky, kteří na rekonstrukci posilovny od‑
pracovali nemalé množství brigádnických hodin.

Dvě smutné zprávy ze stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sadská oznamuje smutnou zprávu. Na podzim
zemřely dvě významné osobnosti historie stolního tenisu v Sadské.
V říjnu nás opustil pan Antonín Hrášek, dlouholetý hráč A‑družstva, pin‑
gpongový elegán, borec s vytříbeným vystupováním a vyznavač fair‑play
hry.
V listopadu pak dotlouklo srdce pana Pavla Jirouše, který svojí hráčskou
kariéru obětoval pro výchovu mladých hráčů stolního tenisu. Pod jeho ve‑
dením se naučili hrát stolní tenis mnozí současní hráči Sadské různých
generací a byl to on, kdo zasel do jejich srdcí oddanost sportu a výrazně
ovlivnil jejich sportovní život.
Milan Vydra
Zleva: P. Jirouš, A. Hrášek, F. Hubáček
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NABÍDKA OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
4leté maturitní obory:
63‑41‑M/01	EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením na management
volného času a sportu
26‑41‑M/01	ELEKTROTECHNIKA se zaměřením na informatiku, robotiku
a elektroenergetiku
3leté učební obory:
23‑68‑H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
41‑55‑H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
23‑51‑H/01 STROJNÍ MECHANIK
26‑51‑H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
26‑52‑H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
66‑53‑H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
3leté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
29‑51‑E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (cukrářské práce)
65‑51‑E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (kuchařské práce)
2leté denní nástavbové studium:
23‑43‑L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
26‑41‑L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
64‑41‑L/51 PODNIKÁNÍ
1leté zkrácené studium pro absolventy středních škol
(vede k získání výučního listu):
23‑68‑H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
26‑51‑H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
Bližší informace najdete na www.copnb.cz
E-mail: cop@copnb.cz
Facebook: www.facebook.com/copnb/

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU V SADSKÉ PRO ROK 2021
5.
12.
19.
26.
2.
9.
16.
23.
2.
9.
16.
23.
30.
6.
13.
20.
27.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
29.

1. 2021
1. 2021
1. 2021
1. 2021
2. 2021
2. 2021
2. 2021
2. 2021
3. 2021
3. 2021
3. 2021
3. 2021
3. 2021
4. 2021
4. 2021
4. 2021
4. 2021
5. 2021
5. 2021
5. 2021
5. 2021
6. 2021
6. 2021
6. 2021
6. 2021
6. 2021

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

BIO
Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

BIO

BIO

Papír

Papír

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO
BIO

Papír

6. 7. 2021
13. 7. 2021
20. 7. 2021
27. 7. 2021
3. 8. 2021
10. 8. 2021
17. 8. 2021
24. 8. 2021
31. 8. 2021
7. 9. 2021
14. 9. 2021
21. 9. 2021
28. 9. 2021
5. 10. 2021
12. 10. 2021
19. 10. 2021
26. 10. 2021
2. 11. 2021
9. 11. 2021
16. 11. 2021
23. 11. 2021
30. 11. 2021
7. 12. 2021
14. 12. 2021
21. 12. 2021
28. 12. 2021

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

BIO
Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Směsný KO

Plasty

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

Papír

BIO
BIO

Papír

Periodický tisk Územního samosprávného celku. Sadské noviny vydává Město Sadská, IČ: 00 239 721, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská. Vychází poslední pátek v měsíci. Toto číslo
vyšlo 18. 12. 2020. Registrace MK ČR E 108 65. Šéfredaktorka: Jolana Boháčková. Autorem neoznačených fotografií je Michal Němeček. Grafická úprava: ReklamyRichter.cz.
E‑mail do redakce: sadskenoviny@seznam.cz. Redakční rada: Milan Dokoupil, Zdenka Hamerová, Mgr. Věra Pospíšilová, Dana Hořáková, Ing. Jaroslava Kynclová.
Náklad: 1500 ks. Tiskne: ReklamyRichter.cz, Spojovací 38, 289 12 Písková Lhota. Příjem inzerce: Jolana Boháčková, e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, tel.: 724 134 189.
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a editovat. Publikované články nemusí vyjadřovat názor redakce.
Uzávěrka je vždy třináctého dne v měsíci (s výjimkou prosince).

