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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil na začátku nového roku
a popřál všem ještě touto cestou hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v roce 2010.
Začátek tohoto roku nás všechny překvapil nezvyklými přívaly
sněhu, které málokdo pamatuje. Tato situace nám všem určitým
způsobem komplikuje život, ale věřte, že se snažíme, abychom tento
stav udrželi v únosných mezích. Přes upozornění tento stav ještě
zhoršují neukáznění majitelé automobilů parkující před domy a
bránící v řádném odhrnování sněhu. Pracovníci odhrnující sníh
nemohou v těchto místech zajistit řádné prohrnutí, neboť hrozí
poškození parkujících vozidel. Každý by si měl uvědomit, že ani
obec není všemocná a alespoň před svým domem by měl každý
v rámci možností přiložit ruku k dílu.
Jak jste si jistě všimli, upustila obec od pořádání informativních
zasedání zastupitelstva obce v Myslivně, protože o ně občané nejevili
zájem. Informovanost občanů se od té doby snažíme zajišťovat
vydáváním „Obecního zpravodaje“, kde se snažíme poskytovat co
nejvíce informací z dění v obci. Dle ohlasů občanů zjišťujeme, že
tato změna byla přijata kladně. Informace je možno rovněž získávat
sledováním vývěsek u obecního úřadu, obecních webových stránek
( www.obecsany.cz ), kde je i možnost zaslání písemního dotazu
(navigace: nalevo nad obrázkem v záložce kontakty, nahoře nad
obrázkem vpravo – napište nám), nebo přímo u nás na obecním
úřadě. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Aktuální informace k žádostem o dotace:
23.10.2009 byla podána žádost o dotaci na vybudování kanalizace
a ČOV v naší obci. V současné době probíhá vyhodnocování
podaných žádostí a v průběhu února až března budou oznámeny
výsledky.
23.12.2009 byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci obecní
budovy č.p. 9 (Havelkova hospoda). Výsledky budou oznámeny
přibližně ve stejné době jako u předchozí žádosti.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Přehled významnějších investic obce v roce 2009: .
- Dokončení stavebních úprav venkovních prostor přístavby
hasičárny. Cena 26 960,- Kč
- Vybudování asfaltových komunikací na parcelách za hřbitovem.
Cena 263 966,- Kč, + 500 000,- Kč sponzorský dar.
- Přístavba Vlachovky na hřišti, zkolaudováno 12.11.2009, celkové
náklady 132 162,- Kč.
- Vybudování plechové garáže včetně betonového plata za
obecním úřadem. Celkové náklady: 18 500,- Kč.
- Oprava fasády,vymalování, nátěry oken a dveří, oprava střechy,
výměna žlabů na obecním úřadu. Celkové náklady 138 356,- Kč.
- Zabudování nových vitrín u obecního úřadu. Celkové náklady
44 891,- Kč, částečně hrazeno z pojist. plnění ve výši 23 122,- Kč.
- Pořízení technického vybavení obecního úřadu v rámci dotace
z programu Czech POINT (pořízení multifunkční laserové
barevné tiskárny A3, LCD monitoru, laminovacího zařízení,
čtečky čipových karet a čtečky 2D kódů). Celkové náklady
68 540,- Kč, z toho dotace 58 259,- Kč.
- Zakoupení zahradního traktůrku HONDA s valníkem pro
údržbu obce. Celková cena 137 983,- Kč.
- Pořízení projektové dokumentace včetně potřebných náležitostí
pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy čp. 9
( Havelkova hospoda ). Celkové náklady 94 808,- Kč.
- Pořízení projektové dokumentace včetně služeb spojených
s podáním žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV
v obci Sány (rok 2008 + 2009) Celkové náklady 1 198 215,- Kč.
Další výdaje, které by občany mohly zajímat:.
- Svoz komunál. odpadu - příjmy za svoz od občanů: 247 444,- Kč
- výdaje na svoz odpadů: 405 402,- Kč
- Náklady na zajištění dopravní obslužnosti obce: 70 050,- Kč
- Náklady hrazené ze zákona obcí za žáky zákl. školy: 274 491,-Kč
- Náklady za elektřinu pro veřejné osvětlení obce: 90 648,- Kč
- Náklady na údržbu obce:
- platy: 354 629,- Kč z toho dotace Úřadu práce: 289 440,- Kč
- materiál (benzín, náhr. díly, opravy, barvy …): 48 074,- Kč
- služby (technika, doprava, zemní práce … ): 50 439,- Kč
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Zprávy z okolí
Výlov Žehuňského rybníka byl prováděn od 19. - 21. října 2009.
Ačkoliv se koná každý rok, vždy přiláká spoustu diváků i zájemců
o koupi ryb. Tuny ryb jsou odváženy nákladními auty a většina
kaprů skončí na vánočních stolech.
MS Cidlina pořádala tradiční Poslední leč 28. listopadu 2009
v kulturním domě „Beseda“ na Hradčanech. K tanci hrála skupina
TOX - Jaroslava Trnky, byla zajištěna bohatá tombola a na dopravu
tanečníků byl zajištěn autobus.
V Opolanech se 13. prosince 2009 konal 6. ročník vánočního
maratónu, který pořádal Aerobik Opolany v klubu MŠ Opolany.
Vánoční zvonění v Dobšicích, tato akce je pořádána každý rok
na Štědrý den odpoledne. Pořadatelé také zajistili horké nápoje.
Čtvrtý ročník novoročního pochodu Naším krajem pořádala
Obec Opolany 1. ledna. Sraz byl před obecním úřadem a nenáročná
trasa za špatného počasí končila v hostinci v Opolánkách.

Zprávy z naší obce
V polovici listopadu starosta obce Ing. V. Macura zajistil
opravu cesty ke splavu na Cidlině i k parcelám za Kůtkova. Cestu
využívají nejen rybáři, ale i občané k odvozu roští i biologického
odpadu na skládku u brodu.
Koncem listopadu a začátkem prosince byly prováděny úpravy
stacionáře v bývalé škole a v prvním patře byla dána nová okna.
K požáru hostince u Bohunků došlo 7. ledna 2010 před půl
desátou večer. Zasahovaly HZS Poděbrady, HZS Nymburk, SDH
Libice n.C., HZS Ovčáry, SDH Sány a SDH Kanín. Plameny šlehaly
více než 5 m nad střechou, vznikly od zazděného trámu v komíně
a zničily střechu nad tanečním sálem a část stropu nad jevištěm,
zbývající část hospody byla rychlým zásahem uchráněna.
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Činnost v kostele sv. Ondřeje
O Vánočních svátcích 25. a 26. 12. 2009 měli občané možnost
prohlédnout si krásný sánský kostel a uvnitř vystavený betlém.

Tato historická památka postavená v letech 1824 - 1828
vypadá mnohem lépe vevnitř nežli z venku. Kostel je velmi dobře
udržován, bohužel na větší opravy nemá církev finanční prostředky,
proto se Obec Sány rozhodla v roce 2010 přispět finanční částkou ve
výši 25 000,- Kč na opravu střechy kostela. Na mše, které se konají
každou sobotu od 17.00 hodin, chodí bohužel už jen pár občanů.
Aerobik Opolany
Pod vedením Kláry Sobotové již několik let cvičí děvčata i ženy
(některé i ze Sán) aerobik v několika skupinách: dětský aerobik 5 -7
let, závodní tým 1 - kat. 7 - 9 let, závodní tým 2 - kat. 9 - 13 let, mini
tým a aerobik tým ženy. Na soutěžích jsou velice úspěšné.
Klára Sobotová trenér a choreograf
Spinning
Druh skupinového cvičení na stacionárním kole, tempo určuje
rytmický hudební doprovod. Jde o celkové procvičení svalů. Tomuto
cvičení se věnuje také několik žen i dívek ze Sán.

Z kultury
Tradiční Drakiáda se konala 18. října 2009 na hřišti v Sánech.
Zúčastnilo se přibližně 12 draků se svými majiteli. Počasí akci vůbec
nepřálo a vítr byl pouze mírný. Přesto děkujeme Všem za účast.
V pátek 4. prosince uspořádala pod rozsvíceným stromkem
na místním hřišti Obec Sány pro děti Mikulášskou nadílku. Děti
z mateřské školy pod vedením ředitelky Ivy Jedličkové zazpívaly
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koledy a zatančily. Příchod Mikuláše s andělem a dvěma čerty
začínal ohňostrojem. Děti dostávaly dárečky a pro dospělé bylo
připraveno svařené víno.

Na rozloučení s koncem roku pořádala Obec Sány v Myslivě
„Setkání s dříve narozenými“. Akce se konala v sobotu 6. prosince,
bylo zajištěno občerstvení a k tanci hrála skupina p. Petráška.
Na tuto akci také paní ředitelka Iva Jedličková připravila s dětmi
z mateřské školy písničky, tanec a divadelní představení, které
přítomné vždy potěší a rozveselí.

Michaela Piroutková - předsedkyně kulturní komise
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Činnost ČRS
Koncem října byla provedena oprava vymletých břehů
„Nádrže“. Obec Sány přispěla na zemní práce.

Prodej povolenek:

v Žehuni 8.1. a 15.1. od 16.00 do 18.00
v Sánech 9.1. a 16.1. od 10.00 do 12.00
poslední možnost je v Žehuni 5.2. od 17.00 do 18.00

ČRS-MO Žehuň pořádá Rybářský ples, který se koná
dne 27. února v sále Dobšického šenku od 20:00 hod. Všichni jsou
srdečně zváni, bohatá tombola zajištěna.
Jan Psota hospodář MO
Činnost SDH
Sběr nebezpečného odpadu se konal před hasičskou zbrojnicí
dne 7. listopadu. Hasiči pomáhali s nakládáním a úklidem.
Členové zásahového družstva pomáhali 7. ledna při hašení
požáru hospody u Bohunků. Postarali se o evakuaci lidí, zavolání
profíků, odvezení automobilů i autobusů od hospody, vynesení stolů
i židlí ze sálu a doplňování vody na hašení. Po požáru vybrali vodu
ze sálu a hlídali požářiště do 11.00 hod. druhého dne. Naše zásahové
družstvo prokázalo svoji připravenost a pohotovost.
Valná hromada se konala v Myslivně dne 9. ledna 2010.
Výbor SDH byl zvolen ve stejném složení a byl schválen návrh
nového výboru okresního sdružení. Vyznamenání „Za věrnost“ u
sboru obdrželi za 20 let Libor Havlůj a za 50 let Václav Moc. Přání
do další činnosti sboru přednesli: za obec starosta V. Macura, za TJ
L. Pelikán, za HZS Poděbrady V.Műller, za OSH L. Havlůj, za SDH
Opolánky J. Šafránek a za SDH Kanín Z. Kouba. Jako obvykle naše
hasičky uvařily velmi dobrý guláš a vypil se soudek piva.
- 7 - Josef Skála starosta SDH Sány

30. dubna

Čarodějnice

Staročeské máje 16. května

Dětský den 6. června
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Stanování 26. až 28. června

Rozloučení s prázdninami 29. srpna

Mikuláš 4. prosince

Setkání s dříve narozenými 6. prosince
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Činnost TJ
Po podzimní části fotbalové sezóny skončilo mužstvo dospělých
ve své skupině na 4. místě a družstvo žáků na 6. místě.
Výroční členská schůze proběhla v Myslivně 28.11. 2009,
zúčastnilo se 45 členů naší TJ. Byla zhodnocena minulá sezóna,
která se nepovedla hlavně dospělým, kde obě mužstva A i B skončila
poslední.
Na podzim byla zahájena výstavba zábran za oběma brankami,
které by se měly dokončit na jaře tohoto roku.
Na Silvestra proběhl již tradiční zápas mezi sánskými
fotbalisty všech věkových kategorií, kterého se zúčastnilo na 25
fotbalistů.
Jarní část fotbalové sezóny bude pro naše mužstva začínat
okolo 10.4. 2010.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost hokejového družstva Sány
Několik našich hráčů založilo hokejové družstvo Sány, účastní
se zápasů VHL Vesnické hokejové ligy v Poděbradech a po 13. kole
jsou na pěkném 5. místě. Sánští fandové popohání k větším
výkonům a navozují správnou atmosféru.
Zbývající zápasy: 31.1. Křečhoř - Sány, 1.2. Libodřice - Sány,
12.2. Libice - Sány, 17.2. Rožďalovice - Sány, 27.2. K. Hora - Sány,
6.3. D. Chvátliny - Sány, 10.3. Ovčáry - Sány.
Jan Hanuš vedoucí týmu Sány
Sánský Paintball tým pozval na 28. 11. a 27. 12. mailem i další hráče.
Přijelo asi 50 střelců z různých týmů (nejdál z K. Varů). Všichni se
pobavili vzájemnou střelbou v místě bývalého kravína.

Členové týmů děkují Martinu Bohunkovi, že se postaral o realizaci
akce i s občerstvením.

- 10 -

Zjednodušené autobusové jízdní řády
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

04.50 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
05.50 hod., jezdí PO-SO
06.08 hod., jezdí PO-PÁ
07.13 hod., jezdí PO-SO
07.14 hod., jezdí PO-PÁ dl. trasa
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.25 hod., jezdí PO-PÁ dl. trasa
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
16.23 hod., jezdí PO-PÁ dl. trasa
17.17 hod., jezdí PO-PÁ
17.50 hod., jezdí PO-PÁ, NE
19.27 hod., jezdí PO-SO

05.30 hod., jezdí PO-SO, st. 16
06.05 hod., jezdí PO-PÁ, st.19
06.40 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1
14.00 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1
14.40 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1
15.00 hod., jezdí PO-PÁ, st. 2
17.30 hod., jezdí PO-SO, st. 16
17.35 hod., jezdí PO-PÁ, st. 19
18.00 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1

Sány – Poděbrady (nádraží)

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.58 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
05.50 hod., od OÚ, jezdí PO-SO až NB nádr.
06.35 hod., od OÚ, jezdí PO-SO až NB nádr.
07.06 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
12.41 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
17.50 hod., od OÚ, jezdí PO-SO až NB nádr.
18.35 hod., od OU, jezdí PO-PÁ, NE až NB nádr.

05.27 hod., jezdí PO-SO, st. 5
06.53 hod., jezdí PO-SO, st. 5
10.40 hod., jezdí PO-PÁ, st. 6
14.17 hod., jezdí PO-PÁ, st. 6
15.42 hod., jezdí PO-PÁ, st. 6
17.27 hod., jezdí PO-PÁ,NE st.5
18.57 hod., jezdí PO-SO, st. 5

Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.08 hod., 14.22 hod., 15.02 hod., 18.28 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ st. č. 4
04.45 hod., 05.35 hod., 12.55 hod., 16.45 hod.

Zpracoval R. Veselý

Vlakový jízdní řád
Sány – Velký Osek
04.53 hod., jede v prac. dny
06.22 hod., jede v prac. dny
06.54 nejede 25.XII., 1.I.
08.54
12.54
14.54
16.54
18.54
21.28 nejede 24., 31.XII.

upraveno na r. 2010

Sány – Chlumec n.C.
05.08 hod., jede v prac. dny
05.55 hod., jede v prac. dny (Dobšice)
07.01
09.01
13.01
15.01
17.01
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
20.57 nejede 24., 31.XII.
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Mateřská škola Sány
Velkou událostí pro všechny děti byl příchod nutrie k rybníčku
za MŠ. Děti si ji oblíbily a pravidelně jí nosily k plotu na hráz
krmení. Pro všechny kluky a holčičky bylo velmi zajímavé a zároveň
poučné pozorovat vzhled i chování tohoto zvířete. Jakmile nutrie
uslyšela hlasy dětí za chviličku přišla nebo připlavala k plotu. Naše
„kamarádka“ z říše zvířat však okolo rybníčku už nechodí.
Kulturním zážitkem v měsíci listopadu byla pro děti pohádka
Sněhurka a sedm permoníků, v divadle na Kovárně v Poděbradech.

Poslední dva měsíce kalendářního roku 2009 věnovaly děti
přípravám na Mikulášské a vánoční vystoupení. Společně se učily
říkadla, písničky a pohádku. Vyráběly přání a dárky pro dospělé.
Odměnou pro děti byl potlesk diváků a balíček dobrot od Mikuláše,
věnovaný Obcí Sány.
Ivana Jedličková ředitelka školky

Obyvatelé od října do konce roku 2009
Sňatky uzavřeli:
10.10. Robert Stojkovič Dlouhá čp. 115
Jaroslava Stojkovičová
17.10. Radim Šafář
Bačovská čp. 175
Kateřina Černá
Čerčany
24.10. Zdeněk Tahadlo Dobšická čp. 212
Opolánky
Šárka Uhrová
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Přistěhovali se:
19. 10. Radim Šafář
4. 12. Jakub Fára
4. 12. Michal Fára
4. 12. Marcela Fárová
9. 12. Antonín Lafek
7. 12. Adam Šindelář
7. 12. Milan Šindelář
7. 12. Marcela Šindelářová

ul. Bačovská
čp. 175
čp. 49
ul. Krátká
ul. Krátká
čp. 49
ul. Krátká
čp. 49
ul. Za Kovárnou čp. 56
ul. 9. května
čp. 142
ul. 9. května
čp. 142
ul. 9. května
čp. 142

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
17. 10. Ing. Lubomír Sixta - sánský rodák
5. 11. p. Václav Krištof - sánský rodák
7. 12. p. Ladislav Soukup ul. 9. května čp. 19

75 let
nedož. 80 let
nedož. 95 let

Ke konci roku 2009 bylo v Sánech přihlášeno 481 obyvatel.
Významná jubilea našich občanů v tomto roce:
14. února
2. března
1. května
24. srpna
6. listopadu
11. listopadu
24. listopadu

p. Robert Stojkovič
p. Jaroslav Král
p. Ernest Kudrasvili
p. Václav Moc
p. Vlastimil Vrbenský
pí Božena Králová
pí Věra Smutná

ul. Dlouhá
ul. Dobšická
ul. Bačovská
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Dobšická
ul. Dobšická

70 let
75 let
70 let
80 let
75 let
75 let
91 let

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Jan Čapek ze Sán
V době husitské revoluce byl v Sánech na svobodném statku
zemském sedící vladyka Jan Čapek ze Sán, slavný válečník husitský.
Statek s tvrzí byl založený pravděpodobně v ranní době XIV. věku.
V Sánech bývala tvrz v místech, kde se nyní nalézají domovní čísla
2, 3 a 42. V té tvrzi vládl Jan Čapek ze Sán - pán Hukvaldský, pán
na Kolíně, na Moravě, na Vsetínsku a dále v Uhrách.

V erbu, měl Jan

Čapek ze Sán,

polovinu vzhůru

vyskakujícího jelena.

Válečná tažení
První zmínka o Janu Čapkovi je z července 1425. V této době
již zřejmě velel sirotkům (sirotci si začali říkat po úmrtí Jana Žižky
v roce1424), kteří ve spolupráci s nymburskými tábory dobili hrad
Michalovice, komendu johanitů v Českém Dubu a dále města Bělá
pod Bezdězem, Mimoň a Jablonné v Podještědí.
V bitvě před Ústím (3. křížová výprava) 16. července 1426
udeřili Němci na vozové hradby takovou silou, že první řada vozů
byla povalena, zadržela je až druhá vozová hradba, nastala
přeukrutná seč, bitvu řídil kněz Prokop Holý. Po táborech se z vozů
vyřítili sirotci vedení svými hejtmany a po nich pražané, v několika
hodinách byli Němci poraženi.
Na jaře roku 1427 vtrhli táboři a sirotci do Rakous a porazili
vévodu Albrechta. V létě tohoto roku táboři a sirotci podnikli slavné
tažení do Lužice do krajiny Žitavské a do Lužice. Jan Čapek se
účastnil veliké bitvy u Náchoda, kde Slezané porazili jeho sirotky.
Bitva 4. srpna u Tachova (4. křížová výprava) 80 000 křižáků včetně
asi 1 000 angl. lučištníků. Sám kardinál Jindřich, jakož Fridrich
Brandenburský a markrabata míšeňská se postavili do čela na
potření Husitů. Pražané se spojili se sirotky a tábory, celkem asi
16 000 pěchoty a 1 500 jezdců. Krátce před bitvou křižácké vojsko
zpanikařilo, začalo utíkat a husité je nešetřili.
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V letech 1428-30 podnikali husité „spanilé jízdy (rejsy)“, na
Slovensko, do Lužice, do Horní Falce, do Rakous, Slezska, Uher atd.
Českým husitům napsala 23. března 1430 Johanka z Arku
dopis s výhružkou, pokud by ji nezaměstnávala válka s Anglií
dávno by na husity vtrhla za ničení chrámů a vraždění křesťanů.
V roce 1431 táhl Čapek v čele sirotků a s tábority na
Slovensko. Výprava byla z počátku velmi úspěšná, ale protáhla se
a proto táborité odtáhli domů. Sirotci pokračovali a získali mnoho
kořisti, ale při návratu bylo vojsko s plně naloženými vozy
zaskočeno při přechodu Váhu uherskou jízdou. Bojovníci
v pochodovém útvaru nestačili uzavřít vozovou hradbu a Uhři
pronikli dovnitř. Jan Čapek utrpěl zdrcující porážku a ztratil
veškerou kořist i pěchotu, zachránila se pouze jízda.

Na páté křížové výpravě, v bitvě u Domažlic 14. 8. 1431vedl
křižáky papežský legát kardinál Cesarini, bylo jich na 100 000,
ale utekli zastrašeni rachotem vozů a sborovým zpěvem husitských
bojovníků „Kdož sú boží bojovníci“.
V roce 1432 táhl Jan Čapek do Lužice, kterou vyloupil a
odebral se na Moravu, aby odrazil vévodu Albrechta, který obléhal
Olomouc. Po úspěšném odražení pokračoval se svým vojskem do
Slezska, kde pomáhal českým posádkám. Tento čas byl velmi
úspěšný. V srpnu 1432 obléhal hrad Frydštejn, zde také zpečetil
dohodu s kurfirstem saským na obranu Polska. Po tažení do Uher,
Slez a Pruska, zlomil Jan Čapek nadvládu Němců v Kolíně, kdež
sídlil a vládl pak okolním statkům kněžským.
Pokračování příště.
Zdroj z Pamětní knihy obce Sány, Ottovy encyklopedie ad.
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Informace pro občany
Cena vodného a stočného s platností od 1.10.2010 byla
schválena na společném zasedání představenstva a dozorčí rady
vodné Kč/m3
stočné Kč/m3
VAK Nymburk takto:
domácnosti
31,00
28,40
ostatní
31,00
30,07
(ceny jsou uváděny bez 10% DHP)

Obecní knihovna je otevřena v úterý 17.00 - 18.00, veřejný
internet v pondělí 17.00 - 19.00, v úterý 17.00 - 18.00 a ve středu
17.00 - 19.00. Pokud nemáte zkušenost s internetem, knihovnice
slečna Michaela Šamšová Vám ochotně poradí.
Zasedání zastupitelů obce Sány v roce 2010
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května
Leden – 14.1.2010 v 18.00 hod.
Červenec – 8.7. 2010 v 19.00 hod.
Únor – 11.2.2010 v 18.00 hod.
Srpen –
12.8. 2010 v 19.00 hod.
Březen – 11.3.2010 v 18.00 hod.
Září –
9.9. 2010 v 19.00 hod.
Duben – 8.4. 2010 v 18.00 hod.
Říjen –
14.10.2010 v 19.00 hod.
Květen – 13.5.2010 v 19.00 hod.
Listopad – 11.11.2010 v 18.00 hod.
Červen – 10.6.2010 v 19.00 hod.
Prosinec – 16.12.2010 v 18.00 hod.

.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsou zasedání zastupitelů
obce veřejná a řídí se jednacím řádem.
Pokud bude změněno datum, čas, nebo místo konání zasedání
zastupitelů obce Sány, vše bude včas oznámeno.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce 2010
přejí zastupitelé obce Sány
i váš kronikář.
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