Sánský zpravodaj
Místní občasník
19. ledna 2018 Ročník 15 číslo 1/2018 cena 10 Kč

V še nejl epší ,
mno ho zdra ví, ště stí
a úspě chů v no vém roce
Vám přřeje OBEC SÁNY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil ještě jednou na začátku
nového roku a popřál všem také touto cestou hodně zdraví, lásky,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2018.
Nyní je konec ledna nového roku 2018 a vy držíte v rukou první
letošní číslo, již 15. ročníku, našeho velmi oblíbeného obecního
zpravodaje, což je zřejmé z velmi příznivého ohlasu občanů.
I v letošním roce plánujeme řadu akcí, kterými se snažíme
občanům zpříjemnit, občas jednotvárný, kolorit všedních dnů.
Jedná se především o již zažité akce, jako lyžařský výlet na hory,
vítání občánků, dětský den, stanování s dětmi na hřišti o
prázdninách, ukončení prázdnin, výlet pro občany, zájezd do
divadla, mikulášská nadílka, zahájení adventu, posezení s dříve
narozenými a případně další. Jsem velice rád, že i organizace a
spolky fungující v naší obci, jsou to SDH a TJ Sány, pořádají během
roku několik společensky kulturních a sportovních akcí pro
zpestření života nás všech a za to jim patří velký dík. K zpestření
volných dnů a víkendů přispívají jistě i zápasy fotbalových mužstev
TJ Sány/Opolany, hokejového mužstva HC Sány a závody týmu
silničních motocyklů HULÍN brotherly road racing team. Jsem
přesvědčen, že všechny výše uvedené aktivity přispívají, kromě
jiného, k spokojenějšímu životu v naší obci, a proto je neváháme
podporovat. To by bylo vše na úvod, a nyní se vás pokusím seznámit
s dalším děním v naší obci, ať po stránce podaných dotací, ale i
dalších plánů, což společně přispívá k rozvoji naší obce.
Jak jste si jistě všichni všimli, koncem minulého roku byla
dokončena realizace částečné rekonstrukce a výměny používaných
osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Během realizace jsme se
snažili reagovat na připomínky spoluobčanů, aby osvětlení sloužilo
ke spokojenosti všem. Případné drobné nedostatky jsme připraveni
ještě doladit. Nyní po fyzické realizaci nastupuje papírové dokončení
práce, což je mnohdy náročnější, než sama realizace.
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Koncem minulého roku jsme podali podruhé žádost o dotaci
na vypracování nového územního plánu dle nových pravidel, který
musí být hotov do konce roku 2019. Při první žádosti jsme byli
zařazeni mezi náhradníky, v případě, že by nějaký žadatel vypadl.
Při tomto druhém pokusu jsme podali žádost ihned první den po
vyhlášení výzvy a je pravděpodobné, že jsme v této výzvě byli mezi
prvními, ne-li úplně první. Všechna kritéria, která jsme mohli splnit,
jsme splnili, včetně pořadí při podání žádosti. Kritéria, která jsme
nemohli splnit, jako je ekonomická situace regionu, nezaměstnanost
v regionu a podobně jsme splnit nemohli, neboť se nacházíme v
regionu, v jakém se nacházíme. Proto pevně věřím, že v tomto
případě uspějeme. Rozhodnutí proběhne pravděpodobně v měsících
březen až duben.
Dále máme podánu žádost o dotaci na pořízení domovních
kompostérů pro všechny občany, kteří o ně budou mít zájem
(bezplatně). Rozhodnutí by mělo být známo do konce ledna.
V minulém roce jsme podali i žádost o dotaci na pořízení
kontejnerů na rozšíření služeb sběrného dvora i na ostatní odpady
a na zvýšení počtu sběrných míst na tříděný odpad o dvě (za
hřbitovem a na hřišti). Termín pro podávání žádostí byl prodloužen
z konce listopadu 2017 na konec února 2018, a proto rozhodnutí
bude k dispozici nejdříve v květnu až červnu 2018. Udělali jsme pro
to vše, co šlo, tak se necháme překvapit.
V současné době probíhá rovněž odbahnění Rybníčku u
hasičárny. Součástí akce je i oprava břehů, vybudování nového
stavidla a další spojené práce. Při této příležitosti bude provedeno i
vyčištění Bačovky od Rybníčku ke hřišti. Na tomto místě chci velice
poděkovat členům SDH Sány, kteří pomáhali s čerpáním vody a
dalšími přípravnými pracemi. Jmenovitě chci vyzdvihnout pomoc
Libora Havlůje a Lukáše Kyjovského, kteří zde odvedli převážnou
většinu práce a čerpání zajišťovali i v nočních hodinách. Zaslouží si
pochvalu před nastoupenou jednotkou, kromě jiného. Mrzí mě
nepořádek, který při práci vzniká, a tímto bych rád požádal občany
o trpělivost. Brzy bude konec a vše bude uvedeno do pořádku.
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Chtěl jsem vám napsat ještě několik řádků ohledně pozemků
zakoupených pro novou výstavbu, ale už není místo, takže
podrobněji v příštím vydání.
Závěrem vám všem přeji ještě jednou hodně zdraví a
spokojenosti v celém roce a těším se na další vzájemnou spolupráci.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Rozpis výdajů a příjmů 2017 - Obec Sány
PŘÍJMY

VÝDAJE

Zprávy z okolí
Výlov Žehuňského rybníka proběhl ve dnech 17. až 19. října.
Nákladní auta odvážela ryby hlavně do chlumeckých sádek a ryby
jsou především určeny na prodej před štědrým večerem.
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Obecní restaurace v Opolanech pořádala Zabíjačkové hody
21. - 22. října. V nabídce byla paštika, prdelačka, tlačenka,
jaternice, jelita a pro změnu na oslazení dortíky i štrúdl.
Obec Dobšice pořádala 28. října v sále Dobšického šenku
Posvícenskou zábavu. Hrála skupina Domino.
Dýňový den se strašidly pořádala Obec Dobšice 4. listopadu.
Proběhlo dlabání dýní před dobšickým šenkem a lampionový
průvod po vsi.
Zvěřinové hody proběhly v Obecní restauraci v Opolanech ve
dnech 11. -12. listopadu. Byly připraveny speciality z divočáka,
daňka, srnce i kachny.
Lampionový průvod pořádal SDH Opolánky 17. listopadu a
všemi společně byl vyzdoben altánek u vánočního stromu. Děti se
pobavily a obdržely sladkou odměnu.
Myslivecký spolek Žehuň, pořádal 25. listopadu taneční zábavu
Poslední leč v sále Dobšického šenku, nechyběla zvěřinová tombola.
Na návsi v Libici nad Cidlinou se 3. prosince rozsvítil vánoční
strom při akci „Přineste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“. Byl
otevřen malý vánoční trh a zazpívaly děti ze školy i ze školky.
Obecní úřad Ohaře ve spolupráci se ZUŠ B. M. Černohorského,
Nymburk pořádal 15. prosince v kostele Sv. Jana Nepomuckého
v Ohařích Adventní koncert. Zpívali žáci Základní umělecké školy.
Andělský spolek uspořádal 16. prosince v Opolanech u kostela
vánoční hru „Putování do betléma.
Občanské sdružení „Občané našich vesnic“ a Farní sbor
Českobratrské církve evangelické z Libice n/C pořádali v Opolanech
17. prosince v evangelickém kostele Adventní koncert. Vystoupily
děti z mateřské školy v Opolanech a sdružení umělců.
V Dance Hall Opolany se na konec roku konala „Silvestr party“,
hrál DJ Pavel Bendák - hity od 80. let po současnost.
Také v Obecní restauraci v Opolanech proběhly oslavy konce
roku s hudbou DJ a patřičným pohoštěním.
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Zprávy z naší obce

Pozvánky
na
připravované
zábavy

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Ještě se v krátkosti vrátíme k výsledkům voleb do Poslanecké
sněmovny, které se konaly 20. a 21. října. K volbám přišlo celkem
60,84% voličů, v Sánech volilo 59,40% voličů.
ANO získalo proti minulým volbám navíc 31 mandátů má 78 a
zvítězilo ve všech krajích, ODS si polepšila o 9 má 25, Piráti získali
22, SPD získala 22, KSČM o 18 přišla má 15, ČSSD přišla o 35
mandátů má 15, KDU-ČSL o 4 přišla má 10 mandátů, TOP 09
ztratila 19 mandátů má 7, STAN získalo 6 mandátů.
V Sánech volilo voličů: ANO - 86, STAN - 47, SPD - 28, ODS - 22,
KSČM - 19, ČPS - 18, ČSSD - 11, KDU-ČSL - 9, SSO - 8, TOP 09 3, ROZUMNÍ - 2, SZ - 1, DSSS - 1.
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Kultura
Hospůdka Vlachovka pozvala občany v pátek 17. listopadu na
posezení a v nabídce byl oblíbený hovězí tatarák s topinkami.
Obec Sány pořádala 18. listopadu autobusový zájezd do Prahy do
Divadla Radka Brzobohatého na představení „Tři letušky v Paříži“.
Vtipné představení se velice líbilo.
Obecní úřad Sány pořádal večer 3. prosince v kostele sv. Ondřeje
slavnostní zahájení Adventu s rozsvícením Betlému, starosta obce
Ing. Václav Macura popřál k vánočním svátkům a zastupitelé
nabídli občerstvení. Slavnost byla provázena hezkým programem
dětí pod vedením učitelek z mateřské školy a vánoční koledy krásně
zazpívala pí Dana Uhrová. Přišlo se pobavit přibližně 150 lidí.
Po obci chodila v předvečer sv.
Mikuláše skupinka anděl s Mikulášem,
který hodné děti obdarovával a čert
zlobivé trošku postrašil, aby se polepšily.
Mikulášská nadílka s rozsvícením
vánočního stromu proběhla na místním
hřišti 8. prosince. Děti z mateřské školy
předvedly čertovskou školku, potom
všechny od Mikuláše s andělem a čerty
obdržely dárky a pro dospělé
zastupitelé připravili svařené víno.
Dříve narození byli pozváni do Společenského domu 10. prosince
na „Předvánoční posezení“. Všechny přivítal starosta obce a popřál
vše dobré, děti ze školky zazpívaly koledy a rozdaly všem dárečky.
Po té jako překvapení nastoupila taneční skupina „Chrtky“. Ženy a
dívky z Polních Chrčic i okolí zatančily nejprve ve sportovním a po
chvíli v kostýmech „kankán“. Pohotovostní služba nebyla potřeba.
Zastupitelé obce zajistili pohoštění a k tanci hrál p. Oldřich Tuček.
Podle ohlasů toto posezení bylo nejskvělejší ze všech již konaných.
Oslavy silvestra proběhly na hřišti v hospůdce Vlachovka, v
Myslivně a také v hospodě U Bohunků. Po celé obci i v okolí lidé
vítali Nový rok ohňostroji.
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……… Mikulášská nadílka na místním hřišti 8. prosince …...……
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Činnost SDH

Námětové cvičení 14.10. 2017 - zapojení čerpadel za sebou od
zdroje v Sánské strouze s předávkou vody čerpadly až k platu pod
kopcem Oškobrh. SDH Sány a Libice n/C přijely dvěma vozidly a
našich hasičů přijelo celkem osm. Zkouška funkčnosti 7 sborů okrsku
proběhla úspěšně a občerstvení připravili hasiči z Opolánek.
Posvícenskou zábavu pořádali naši hasiči 28. října ve Společenském
domě s kapelou ESO a s překvapením večera. Podařilo se zajistit
předtančení, děvčata z okolí v souboru „Chrtky“ zatančila kankán!

Po vichřici 29. října provedli naši členové technický zásah na
pokácení nebezpečně nakloněných stromů a úklid popadaných větví.
Josef Skála kronikář SDH Sány.
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Akceschopnost prověřily sbory SDH Opolánky, SDH Sány, SDH
Žehuň, SDH Dobšice, SDH Kanín, SDH Odřepsy a SDH Libice n/C.
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Činnost TJ

Podzimní část fotbalové sezóny ročníku 2017/2018
byla zakončena v sobotu 18.11. 2017 domácím zápasem
s rivalem z Odřepes. Toto utkání skončilo naší prohrou 0:1.
V polovině soutěže skončilo A mužstvo ve III. třídě na devátém
místě se skóre 33:33 a 15 body. B mužstvo hrající v Opolanech
skončilo na sedmém místě se skóre 31:22 a 21 body. Dorost své
účinkování v okresním přeboru zakončil na osmém místě se skóre
8:28 a 6 body. Nejlépe jsou na tom žáci, kteří se nacházejí na
čtvrtém místě se skóre 26:11 a 12 body. V okresním přeboru mladších
žáků hraném 7+1 jsou také na čtvrtém místě se skóre 41:30 a 18 body.
Druhá polovina soutěží začne 25.3. 2018.
V sobotu 9.12. 2017 se uskutečnila ve společenském domě v
Sánech výroční členská schůze TJ Sokol Sány, které se účastnilo na
80 členů a příznivců fotbalového klubu.
Poslední den v roce jsme ukončili opět na místním hřišti
"silvestrovským mačem", na který dorazilo na 35 hráčů všech
věkových kategorií.

Dále bych rád všechny občany pozval již na pátý sportovní ples,
který se koná 10. 2. 2018 ve společenském domě. K tanci a poslechu
bude hrát skupina Unikát.
Na závěr bych chtěl popřát našim mužstvům dobrý start do
jarních bojů a příznivcům více radosti při sledování těchto zápasů.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS

V říjnu bylo do revíru vysazeno 100 kg lína, kterého
jsme zakoupili z rybářství Vavřinec. Také bylo zakoupeno
a uskladněno 35 q krmného obilí na rok 2018, kterým bude krmena
rybí obsádka na rybnících. Dále se jednalo s Povodím Labe a odborem
OŽPZ Poděbrady ohledně nového vakuového jezu, který bude
vybudován už v letošním roce místo nevyhovujícího karetkového
jezu pod Špinkovými.
V měsíci listopadu jsme se zúčastnili prověrek rybářského
hospodaření, kdy jsme Středočeskému územnímu svazu ČRS
prokazovali plnění zarybňovacího plánu, hospodaření na rybnících
a údržbu revíru. Veškerá kontrola hospodaření proběhla bez závad.
Dále bylo jednáno s majiteli pozemků, které leží v těsném sousedství
Nádrže v Sánech o jejich odkupu, kdy s nimi po sériích vyjednávání
byly uzavřeny kupní smlouvy na tyto pozemky.
V prosinci jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady odeslali hlášení
o počtu volavek a kormoránů ulovených v našem revíru. Celkem
bylo v roce 2017 uloveno 50 ks kormoránů a 17 ks volavek. Dále
jsme stanovili termíny na vydávání nových povolenek na rok 2018,
ale i termín výroční členské schůze. Ta se bude konat dne 3.3.2018
od 14:00 hodin v sále místního šenku v obci Dobšice. Účast členů MO
Žehuň je nutná z důvodu volby nového výboru organizace a volby
členů dozorčí komise, informovanosti o dění v MO, brigádách atd.
V lednu byly do 15.1. odevzdány veškeré úlovkové lístky vydané
v roce 2017. Za rok 2017 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem
132 ks povolenek a uloveno následující množství ryb: 773 ks kapra,
38 ks štiky, 72 ks sumce, 7 ks candáta, 24 ks lína, 34 ks úhoře, 6 ks
tlouště, 14 ks okouna a 24 ks cejna. Celková váha všech ulovených
ryb činila 2 447 kg o celkové ceně 292 988 Kč.
Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval všem členům naší
rybářské organizace, ale i dalším, kteří se aktivně a ve svém volném
čase podílí svojí prací a energií na chodu rybářské organizace.
Dovolte, abych Vám jménem svým a jménem českého rybářského
svazu MO Žehuň popřál do nového roku 2018 mnoho zdraví, lásky
a dobré nálady.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány

Hokejová soutěž Poděbradský pohár je již ve své půlce a aktuální
postavení na 5. místě v tabulce je pro nás uspokojivé. Bude však
velmi těžké tuto příčku uhájit díky vyrovnaným utkáním mezi
mužstvy na třetím až devátém místě. Do konce sezóny odehrajeme
ještě 5 zápasů, ve kterých potřebujeme bodovat co nejvíce, aby nám
páté místo neuniklo a my mohli být s konečným umístěním spokojeni.
Tato příčka by pro nás znamenala nejlepší umístění v Poděbradském
poháru v historii. Dosud nejlepším výsledkem bylo sedmé místo,
a to v loňské sezóně. Uděláme vše pro to, aby tým HC Sány dobře
reprezentoval naši obec. Tímto bychom rádi poděkovali našim
sponzorům, obec Sány a Autodoprava Aleš Bulíček, za jejich
podporu a zájem o činnost hokejového mužstva.

Pozvánka na následující utkání:
Neděle 21.01. - 12:15 hod HK Běchovice: HC Sány
Sobota 27.01. - 18:00 hod. HC Tsunami: HC Sány
Za celý tým HC Sány přejeme vše nejlepší v novém roce a co
nejvíce krásných sportovních zážitků.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Tým silničních motocyklů Sány
„Hulín Brotherly road racing team“
Rok 2017 už je minulostí a je na čase se připravovat na
nadcházející sezonu 2018 - naši třetí, kterou pojedeme.

Za necelé tři měsíce nás čeká první závod, tak je na čase začít
s přípravou, jak nás po fyzické stránce, tak motocykly po mechanické.
Čekají nás např. repase motorů a podvozků. Výměna spotřebních
věcí, jako jsou brzdové destičky, řetězy, filtry, oleje atd., některé z
těchto věcí se mění několikrát za sezonu. Dále se bude pracovat na
lakování našich motorek, protože se bohužel ani jedna neobešla bez
pádu. Chceme vše důkladně zkontrolovat a připravit, aby se co
nejvíce předešlo nedokončeným závodům kvůli mechanické poruše.
První závod nás tradičně čeká na oblíbeném Masarykově okruhu
v Brně, který se koná 6.4. - 8. 4. 2018, kde se po dlouhé zimní
přestávce máme možnost rozjezdit na bezpečném autodromu, je to
hodně brzy, ale snad nám vyjde počasí.
Zdravíme všechny fanoušky a čtenáře tohoto článku. Budeme se
snažit vás nadále informovat o průběhu našich závodů. Pokud se
chystáte na některý závod vyrazit, tak samozřejmě každého z vás
rádi uvidíme.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi
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Obyvatelé od října do konce roku:
Narození:
4. října Mathias Rezek

ul. Dlouhá čp. 186

Sňatky uzavřeli:
13. října Zdeňka Vejchodová ul. 9. května čp. 48
Jan Ulrich
Kostelní Lhota

Přistěhovali se:
Jiří Podlaha
Lucie Novotná
Miloš Novotný
Jana Novotná

ul. Jana Čapka ze Sán čp. 269
ul. Jana Čapka ze Sán čp. 270
ul. Jana Čapka ze Sán čp. 270
ul. Jana Čapka ze Sán čp. 270

Marek Vejborný

ul. 9. května

Odstěhoval se:
čp. 222

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
7. 11. p. Vladislav Dolejš
ul. Dlouhá čp. 146 ve věku 70 let
12. 11. pí Irena Horynová
ul. 9. května čp. 44
ve věku 81 let

Skutečný stav k 1. 1. 2018 - v Sánech bylo 512 obyvatel
a 264 domů včetně novostaveb.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Významná jubilea našich občanů v roce 2018
21. ledna
26. ledna
26. února
8. března
9. března
24. března
8. dubna
1. května
7. května
17. května
8. června
13. června
5. července
10. července
12. srpna
6. září
10. září
12. září
29. září
30. září
26. prosince

p. Procházka Josef
ul. Dobšická 75 let
pí Eliášová Jana
ul. Dlouhá
70 let
p. Skala Josef
ul. Dobšická 85 let
p. Ladislav Surový
ul. 9. května 85 let
pí Svobodová Věra
ul. Dobšická 70 let
pí Dobřichovská Bohuslava
ul. Dlouhá
80 let
p. Prokeš Jaroslav
ul. Družstevní 75 let
p. Havlůj Ladislav
ul. Dobšická 70 let
p. Rosendorf Stanislav
ul. 9. května 75 let
pí Nováková Anna
ul. Dlouhá
90 let
pí Lafková Alena
ul. Za Kovárnou 70 let
pí Chovanová Anna
ul. Dlouhá
90 let
p. Kopa Jan
ul. 9. května 80 let
pí Štěrbová Jindřiška
ul. Dlouhá
80 let
p. Soukup Lubomír
ul. 9. května 70 let
p. Novotný Václav
ul. Bačovská 80 let
pí Pfeiferová Ladislava
ul. B. Němcové 70 let
pí Nollová Marie
ul. Dlouhá
70 let
p. Havelka Vlastimil
ul. 9. května 70 let
pí Vytlačilová Věra
ul. B. Němcové 85 let
p. Ouředník Václav
ul. Dlouhá
75 let

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.
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Mateřská škola Sány
Nádherná paleta barev od žluté přes zelenou, červenou, až po
hnědou. To je dovednost, kterou ovládá malíř podzim. Děti se
zájmem sledovaly, jak se mění barva listí a jak se příroda
připravuje na zimu. Všichni jsme si užili pouštění draků na polní
cestě, kde žádný z nich neulétl z ruky ani těm nejmenším.
Konec října byl maličko strašidelný. Děti dlabaly dýně, vybíraly
semínka a možná se i trošku bály vyřezaných obličejů. I nevlídné
počasí ukázalo svoji moc a silný vítr pokácel několik stromů ve vsi.
Líčení dramatických zážitků znělo celou školkou a skoro každému
doma spadl ten největší strom. Něco byla pravda, něco ne, ale
fantazie dětí je přece jen pohádková.
Nastal čas čertů. Ten kdo neměl čisté svědomí, čekal s nedůvěrou,
co se bude dít a dokonce i někdo začal dělat dobrotu. Jako každý rok
jsme se sešli na hřišti, těšili se na Mikuláše s andělem a na něco dobrého.
S čerty to celkem šlo, nikoho se jim nepodařilo odnést do pekla.
Poklidný adventní čas znamená pro děti ze školky rozdávání
radosti a štěstí. Naučily se hodně hezkých básniček a písniček.
Přednesem potěšily nejen babičky a dědečky v chráněném bydlení,
ale i na posezení s dříve narozenými v Kulturním domě. Velkým
zážitkem bylo vystoupení v kostele při příležitosti zahájení adventu,
zakončené zpěvem vánočních písní v podání paní Uhrové.
Závěrem nezbývá, než popřát hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce nejen našim čtenářům.
Ilona Eliášová učitelka ze školky
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Pokračování o škole v Sánech

Od 7. prosince 1972, kdy se prováděla generální oprava školy,
bylo vyučováno v náhradních místnostech na staré poště. Nový
školní rok byl zahájen v novém prostředí.

Škola po generální opravě r. 1973

uč. Olga Štechrová r. 1975 foto zapůjčil Jaroslav Beran
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V
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 8. 12. 2018
Sány – Kolín (nádraží)
04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
05.58 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., jezdí PO-PÁ
07.12 hod., jezdí PO-PÁ
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.25 hod., jezdí PO-PÁ
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
16.23 hod., jezdí PO-PÁ

Kolín (nádraží) - Sány
06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí Po-PÁ
14.35 hod., jezdí PO-PÁ
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ
* jede přes V. Osek

*

*
*

Sány – Poděbrady (nádraží)

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.59 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
13.11 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
11.55 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.40 hod., jezdí PO-PÁ
Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.04 hod., 14.22 hod., 15.02 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ
04.45 hod., 05.25 hod., 12.55 hod.

Vlakový jízdní řád na rok 2018
Sány – Velký Osek
04.55 jede v prac. dny
06.21 jede v prac. dny
06.54 nejede 25.,26.XII., 1.I.
08.54 jede ve dnech volna
10.54 jede v prac. dny
12.54
14.54
16.54
18.54 nejede 24.,31.XII
21.20 nejede 24., 25., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05.07 jede v prac. dny
05.53 jede v prac. dny (Dobšice)
07.01 jede ve dnech volna
09.01 jede ve dnech volna
11.01 jede v prac. dny
13.01
15.01
17.01 nejede 24.,31.XII
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
20.55 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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Informace pro občany:

Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2018
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp. 16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

22.01.2018 v 18.00 hod.
15.02.2018 v 18.00 hod.
14.03.2018 v 18.00 hod.
19.04.2018 v 18.00 hod.
16.05.2018 v 19.00 hod.
18.06.2018 v 19.00 hod.

Červenec – 18.07.2018 v 19.00 hod.
Srpen –
14.08.2018 v 19.00 hod.
Září –
13.09.2018 v 19.00 hod.
Říjen –
16.10.2018 v 19.00 hod.
Listopad – 21.11.2018 v 18.00 hod.
Prosinec – 18.12.2018 v 18.00 hod.

Dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích jsou zasedání zastupitelstva
obce veřejná a řídí se jednacím řádem zastupitelstva obce Sány.
Případné změny o čase nebo místě konání budou včas oznámeny.
Sazby místního poplatku za odvoz komunálních odpadů
i poplatek ze psů pro rok 2018 v obci Sány zůstávají stejné jako
v roce 2017. Poplatky můžete hradit od 1. února na Obecním úřadě,
nebo na účet č. 5227191/0100, variabilní symbol: číslo popisné.
Cena pitné vody od 1. 1. 2018 bude 41,18 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 44,22 Kč/m3, ceny jsou včetně 15% DPH.
Oficiálně byla pojmenována nová ulice „U Cidliny“, kde také
postupně přibývají nové domky.
Obec Sány plánuje pořádat autobusový výlet
na hory, termín bude oznámen až podle sněhové situace.
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou nabízí
Divadelní nadílka zima 2018
v kulturním domě v Libici nad Cidlinou
SO 24. 2. od 15.00 h
„Sněhurka a sedm trpaslíků“ - pohádka
DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou
SO 24. 2. od 19.00 h
„Velice hojný Fénix“ - poetická komedie
DS Vojan Libice nad Cidlinou
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