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Vše nejle pší,
mnoho zdraví, štˇestí
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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, lásky, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v roce 2014.
Minulý rok byl pro rozvoj naší obce opět velmi úspěšný. Povedlo
se nám dokončit a zprovoznit obecní splaškovou kanalizaci spolu
s podtlakovou stanicí a čističkou odpadních vod a myslím si, že po
určitých počátečních zádrhelích spojených se sepsáním smluv ze
strany provozovatele, kterým je VaK Nymburk, začalo, až na malé
výjimky, vše fungovat ke spokojenosti nás všech.
Musím důrazně upozornit všechny občany, kteří nejsou doposud
připojeni na splaškovou kanalizaci, že Odbor životního prostředí
Městského úřadu Poděbrady bude tyto občany kontrolovat, jakým
způsobem likvidují splašky. Vypouštění odpadních vod do dešťové
kanalizace již není povoleno, jelikož je k dispozici splašková
kanalizace. Stejně tak není možné vypouštění odpadu na zahrady
a podobně. Po občanech, kteří nejsou napojeni, bude požadováno
prokázání, jakým způsobem dle zákona odpad likvidují, tedy oficiální
fakturu o odvozu odpadu a o likvidaci na čističce odpadních vod na
množství odpadních vod dle směrného čísla daného vyhláškou pro
počet osob žijících v domě.
K dalším věcem, které se nám povedlo v minulém roce uskutečnit.
Úspěšně jsme provedli rekonstrukci kulturního domu č.p. 9. Na
tuto akci jsme získali finanční podporu ze Státního zemědělského
investičního fondu ve výši 4 miliony korun. Tato akce je již úspěšně
dokončena, zkontrolována a uzavřena.
Dále byla provedena a úspěšně zkolaudována akce „Revitalizace
(znovuobnovení) staré struhy“ vedoucí od Bader. Zde je třeba ještě
provést určité úpravy spočívající ve vybudování hrázek pro zvýšení
hladiny vody ve struze. Tato akce byla financována ze Státního
fondu životního prostředí.
Dále byla provedena a zkolaudována rekonstrukce hasičské
zbrojnice s finančním přispěním Středočeského kraje. Tato
rekonstrukce byla provedena z důvodu možnosti umístění hasičské
autocisterny. Cisternu přivezli hasiči 15.01.2014. Cena za cisternu
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by měla být uhrazena ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS, kam jsme v prosinci 2013 podali
žádost o dotaci.
Další věcí, kterou plánujeme na letošní rok, je zateplení a oprava
fasády obecní budovy č.p. 58 (bývalá škola). Na tuto akci jsme
získali finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí
z programu Zelená úsporám. Začátek této akce bude v dubnu
letošního roku. Při této akci bude provedena rovněž výměna střechy,
žlabů, svodů a hromosvodů.
V plánu máme ještě několik dalších věcí, ale o těch vás budu
informovat raději až v dalších číslech zpravodaje, až bude jisté,
zda se nám na ně podaří zajistit finanční prostředky.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za spolupráci a věříme,
že nám i nadále zachováte svou přízeň. Všechno, co děláme,
děláme pro vás.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Obec Sány plánuje autobusový výlet
na hory 15. února, nebo 15. března podle
sněhové situace.

Zprávy z okolí
Dobšické posvícení 26. října se konalo s velikým programem:
po trase Žehuň, Dobšice, Opolánky a zpět jezdil motorový vláček,
proběhla soutěž o posvícenský koláč, k poslechu hrála Cidlinka, byly
dlabány dýně, konal se lampiónový průvod, večer hrála Tetovanka.
Divadelní spolek Vojan pořádal 12. ročník festivalu „Libický
divadelní podzim 2013“. Diváci měli možnost shlédnout řadu komedií,
her i pohádek od 28.9. do 14.12. 2013 od svých i pozvaných herců.
V bývalém vojenském prostoru v Milovicích vznikl vedle
Tankodromu na ploše 200 ha., Park Mirakulum na 10 hektarech,
kde je postaveno několik desítek herních prvků s celodenním vyžitím
pro celou rodinu, především pro děti. Oba areály jsou v sezóně pro
pobavení veřejnosti i s občerstvením.
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Výlov Žehuňského rybníka se konal ve dnech 16. až 18. října,
ryby byly odvezeny do sádek a prodávány především na vánoce.
MS Cidlina pořádala 30. listopadu tradiční „Poslední leč“
v kulturním domě Beseda na Hradčanech. K tanci zahrála skupina
Echo 91. Konala se zvěřinová tombola, doprava autobusem byla
zajištěna.
Před budovou Obecního úřadu v Opolanech byl 6. prosince
rozsvícen vánoční strom, vystoupení měly děti z MŠ a nadílka
Mikuláše byla spojená s vážením dětí a jejich hříchů čertem.
Opočnické divadélko pořádalo mikulášské řádění 6. prosince
v sále restaurace U českého lva, a na přání sehrálo pohádku Mrazík.
Koledy byly zazpívány 11. prosince při akci Deníku „Česko zpívá
koledy“ v mnoha městech i obcích a také v Opočnici.
Nové občerstvení KFC bylo otevřeno 16. prosince při sjezdu
z dálnice D 11 u Dobšic s otevírací dobou PO-NE: 8.00-23.00 hodin.

Rovněž zahájila provoz také nová benzínová pumpa Shell.
V evangelickém chrámu v Opolanech se konal 22. prosince
Vánoční koncert. Osm hudebníků krásně zahrálo skladby našich
a evropských mistrů i známé koledy.
Malý chrámový sbor z Opočnice vystoupil 22. prosince na
Vánočním charitativním koncertu v Žehuni v kostele sv. Gotharda.
V Ohařích v kostele sv. Jana Nepomuckého zazněl 20. prosince
koncert Čas vánoční, krásné vystoupení měli tři hudebníci.
Novoroční pochod naším krajem pořádal OU Opolany, kde byl
start a po 7 km v Obecní restauraci cíl. Tam každý obdržel Pamětní
list i občerstvení. Zúčastnilo se 85 turistů.
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Zprávy z naší obce
Ještě se v krátkosti vrátíme k výsledkům předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny, které se konaly 25. a 26. října 2013:
k volbám přišlo celkem 59,48% voličů, v Sánech volilo 58,89% voličů.
ČSSD přišla o 6 mandátů má 50, Komunisté si o 7 polepšili mají 33,
TOP 09 ztratila 15 mandátů má 26 a ODS ztratilo dokonce 37 a má
16 mandátů. Vrátila se KDU-ČSL 14 mandátů. Vznikly nové strany
ANO se 47 a ÚSVIT se 14 mandáty.
V Sánech volilo voličů: ANO - 69, ČSSD - 63, KSČM - 30, TOP 09
- 20, Úsvit - 17, ODS - 17, KDU-ČSL - 9, Piráti - 5, SZ - 3, Svobodní
- 2, SPOZ - 2, HLVZHŮRU - 2, KČ - 1, SsRČR - 1, RDS - 1 hlas.

Kultura
Obecní úřad Sány pořádal navečer 1. prosince před kostelem
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 učitelek i dětí z mateřské školy a vánoční koledy krásně
zazpívala pí Dana Uhrová. Přišlo se pobavit přibližně 150 lidí.
Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního stromu se konala
na místním hřišti 6. prosince. Děti z mateřské školy předvedly
čertovskou školku, potom všechny od Mikuláše obdržely dárky
a pro dospělé zastupitelé připravili svařené víno.
Dříve narození byli pozváni do Myslivny 7. prosince na
Předvánoční posezení. Všechny přivítal starosta obce a popřál vše
dobré, děti zazpívaly koledy a rozdaly přítomným dárečky.
Zastupitelé obce zajistili pohoštění, k tanci i poslechu hrála hudba
Miloše Petráška.
Na konec roku pořádala Obec Sány Silvestrovské posezení i
potancování s hudbou pana Hartmana v nově rekonstruovaném
kulturním domě. Zastupitelé obce se postarali o celou přípravu akce
i s obsluhou výčepu a také byl zajištěn novoroční ohňostroj. Sál byl
zcela obsazen a zábava se všem líbila. Za práci s pořádáním oslavy
Silvestra jistě zaslouží zastupitelé poděkování.
Na oslavu Silvestra bylo otevřeno rovněž v hospodě U Bohunků.
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Zahájení adventu
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Mikulášská nadílka na místním hřišti 6. prosince
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Předvánoční
Předvánoční posezení s dříve narozenými 7.
7. prosince v Myslivně
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Činnost SDH
Naši hasiči uskutečnili technický výjezd 27. října
(po velkém povětří) ke spadlému stromu na dráty
elektrického vedení, při cestě k hájovně.
Se sběrem nebezpečného a velkoobjemového odpadu pomáhalo
16. listopadu před hasičskou zbrojnicí 5 členů sboru a zároveň
provedli sběr železného šrotu.
Nově postavená hasičská zbrojnice byla otevřena v Kaníně
12. prosince. Na otevření byli jsme také pozváni.
Hasičská cisterna Tatra 148 CAS 32, byla přivezena 15.1. 2014.
Sice tato automobilová cisterna není nejmodernější, ale pro náš sbor
bude prozatím postačovat a je to pro nás jistý technický pokrok,
protože autocisternu náš sbor ještě nikdy neměl. Po rekonstrukci
(kterou si udělají naši hasiči sami) bude sloužit s našimi členy na
zásazích nejen v Sánech, ale i v okolí.

Josef Skála starosta SDH Sány
Činnost TJ
Po podzimní části fotbalového ročníku 2013/2014 se umístila
naše družstva na předních místech tabulky. Žáci navazují ve
výsledcích na minulý ročník a v polovině soutěže jsou na prvním
místě a nadále tak potvrzují skvělou formu. Na svém kontě mají 24
bodů a skóre 41:13. Dospělí se po úvodním zaváhání dotáhli nakonec
na druhé místo, kde celkem získali 30 bodů a skóre 45:8.
Do jarní části budou tedy obě naše družstva vstupovat z předních
pozic, které jak doufám udrží i na jaře.
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V sobotu 14.12.2013 se uskutečnila v Myslivně výroční členská
schůze, které se zúčastnilo na 45 členů TJ.
Na místním hřišti proběhl 31.12.2013 již tradiční „Silvestrovský
fotbálek“. Zakončit sezónu tímto způsobem přišlo 25 fotbalistů
všech věkových kategorií.

Na závěr bych rád všechny pozval na „SPORTOVNÍ PLES“,

který se po dlouhých letech uskuteční 8.2. 2014 ve Společenském
domě čp. 9. K tanci a poslechu hraje skupina Unikát. O půlnoci vás
čeká bohatá tombola.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
- 10 -

Činnost hokejového družstva Sány
Letošní sezóna Poděbradského poháru
je již v 10. kole. Tabulka se 12 týmy se rozrostla
o jedno mužstvo oproti minulému roku. Troufám
si říci, že naše výsledky jsou neočekávaně dobré
z pohledu postavení v tabulce, kde nám patří 8. místo.
Poděbradský pohár 2012 - 2013

Druhá polovina soutěže bude rozdělena na dvě skupiny po šesti
týmech, na základě umístění v tabulce. Příští sezóna se už bude
odehrávat na zimním stadionu v Poděbradech, a tak věříme v ještě
lepší výsledky. Závěrem chci jménem mužstva HC Sány poděkovat
za přízeň obce a sponzorů a za důvěru našich fanoušků, kteří nás
stále podporují.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Tým silničních motocyklů Sány
Začátkem nového roku 2014 se v teamu AAB Racing spustily
všechny přípravy pro nastávající sezónu. Pro nový rok jsme změnili
veškeré závodní náčiní a především motocykl. V sezóně 2014 bude
pilot Marek Červený sedlat novou Kawasaki ZX6R, která se
představila v loňském seriálu Mistrovství světa Supersport. Pro
tento motocykl světové úrovně jsme se rozhodli z důvodu
spolupráce s teamem Mistrovství světa Supersport Intermoto
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PonyExpres vedeným panem Kubíčkem. Letošní sezóna bude oproti
té loňské o dost náročnější a to hlavně z důvodu účasti v Mistrovství
Evropy přírodních okruhů, které začíná již 3.-4.5. v Nizozemském
Hengelu.

Koncem měsíce března se celý team chystá na týdenní testování
do Chorvatské Rijeky, které nám snad napomůže k doladění všech
detailů.
Za celý team bychom vás rádi pozvali na nejočekávanější závod
letošní sezóny a to do nedalekých Hořic, kde se koná 53.roční 300
Zatáček Gustava Havla. V Hořicích budeme obhajovat loňské velmi
cenné vítězství a budeme rádi, pokud s námi společně budete moci
nasát závodní atmosféru přírodních okruhů.
Luboš Bulíček – člen týmu
Činnost ČRS MO Žehuň
V měsíci listopadu jsme od Obce Sány zakoupili pozemky,
které přiléhají k Nádrži v Sánech. K odprodeji pozemků jsme
přistoupili z důvodu předejití budoucím sporům ve věci umístění
rybářských zařízení a staveb na těchto pozemcích. Dále bylo
zakoupeno a uskladněno krmné obilí na rok 2014, kterým bude
krmena rybí obsádka na rybnících.
Prosinec byl spojen s tvorbou termínů na vydávání nových
povolenek na rok 2014. Dále se podařilo získat výjimku od
krajského úřadu Středočeského kraje na snížení lovné míry sumce
velkého (Silurus glanis) a změny doby jeho hájení. Lovit sumce
velkého (Silurus glanis) je možno již od 1.5.2014 a nejmenší lovná
míra je snížena na 20 cm. Uloveného sumce velkého nad touto
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minimální délkou rybář nesmí vrátit zpět do vody, protože stavy
tohoto rybího druhu jsou na vysoké úrovni a škody, které tento druh
způsobuje na rybích populacích (bez rozdílu druhu a velikosti), jsou
větší a větší.

V lednu byly do 15.1. odevzdány veškeré úlovkové lístky vydané
v roce 2013. Za rok 2013 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem
147 ks povolenek a uloveno následující množství ryb: 590 ks kapra,
58 ks štiky, 34 ks sumce, 20 ks candáta, 76 ks lína, 41 ks úhoře, 8 ks
tlouště, 44 ks okouna a 24 ks cejna. Celková váha všech ulovených
ryb činila 1 892 kg o celkové ceně 218 477 Kč. Důležitý termín, který
by si měl každý rybář poznamenat do svého kalendáře, je termín
výroční členské schůze, která se bude konat dne 1.3.2014 od 14:00
hodin v sále místního šenku v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň
na této výroční schůzi je nutná z důvodu volení nového výboru ČRS
MO Žehuň, informovanosti o dění v MO, brigádách, změnách v
dodatku k rybářskému řádu + výjimky na změnu doby hájení sumce
velkého a snížení jeho lovné míry, atd. Po ukončení výroční schůze,
bude následovat přednáška Roberta Bělohubého o biologii sumce
velkého a technik jeho lovu + názorná ukázka návazců.
Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval všem členům naší
rybářské organizace, ale i mnohým 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 2014 mnoho
zdraví, lásky a dobré nálady.
Petrův zdar
Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
- 13 -

Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
konec kalendářního roku patří v naší MŠ k období mající
zvláštní kouzlo. Už v měsíci listopadu si děti kreslí svá přání pro
Ježíška a my s nimi vedeme rozhovory na téma Vánoce. Děti při
výchovně vzdělávacích činnostech vyrábějí vánoční dárky, učí se
básničky, písničky a koledy. Vše, co se děti letos naučily, jste měli
možnost slyšet při našich veřejných vystoupeních, konaných
v závěru roku.
Krásná vánoční atmosféra začala již při rozsvícení Betlému
v obci. Velice nás potěšila velká účast dětí i rodičů. Další naší akcí
byla tzv. čertí rozcvička, kterou diváci viděli na místním hřišti. Malí
čertíci dělali dřepy, skoky, skákali panáka i tancovali. Také
babičkám a dědečkům se děti snažily zpříjemnit předvánoční
posezení svým programem, přáním a malým dárkem v podobě
perníkové ozdobičky.
Pro rodiče dětí se 12. prosince konala vánoční besídka.
Všechny přítomné děti se převlékly za andílky a zahrály pohádku
,,O andělíčkovi, kterému byla zima“. Vzhledem k velkému počtu
dětí i přítomných dospělých se besídka konala v myslivně.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Poděkování patří OÚ Sány, který nám ochotně budovu poskytl
a panu Jaroslavu Beranovi. Za místní hasiče nám daroval dřevo
a připravil vše potřebné, aby krb pěkně hřál. Na závěr tohoto
příspěvku bych chtěla popřát všem občanům hodně zdraví
a spokojenosti v letošním roce 2014.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Obyvatelé od října do konce roku 2013
Narození:
08.10. Amálie Brunclíková ul. Krátká
čp. 49
18.10. Zuzana Čechová
ul. Za kovárnou čp. 68
Přistěhovali se: Kristýna Čandová
Miroslav Jílek
Vojtěch Jílek
Libor Kosina

ul. Dlouhá
ul. Jana Čapka ze Sán
ul. Jana Čapka ze Sán
ul. Dlouhá

Odstěhovali se: Ondřej Petrášek ul. 9. května
Iveta Vejborná
ul. 9. května
Daniel Cipra
ul. 9. května
Marcela Šindelářová ul. 9. května
Adam Šindelář
ul. 9. května

čp. 157
čp. 264
čp. 264
čp. 126
čp. 53
čp. 222
čp. 222
čp. 142
čp. 142

Významná jubilea našich občanů v roce 2014:
10. ledna
pí Petrášková Květa
ul. 9. května
70 let
07. února
pí Vokálová Milada
ul. 9. května
85 let
15. února
pí Kocnerová Růžena ul. 9. května
80 let
18. dubna
p. Mareš Jaroslav
ul. Dlouhá
70 let
02. května pí Ouředníková Emilie ul. Dlouhá
70 let
03. května pí Rosendorfová Vlastimila ul. 9. května 70 let
27. června p. Kněz Josef
ul. B. Němcové 75 let
06. července p. Lehocký Josef
ul. Dlouhá
75 let
15. července pí Rýdlová Irena
ul. Na haldě
70 let
16. října
p. Jeřábek Josef
ul. B. Němcové 70 let
22. října
pí Bartáková Miloslava ul. Dobšická
93 let
01. listopadu pí Charvátová Jitka
ul. 9. května
75 let
06. prosince pí Vokálová Marie
ul. Krátká
75 let
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
Skutečný stav k 31.12.2013 - v Sánech bylo 489 obyvatel.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z kronik

V r. 1840 počal farář p. Jos. Březina vyvážet zahradu na pole.
Po něm v r. 1850-60 činili to jiní osadníci, tím pak vzalo za své
pohřebiště pohanské v čís. 1. Sodoma, bývalý majetník čísla tohoto,
nalezl při tomto kopání v zahradě množství hrnců a hrníčků. Byla
tam mohyla vysoká skoro jako nyní plot v čís. 1.
Rovněž Koníček nalezl r. 1878 na poli při Ohařské silnici
(při rozvážní kompostu) popelnice s glazurou a polevem, jehož se
při některých hrnčířských nádobách užívá až dosud. Nádoby si
odnesl Dr. František Koníček, advokát v Hoře Kutné.
Do r. 1860 byla Hájka lesem. Jmenovaný rytíř Horský koupil
statek Kolínský, vykácel krásné dubové lesy a sebral od mlynářů
znamenité peníze za hřídele. Z myslivny pak postavil dvůr Hájka.
Rovněž občané vykáceli lesy v sousedství Hájku až na malá místa
houštin, jež trvají posud.
Cesty byly málo schůdné, nejlepší ještě v létě. Ale za mokra
museli hospodáři v létech 1850-60 vyvážet mandele z polí o žních
na saních, nebo je vynášet na připravené vozy na cestě (v Černých
a Hájkách) a potom naložit 4 mandele svážet je do stodol, čímž se
práce značně zvětšila a zdržovala. Často se stalo, že kočár v Černých
uvázlý musel být vytažen dvěma páry volů. Posledně stalo se tak
knížeti Hohenlohe ze Schillingsfürstu, majetníku panství
poděbradského, r. 1890 (vykonáno od J. Zástěry, nájemce Hájek).
Do Poděbrad bývala cesta po ohařské silnici ke Kanínu přes
Libici po mostě přes Cidlinu. Protože v bahnech u Libice byla
špatná cesta, byl postaven společný most s Opolanskými. Roku 1856
byl postaven okresní železný most. Tehdy vedla cesta lesem k domku
železničního strážníka. Tak bylo ježděno do r. 1882.
Roku 1868 vypukl v čís. 37 oheň, jenž zasáhl přes náves čísla 2,
3, 42, 5, 4, 36, 35, 45. V čís. 35. uhořel 10letý chlapec Zlatníkův.
Z Pamětní knihy obce Sány str.: 27-29

Roku 1863 dne 12. října vypukl v čís. 37 oheň založený malými
dětmi, při jihovýchodním větru lehly popelem čp. 37, 38, 36, 35, 3,
42, 4, a 5. V čísle 35 uhořel tříletý Josef Lukášek.
Léta Páně 1894 v noci 18tého září vyhořel cukrovar v Libněvsi.
Ohněm padla hospoda U Adamců v r. 1908, která nádherně
Zaznamenáno v sánské Farní kronice
znovu zřízena byla.
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Činnost v kostele sv. Ondřeje
Díky ochotě pana faráře Mgr. Cyrila Solčániho
má každý možnost si stáhnout z internetu k přečtení
Farní kroniku obce Sány pod doménou: uloz.to ……
farní kronika sány, soubor je uložen ve formátu pdf.
Je napsaná od roku 1834 v němčině a od r. 1861 již
česky do roku 1975. Kronika je velice pozoruhodná.
Od jara byly ukončeny pravidelné sobotní bohoslužby z důvodu
nedocházení věřících na mše.

Připravované akce:
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou si připomíná
45. výročí svého založení. Od ledna do března uvede v kulturním
domě všech osm titulů, které mají na repertoáru. V sobotu 25. ledna
od 18 hodin zahrají hru Jiřího Hlávky Ale já jsem doktor Johan
Faust. Příznivci dobrého divadla jsou zváni.
Masopust a karneval mají v plánu pořádat v Dobšicích 8. března.
Ples obcí je plánován na 15. března ve společenském domě
Beseda v Hradčanech, bude se konat již po devatenácté.
Pozvání na Želviádu
19. dubna se bude konat již 5. ročník
Želviády, aneb sjíždění řeky Cidliny.
Vodáci ji sjedou na lodích od Žehuňského
rybníka až na soutok Labe s Cidlinou.
V Sánech u splavu bude od sánských hasičů
připraveno občerstvení i ohřátí u ohně.
Kdo bude mít zájem se podívat, lodě začnou
připlouvat po 11 hodině. Případní zájemci
o sjetí Cidliny najdou podrobnosti na
internetu zelviada.webnode.cz
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 13.12. 2014
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

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
15.58 hod., jezdí PO-PÁ přestup v J. Lhotě
16.23 hod., jezdí PO-PÁ *

Sány – Poděbrady (nádraží)

06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 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

Poděbrady (nádraží) - Sány

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

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
11.35 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.35 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
05.17 hod., 05.58 hod., 13.28 hod.

Vlakový jízdní řád na rok 2014
Sány – Velký Osek
04.53 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
21.26 nejede 24., 25., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05.08 jede v prac. dny
05.50 jede v prac. dny (Dobšice)
07.01 jede ve dnech volna
09.01 jede ve dnech volna
11.01
13.01
15.01
17.01 nejede 24.,31.XII
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
20.57 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2014
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

09.01.2014 v 18.00 hod.
06.02.2014 v 18.00 hod.
13.03.2014 v 18.00 hod.
10.04.2014 v 18.00 hod.
07.05.2014 v 19.00 hod.
12.06.2014 v 19.00 hod.

Červenec – 10.07.2014 v 19.00 hod.
Srpen –
07.08.2014 v 19.00 hod.
Září –
11.09.2014 v 19.00 hod.
Říjen –
09.10.2014 v 19.00 hod.
Listopad – 06.11.2014 v 18.00 hod.
Prosinec – 18.12.2014 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 2014 v obci Sány zůstávají stejné jako
v roce 2013. Poplatky můžete hradit od 3. února na Obecním úřadě.
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., bylo rozhodnuto s platností
od 1.1.2014, že cena pitné vody bude 39,68 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 39,27 Kč/m3, ceny jsou včetně 15% DPH.
Děti z naší mateřské školy 15. ledna 2013 na sněhu na hřišti,
užijí si také letošní zimu sněhu?
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