Sánský zpravodaj
Místní občasník
20. dubna 2016 Ročník 13 číslo 2/2016

cena 10 Kč

Dříve a nyní: budova sánské školy - rok 1904 a rok 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Všechny Vás srdečně zdravím při příležitosti vydání dalšího
čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje. Čas letí jako bláznivý,
já nechytím ho ani vy, jak zpívá Karel Gott, a už zde máme zase
jaro, příroda nám rozkvétá do krásy, „Slunce“ nás ovlažuje svými
paprsky, které mají stále větší sílu, a všechno se nám zdá hned
takové veselejší. Přeji všem, aby si dosyta vychutnali všechny krásy
těchto jarních měsíců.
Jako v každém čísle Vás chci v tomto úvodním článku informovat
o dění v obci, o kterém možná někteří z Vás vědí víc než já, ale pro
pořádek to chci uvést i zde ze svého pohledu třeba pro méně
informované spoluobčany.
Začátkem dubna pořádala obec zájezd na muzikál Sybila –
Královna ze Sáby do divadla Hybernia v Praze. Podle ohlasu
zúčastněných mám pocit, že to byl dobrý výběr a že se muzikál líbil.
Myslím si, že je dobré v podobných akcích i nadále pokračovat.
Před několika málo dny jsme se dozvěděli, že žádosti na
rekonstrukci dětského hřiště, kterou jsme podávali na Ministerstvo
pro místní rozvoj 21.12.2015, bylo vyhověno a že nám byla přiznána
částka 379 098,- Kč ( maximálně se mohlo žádat o 400 tis. Kč ). Jen
pro informaci, bylo podáno 817 žádostí z celé ČR a vyhověno bylo
235 obcím. Zase jsme měli štěstí.
Důvodem, proč jsme se rozhodli podat tuto žádost o dotaci, byla
zpráva revizního technika, který dělal na podzim revizi dětského
hřiště s výsledkem, že hřiště je nevyhovující a některé herní prvky
začínají být již nebezpečné a hřiště neodpovídá dnešním předpisům
na bezpečnost. Obec si nemůže dovolit provozovat takováto zařízení.
V únoru jsme podávali žádosti o dotace na Středočeský kraj a to
z několika fondů. Do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
v rámci tematického zadání „Program obnovy venkova“ oblast
podpory komunikace a chodníky. Zde jsme žádali o dotaci na
rekonstrukci části chodníku okolo č.p. 58 (bývalá škola) ze západní
části. Přístup z východu začalo na své náklady opravovat Centrum
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., které má
pronajaty 3/4 této budovy.
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Dále byla ve spolupráci s místními hasiči podána žádost o dotaci
na „Pořízení osobních ochranných prostředků věcnými prostředky
požární ochrany“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS (integrovaného záchranného systému).
A v neposlední řadě jsme ve spolupráci s vedením TJ Sány podali
žádost o zakoupení zahradního traktůrku na sekání hřiště ze
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních
a vzdělávacích Aktivit“.
O výsledcích těchto žádostí ještě není nic známo, takže nezbývá
než čekat.
Do 29. dubna je termín na podání žádosti o odbahnění Rybníčku
u hasičárny. Tuto žádost jsme se rozhodli podat do programu
vyhlášeného Mze/SZIF (Ministerstvo zemědělství a Státní
zemědělský intervenční fond).

V současné době pracujeme na refinancování úvěru, který jsme si
byli nuceni vzít na uhrazení vlastních prostředků při budování
splaškové kanalizace a ČOV (čistička odpadních vod). Úvěr byl
uzavřen s ČSOB, která dala nejlepší nabídku. Ale v době, kdy jsme
úvěr uzavírali, byly normální úrokové sazby mezi 3,5 a 4 %. My
máme fixovaný úrok 3,54% (nefixované byly vyšší) a do smlouvy
jsme si dali podmínku, že můžeme úvěr kdykoli splatit bez sankcí.
V dnešní době je možné získat úrok pod 1,5%, proto jsme se
rozhodli vyvolat výběrové řízení na úvěr v takové výši, abychom
mohli starý úvěr splatit a získali úvěr s úrokem pod 1,5%. Tímto
krokem ušetříme minimálně 1,7 mil. Kč na úrocích.
Tak a to je pro dnešek ode mě všechno, přeji všem hodně zdraví a
těším se na další spolupráci nejen při budování obce, ale i při dalších
příležitostech. Přeji všem příjemné čtení následujících stránek
zpravodaje.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Myslivecký spolek
Pod Oškobrhem Opolany
pořádal 16. ledna
v kulturním domě v Libici
nad Cidlinou Myslivecký
ples. K tanci hrál orchestr
TOX pod vedením
Jaroslava Trnky.
Série veselých odpolední
pokračovala i 18. ledna
pod názvem Hradčanské
dílničky. Akce pro děti i
dospělé se konala
v Domečku u Besedy,
materiál i občerstvení bylo
zajištěno.
V Dobšicích pořádal
místní Sbor dobrovolných
hasičů 23. ledna Masopust.
Po vsi hrála kapela
Polabská Blaťanka a po
skončení průvodu se v sále
Dobšického šenku konal
pro děti karneval.
Masopust v Opolánkách,
tradiční lidové pobavení
pořádal SDH Opolánky
20. února. Začátek byl
v poledne před místním
hostincem, při doprovodu
kapely Blaťanky pana
Dandy procházel průvod
přibližně 60 masek po obci,
zapojilo se mnoho
dospělých i dětí.
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Rybářský ples se konal 13. února v kulturním domě v Libici nad
Cidlinou. K tanci a poslechu hráli Pavla Hodanová a Pavel Stříbrný.
Byla připravena bohatá tombola a předpůlnoční překvapení.
Obecní úřad ve spolupráci s Dance Hall Opolany pořádali
v kulturním domě 27. února Dětský maškarní karneval, všichni v
maskách byly obdarováni.
Obecní restaurace v Opolanech pořádala ve dnech 26. – 28. února
Zabijačkové hody. V pátek 26. února večer hrál k poslechu Jarda
Mareš s doprovodem.
Motýlkový divadelní ples pořádali ochotníci 18. března v sále
hostince U Českého lva v Opočnici. Pro pobavení přijel imitátor
Michaela Jacksona a místo kravat měli mít všichni motýlky.
V Libici n/C pořádala TJ Sokol v kulturním domě Sportovní ples
19. března, hrála skupina Pavla Stříbrného, bylo i předtančení.
V Dance Hall Opolany se konala 26. března Oldies party s DJ
Pavlem Benákem s hity 80., 90. let a milénia.

Zprávy z naší obce
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo sbírku použitého
ošacení. Poděkování zaslouží všichni občané, kteří přispěli
oblečením, hračkami i dalšími věcmi a přinesli je na OU. Sbírka
byla ukončena 13. března.
Na provádění veřejně prospěšných prací na rok 2016 byli vybráni
tito pracovníci: Mandák Milan, Andresová Blanka, Němečková
Marta a Kalinová Jana.

Kultura
Fotbalový klub TJ Sány pořádal „Sportovní ples“ ve
Společenském domě 13. února. K tanci hrála skupina Unikát a
nechyběla ani bohatá tombola.
Autobusový lyžařský zájezd na hory pořádala Obec Sány
v sobotu 27. února.
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Sbor dobrovolných hasičů Sány pořádal 19. března ve
Společenském domě od 13:30 hod „Dětský karneval“ a od 20:00 hod
„Maškarní bál“, hrála skupina Formani band. Všechny masky měly
slevu na vstupném a také byla připravena bohatá tombola.
V hospůdce Na Vlachovce se konalo večer 11. března příjemné
posezení se zpěvem za doprovodu harmonikáře pana Langra.
Zájezd na muzikál „Sibyla Královna ze Sáby“ pořádala Obec
Sány dne 9. dubna, představení se konalo v divadle Hybernia
v Praze. Vstupenky byly rychle rozebrány a představení se líbilo.

Bluegrass festival
Dne 11. června 2016 se na místním fotbalovém hřišti bude konat
2. ročník festivalu bluegrassových skupin "Bluegrass u hastrmana".
Na tomto setkání se od 14. 00 hodin představí celkem šest kapelprotagonistů tohoto netradičního stylu countryové hudby.
Ve čtyřicetiminutových vstupech se
na improvizovaném podiu z kamionu
postupně představí "Modrý kšandy"
Mladá Boleslav, "Foot rail" Hradec
Králové, "Maňana bluegrass band",
"Country coctail" Praha, "Abalone"
Praha a "The Bluegrass friends ČR".

Přehlídka se uskuteční ve spolupráci s Obecním úřadem Sány a
TJ Sokol Sány.
Vstupné bude dobrovolné. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Libor Kosina
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Činnost SDH
Valná hromada se konala 23. ledna 2016 v Myslivně.

Vyznamenání „Za věrnost“ u sboru obdrželi: za 20 let Beran
Jaroslav a za 10 let Čímo Václav. Vyznamenání „Za příkladnou
práci“ obdržel Kyjovský Lukáš a od starostky sdružení Blanky
Buriánové obdržel sbor „Pamětní list“ za spolupráci s OSH
Nymburk, ocenění předal Martin Král náměstek OSH Nymburk.
Schůze se zúčastnilo včetně hostů přibližně 50 osob.

Skála Josef kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Od počátku roku 2016 bych zde rád zmínil konání již
3. Sportovního plesu, který se jistě stává nedílnou součástí
kulturního dění a
dobrou tradicí v naší
obci, o čemž svědčí
početná návštěvnost,
která nás mile potěšila.
K tanci a poslechu
hrála kolínská hudební
skupina Unikát a pro
zpestření tanečního
večera proběhla ukázka
společenských tanců.

Následující týden se někteří hráči zúčastnili fotbalového
soustředění v Hlušicích u Nového Bydžova, v rámci kterého již
několikátým rokem absolvujeme sportovní přípravu do
nadcházejících jarních bojů.
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Ještě před zahájením samotné mistrovské soutěže byla sehrána
4 přátelská utkání a první „ostrý“ zápas skončil vítězstvím 3:2 na
hřišti soupeře v Sokolči.
I žákům se, v sobotu 2. února 2016 zdařil přípravný zápas
s Volárnou, který zakončili vítězstvím 6:1, v tentýž den odpoledne
sehrálo fotbalové utkání také mužstvo mužů, které bohužel tento
zápas nezačalo právě šťastně, kdy po dvou chybách prohrávalo 0:2,
ale v konečném výsledku uhráli nerozhodný výsledek 2:2.
Garda Sány se zatím na nadcházející zápasy připravuje v rámci
tréninků, každou neděli dopoledne na místním hřišti a své síly
prověří na prvním utkání 15. dubna v Ratboři.
JARO 2016 – MUŽI III. TŘÍDA B

JARO 2016 – OP žáci.

Na závěr bych všem mužstvům popřál v jarní části sezóny hodně
úspěchů a dobrou reprezentaci našeho klubu a obce Sány.
Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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Týmy silničních motocyklů Sány

Podrobnosti o letošním závodění Marka Červeného budou
v dalším čísle zpravodaje.
Informace o úspěších dalších motocyklových závodníků.
Letošních závodů Mistrovství České republiky TOURIST
TROPHY, Jarní Ceny Brna 2016, která se konala 15. – 17. 4. 2016
na Brněnském okruhu, se v kategorii Twin + 400 SSP zúčastnili i
dva závodníci z naší obce. Jsou to bratři Petr a Martin Hulínovi,
kteří sedlali motocykly Suzuki SV 650. V týmu jel ještě Jan Markalous.

Jednalo se o jejich první závod v kariéře a přesto se ve velké
konkurenci 35 závodníků ve své kategorii Twinů umístili na
krásném 10. místě Petr Hulín a 12. místě Martin Hulín, kterého
v závěru závodu začala zlobit zadní pneumatika. Závod se jel na
11 kol – cca 55 km. Gratulujeme.
Václav Macura
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Činnost ČRS
V únoru jsme ve spolupráci s občanským sdružením Dobšané,
z.s., vyčistili a prořezali náletové dřeviny a keře na pravém břehu
Cidliny od jezu Badra směrem k obci Dobšice v délce cca 150 m.
Za toto vyčištění nám občanské sdružení Dobšané, z.s., poskytne
příspěvek na zakoupení cen na dubnové rybářské závody.
V březnu se konala výroční schůze, na kterou se dostavilo 55
členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace za
uplynulý hospodářský rok 2015, a to ve zprávě hospodáře, předsedy,
účetního a revizní komise. Po výroční schůzi následovalo 5 termínů
brigád, které se realizovaly v Žehuni, Dobšicích a Sánech. Probíhalo
vysekávání náletových dřevin, sběr odpadků kolem vody a hrabání
trávy. U Nádrže v Sánech se vysekaly a vyřezaly břehové porosty
kolem rybníka a byla přestěhována zelená bouda s vybavením na
vhodnější místo. Březen byl ale také ve znamení zarybňování revíru
rybí násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od ČRS MO
Rožďalovice bylo zakoupeno 15 q kapra o délce 45 – 50 cm, kterého
jsme následně vysadili do revíru. Také jsme dovezli 50 tisíc ks
plůdku mníka, z líhně v Bransouzích. Mimo to jsme přisadili na
chovné rybníky kapra K1 v počtu 4 000 ks, kterého jsme zakoupili
od ČRS MO Libice nad Cidlinou.
Na závěr mého příspěvku bych Vás rád pozval na rybářské
závody, které naše organizace pořádá dne 23.4.2016 na Dobšickém
rameni v obci Dobšice. Závodů se může zúčastnit každý (dospělí i
děti), kdo má rybářské vybavení a chuť si zarybařit.
Voda je kvalitně zarybněna, břehové partie
vyčištěné a připravené pro
rybáře do nadcházející
rybářské sezóny. Pro vítěze
jsou připraveny hodnotné ceny,
které jim budou předány po
ukončení rybářských závodů.
Více o akci se dozvíte na našich webových stránkách http://mocrszehun.webnode.cz. Všem členům MO Žehuň přeji do právě
začínající rybářské sezóny mnoho rybářského štěstí, hezkých chvil
u vody a samozřejmě kapitálních úlovků.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány
Oddíl ledního hokeje HC Sány ukončil již
sedmou sezónu, která pro nás znamenala malý
neúspěch, ale zároveň radost z třetího místa po
strhujícím závěru soutěže. Pomýšleli jsme na tu
nejvyšší příčku, ale poslední tři zápasy nám
nevyšly tak, jak bychom si představovali.
Vítězství nám uniklo o čtyři body, ale s třetím
místem v takové konkurenci, jaká letos v
soutěži VHL byla, jsme spokojeni.

Příští sezóna, již osmá, začne v říjnu letošního roku. Protože
soutěž VHL není jistá, žádáme o postup do vyšší soutěže, do
Poděbradského poháru, který jsme již v minulosti tři sezóny
absolvovali. Na příští sezónu se těšíme a s posilněným týmem hráčů
chceme konkurovat v této soutěži více, než tomu bylo v minulých
sezónách Poděbradského poháru. I pro naše fanoušky by to měla být
zajímavější a atraktivnější podívaná. Tím je zveme na naše zápasy
v příští sezóně 2016-2017. Našim fanouškům také patří velký dík za
uplynulé sezóny, ve kterých nás chodili povzbuzovat a fandit.
Doufáme, že i v příští sezóně můžeme počítat s jejich podporou.
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Na závěr chceme poděkovat i našim věrným sponzorům – obci Sány,
autodopravě Aleš Bulíček a Mirku Hykovi, kteří nás stále podporují
v naší činnosti a existenci týmu HC Sány.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
jarní období jsme letošní rok oslavili v MŠ opravdu zajímavě
a o trochu dříve.
Již 17. března jely naše děti společně s dětmi z MŠ Opolany na
výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Konala se zde velikonoční
výstava a bylo tu vystaveno hodně zajímavých věcí. V jednotlivých
chaloupkách děti viděly velikonoční pečivo, ozdobená vajíčka,
nářadí a pomůcky ševce, švadleny, řezbáře a řezníka.

Porovnávali jsme s dětmi i dřívější a nynější nábytek, oblečení lidí,
kuchyňské nádobí, stroje na obdělávání polí. Děti si prohlédly
zvoničku a dozvěděly se, kdy se ve vesnici zvonilo na zvon.
Připravena byla pro děti také dílnička, kde si všichni vyrobili
holubičku a ovečku, jako dárek k Velikonocům. Hotové výrobky si
děti přivezly z výletu domů jako překvapení pro rodiče.
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Ve skanzenu děti nepřehlédly ani vystavenou Moranu. Jelikož
v Sánech nám řeka Cidlina poskytuje ideální podmínky pro její
vynášení, nevynechali jsme tento lidový zvyk ani toto jaro. Počasí
nám v pondělí 21. března přálo. Veliká Morana vyrobená
v mateřské škole za pomoci všech dětí byla odnesena k řece. Po
zapálení a vhození do Cidliny ji sledovaly oči všech dětí, jak ji proud
unáší pryč. Radost dětí ze sluníčka a očekávaných jarních
radovánek byla veliká.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Děti si v mateřské škole nejen hrají, ale podílejí se i na vylepšení
školní zahrady. U plotu si již zasadily květiny. Společně je budou
zalévat a pozorovat jak rostou. Ve třídě si každé z dětí zasadí do
květináče hrách nebo fazolku a tu si potom, až vyklíčí, přesadí doma
na svoji zahrádku.
Na závěr bych chtěla upozornit rodiče dětí, kteří mají zájem
umístit svoje dítě do MŠ na termín zápisu. Zápis do MŠ Sány se
bude konat ve čtvrtek 28.4.2016 v době od 10:30 do 15:00 hodin,
v budově mateřské školy. S sebou si vezmou zákonní zástupci:
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Krásné jarní dny přeje všem za MŠ Sány
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Obyvatelé
Narození:
15. 1. Anežka Čermáková

ul. J. Čapka čp. 263

Sňatek uzavřeli:
10.10.2015 Michal Kavan
ul. 9. května čp. 32
Barbora Vinklátová ul. 9. května čp. 32

Přistěhovali se:
Jiří Čmugr
Robin Čmugr
Ilona Vášová
Antonín Váša
Anna Vášová

ul. 9. května
ul. 9. května
ul. Jana Čapka ze Sán
ul. Jana Čapka ze Sán
ul. Jana Čapka ze Sán

čp. 213
čp. 213
čp. 277
čp. 277
čp. 277

Daniel Barva

ul. 9. května

čp. 16

Odstěhoval se:

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
25. 1. pí Soukupová Hana
ul. 9. května čp. 19
ve věku 63 let
9. 3. p. Hliněný Luděk dříve ul. Bačovská sánský rodák ve věku 87 let
21. 3. p. Šípek Jaroslav dříve ul. 9. května sánský rodák ve věku 78 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Sánská Škola
Je zajímavé, že se Sánští dovedli starat o vzdělání mládeže
v době nepokojné války třicetileté (1618 - 1648). Roku 1638 vznášejí
slušnou prosbu na hejtmana panství poděbradského, aby si směli
pro školu za 30 kop míšeňských grošů koupit chalupu od Matěje
Chaloupky. Jak dlouho chalupu za školu užívali, není známo.
Roku 1653 ji koupil Petr Čihák za 80 kop a v jeho rodě se udržela
až přes rok 1700.

Ze školní kroniky vybral učitel Jaroslav Laštovka.
Prvním učitelem v roce 1780 byl v Sánech Jan Mečíř, po něm
František Barďoušek.
Roku 1789 čítala škola 38 dětí, školou povinných však bylo asi
70 dětí (Rieggers Materialien).
Protože stará škola v čp. 4, byla malá (bydlila v ní rodina
učitele), byla v roce 1810 - 1811 postavena nová škola zásluhou
vrchního kolínského Alešíka a byla požehnána vikářem
L. Navrátilem. Byla postavena pro 60 žáků. (Již měla čp. 58.)
Další učitel byl syn předchozího Václav Barďoušek, počet žáků
stoupl na 116, v tomto roce odškolila se obec Freudenek (Volárna)
do Jestřábí Lhoty. V roce 1842 byla budova školní opravena a
opatřena dvojitými okny. V témže roce přišel ještě učit učitel Karel
Bína ze Starého Kolína.
Po smrti učitele Barďouška nastoupil v Sánech učit Josef
Paleček, který dříve působil v Jestřábí Lhotě. V jedné z vitrín muzea
v Poděbradech je diplom a zlatý dukát učitele Josefa Palečka. Dostal
je kromě dalších deseti pochval r. 1836 od c. k. okresní a zemské
školní rady za vzorné vyučování. V roce 1828 složil u konsistoře
učitelskou zkoušku. Po více než dvacetiletém působení na školách
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byl ustanoven 19. července 1848 učitelem v Sánech, kde až do své
smrti roku 1875 nejenom učil, ale i vychovával děti za všeobecné
vážnosti. Ještě prameny o 30 let mladší hovoří o něm jako o člověku
na svou dobu vynikajícím, a že jeho rodina v kantorském řemesle
působí dodnes. Josef Paleček, první pěvec sedláka Krušiny z Prodané
nevěsty o premiéře v Národním divadle, tvůrce role Kecala do dnešní
podoby a dlouholetý sólista carské opery v Petrohradě, je jedním
z jeho devíti dětí.
V roce 1871 se škola stala státní a žáci byli povinni chodit do
školy do 14 let. V roce 1874 se škola vrátila obci i se starostí o opravy.
Po smrti učitele Josefa Palečka v roce 1875 prozatímně pak
vyučoval Matěj Hůla z Kostelní Lhoty. V té době byla škola
obohacena mnoha pomůckami.
Jelikož školní budova nestačila na množství žáků, počalo se
v roce 1879 vyučování polodenní. Místní školní rada byla vyzvána,
aby se postarala o rozšíření školy a tak v roce 1882 bylo povoleno
otevření 2. třídy. Učitelem a i řídícím byl J. Suda, druhý učitel byl
Ferdinand Beneš, ruční práce vyučovala pí M. Příhodová a po ní
slečna A. Palečková.
Když postupem času první třída nestačila a nebylo ochoty toto
zlepšit, najal p. okresní školní inspektor v roce 1884 pro 1. třídu
místnost u p. V. Dvořáka. Řídícím učitelem byl Čeněk Příhoda od
roku 1875. V roce 1887 byla ustanovena industriální učitelkou opět
M. Příhodová. V roce 1889 byl učitel Beneš přeložen do Ratenic.
Po něm nastoupil učitel Josef Těšínský a učil do konce školního
roku. Po jeho odchodu nastoupil Josef Šmelhaus ze Mcel.
V roce 1891-92 bylo ve zdejší škole 104 žáků a v roce 1892-93
bylo 120 žáků. V roce 1893 zemřela dosavadní industriální učitelka
M. Příhodová a po ní nastoupila slečna M. Příhodová dcera řídícího.
V roce 1895 onemocněl řídící učitel a vypomáhal podučitel Jan
Dubský. V roce 1895 byl ustanoven def. učitel Vojtěch Příhoda.
Za nemoci řídícího učitele vypomáhala učit ženské ruční práce M.
Rokosová.
Když v roce 1897 skončil řídící učitel Vojtěch Příhoda, ustaven
byl dočasným podučitelem Josef Vosáhlo z Libice n. C a téhož roku
byl jmenován učitelem.
Od roku 1899 učila ženským ručním pracím sl. učitelka Otýlie
Třeštíková industriální učitelka v Žehuni.
Pokračování příště
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Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Každý lichý týden v pondělí svoz bioodpadu od dubna do listopadu.
Každý týden v úterý svoz komunálního odpadu.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 30. 4.
2016 od 8:00 – 10:00 hod. Sběr se uskuteční ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr na bioodpad je otevřen každou sobotu od 8:00 do
10:00. Upřesnění nebo případné změny budou včas oznámeny.
Opět byly umístěny velké kontejnery na bioodpad a to u
hasičárny, na hřišti a u cesty ke splavu. Tyto kontejnery jsou pouze
na trávu, případně na padaná jablka apod., nikoli na větve, které je
třeba odvážet do sběrného dvora, kde budou štěpkovány. Pokud se
v nich bude nacházet i jiný odpad budou kontejnery staženy a
umístěny jen ve sběrném dvoře a budou k dispozici po omezenou
dobu a ukládání odpadu bude pod dozorem poučené obcí stanovené
osoby. Tím by všichni přišli o výhodu blízké vzdálenosti kontejnerů i
s časovým omezením možnosti vyvážení.
Otevírací doba na poště:
pondělí 8.00 – 11.00
úterý
středa
8.00 – 12.00
čtvrtek
pátek
8.00 – 12.00

14.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Obcí plánované kulturní akce:
Posledního dubna pálení čarodějnic na hřišti
29. května o pouti Vítání občánků a rozloučení školky se školáky
Dětský den na místním hřišti
Veselé ukončení prázdnin na místním hřišti
Podrobnosti o čase konání kulturních akcí budou včas vyvěšeny i vyhlášeny.
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