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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Do naší obce už dorazilo léto a s ním i teplé a suché počasí.
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme začali za pomoci členů
SDH Sány zalévat stromky, které nám usychají před očima.
V jarním období naopak pár příjemných deštíčků zapříčinilo
růst trávy a s tím i spoustu práce pro naše pracovníky technických
služeb. S rostoucím porostem v terénu se potýkali už od brzkých
ranních hodin. Za to jim patří náš velký dík.
V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala o vybudování nových
sběrných míst v obci. Z důvodu vedení vodovodního řádu nelze u
vchodu do prodejny Jednoty rozšířit prostor pro kontejnery na
odpad a vše zůstane prozatím na stejném místě. Nové kontejnery
jsme přidali do ulice Bačovská a již i započaly práce a objednávka
materiálu na vybudování sběrného místa v rohu hřbitova, odkud
bylo odvezeno 30,69 t odpadu za celkové náklady 43 627,-- Kč.
Na hřbitově firma p. Petra Ledviny z Kolína provedla pokácení
smrků, které v případě silných větrů ohrožovaly okolní hroby.
Místní zaměstnanci větve smrků zpracovali na štěpkovači ve
sběrném dvoře a kmeny budou rozřezány a dřevo použito na
vytápění kulturního domu.
Na obecním úřadě se konala 18. 3. 2019 a 29. 4. 2019 schůzka
ohledně Noci kostelů a sánských renesančních zvonů z roku 1551
a 1572, umístěných ve věži místního kostela sv. Ondřeje. Někteří
místní občané se těchto schůzek zúčastnili a byl podán návrh na
vyhlášení veřejné sbírky za účelem opravy zvonů. Tento návrh
zastupitelstvo obce Sány 16. 5. 2019 schválilo a byla zaslána
oznamovací povinnost o konání sbírky. Sbírka je se schválením
Krajského úřadu Středočeského kraje konána na území obce Sány
na dobu neurčitou. Všichni, kteří chtějí přispět na opravu a uslyšet
hlas zvonů, tak mohou učinit zasláním libovolné peněžní částky na
účet č. 115-9830720227/0100, nebo vložením hotovosti do pokladny
zřízené na OÚ Sány pro tento účel.
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Druhý týden 9. 6. 2019 se na hřišti konal „Dětský den“, kde se
kromě různých atrakcí mohly děti s rodiči nebo prarodiči proletět
vrtulníkem nad rodnou obcí a jejím okolí. Touto cestou bych chtěla
poděkovat p. Čermákovi ze společnosti NISA AIR s.r.o., Mladá
Boleslav, který vrtulník nejen pilotoval, ale celou akci i
zprostředkoval. O velkém úspěch svědčí 32 vzlétnutí = 96 lidí, kteří
se letu zúčastnili. Velké poděkování patří členům zastupitelstva i
ostatním občanům, kteří se o průběh celého dne starali a zajišťovali.
Velkou radost mám z přivítání devíti nových občánků do naší
obce, které se konalo dne 23. 6. 2019.
Je před námi doba prázdnin a dovolených. Dovolte, abych Vám
popřála krásné léto a pěknou dovolenou. Dětem pak přeji hezké
prázdniny a hodně nových zážitků. Těším se na setkání s Vámi při
akcích pořádaných obcí, spolky či jednotlivci.
Marie Žďárská - starostka obce.
Nová trampolína k veliké radosti dětí byla instalována obecními
zastupiteli 17. dubna na místním hřišti.

Ještě jen krátce k volbám do Evropského parlamentu,
které v České republice proběhly ve dnech 24. - 25. 5. 2019.
I když byla účast vyšší než před pěti lety i tak byla s 28,72% slabá.
Počty zvolených poslanců za ČR:
Ano - 6, ODS - 4, Piráti - 3, STAN/TOP - 3, SPD - 2, KDU/ČSL - 2, KSČM - 1.

V obci Sány ze 427 voličů volilo 130, to znamenalo účast 30,44%..
Hlasů získalo Ano - 36, Piráti - 20, STAN/TOP09 - 17, ODS -14, SPD - 10,
ČSSD - 6, KSČM - 6, ANO vytrolíme EP - 5, Evropa spol. - 3, po 2 hlasech:
Rozumní/Nár. demokracie, Vědci pro ČR, Česká Suverenita, KDU/ČSL, po
jednom hlasu: Strana nez. ČR, Volte Pravý Blok, Hlas, Svobodní, Dem. strana
zelených..
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Zprávy z okolí
Obecní úřad Žehuň pořádal na místním hřišti 30. dubna slet
čarodějnic s překážkovou dráhou pro děti i občerstvením, později
se zapálením velikého ohně. K pobavení zahrála skupina Brtník.
Svatovojtěšká pouť se konala od pátku 26. dubna do neděle, jako
každý rok přijela spousta atrakcí. Libická pouť bývá v okolí tradičně
největší a mnoho lidí s dětmi si nenechá ujít nevšední atmosféru.
V Žehuni byla pořádána akce „Historická kola Žehuň 4. 5.2019“.
U areálu kostela sv. Gotharda předvedli jízdu členové Veteran
velociped klubu VAH, následoval koncert skupiny ToJeJedno a
prohlídka kostela i kostnice.
Májovci pod záštitou Obecního úřadu ve Velkém Oseku pořádali
18. května Staročeské máje. S kapelou p. Hartmana vyšel průvod
v 9.00 hod. od Dělnického domu a v 18.00 po zatančení staročeské
besedy následovala Májová zábava, k tanci hrála kapela ESO.
Kulturní komise v Choťovicích 18. května pořádala již čtvrtý
ročník akce „Pohádková cesta“. Pro děti bylo nachystáno plnění
různých úkolů od přibližně 40 pohádkových bytostí. Soutěží se
zúčastnilo místních i z okolí na 140 dětí.
Obec Opolany pořádala Dětský den 1. června na místním hřišti.
Připravena byla řada her, soutěží i zábavy, skákací hrad a
projížďka vyhlídkovým vláčkem. Nechybělo ani občerstvení.
Na hřišti v Choťovicích na letním parketu pořádala kulturní
komise 13. července zábavu, hrála skupina Rocketa.
Ve Velkém Oseku ve Sport baru v Jámě se konala 14. června
Folk pop country, k tanci i poslechu hrála skupina Vrzavá Suzy.
Pouť v Dobšicích proběhla 29. června s bohatým programem.
Již v pátek 28. června večer zahrála u Dobšického šenku kapela
Cidlinka a kapela MAHLZEIT. V sobotu odpoledne na hřišti zahrála
kapela Kliďánko, vystoupily mažoretky Srdíčko Kolín, následoval
pořad „To všechno odnes čas“ Walda - Vladimír Nerušil, pořadem
prováděl moderátor Zdeněk Kaňka, večer hrála ROCKETA. Také
došlo k odhalení sochy Cidlina.
-5-

Kultura
Obec Sány pořádala 6. dubna odpoledne ve Společenském domě
tvoření velikonočních věnečků, dekorací a také pletení pomlázek.
Materiál jako proutí, větvičky, ozdoby, špalíky na zajíčky, atd. byl
přichystán a zúčastnilo se okolo 60 občanů včetně dětí.
V sobotu 6. dubna večer si mohl každý pochutnat v hospůdce
Vlachovka na smažených bramborácích, které bylo možno zapít
černým pivem, k posezení zahrál harmonikář p. Langr.
Na posledního dubna připravili zastupitelé obce na místním hřišti
velký čarodějný oheň a také občerstvení, každý si mohl opéci
uzeninu. Malé i velké čarodějky se vydováděli a všichni se pobavili.
Akce Noc kostelů se konala 24. května v celé řadě kostelů. A také
již podruhé v sánském kostele sv. Ondřeje. Na začátek měla proslov
starostka obce pí Žďárská, potom zazněl zpěv a hra na kytaru Maxe
Danča, pro dětské návštěvníky byla připravena hra s názvem
„Podruhé a dost!“ Také byla umožněna prohlídka prostor kostela s
komentářem pí Čermákové, včetně kůru a věže se zvony. Několik
písní zazpívala pí Uhrová. Připraveny byly zajímavosti z Farní
kroniky a výstava obrázků od dětí z místní mateřské školy. Na
příjemně stráveném večeru se zúčastnilo přibližně 100 návštěvníků.
Této akci předcházel velký úklid kostela, který uskutečnila skupina
dobrovolnic včetně manželů Erlebachových.
Hospůdka Vlachovka připravila v neděli 2. června domácí
hotdogy: - hot, chees, nebo classic, venku na čepu byl polotmavý
Březenský beránek 12 speciál.
Obec Sány pořádala Dětský den 9. června na hřišti, připraveno
bylo mnoho zábavy a překvapení. Všichni se mohli svézt mašinkou
či dokonce proletět s pilotem panem Čermákem vrtulníkem. Děti
měly možnost si zajezdit na různých vozítkách, chodit po vodě
v nafukovacích koulích, zastřílet si ze vzduchovek, zaskákat si
v nafukovacím hradě, zařádit si v lehké pěně připravené od hasičů
a osvěžit se pod sprchou z automobilové hasičské cisterny. Přijely
stánky s cukrovou vatou, perníkem i s ledovou tříští a čerstvě
smaženými brambůrky. Zastupitelé obce dětem usmažili palačinky
a nalévali limonádu. Počasí přálo a Dětský den se opravdu vydařil.
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Tvoření velikonočních věnců a pletení pomlázek 6. dubna.
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Noc kostelů 24. května v kostele sv. Ondřeje
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Činnost SDH
V sobotu 20. dubna proplula přes Sány Želviáda.
Vodáci Cidlinu sjeli na lodích od Žehuňského rybníka
až na soutok Labe s Cidlinou. Tentokrát za nízkého stavu vody,
z důvodu suchého období nebyla propuštěna větší voda. V Sánech u
splavu měli od našich hasičů připraveno občerstvení i ohřátí u ohně.
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Na Bačovce u dálnice byly koncem dubna nalezeny sudy
s neznámou látkou, někdo se jich prostě zbavil. Hasiči ze stanice
Ovčáry látky monitorovali a pracovníci ze životního prostředí
provedli bezpečnou likvidaci. Naši hasiči s cisternou provedli
30. dubna výjezd na proplach Bačovky od chemických látek ve
spolupráci s životním prostředím. Bylo zabráněno ekolog. škodě.
Členové SDH prováděli dozor u ohně při pálení čarodějnic na
místním hřišti. Po dlouhém suchu 29. vydatně zapršelo a tak bylo
umožněno pálit ohně.
U naší zásahové jednotky byl zaveden nový svolávací systém tzv.
FIREPORT. Při vyhlášení poplachu se na mobilech hasičů objeví
SMS o události a členové zásahové jednotky stisknutím 1 jsou
k dispozici na výjezd a stisknutím 3 nejsou k dosažení, tím je okamžitě
jasné kdo vyjíždí na poplach. Jde o velmi rychlou komunikaci.
Po dvojím vyzkoušení agregátu na lehkou pěnu při použití tatry
na přísun vody a fordu pro přivezení agregátu na hřiště byly
uskutečněny výjezdy na dětské dny do Kovanic, Sán i Vrbice k
veliké radosti dětí, které se mohli v pěně vydovádět.
Již několikrát byl
proveden našimi hasiči
výjezd s tatrou na zalití
stromků po obci, které
to již pro veliké sucho
potřebovaly. Byla by
velká škoda je nechat
uschnout.

Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
V sobotu 15. 06. 2019 se odehrál poslední zápas jarní
sezóny pro A tým na hřišti v Odřepsích. Tradičnímu
rivalovi v této soutěži jsme podlehli 4:3, ale to neměnilo
nic na situaci z hlediska záchrany ve třetí třídě. V tomto ročníku
jsme obsadili 12 místo s pasivním skóre 40:55 a 30 body.
B mužstvo ukončilo svoje účinkování ve čtvrté třídě již o týden
dříve výhrou 8:0 s Netřebicemi. V tabulce obsadilo 7 místo se skóre
36:66 a 23 body.
Dorost se v okresním přeboru umístil na 8 místě se skóre 71:70
a 34 body. Mužstvo žáků obsadilo pěkné druhé místo se skóre 39:9
a 27 body. Mladší žáci skončili na prvním místě ve své kategorii se
skóre 55:8 a 38 body.
Na místním hřišti proběhl 6. července 2019 další ročník
fotbalového turnaje "Memoriál J. Tůmy". Tohoto turnaje se
tentokrát zúčastnila dvě mužstva domácích, a to dospělí a junioři,
dále pak Jestřabí Lhota a Volárna. Souboj o třetí místo proběhl
mezi domácími celky, ve kterém zvítězili ti zkušenější. Ve finále
porazila Jestřabí Lhota Volárnu a po právu si odvezla pohár za
první místo. Večer se na letním parketu konala taneční zábava se
skupinou AZ Best.

Nový ročník fotbalových soutěží začne 24. - 25. 8. 2019.
Všem příznivcům kopané přeji klidné prožití prázdnin a při
dalším zahájení nového ročníku přeji všem celkům hodně
sportovního štěstí.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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A2A - III. třída skupina A

A3B - IV. třída skupina B
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C1A- Okresní přebor dorostu

E1A - OP starších žáků

Z1B - Předpřípravka sk. B
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Činnost ČRS
Dne 20. 4. 2019 se na Dobšickém rameni konaly již
tradiční rybářské závody, které se letos uskutečnily
v rámci Rybářských slavností u příležitosti oslav 90 let
od založení Českého rybářského svazu MO Žehuň. Počasí bylo
nádherné a již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci,
začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 48 závodníků z řad
dětí i dospělých. Úderem deváté zazněl startovní výstřel a závody
odstartovaly. Již v prvních minutách závodů bylo mnoho závodníků
úspěšných a lovili kapry, plotice nebo líny. V průběhu dopoledne
dorazil i sokolník, který představil orla skalního a sovu pálenou.
Závodníci, ale i kolemjdoucí si mohli vzít lovecké dravce i na ruku
a vyfotit se s nimi, pokud měli zájem. Po celou dobu závodů nám
občerstvení zajišťoval pan Biško z Nové Vsi se svým plně vybaveným
karavanem, kde griloval výborné klobásy a točil dobré pivo a limo.
Podél Dobšického ramene mohli závodníci a návštěvníci zhlédnout
výstavku o historii i současnosti naší organizace, kde bylo na
fotografiích zachyceno vysazování ryb, výlovy rybníků nebo
brigádnická činnosti. Čas závodů ubíhal jako voda a úderem 14
hodiny zazněl další výstřel, který závody ukončil. Traťoví rozhodčí
od závodníků vybrali karty s úlovky a organizátoři začali sčítat
výsledky. To ale nebyl konec doprovodného programu. Výstřel,
který ukončil rybářské závody, dal zároveň znamení mořské panně,
která vyplula z vrchní části Dobšického ramene na pramici i se svým
převozníkem. Mořská panna se znovu do Dobšic vrátila již podruhé,

právě z důvodu oslav 90 let od založení MO Žehuň, proto aby
zpestřila svou krásou a ženskými vnady ukončení rybářských
závodů. Její plavba končila u palisády, kde se s ní mohli přítomní
vyfotit a pohovořit. Po několika fotografiích organizátoři závodů
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přešli k vyhlášení vítězů rybářských závodů. Na prvním místě se
umístil pan Pavel Horák se 451 body a získal kaprový set, na
druhém místě se umístil pan David Matyáš s 332 body a získal
feedrový set, na třetím místě se umístil pan Josef Šafránek s 232
body a získal rybářské křeslo. Celkem se ulovilo 51 kaprů a 329 ks
bílé ryby. Vyhlášením výsledků závodů byly Rybářské slavnosti ve
své polovině. Druhá polovina slavností se pak přesunula do sálu
místního Dobšického šenku, kde od 20 hodin začínala rybářská
zábava. Na zábavu přišlo celkem cca 60 hostů, k poslechu i tanci
hrála hudební skupina TOX pana Jaroslava Trnky. Pro hosty byla
připravena bohatá tombola, která gradovala po 23 hodině losováním
deseti hlavních cen, mezi kterými bylo rybářské vybavení, celoroční
povolenka k lovu ryb na revír MO Žehuň, ale i třeba domácí prase.
Jako doprovodný program večera vystoupila skupina kankánových
tanečnic ,,Chrtky z Polních Chrčic“, které měly celkem dvě
vystoupení, a všem přítomným se jejich vystoupení moc líbila.

Rybářská zábava končila kolem 2 hodiny ranní, kdy se všichni hosté
pomalu rozcházeli do svých domovů.
Rybářské slavnosti se z našeho pohledu velice vydařily a i odezva
veřejnosti, nejenom rybářů, byla pozitivní. Počasí nám přálo, ryby
braly, mořská panna i sokolník a kankánové tanečnice dorazili a
závodníkům i hostům večerní zábavy zpestřili program oslav. Tímto
bych moc rád poděkoval nejen organizátorům slavností, ale i všem,
co se slavností zúčastnili a v neposlední řadě i všem následujícím
sponzorům: Obec Dobšice, NO production s.r.o., Rybashop Rybářské potřeby pro rybaření Kolín, DOBŠANÉ, z.s.
A pokládám si otázku, jak asi oslavíme 100 let od založení naší
rybářské organizace příště…?
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány
Po úspěšné letošní desáté sezóně HC Sány se
uskutečnilo v květnu druhé soustředění a příprava
na další sezónu. Konalo se tak jako v loňském roce u
přehrady Seč v pionýrském táboře. Zúčastnilo se ho 11 hráčů
základní sestavy a myslím si, že se akce opět vydařila. Krom volné
zábavy jsme trénovali zejména střelbu pukem na branku.
Soustředění náš tým stmeluje a připravuje na další sezónu, která by
měla začít začátkem října. Všichni se těšíme a věříme ve vytoužené
zlepšení v konečném pořadí celé soutěže. Termíny našich zápasů
najdete v dalších číslech Zpravodaje.

Za tým HC Sány přeji slunečné prázdniny a dovolené.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
Přišel duben. Jednoho slunečného dne jsme navštívili kostel
Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou, kde byla velikonoční
výstava v křesťanském duchu. V podání vedoucí Městského muzea
Loreta pí Mgr. H. Krátké bylo vyprávění velice zajímavé, přizpůsobené věku dětí. Při té příležitosti jsme si prohlédli zámek i přilehlý park.
Zpestření čekalo děti i ve školce. Putování za králíčkem
schovaným na hřišti bylo plné plnění úkolů a srandy. Dozvěděli
jsme se, že na listnatém stromě rostou okurky a spousty jiných
zajímavostí. Najít králíčka nebylo těžké a ten ranec dobrot, které
schovával, přišel každému k chuti.
V měsíci květnu proběhl zápis do MŠ. V současné době je
kapacita školky naplněna počtem 25 dětí. Přijímány byly děti
dosahující 3 let věku.
Koncem měsíce jsme podnikli výlet na Potštejn. Program v
dobových kostýmech nás vtáhl do života na zámku. Kněžna ležící
v posteli, kterou děti pomohly obléct do krásných šatů, kníže
celoživotně hledající poklad, služebná vždy každému k ruce a plnící
všechna přání a všudypřítomný kašpárek. Jako tečka před
odjezdem domů byla nudlová polévka a řízek s bramborovou kaší.

Sobotní klání (25.5) v Jestřabí Lhotě zvané Školkohry 2019 děti v
pohybu, pořádané MASZ (Zálabí, místní akční skupina) se účastnili
naši sportovci v různých disciplínách (běh, hod do dálky, štafeta a
připravená stanoviště s různými sportovně zaměřenými úkoly). Děti
rády soutěží a celková atmosféra pojatá jako olympijské hry se všem
účastníkům líbila.
Poslední měsíc školního roku byl rušný. Do školky přijelo divadlo
paní Lhotákové s pohádkou „Jak včelička zachránila králíčka“.
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Dále proběhlo památeční focení, také některé šikovné děti předvedly
malé kulturní vystoupení při příležitosti vítání občánků a hlavně
Zahradní slavnost, kde jsme se rozloučili se šesti dětmi
nastupujícími od září do 1. třídy.
Školní rok utekl jako voda. Čekají nás prázdniny plné pohody
a nicnedělání. Přeji všem, aby letní měsíce přinesly jen to hezké,
na co budeme rádi vzpomínat.
Ilona Eliášová učitelka
Obyvatelé
Narození:

29. 5. Rozarie Šroubová
29. 5. Matyáš Jeřábek
8. 6. Margareta Eliášová
25. 6. Jonáš Bydžovský

ul. U Cidliny čp. 250
ul. 9. května čp. 257
ul. Bačovská čp. 236
ul. Dlouhá čp. 187

Sňatek uzavřeli:
14. 6. Aneta Fenclová
Tomáš Synek

ul. Dlouhá

čp. 118

Významná jubilea našich občanů:
Lehotský Jozef, Rýdlová Irena, Hyka Miroslav, Řehák Vojtěch,
Svoboda Jan
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

13. 4.
20. 4.
29. 4.
13. 5.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
pí Zdenka Mejzrová
ul. 9. května čp. 123
ve věku 73 let
pí Marie Beranová
ul. Dlouhá čp. 154
ve věku 74 let
p. Václav Jiránek
ul. Krátká čp. 75
ve věku 72 let
p. Bohumil Hyhlík
ul. Za kovárnou čp. 47 ve věku 70 let
Ivona Procházková matrikářka OU.
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Sánská pošta
Obec Sány patřila poštou do Žehuně. Obecní strážník J. Kadavý
čp. 156 nosil denně pěšky poštu ze Žehuně a před ním tak činili i jiní
„obecní policajti“.
Poštovní úřad byl v Sánech zřízen 1. listopadu 1918 pro obce
Sány, Opolánky a Oškobrh. Umístěn byl ve Švehlově domě čp. 161.
Tam byl poštmistr a poštovní posel, který roznášel dopisy, noviny a
telegramy po obcích.

Prvním poštmistrem v Sánech byla Marie Perštýnová a po jejím.
odchodu se do roku 1930 vystřídalo pět poštmistrů. Slečna
Rajchlová, Hřebík, dále až do roku 1953 byl poštmistrem Václav
Dvořák starosta Sokola. V r. 1970 byl poštmistr Josef Rejhon,
doručovatelé Jar. Barták, Marie Bartáková a pí Krupičková z
Opolánek. Pro poštu byl v r. 1972 upraven dům bývalé Kampeličky
a nastoupila poštmistrová pí Pinkasová.
Do roku 1929 byl poštovním poslem Jan Špinka, potom Jan
Šafařík, Václav Kaucký, Josef Špinka z Kořenic, Josef Váša,
Jaroslav Barták čp. 44.
Od roku 1975 byla jako poštmistrová Květa Petrášková, ta byla
třikrát na poště přepadena v r. 1992, 1995 a v r. 1998, ale nic nevydala!
Doručovatelka v Sánech byla od roku 1976 Božena Nollová
a v Opolánkách i na Oškobrhu Ludmila Krupičková.
V roce 2002 byla jako poštmistrová Piroutková Zuzana a doručovatelka v Sánech, v Opolánkách i na Oškobrhu Nollová Božena.
Od roku 2009 roznášela poštu Műllerová Dana do r. 2014.
Od r. 2013 byla poštmistrová Petra Tůmová (Kapicová), od srpna
2015 je poštmistrová Dvořáková Hana, ta dojíždí z Velkého Oseka a
po obci jezdí auto ČP s balíky i dopisy. Kromě toho dva lidé roznáší
letáky a noviny, různá auta vozí balíky - služba PPL a další.
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Náměty na výlety o prázdninách

Otevírací doba o prázdninách PO - ČT od 8.00 do 19.00, PA - SO
od 8:00 do 20:00, NE 8:00 do 18:00 hod. Hodinové programy s čerty.
Nedaleko od Hlinska - Medkovy kopce
info@peklocertovina.cz

Pohádková vesnička Podlesíčko se nachází jen kousek od Pekla
Čertovina a je v ní plno domečků (v nichž je možné se i ubytovat)
ve stylu obydlí pohádkových postaviček, skřítků a trpaslíků.
O víkendu a vybraných dnech jsou pro návštěvníky programy
s pohádkovými bytostmi, divadelní a loutková představení, na ty
je nutná rezervace tel: 566 664 477. www.pohadkova-vesnicka.cz

Ve Farmaparku žijí zvířata z celého světa. Uvidíte, jak se kolem
vás prochází velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy, prasátka,
krávy a dalších skoro 250 zvířat. Pro děti jsou připraveny trampolíny,
klouzačky, houpačky, lanové centrum, vláček, džípy, traktůrky a
mnohem více. Otevírací doba o prázdninách až do 30. 9. denně od
10:00 do 19:00 hod. Farmapark Soběhrdy je nedaleko Poříčí nad
Sázavou.
www.farmapark.eu
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Pozvání pro občany:
Opět začaly procházky s Bílou paní, která vypráví o dějinách
Poděbrad, v tom jí pomáhají oživlé postavy spojené s historií města
a také ty nadpřirozené. Procházky začaly 28. června a jsou každý
pátek od 21:00 hod. sraz je u květinových hodin či u trpaslíka.
Vystoupení pořádá Divadelní spolek Jiří.

Informace pro občany:
Chystáte se na dovolenou?
A máte s sebou opravdu všechno?
Do knihovny právě dorazily nové knihy.
Najdete v nich napětí, ale i odpočinek
a humor.
JefferyDeaver: např. Sběratel kůží,
Říjnový seznam, Poslední hodina, Pokoj smrti, Iluze, Zapadákov…
dále 40 nových titulů z edice Původní česká detektivka
(např. Ženy a lži, Smrt papaláše, Brouk, Deník mrtvého vraha, Poslední
modlitba, Stvůry, Severní nábřeží, Zvěrolékařka na stopě…)
Třeštíková Radka: Osm
Devátá Ivanka: Lázeňská kúra,
Vůně posečené trávy
Waltari Mika: Egypťan Sinuhet
Sims Gill: Proč máma nadává
(Deník rozčílené matky)
V nabídce jsou také knihy pro děti a mládež a audioknihy.
Tak neváhejte a zastavte se v knihovně.
Úterý
Středa

17:15 – 19:15
16:15 – 18:15

e-mail: knihovnasany@seznam.cz
Přeji všem krásné a pohodové léto

Eva Řeháková knihovnice
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