Sánský zpravodaj
Místní občasník
23. října 2013 Ročník 10 číslo 4/2013 cena 10 Kč
Sánské silniční mosty přes Cidlinu
Od roku 1877 stával níže
po proudu most dřevěný,
který býval často odplaven.
Silnice, která vede obcí, byla
přičiněním Matěje Havelky
postavena do Opolánek
v roce 1882 a při tom byly
pořízeny dva železné mosty.

V červnu 1989 byly zahájeny práce na výměně mostů i s pilíři. Nové.
dva betonové mosty byly předány do užívání v září 1990, dokončeny
7. prosince, silnice byla rozšířena, napřímena a vznikl také chodník.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil při příležitosti vydání
dalšího čísla našeho „Obecního zpravodaje“. Nechci se rozšiřovat
o všeobecných záležitostech jako v úvodu předešlých čísel, protože
zjišťuji, že se začínám opakovat. Rád bych vás v krátkosti seznámil
především s věcmi, které občany nejvíce zajímají a ve zpravodaji dal
větší prostor ostatním záležitostem a zajímavostem.
Nejdříve bych rád informoval občany o věci, která nás všechny
asi nejvíce trápí a jak zaznamenávám z reakcí mnoha z vás i rozčiluje.
Jedná se o smlouvy pro zajištění odkanalizování jednotlivých
nemovitostí mezi majiteli nemovitostí a provozovatelem, kterým je
od 01.07.2013 společnost VaK Nymburk. Abych vám přiblížil situaci.
Jednotlivé nemovitosti se dle harmonogramu začaly napojovat na
kanalizaci od začátku května. V této době byla již plně funkční
podtlaková stanice i čistička. Připojování nemovitostí šlo rychleji,
než se očekávalo. Do konce června probíhal pod patronátem obce
zkušební provoz. V této době hradila veškeré náklady s provozem
Obec Sány. Náklady obce v této době se pohybovaly v řádech
desetitisíců. 12.04.2013 byla ze strany VaK Nymburk podepsána
smlouva o výpůjčce na provozování ČOV a splaškové kanalizace
v Obci Sány. Tato smlouva byla ze strany obce po projednání v ZO
Sány potvrzena 13.06.2013. k poslednímu červnu 2013 proběhla
kolaudace ČOV a kanalizace a od této doby převzala společnost Vak
Nymburk toto zařízení do provozování. Obec poskytla provozovateli
veškeré potřebné podklady pro přípravu smluv s občany. Přesto do
dnešního dne nebyl provozovatel kanalizace, kterým je VaK
Nymburk schopen připravit smlouvy a zajistit jejich podpis
s občany. Mrzí nás, že se tato skutečnost obrací na obec - snažíme se
provozovatele opakovaně urgovat, ale dostáváme odpověď, že mají
více vesnic, moc práce apod. Chci jen zopakovat, že s tímto
přístupem provozovatele jsme nepočítali a přes všechno naše snažení
o urychlení je situace taková, jaká je.
Na závěr něco povzbudivého. Věřím, že s fungováním kanalizace
je většina obyvatel spokojena a že po dořešení těchto dočasných
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nedostatků budou nastavena pevná pravidla a vše bude fungovat
ke spokojenosti nás všech.
Dále bych rád připomenul slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného kulturního domu č.p. 9 dne 28.09.2013 při
příležitosti státního svátku. V odpoledních hodinách zde proběhla
výstava starých fotografií, kronik, knih a dalších materiálů
vztahujících se k historii i současnosti Obce Sány. Tato akce byla
zorganizována za neocenitelné pomoci pana Josefa Skály, který
převážnou většinu příprav organizoval. Výstava byla všemi
návštěvníky hodnocena velice kladně. Večer poté proběhla
„Svatováclavská taneční zábava“, kde k tanci a poslechu hrála
hudba pana Miloše Petráška. Podle názoru většiny přítomných se
i tato akce povedla a všichni se dobře bavili.
Další dokončenou stavbou v naší obci je nově zrekonstruovaná
budova hasičské zbrojnice s krásně vymalovaným obrazem starého
hasičského automobilu na západní stěně. Malba není ještě zcela
dokončena, ale již dnes vyvolává obdiv kolemjdoucích. Chtěl bych
i touto cestou poděkovat všem nejmenovaným, kteří se na této
rekonstrukci podíleli, a myslím si, že tato činnost si zaslouží uznání
nás všech.
Příští týden mám dohodnutou schůzku ohledně případného
získání nového hasičského auta, tak nám držte pěsti, ať se vše vydaří.
Co se týká revitalizace „Starého koryta Cidliny“ (jak jsme tuto
akci pracovně nazvali) stavba je zkolaudována, ale je zde třeba
provést ještě některé úpravy v podobě různých hrázek, uložení části
kmenů do koryta, vysázení několika stromů, úprava brodu u Splavu
z důvodu zajištění lepší průjezdnosti zemědělské techniky a
podobně. Nejsem si jist zda všechno stihneme ještě do konce roku,
případně dokončíme v roce příštím.
To je zatím z mé strany vše k akcím, které probíhají a proběhly
v naší obci.
Ještě bych rád pozval všechny na Silvestra do nového kulturního
domu. Akci pořádá zastupitelstvo Obce Sány. Zájemci o místenky se
mohou začít hlásit na Obecním úřadě v Sánech. Podrobnosti budou
včas oznámeny v místním rozhlase, na obecních webových stránkách
a na obecních vývěskách.
Děkuji za pozornost
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
FanClub AC Sparta Opolany uspořádal 27. července pro
fancluby Sparty turnaj v malé kopané. K poslechu hrál DJ Fiala
a také zahrála pop-rocková kapela DARGÍS.
Na místním hřišti SDH, OU a knihovna Dobšice pořádali
5. července Dětský den, aneb pohádkové putování. Děti potkávaly
pohádkové bytosti a soutěžily v hasičských disciplínách.
Sportovní a zábavný den se konal také v Dobšicích 6. července.
Na programu byl nohejbalový turnaj, diskotéka pro děti i dospělé,
hrál DJ ZET, občerstvení bylo zajištěno. Pořádal SDH Dobšice.
V Polních Chrčicích 27. července pořádala obec a SDH Chrčice
tradiční Neckiádu. Pro děti byly připraveny soutěže na vodě i na
suchu a koncert kašpárka v rohlíku, večer se konala zábava s Peklem.
SDH Kanín s Obecním úřadem Opolany pořádaly 10. srpna již
čtvrtý ročník soutěže O kanínského klokana v požárním útoku na
fotbalovém hřišti TJ Sokol Opolany.
Přednáška Ing. Šafaříka: Vliv osídlování a přeměn krajinné
oblasti Žehuně na energii čchi, doplněnou výstavou dokumentů
kroniky a uvedením CD nahrávky Kostel sv. Gotharda a další
kulturní a přírodní památky v Žehuni od autorů Tvrdíková-Šafařík
se konala 31. srpna v sále kulturního domu v Žehuni.
U sjezdu z dálnice D 11 na Kolín u Dobšic začala v létě výstavba
benzínové pumpy, rychlého občerstvení a heliportu (plocha pro
záchranářské vrtulníky). Staví investorská firma Jiří Svoboda
stavba přijde na 70 milionů korun.
Rozloučení s prázdninami pořádalo Opočnické divadélko 7. září.
Po soutěžích i s hasiči se děti vyřádily ve velké hromadě pěny.
V Opolanech se konalo 8. září slavnostní shromáždění k 120. výročí
postavení evangelického chrámu. Vystoupil Novobydžovský
chrámový sbor a duchovní slovo pronesl kazatel Pavel Dvořáček.
Den pro děti (aneb rozloučení s prázdninami) se konal 24. srpna
v hostinci U Kvasničků v Žehuni. Při hudbě proběhlo malování na
obličej, kadeřnické ministudio, soutěže, grilování a také tombola.
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Kultura
Veselé ukončení prázdnin pro děti i dospělé připravila Obec Sány
1. září na místním hřišti. Při reprodukované hudbě se všichni
pobavili a zastupiteli obce bylo nachystáno i občerstvení.
Obec Sány pořádala 21. září výlet na prodejní veletrh Zahrada
Čech v Litoměřicích, na zajímavou výstavu jel zaplněný autobus.
U příležitosti slavnostního otevření Společenského domu
pořádalo obecní zastupitelstvo 28. září Svatováclavskou zábavu,
hrála hudba Miloše Petráška (160 míst bylo obsazeno) a zábava se
vydařila. Nově zakoupené vybavení vyzdobilo výčep, sál i přísálí.

Odpoledne před zábavou proběhl den otevřených dveří spojený
s výstavou dobových fotografií, pohlednic a kronik obce Sány.
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Kronikáři, kteří nás navštívili: z Opočnice p. Otta Věříš a ze
Žehuně pí učitelka Ludmila Tvrdíková výstavu pochválili a ocenili
značný zájem z řad nejen pamětníků, ale rovněž i mládeže.
Tímto bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na výstavě
kronik i fotografií. Za zapůjčení kroniky Bohuslava Potměšila pí
Kazmířové, knihu pěveckého sdružení zapůjčila Kubíčková Marie
dříve čp. 20, rodinnou kroniku Skala Josef st. čp. 55. Pohlednice
někdejších Sán zaslal Nožička Rudolf z Městce Králové. Fotografie
zapůjčili: Smutný Jiří a Růžičková Věra dříve čp. 59 (fotil pan Jiří
Smutný drogista v Sánech), Ing. Vladimír Brabenec, CSc. čp. 229,
Daniela Bohuslavová (Vlastníková) čp. 200, Hliněný Luděk čp. 211,
Václav Novotný čp. 170, Šamša Vladimír čp. 10, Květa Petrášková
čp. 53, Štěrbová Jindra čp. 143, Chvála Jaroslav čp. 114, Špinková
Marie čp. 1, Surový Ladislav čp. 18, Procházka Josef čp. 206, Ilona
Eliášová čp. 43, dále byly zapůjčeny kroniky Obce Sány, zápisy pana
Václava Plačka čp. 38, zápisy a kroniky hasičů i sokolů. Upravené
foto vytiskl starosta Ing. Václav Macura a zastupitelé i zastupitelky
pomohli s přípravou výstavy.
Všem velice děkuji, kronikář obce Sány Skála
Do budovy Společenského domu čp. 9 byla přestěhována obecní
knihovna a byl také připojen veřejný internet.

Obecní knihovna v nové budově Společenského domu čp. 9 má
otevírací dobu:
Po
17-19 hod. internet
Ut
17-18 hod. knihovna - internet
St
17-19 hod. internet
Všichni jsou zváni, poradí vám: Kyjovská Simona a Šamša Ondřej.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se budou konat ve dnech 25. října od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a 26. října od 8:00 hod. do 14:00 hod. V Sánech se uskuteční ve
volební místnosti Obecního úřadu.
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O
Obbeecc SSáánnyy ppoořřááddaallaa 11.. zzáářříí nnaa m
mííssttnníím
m hhřřiiššttii

Veselé ukončení prázdnin pro děti i dospělé
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Činnost SDH
V hasičské zbrojnici byla
vymalována zasedací místnost
a na venkovní boční zdi nám
namaloval p. Aleš Brunclík
automobil Laurin & Klement,
který sloužil v letech 1955-60
u sboru jako zásahové vozidlo.
Naši členové připravili u splavu 28. září při konané Želviádě
(sjíždění Cidliny od Žehuně na Soutok) občerstvení a ohřátí u ohně.
Josef Skála starosta SDH Sány.

Foto Květa Ulmanová
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Tým silničních motocyklů Sány
Vítěz seriálu přírodních okruhů
První týden v říjnu se konal poslední závod seriálu MČR
silničních motocyklů na přírodních okruzích v Dymokurech,
kterého se opět velmi úspěšně zúčastnil tým AAB racing. Závod
v Dymokurech byl obnoven po dlouhých 15-ti letech, takže jsme
byli všichni ve velkém očekávání.
Bohužel organizátoři značně
podcenili přípravu povrchu tratě
a to se začalo projevovat již v sobotní
kvalifikaci. Ve všech třídách za
sobotu havarovalo něco málo přes 20
jezdců. Naštěstí našeho pilota Marka
Červeného se toto netýkalo, a tak
jsme se zase mohli do nedělního
závodu postavit na první místo
startovního roštu. Náš druhý pilot po
5-ti leté závodní absenci Josef Brtek
obsadil příjemné 15 místo.
I přes komplikace s povrchem se nám
již poněkolikáté v této sezóně
podařilo zvítězit a to opět rozdílem
třídy. Marek nasadil jeho známé
bezkonkurenční tempo a polovinu
startovního pole předjel o celé jedno
kolo.
Vítězstvím jsme potvrdili letošní titul mistra ČR jak v seriálu
AČR tak i ČAMS. Celá sezóna byla velmi úspěšná a vynikající
kondici Marka Červeného jsme potvrdili i v Německém Frohburgu,
kde jsme zaznamenali historicky nejlepší umístění českého jezdce
v historii přírodních okruhů na této trati.
Všichni bychom rádi poděkovali těm, kteří se podíleli na této
úspěšné sezóně, hlavně tedy firmě Autodoprava Aleš Bulíček, po
kterém nese tým i jeho jméno. Úspěch nám otevřel dveře pro příští
rok do mistrovství Evropy, na kterou se už všichni těšíme.
Luboš Bulíček – člen týmu
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Činnost TJ

TJ Sány

V nové fotbalové sezóně začala obě naše mužstva rozdílně.
Zatímco žáci první dvě kola zvládli bez ztráty bodu, mužstvo
dospělých nezískalo ani bod.
Žáci pokračují ve výborných výkonech i nadále a v současné době
se pohybují na prvním místě okresního přeboru žáků.

Dospělí po rozpačitém začátku zabrali a po odehraném osmém
kole se dotáhli na čelo tabulky a jsou také na prvním místě.

Garda Sány svoji podzimní část zahájila zápasem s mužstvem
Tři Dvory na domácí půdě porážkou 0:2. I další dva zápasy
odehrané ve Třech Dvorech a v Ratboři skončily také porážkou.
Do nové sezóny byly zrekonstruovány fotbalové branky, které
dostaly nový nátěr, došlo k instalaci nových fotbalových sítí a
posekání břehů kolem hřiště.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS MO Žehuň
V červnu jsme od MěÚ Poděbrady, orgánu ochrany přírody,
obdrželi rozhodnutí o povolení odlovu kormorána velkého a volavky
popelavé v počtu 50 ks a 20 ks na období od roku 2013 – 2018,
o které jsme v květnu 2013 zažádali. Tyto druhy na našem revíru
působí neustále větší škody na rybích obsádkách, které se každým
rokem navyšují a k jejich kompenzaci ze strany státu nedochází.
Odlov těchto druhů bude provádět MS Cidlina Žehuň.
V červenci a srpnu jsme se věnovali sekání trávy, krmení ryb
a odchovu amura, kterého jsme slovili v počtu 5 700 ks o velikosti
6-7 cm. Amura jsme vysadili na revír a část prodali ČRS MO
Rožďalovice, od kterých každoročně odebíráme lína a nově i kapra.
Září bylo ve znamení výlovu Nádrže v Sánech, který proběhl
28.9.2013. Počasí výlovu přálo a naše nové loviště, které jsme
vybudovali minulý rok se nad míru osvědčilo. Sloveno bylo celkem
1 600 ks kapra K2 a několik menších štik v rekordním čase 1 hodiny.

Ryby byly převezeny na rybník Badra, kde budou přes zimní měsíce
komorovány a na jaře vysazeny do revíru. Další důležitou akcí, která
v září proběhla, bylo výběrové řízení na revitalizaci Dobšického a
Libněveského ramene. Celkem se do tohoto výběrového řízení
přihlásilo 7 subjektů. Po zhodnocení všech nabídek byla vybrána ta,
která nabízí nejvhodnější a nejšetrnější formu odbahnění v našich
podmínkách. Nabídková cena vítězné společnosti je necelých 6 mil.
korun. Pokud vše dopadne dle našich očekávání, měla by revitalizace
ramen začít v průběhu roku 2014.
Je říjen a vše co jsme si na počátku letošního roku naplánovali
máme až na pár drobností splněno, za což jsem osobně velmi rád.
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Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak rybářům
přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se v těchto chladných
měsících loví nejlépe.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO.

Činnost hokejového družstva Sány

Poděbradský pohár 2013/14
týmy

HC Sány
HC Hornets Nbk
HC Sány
Sokol Mochov
HC Sány
HC Sány
HC Tsunami Nbk
HC Sány
TJ Český Brod
HC Sány
HK Běchovice

HC Bears Nbk
HC Sány
HC Hokejky Nbk
HC Sány
HC Pátek
HC Brkouni
HC Sány
HC Buldoci Pdy
HC Sány
Spartak Pečky
HC Sány

termíny

třetiny

skóre

Ne 6.10. 11:00
Ne 20.10 11:00
Ne 10.11 13:45
So 16.11. 16:30
So 23.11. 14:00
So 30.11. 18:45

1:1/ 3:3/ 6:1
6:1/ 4:5/ 5:1

10 : 5
15 : 7

Pořadí a termíny utkání jsou zveřejňovány vždy na měsíc dopředu
na www.zimpdy.cz, všechny zápasy se hrají na zimním stadiónu v
Nymburce.
Všichni jste zváni, přijďte fandit našemu týmu HC Sány
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
pro školní rok 2013 - 2014 byla kapacita MŠ Sány v počtu 28 dětí
naplněna. Do MŠ chodí 16 dětí ze Sán, 5 dětí z Opolánek, 1 dítě
z Oškobrhu, 3 děti z Kanína, 1 dítě z Vrbice, 1 dítě z Opolan a 1 dítě
z Libice nad Cidlinou.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Poslední týden v srpnu čekalo na děti ve školce překvapení.
V době prázdnin byl probourán vstupní otvor v příčce mezi dvěma
třídami. Po odstěhování místní knihovny z budovy MŠ nám pan
starosta a zastupitelé Obce Sány přenechali místnost po knihovně.

Bývalou knihovnu budou děti využívat k odpočinkovým hrám,
k poslechu pohádek, pro hru na hudební nástroje, ke hrám na
počítači, k individuálním činnostem zaměřeným na rozvoj
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schopností a dovedností potřebných pro vstup do základní školy.
Další novinky týkající se sánské mateřské školy si mohou občané
nyní nově najít na webových stránkách na adrese: www.mssany.cz
Nadále pokračuje naše spolupráce s MŠ Jestřabí Lhota. Začátkem
října jsme v této školce shlédli pohádku s názvem: ,,Zachraňte
pohádky.“ Společně se strašidlem Klemprdlou si děti i zatančily.
Na konec měsíce října připravujeme pro kluky, holčičky a jejich
rodiče i příbuzné večerní akci pojmenovanou: ,,Strašidel se
nebojíme.“ Prarodiče Matýska Vokála darovali MŠ ohromné dýně,
které se za pomoci dětí promění na strašidla. Děti společně
s dospělými prokáží svoji odvahu a nebojácnost. Za darované dýně
od rodiny Chválových moc děkujeme.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé:
Sňatky uzavřeli:
29. 6. Michaela Andresová
Lukáš Ševčík
3. 8. Novotná Jana
Kameníček Jan
17. 8. Michaela Luťhová
Jakub Syrový
20. 9. Zdeněk Šamša
Lenka Prskavková

ul. 9.května
čp. 232
Žehuň
ul. Dobšická
čp. 61
Olomouc
ul. Dlouhá
čp. 184
Nymburk
ul. 9.května
čp. 16
Benátky nad Jizerou

Přistěhoval se: Jakub Syrový

ul. Dlouhá

čp. 184

Odstěhovali se: Miloslav Šebek
Michaela Ševčíková
Jana Kameníčková
Romana Neknězová

ul. Dobšická
ul. 9.května
ul. Dobšická
ul. Družstevní

čp. 120
čp. 232
čp. 61
čp. 221

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
7. 7. p. František Havelka ul. Bačovská čp. 169 chalupář ve věku 70 let
6. 10. p. Zdenek Řehák dříve ul. Krátká sánský rodák ve věku 74 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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JZD Sány naposledy samostatně hospodařilo v r. 1974, v roce 1975
se sloučilo pod JZD 1. máj Opolany i s Odřepsy (Kronika str. 186, 190).

V červnu 2013 došlo k demolici zchátralých budov kravína,
prasečáku, stodoly a plechové kůlny (došlo k navýšení daní z budov).

Demolice zchátralé budovy sušárny z r.1900 proběhla také v červnu.

- 15 -

Výstavba nových domků v Sánech za posledních pár let

- 16 -

Každým rokem přibývají v obci nové rodinné domy i přesto, že
výstavbu částečně přibrzdila ekonomická krize a obava se zadlužit,
(když nemá dnes nikdo práci jistou). Domky jsou hezky postaveny a
většina je postavena jednotlivě po celé obci. I na nových parcelách v
Čapkově ulici postupně domky přibývají a staví si je občané, kterým
se v Sánech jistě líbí. Při podzimních procházkách máte možnost si
ověřit, v kterých místech se který domek v naší obci nalézá.
- 17 -

Ještě k upřesnění k vzácnému archeologickému nálezu
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Pokračování z kronik

Panství Kolínské koupil roku 1828 svobodný pán Jakub Veit.
Jeho dědicové si podrželi Liboc a Kolín prodali. V Sánech musil
být blahobyt, neboť vrchní kolínský p. Carl přijel do Sán a vybízel
občany, aby za 80 000 zl. koupili zemský statek Kolín od císaře.
Bohužel to neučinili ku vlastní škodě tak, jak jim moudrý
a prozíravý pán radil.
Poněvadž nebylo na panství žádných dvorů (až do Horského),
nebyla v Sánech robota zlá jako v sousední osadě Dobšicích, kde
bylo 8 dní roboty, totiž 6 dní potahu a 2 dny pěší (ruční práce).
Toho byli osadníci zdejší ušetřeni.
V r. 1830 přistěhoval a zakoupil se sem Adamec z Odřepes,
poněvadž přes Odřepsy vedla silnice od Králové Hradce ku Praze,
byla silnice ustavičně oživena, což se mu nelíbilo. Když r. 1856 se
měla stavět okresní silnice mezi Městcem Králové a Kolínem, byl
jmenovaný Adamec proti tomu, aby šla přes Sány. Za důvod uváděl,
že každá poběhlice jde po silnici a člověka obtěžuje. A ten důvod
prosadil! Silnice se stavěla na Žehuň, Lhotu a Ovčáry, místo na Sány
a Volárnu, ačkoliv by byla bývala kratší a užitečnější a pro Sány
prospěšná.
Roku 1832 začali si usedlí občané přivlastňovat obecní pozemky
a kontraktem (trhovou smlouvou) z r. 1854 dostal každý díl.
V domě čís. 20, se narodil r. 1835 český spisovatel, kněz
církevní Jan Nepomucký Herčík, jenž v r. 1869 v čís. 4 u svých
rodičů zemřel.
V r. 1860 pronajali pánu rytíři z Horskýsfeldu Bačov na 12 let,
později ještě na 10 roků. (František Horský rytíř z Horskýsfeldu,
*1801 v Bílině, †1877 v Kolíně, nár. hospodář. česko-německý
spisovatel „Polní kázání“).
V roce 1862 koupil za 460 000 zl. panství Kolínské František
Horský rytíř z Horskýsfeldu (*20.9.1801-†6.4.1877), v r. 1863 nechal
bačovské grunty vysušit (Bačovský rybník) a postavit Karolínin
dvůr.
Zdroj of. str. V. Osek
Roku 1882 dělili se občané o Bačov A., B., C.
Chtěli si také rozdělit les, ale nebylo jim to povoleno.
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Informace pro občany
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Zimní svoz komunálního odpadu bude zahájen 12. 11. 2013 - každý
týden v úterý. Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen
dne 16. listopadu 2013 od 9:50 hod do 10:50 hod.
Zastupitelé obce Sány budou pořádat 1. prosince od 16:30 hodin
rozsvícení betlému u kostela, 7. prosince Mikulášskou nadílku pro
děti na hřišti a 8. prosince „Setkání s dříve narozenými“ při muzice
Miloše Petráška v Myslivně. Bližší informace budou upřesněny.
TELEFONICKÉ PRACOVNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA
DŮM ODBOROVÝCH SVAZŮ
NÁM. W. CHURCHILLA, PRAHA 3 ŽIŽKOV
Mgr. Jindřich Pojkar
Mobil: 733 619 150 (každý čtvrtek v měsíci od 11:00 hod. do 15:15 hod., možno
i osobně - deset min. chůze od hlavního nádraží)
PORADENSKÁ INFOLINKA (zde je navíc možno konzultovat i bytovou
problematiku) TEL: 840 888 233 bývá často obsazena, SMS: 604 193 115
E-MAIL: poradenska.infolinka@service4c.com
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
NA POŘÍČNÍM PRÁVU 1/376
128 01 Praha 2 TEL: 800 189 810, 221 921 111 (každou středu, služba je dostupná)

A opět tu máme podzim, nezbývá než si před zimou užít poslední
opravdu hřející paprsky sluníčka a poslední procházky známou
krásně vybarvenou přírodou aniž, by se člověk klouzal na ledu či blátě.
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