Sánský zpravodaj
Místní občasník
11. července 2012 Ročník 9 číslo 3/2012 cena 10 Kč
Zastávka - Sány

Práce s planýrováním tratě začaly v únoru od V. Oseka k Dobšicům
a zprovozněna byla již 21. prosince 1870. Roku 1882 byla zhotovena
silnice do Opolánek a přitom byly postaveny železné mosty. Zastávka
Sány byla zřízena v roce 1912 a postaven drážní domek, zastávku
zaplatily Sány a vykoupily pozemky v katastru Opolánek (Opolánky
a Oškobrh sdělily, že ji nepotřebují). Vlečka na nakládku a vykládku
zboží byla postavena v roce 1918 u zastávky Sány. Dnem 1. prosince
1960 byla druhá kolej zrušena. V r. 1965 byla provedena elektrifikace
dráhy a od 1. ledna 1966 začaly jezdit elektrické lokomotivy.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Úvodem mně dovolte, abych vás všechny srdečně pozdravil na
začátku léta a popřál vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Počasí si s námi opět trochu zahrává, ale na druhou stranu, je to
příroda a má na to právo.
Po třech měsících je tu opět další číslo našeho oblíbeného
zpravodaje. Jak zjišťujeme z vašich reakcí, mnozí se na nové číslo
již těší a ptají se, kdy už vyjde? Věřím, že zde opět najdete nové
informace a další zajímavosti z života naší obce a okolí.
Nechci vás unavovat zbytečnými řečmi, já sám je nemám rád,
proto se ve svém příspěvku budu pro vaši informovanost snažit
zaměřit především na holá fakta.
Každému je jistě jasné, že současnou prioritou v práci naší obce
je budování kanalizace a čističky odpadních vod. Po určitých
počátečních průtazích jsme začali s budováním hlavních
kanalizačních řadů s vysazováním odboček na hranici jednotlivých
pozemků. Práce se rozběhly a pokračují ve velmi dobrém tempu.
Na budování hlavních řadů a odboček pracuje několik skupin
najednou v různých částech obce. V současné době je hotova část
obce od hlavní silnice směrem k Dobšicům, polovina ulice 9. května,
polovina ulice Dlouhá, část parcel za hřbitovem, polovina ulice
Bačovská za Bačovkou a část od školky k hasičárně.
Před dvěma týdny byly zahájeny práce na budování čističky
odpadních vod. Bylo provedeno skrytí ornice a vytýčení stavby.
V současné době očekáváme dodání sběrného tanku, který zde bude
zabudován, a po té je možno pokračovat v dalších pracích.
V dnešních dnech bylo zahájeno osazování jímek u jednotlivých
nemovitostí.
Upozorňujeme občany, že před zabudováním sběrné šachty
u nemovitosti, je nutno mít s obcí sepsánu smlouvu o příspěvku
na kanalizaci !!!
Co se týká kanalizace, můžeme závěrem říct, že budování
probíhá podle harmonogramu, místy i s předstihem.
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Práce na výstavbě kanalizace v naší obci.

Informace pro občany:
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Jistě vás bude zajímat, v jaké fázi jsou ostatní akce, které má
obec naplánovány na letošní rok případně s dokončením v roce
příštím.
Rekonstrukce „Obecního kulturního domu č.p. 9“ ( bývalá
Havelkova hospoda )
V současné době máme podepsánu dohodu o přidělení dotace se
SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), dle zákona bylo vypsáno
a provedeno výběrové řízení na zhotovitele a v současné době máme
podepsánu smlouvu o dílo se zhotovitelem akce. Práce na
rekonstrukci budou zahájeny na přelomu srpna a září letošního
roku, doba dokončení je červen příštího roku. Cílem této akce je
zajištění především sálu s veškerým zázemím pro možnost pořádání
kulturních a společenských akcí, ale v případě zájmu se počítá i
s využitím dle nejrůznějších dalších požadavků občanů.
Rekonstrukce „Hasičské zbrojnice“
Na tuto akci jsme získali dotaci z programu FROM (Fond
rozvoje obcí a měst) Středočeského kraje. Na kraj byly zaslány
všechny vyžádané doplňující dokumenty a podle posledních
informací od pracovníků kraje byla naše smlouva předána
k podpisu příslušným úředníkům. Každým dnem čekáme doručení
smlouvy k podpisu. S rekonstrukcí bude započato v měsíci srpnu a
hotová by měla být do konce letošního roku. Touto rekonstrukcí se
snažíme provést některé opravy, které byly již nutné – toto se týká
především střechy, kterou už nějaký čas zatéká, ale v neposlední
řadě by měla přispět i k možnosti rozvíjení další činnosti SDH Sány.
„Revitalizace Starého koryta Cidliny“ – toto je název akce
uváděný v žádosti o dotaci. Jedná se o struhu vedoucí přes luka od
stavidla na Badrech a vytékající pod splavem v Sánech. Také zde
nám bylo oznámeno, že naše žádost podaná na SFŽP (Státní fond
životního prostředí) byla úspěšná. Rovněž zde jsme podle zákona
vypsali a provedli výběrové řízení na zhotovitele a byla již
podepsána smlouva o dílo. Následně jsme zaslali veškeré doplňující
dokumenty na SFŽP a nyní čekáme na vyzvání k podpisu smlouvy o
přidělení dotace. Je plánováno začít s budováním v září letošního
roku, ale nebudeme začínat, dokud nebude podepsána smlouva o
dotaci. Akce by měla být dokončena na jaře příštího roku. Tato akce
je v souladu se strategií Povodí Labe v rámci zmírňování škod
vznikajících při záplavách a nám se tím podaří obnovit lokalitu,
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která zde dříve byla a která byla (jak slyším z mnoha stran) lidmi
oblíbená. Myslím si, že realizací této akce vytvoříme i vhodné
prostředí pro řadu nejrůznějších živočichů a rostlin.
Toto je z mé strany na úvod vše, ještě jednou přeji všem pěkné
prožití léta, hodně zdraví a spokojenost a těším se na další
pokračování naší spolupráce.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Volárenská mládež pořádala Staročeské máje 5. května.
Po průvodu obcí se konala májová zábava v Obecní hospodě, k tanci
a poslechu hrála Polabanka.
Tradiční svatovojtěšskou pouť v Libici 29. dubna provázelo
pěkné počasí. Davy lidí zaplnily náves, kde bylo zejména pro děti
plno atrakcí a stánků s občerstvením. Poutní mši v kostele sloužil
Mons. Josef Kajnek a průvod se odebral na hradisko ke společné
modlitbě.
Druhý ročník soutěže v požárním útoku o Pohár sv. Vojtěcha
se konal 19. května v Libici n.C. na fotbal. hřišti. Soutěžilo 5 družstev
mužů, 2 žen a 7 dětských, večer zahrála skupina Rouden Band.
Parní mašinka v tradiční pivovarské jízdě s Postřižinským pivem
a s hudebním doprovodem skupiny Třehusk se vydala 26. května z
Nymburka po okolí. Jela přes Jičín, N. Bydžov a Chlumec n.C.,
přes Sány projížděla na Velký Osek, Poděbrady zpět do Nymburka.
První setkání hasičů kolínska a nymburska se konalo 26. května
při oslavě 125 let SDH v Dobšicích. Po průvodu jednotek k pomníku
padlých zahrála Suchdolanka a následovala ukázka has. techniky,
večer hrála Tetovanka. Sánští hasiči dovezli na ukázku historické
čerpadlo DS 16, které udržují od roku 1954.
V Dobšicích 23. června se konal o pouti sraz všech Dobšic,
festival řemesel a keltské slavnosti. V bohatém programu vystoupily
Dobšické Venuše, Aerobik Opolany, Folklorní sdružení z Hlavence,
soubor country tanců při SPCCH Poděbrady a mažoretky Srdíčko.
T tanci i poslechu zahráli: Moravanka, Kolínský Big Band, pěvecký
sbor Vox Nymburgensis, Crossdance Kolín, The Appeles a Tox.
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Kultura
Čarodějnice se slétly
nejprve u brodu, kde
bylo spáleno roští ze
zahrádek za dozoru
místních hasičů a po
té obecní zastupitelé,
připravili na místním
hřišti čarodějné ohně
a pro děti občerstvení.
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Přípravy na slavnost se konaly za slunečného počasí (poražení
smrku na krále i nařezání břízek pro svobodné dívky), na průvod
po obci bylo sice podmračeno, ale k večeru vysvitlo sluníčko. Průvod
začínal u starosty obce a s muzikou tanečníci tančili u každé májky
po celé obci, průvod končil na hřišti u nejvyšší máje „krále“, tam
zatančili Českou i Moravskou besedu. Večerní májová zábava se
konala na místním hřišti, kde hasiči postavili stany, a k tanci hrála
kapela Polabanka pana Petráška.
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Zastupitelé obce společně s hasiči připravili pro děti spoustu zábavy
a her. V lese děti potkávaly pohádkové bytosti, na hřišti viděly hasič.
automobilovou plošinu a po obci všechny vozil motorový vláček.
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Daniel Cipra

Julie Šafářová

Natálie Hloucalová

Anna Vášová

Štěpán Cícha

Nora Mikulková

Štěpán Václav Vorlický

Nové občánky slavnostně přivítali v neděli o pouti 10. června
v obřadní síní OU zastupitelé naší obce a rozdali jim dárky. Děti
z mateřské školy předvedly pěkné kulturní vystoupení.
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Zároveň proběhlo slavnostní rozloučení s předškolními dětmi,
které obdržely dárky, jenž ve škole jistě využijí a od starosty obce
Ing. V. Macury dostaly šerpy „Už budu prvňáček“.

Michal Rýdl, Nella Marešová, Adam Weingärtner

Ilona Eliášová - předsedkyně kulturní komise
Činnost TJ
Tým děvčat se utkal 7. května ve fotbalovém utkání s týmem
fotbalistů v ženském přestrojení, o legrační situace nebyla nouze.

Na hřišti byly v červnu instalovány nové ochranné sítě, které jak
doufáme, budou sloužit k lepšímu zázemí na hřišti.
Konec fotbalové sezóny 2011/2012 byl ve znamení očekávaného
postupu dospělých do 3. třídy. Žáci si upevnili pozici z podzimu a
skončili na stejném 6. místě.
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A3C
OS muži IV. C
tabulka sezóna

2011/12

E1B
OP žáci sk. B
tabulka sezóna

2011/12

Po skončení mistrovských zápasů jsme uspořádali dva turnaje,
a to 23. června žákovský a 30. června dospělý.
.4. ročník žákovského turnaje byl zahájen zápasem TJ Sány-TJ
Žíželice, kde domácí tým zvítězil 9:0. Druhý zápas byl mezi TJ
Libice-TJ Volárna a skončil výsledkem 4:1. O 3. místo se utkaly
týmy Libice a Volárny, ve kterém zvítězila Volárna. Finále mezi TJ
Sány a TJ Libice skončilo výhrou 3:0 domácích. O přestávce měla
vystoupení děvčata Aerobiku Opolany. Pořadí turnaje: 1. TJ Sány,
2. TJ Dynamo Libice n.C., 3. TJ Sokol Volárna, 4. TJ Žíželice.
.Turnaj dospělých byl zahájen zápasem TJ Volárna-TJ Velký
Osek s výsledkem 9:3. Druhý zápas mezi TJ Sány-TJ Záboří nad
Labem skončil výsledkem 4:1 pro hosty. Odpolední zápasy byly
zkráceny na 2x30 min. z důvodu vysokých teplot, které panovaly celý
den. V boji o 3. místo zvítězili domácí nad Velkým Osekem 6:0. Ve
finále se utkaly týmy Volárny a Záboří nad Labem s výsledkem 5:2.
Pořadí turnaje: 1. TJ Sokol Volárna, 2. TJ Záboří nad Labem,
3. TJ Sány, 4. TJ Viktoria Velký Osek. Večer na taneční zábavě
hrála k tanci i poslechu skupina Unikát.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost SDH
Již potřetí se konala Želviáda, aneb sjíždění řeky Cidliny.

V sobotu 14. dubna odemkl Cidlinu
hlavní vodák „Želva“ a vodáci ji sjeli
na lodích od Žehuňského rybníka až
na soutok Labe s Cidlinou. V Sánech
u splavu měli od sánských hasičů
připraveno občerstvení i ohřátí u ohně
a na soutoku se konal candrbál s
country&western kapelou Flexiband.

Na Staročeských májích pořádaných obcí, které se konaly
12. května, tančilo nebo pomáhalo z našeho sboru celkem 14 hasičů
i hasiček. Občerstvení, které připravili zastupitelé obce pro
májovníky i kapelu, se tentokrát podávalo v hasičské zbrojnici.
Při sběru nebezpečného odpadu a železného šrotu 26. května
u zbrojnice pomáhalo 9 členů sboru, po akci provedli úklid.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Něco z našich úspěchů a umístění z letošní desáté sezóny.
Dětský Aerobik 5-7 let: Loupežnická banda

Závodní tým 1. 7-8 let: Jožin z bažin
Stuchlíková Tereza
Loskotová Martina
Karásková Andrea
Hrušková Anita
Hamáčková Lucie
Macurová Vendula
Vávrová Michaela
Závorková Adéla
Němečková Natálie
Hněvsová Eliška
Šlehubrová Kristýna
Umístění:
3. místo – Chodovské berušky Praha 26.5.2012
4.místo - Poděbradská brána 22.4.2012
4.místo - Nováč Cup Náchod 15.4.2012 - nespravedlivé!
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2.místo - Mistry s mistry Kolín 8.4.2012
4.místo - Velká cena Kutné Hory 31.3.2012
2.místo - Mistry s mistry Praha 17.3.2012
4.místo - Žij Pohybem Praha 1.kolo 10.3.2012

Závodní tým 2. 8-10 let:
Rockerky
Novotná Lenka,
Soóky Valerie,
Červinková Eliška,
Váňová Anna,
Pamánková Natálie,
Eliášová Karla,
Kraftová Johana,
Loskotová Kamila,
Kratochvílová Natálie
Umístění:
3.místo Ligový závody Žij pohybem 2012
3.místo – Finále Žij pohybem Praha 2.6.2012
3.místo – Zlatý pohár HK 5.5.2012
2.místo - Poděbradská brána 22.4.2012
2.místo - Nováč Cup Náchod 15.4.2012
3.místo - Žij Pohybem Praha 2.kolo 14.4.2012
7.místo - Mistry s Mistry Kolín 7.4.2012
5.místo - Mistry s Mistry Praha 17.3.2012
1.místo - Žij Pohybem Praha 1.kolo 10.3.2012
3.místo - Fisaf aerobic a dance Kladno 19.2.2012

Aerobik Opolany vám nově nabízí letní příměstské tábory
pro děti od 6 - 13 let. Budou zaměřeny na sport (nejen aerobik)
a výtvarnou činnost. Podrobně ve vývěsce OU, nebo na internetu.
Cvičení pro ženy o prázdninách:
každou středu od 19. - 20. hod - Velké míče.
Více informací (fotky, videa, akce atd…) o Aerobiku Opolany
naleznete na www.aerobikopolany.webgarden.cz
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Závodní tým 3. 11-13 let: Tisíc a jedna noc
Macurová Marie,
Šamšová Štěpánka,
Krupková Veronika,
Soóky Žaneta,
Eliášová Radka,
Koršinská Rebeka,
Vejborná Alena,
Zimová Milada

Umístění:
3.místo Chodovské berušky Praha 26.5.2012
3.místo – Zlatý pohár HK 5.5.2012
4.místo - Nováč Cup Náchod 15.4.2012 - nespravedlivé!
7.místo - Velká cena Kutné Hory 31.3.2012
7.místo - Žij Pohybem Praha 1.kolo 10.3.2012

Mini Team 8-9let : Sportovní aerobik
Novotná Lenka,
Červinková Eliška,
Kratochvílová Natálie

Umístění:
1.místo - Finále ČR - Mistry s Mistry Olomouc 16.6.2012
1.místo - Mistry s Mistry Kolín 7.4.2012
1.místo - Zlatý Pohár Hradec Králové 25.3.2012
2.místo - Mistry s Mistry Praha 17.1.2012
1.místo - Tříkrálový aerobik Kutná Hora 7.1.2012
1.místo - O Zlatou Vánočku Poděbrady 10.12.2011
1.místo - M-Teamy Praha 3.12.2011
7.místo - finále ČR Mistry s Mistry Praha 19.11.2011

Klára Sobotová
trenér a choreograf
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Činnost hokejového družstva Sány
sánští hokejisté v hokejové výstroji sehráli 30. dubna pro zábavu
srandovní fotbalové utkání proti našim děvčatům na místním hřišti.

kapitán Jan Hanuš .
Činnost ČRS
V měsíci dubnu bylo na malém rybníčku v Sánech vysazeno
40 tis. váčkového plůdku mníka. Mník se lovil 8.5.2012 a na revír
bylo vysazeno cca 2 000 ks mníka o délce cca 5–7 cm. Souběžně
s mníkem bylo v dubnu dopraveno 60 tis. váčkového plůdku štiky,
která se nejdříve umístila na 4 dny do odchovného žlabu, který je
určen výhradně pro tento druh ryby, a následně byl plůdek přemístěn
do odchovných beden umístěných přímo v nádrži v Sánech. Štika
se lovila taktéž 8.5.2012 a na revír bylo vysazeno cca 15–20 tis. štiky
o délce cca 4-6 cm. Tato ryba byla rovnoměrně rozmístěna po celém
revíru, tak aby došlo k rovnoměrnému vysazení a populace dravých
ryb si příliš nekonkurovala.
Dne 23.6.2012 proběhly v Dobšicích rybářské závody pro děti a
mládež. Vysazeno zde bylo 150 kg kapra o délce 42 – 50 cm. Závodů
se zúčastnilo 28 dětí z okolních vesnic a blízkého okolí. Všechny děti
byly odměněny hodnotnými cenami. K poslechu hrála místní skupina
Cidlinka. Počasí závodům přálo a myslím, že pro všechny to bylo
příjemné rybářsky strávené sobotní dopoledne. Na závěr vám chci
popřát příjemně strávené letní měsíce, jak již na dovolené u nás či
v zahraničí, nebo ,,jen“ doma a nebo u vody.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
poslední den v měsíci květnu jely děti z MŠ na výlet do zámku
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Výlet byl opravdu pohádkový. Ihned po příjezdu na zámek se
chlapci převlékli do kostýmů prince nebo rytíře a z holčiček se staly
překrásné princezny. Paní fotografka děti vyfotografovala a
fotografii si děti odvezly domů. Také komnaty na zámku skrývaly
různé pohádkové bytosti.V jednom pokoji byla figurína Šípkové
Růženky, v dalších Popelka, Sněhurka atd. Paní průvodkyně
poutavě dětem vyprávěla pohádky o všech postavách. V zámecké
zahradě jsme pozorovali pávy. Procházeli se nejen na trávě, ale
i na střeše budovy poblíž zámku.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

V měsíci červnu se konalo slavnostní rozloučení s předškolními
dětmi. Tento rok odchází z MŠ dva chlapci a jedna dívka. V září
nastoupí povinnou školní docházku a jistě ve škole použijí dárky,
které dostali od OÚ Sány – barevný kufřík, pastelky, sešit.
Před prázdninami se na přání dětí ve školce uskutečnilo
pohádkové dopoledne. Děti plnily veselé pohádkové úkoly.
Přeskakovaly spícího hada, nosily zakletou žábu na meči, nechyběla
ani polštářová bitva a pohádková hostina.
Za MŠ Sány přeji všem dětem krásné prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Z kronik o kostele sv. Ondřeje

Ciferníky kostelních hodin jsou pouze na straně do Sán,
obec Sány žádala Opolánky na přispění na věžní hodiny, ale ty
to odmítly. Proto jsou ručičky jen na stranách věže obrácených
k Sánům, aby prý pouze sánští věděli kolik je hodin.
Zvony byly nejprve zavěšeny ve zvonici, stojící nedaleko kostela.
Později byly přeneseny na věž kostelní. Je pozoruhodné, že při
tomto přenášení neutrpěly žádné pohromy. Zvonice byla potom
zbořena. Kohouta, který se na ní nacházel, vzal chlapec hospodáře
Čejky čp. 13.
Nad vchodem se vypíná věž, v ní jsou 2 zvony staré a později
přibyl zvon třetí malý umíráček. Malý umíráček z r. 1898 byl
v I. světové válce v roce 1917 sňat a upotřeben na válečné potřeby.

Zvon největší má nápis TENTO * ZWON * VDIELAN *
KECZTI * AKHWALE * PANNV BOHV * DOWSI * SAN *
ZASPRAWCZE * RICHTARZE * PAWLA * MLINARZE *
AKOSTELNIKV * HAWLA * MLINARZE * AGIANA MATIA *
SSIOWA * 15 * 73
Nápis počíná na straně jižní a psán jest kol dokola zvonu. Slova
„agiana matia ssiowa“ jsou napsána pod nápisem zvon obrubujícím
a sice na straně jižní a znamenají: „a Jana Matyášova“. Nápis
svědčí, že v Sánech bývala Jednota bratrská. Přežil rakouskou
rekvizici i německou okupaci.
Starší a menší zvon byl slit r. 1551 od zvonaře Jiřího Klábala
z Kutné Hory. Nese nápis psaný gotikou „Já hlas volajícího na
poušti! Spravte cesty Páně! Jiřík Konvarz 1551“. Letopočet je psán
na jižní straně a pod ním nalézá se obraz svatého Ondřeje, patrona
- 18 -

kostela. Přežil rakouskou rekvizici, ale za německé okupace byl
sňat a měl být upotřeben pro válečné účely. Konec války však tomu
zabránil a zvon byl znovu umístěn na věž. Zpět byl přivezen až
z Hamburku.
Nejmenší zvon byl zakoupen věřícími za p. faráře Zetka. Svěcení
nového zvonu se konalo dne 6. června 1932. Tímto zvonem byla
uctívána památka blahoslavené Anežky Přemyslovny. Byl vynesen
na kostelní věž a tam zavěšen. Poledne již bylo vyzváněno třemi
zvony. (V roce 2012 byly shledány v kostele již jen dva velké zvony).
Po válce v roce 1922 daroval do kostela oltář Srdce Páně
František Potměšil za syna a zetě učitele Macka, kteří padli ve válce.
Tento oltář byl posvěcen od faráře Bohumila Jakubů.
Oltář Pany Marie na levé straně kostela zakoupil pan farář Jan
Dočekal za peníze vybrané od osadníků ze Sán, Volárny, Opolan,
Opolánek a Oškobrhu.
Pan farář Dočekal dal zazdít východ z kostela na starý hřbitov
a ve výklenku býval postaven o vánocích Betlém od Štědrého dne
až do Hromnic. Později býval Betlém na oltáři Pany Marie.
Boží hrob pro Pána Ježíše udělal v oltáři Pany Marie pan farář
Lence z Ovčár.
Svatou Terezičku darovala kostelu slečna Seemannová. Svatého
Antonína daroval pan farář František Zetek.
V roce 1942 byl opraven kostel, opravena střecha pobita prkny
a přikryta novým eternitem, do presbytáře byla dána nová dlažba,
bylo nově vymalováno, oltáře, lavice a varhany byly zrenovovány.
Také byl kostel nově vymalován od malíře Matěje Červinky z Libice
n.C. Nad hlavním oltářem namaloval patrona svatého Ondřeje
a také svatého Václava, svatého Vojtěcha, svatého Petra a svatého
Pavla. Zároveň byla zabudována nová okna. Okna po 3000 Kčs
zakoupili Alois Veselý, Václav Němec, Josef Brabenec, rodina
Čermákova, rodina Sobotova z Opolan a farář Jan Dočekal. Okno
nade dveřmi do kostela zakoupila Marie Nollová z Oškobrhu.
Věžní hodiny na kostele zestárly a od roku 1948 nešly, v červnu
1949 je zdarma opravil Bohuslav Potměšil čp. 121. Byly natřeny
ciferníky a opraveno bití.
Zdroj z Pamětní knihy obce Sány, Farní kroniky ad.
Pokračování příště.
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Obyvatelé druhé čtvrtletí:
Narození:
12. června Kateřina Žďárská

ul. Dlouhá čp. 180

Sňatek uzavřeli:
7. dubna

Radek Eliáš
Lenka Krupková

ul. Dlouhá čp. 181
ul. Dlouhá čp. 181

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
10. 4. pí Marie Havlůjová
ul. Dobšická čp. 217 ve věku 60 let
25.4. p. Robert Stojkovič
ul. Dlouhá čp. 115
ve věku 72 let
19.5. pí Marie Vejchodová
ul. Dlouhá čp. 153
ve věku 87 let

Ivona Procházková matrikářka OU
Pozvání na kulturní akce v okolí:
Oslavy výročí 235 let obce Hradčany, proběhnou dne 18. srpna.
Při této akci se bude konat „Den Policie ČR a IZS ČR“.
Boty toulavý rádia Jizera se vydávají lodí po Labi. Každý čtvrtek
v 19 hodin až do konce prázdnin bude připravena romantická
vyhlídková plavba lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět.
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