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Vše nejlepší,
m noh o z dr aví, št ěst í
a ús pě ch ů v novém ro ce
vám přeje OBEC SÁNY
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Je zde opět začátek nového roku a nyní je těžko říci, zda bude lepší
než ten minulý. I letošní rok začínáme s vládními zákazy a omezeními
související s pandemii COVID – 19 a jeho mutacemi. Nařízení se mění
z týdne na týden a lidé už přestávají mít přehled, co platí a neplatí.
Prosím vydržte, každý máme na současnou situaci svůj názor, ale
buďme k sobě ohleduplní a tolerantní.
A co se týče činnosti obce v roce 2021? Nebyl z daleka tak úspěšný,
jak jsme si představovali a přáli. V minulém roce jsme zažádali o dotaci
na obnovu obecního úřadu a výstavbu nové mateřské školy v Sánech,
kterou jsme neobdrželi. Koncem roku byla opět podána nová žádost o
dotace na obnovu obecního úřadu a nové workoutové hřiště v Sánech.
O novou mateřskou školu budeme bojovat i v letošním roce.
Kromě dotací bylo v loňském roce dokončeno zasíťování lokality
„U lesa“, určené pro výstavbu 32 nových rodinných domů. Práce na
zasíťování nejen pozdržely, ale i prodražily o 1,5 mil. Kč archeologické
práce. Vše se však stihlo v termínu a majitelé parcel již mohli začít
s výstavbou rodinných domů. Doufám, že i v letošním roce přes
nepříznivou dobu, co se týče růstu cen stavebního materiálu, se i další
majitelé pozemků rozhodnou ve výstavbě pokračovat. V celé nově
vzniklé bytové zóně, včetně ulice Jana Čapka ze Sán bylo provedeno
rozšíření veřejného rozhlasu. Do konce roku bylo dokončeno i
prodloužení vodovodu ke třem rodinným domům u lesa a zažádáno o
kolaudaci.
Na podzim byly na Staré cestě vykáceny topoly, sázené v 50 letech
min. století, které ohrožovali bezpečnost a zdraví lidí. Byl zpracován
projekt na obnovu aleje, který by se měl v letošním roce uskutečnit.
Rovněž počítáme s výsadbou zeleně mezi hřištěm a novými domky u lesa.
Koncem roku zastupitelstvo obce Sány vydalo nové vyhlášky o
shromažďování odpadů a o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, kde se zvýšil poplatek na 600,-- Kč na osobu
přihlášenou v obci i na nemovitost bez osoby trvale přihlášené. Obě
vyhlášky si můžete přečíst na webových stránkách obce Sány.
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V minulém roce jsme se snažili i přes coronavirová opatření
uskutečnit naplánované kulturní akce (divadla, vánoční tvoření,
adventní koncert, mikulášská i posezení s dříve narozenými). Uvidíme,
jak vše bude vyvíjet v letošním roce, ale pokud to bude jen trochu
možné, určitě v nich budeme pokračovat. O termínech jednotlivých akcí
budete včas informováni.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem ještě jednou popřála všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Marie Žďárská - starostka obce

Rozpis příjmů a výdajů 2021 – OBEC SÁNY
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Zprávy z okolí
Myslivecký spolek Mezihájí, Obec Opočnice a Opočnické divadélko
pořádali 11. září v zahradě hostince U Českého lva Dětský myslivecký den.
V programu byla ukázka mysliveckého troubení, přehlídka psů, soutěže,
pohádkové překvapení, grilovaný divočák i opékání špekáčků.
Kulturní komise obce Libice nad Cidlinou pořádala 2. října Libickou
drakiádu aneb vyhlídkovým vláčkem za dráčkem na Slavníkovské
hradiště. Také bylo přichystáno malé občerstvení.
Posvícenskou zábavu pořádala Obec Dobšice v sále Dobšického šenku
30. října. K tanci a poslechu hrál Beny Rock.
V Žehuni strašilo, místní Obecní úřad pořádal 5. listopadu od pošty
strašidelný průvod se stezkou odvahy a bojem o duchařský poklad. Bylo
připraveno občerstvení dýňová polévka i buřtovačka.
Obec Dobšice přichystala na 6. listopadu dlabání a zdobení dýní u
Šenku a strašidelnou stezku s vlastními lampiony od sběrného dvora
v Libněvsi. Děti obdržely drobnou odměněnu.
V Dobšicích na hřišti 13. listopadu měl vystoupení cirkus Festival
Josefa Wertheima. O představení byl veliký zájem.
Obecní úřad Žehuň pořádal 28. listopadu u vánočního stromu před
poštou od 16:00 hod. XV. Zahájení adventu. Hrála živá hudba, proběhl
vánoční prodej zákusků a vánoční pohoda se svářem.
V Jestřábí Lhotě se konala 4. prosince v kulturním domě Mikulášská
zábava, hrála skupina Oddysea.
Obecní restaurace v Opolanech pořádala 11. - 12. prosince zvěřinové
hody. V nabídce byly například srnčí medailonky, kančí výpečky, jelení
guláš, dančí ragů a ještě další chuťovky.

Kultura
Halloweenská procházka po obci s lampiony proběhla 30. října,
s dětmi v maskách, lampiony pro děti připravili zastupitelé obce, cesta
byla osvětlena svítícími dýněmi a na konec u hospůdky Vlachovky bylo
připraveno občerstvení.
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Obec Sány pořádala tvoření adventních věnců, proběhlo ve
Společenském domě 20. listopadu za menší účasti a již i v rouškách kvůli
hrozbě onemocnění koronavirem. Připraveno bylo chvojí i ozdobný
materiál.
Vánoční koncert pořádala Obec Sány 28. listopadu na místním hřišti,
všechny přivítala starostka Žďárská, zpívala Lucie Třešňáková - Břeská
a Jakub Machulda. Lucka krásně zazpívala písničky Ivety Bartošové a
Jakub perfektně písně Karla Gotta i Elvise Presleyho. S Lucií zazpívala
jednu píseň i neteř Klárka Jeřábková. Přestože zpočátku padal sníh
s deštěm, koncert si nenechalo ujít mnoho lidí i s dětmi.
Mikulášskou nadílku s rozsvěcením vánočního stromu připravili
zastupitelé obce na hřišti v pátek večer 3. prosince. Děti si zazpívaly s
čertem, kterého se nebály. Nakonec všechny děti od Mikuláše i anděla
obdržely sladkou nadílku.
Mikuláš s andělem a třemi čerty v neděli 5. prosince v předvečer
svatého Mikuláše navštěvovali domy, kde mají děti, aby je trochu
postrašili a přinesli nějaké dobroty.

Obec Sány pořádala Předvánoční posezení s dříve narozenými,
konalo se 11. prosince ve Společenském domě. K tanci a poslechu hráli
známé oblíbené písničky Staropražští Pardálové.
Novoroční ohňostroj pořádala obec Sány 1. ledna 2022 od 18 hodin
na místním hřišti.
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******** Vánoční koncert*********
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…..Mikulášská nadílka na místním hřišti 3. prosince..…

-9-

PPřřeeddvváánnooččnníí ppoosseezzeenníí ss ddřříívvee
nnaarroozzeennýým
mii

vvee SSppoolleeččeennsskkéém
m ddoom
měě

- 10 -

Činnost SDH
Poslední pátý výjezd se konal na žádost operačního
střediska 21. října na odstranění spadlého stromu.

Vánoční koncert uspořádala
Obec Sány 28. listopadu na místním
hřišti, zpívala Lucie Břeská Třešňáková a Jakub Machulda.
Lucka je již 20 let naší členkou a
zúčastnila se v týmu mnoha soutěží
v požárním sportu (týmu se dařilo
a přivezl řadu pohárů, v roce 2003
se dívkám dokonce podařilo zvítězit
v okresní lize). Lucie profesionálně
zpívá nádherné písničky bývalé
zpěvačky Ivety Bartošové.
Hasičská Tatra opět úspěšně prošla každoroční technickou
prohlídkou, na kterou ji naši členové odvezli. Členové sboru, kteří se
starají o technický stav zásahových vozidel, zaslouží poděkování.
Sbor dobrovolných hasičů všem přeje hodně štěstí, zdraví a dobré
nálady v novém roce 2022.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Poslední zápas podzimní části jsme odehráli
13. listopadu 2021 na domácím hřišti s týmem Sokola
Kounice, ve kterém jsme zvítězili 5:0. V tabulce jsme
obsadili 5. místo s 16 body a skóre 32:45. Bohužel nám unikla o jedno
místo nadstavbová část jarní sezóny, kde první čtyři mužstva budou
hrát o postupové naděje do okresního přeboru a zbývající mužstva o
setrvání ve 3. třídě. Skupiny pro jarní fázi byly už rozlosovány a v naší
skupině se nacházejí takové celky jako např. TJ Pátek, Sokol Běrunice,
TJ Mcely a další. Veškeré informace jsou dostupné na stránkách OFS
Nymburk.
Naše druhé mužstvo ve 4. třídě skončilo na 6. místě s 15 body a skóre
15:17. Závěrečné utkání proběhlo 31. října na domácí půdě proti
Bobnicím, kterým jsme podlehli 1:0.
Dorostenci sehráli svoje poslední utkání až 20. listopadu (jednalo se o
odložené utkání ze srpna) také na domácím hřišti s týmem TJ Křinec s
výsledkem 1:1.

V druhé skupině okresního přeboru dorostu skončili na čtvrtém
místě se 17 body a skóre 22:40.
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Žáci, kteří procházejí generační výměnou, zakončili svoje účinkování
v okresním přeboru na posledním místě. V jarní části se jim snad povede
o něco lépe a získají nějaké body do konečné tabulky.
Polovina sezóny je tedy za námi a za velký úspěch považuji, že se
odehrála všechna plánovaná utkání a nedošlo k přerušení soutěže z
důvodu koronavirové pandemie, jako tomu bylo loni.
Jarní část fotbalové sezóny již byla oznámena, a to že třetí třídy
začínají 20. 03. 2022 a ostatní soutěže o týden později.
Na silvestra se dopoledne uskutečnil tradiční silvestrovský fotbálek za
účasti cca 20 fotbalistů. Tentokrát byla větší účast mladší kategorie, než
tomu bývalo v předešlých letech.

Závěrem bych všechny rád pozval na jarní fotbalová utkání, která
věřím, proběhnou minimálně ve stejném duchu jako ta podzimní.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS MO Žehuň
V měsíci listopadu jsme se zúčastnili prověrek
rybářského hospodaření, kdy jsme Středočeskému
územnímu svazu ČRS prokazovali plnění zarybňovacího plánu,
hospodaření na rybnících a údržbu revíru. Kontrola hospodaření
proběhla bez závad a připomínek ze strany SÚS. Dále jsme vypracovali
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zarybnění revíru Cidlina 1
B a zaslali ji na obce, kde má naše organizace nejvíce členů. Jednalo se o
obce Sány, Žehuň, Dobšice, Opolany a Choťovice. Tímto bychom chtěli
ještě jednou poděkovat obci Sány a jejím zastupitelům, za poskytnutý
finanční příspěvek, který nám odsouhlasili v roce 2020, a v roce 2021 byl
beze zbytku investován do zarybnění.
V prosinci jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady odeslali hlášení o
počtu volavek a kormoránů ulovených v našem revíru. Celkem bylo
v roce 2021 uloveno 125 ks kormoránů a 19 ks volavek. Dále jsme
připravovali podklady a tiskopisy na vydávání nových povolenek na rok
2022, ale i stanovili termín výroční členské schůze. Ta se bude konat dne
05.03.2022 od 14:00 hodin v sále místního šenku v obci Dobšice. Účast
členů MO Žehuň je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO, volby
nového výboru MO na období 2022 – 2026, brigádách atd. Zprávy
funkcionářů výboru budou promítány na plátno formou prezentace a
pro účastníky výroční schůze bude připraveno malé občerstvení.
Pro velký úspěch rybářských závodů v minulých letech, které
bohužel na 2 roky znemožnila pandemie koronaviru, jsme se rybářské
závody rozhodli znovu uspořádat, a to v termínu 16.4.2022 opět na
Dobšickém rameni v obci Dobšice. Závodů se bude moci zúčastnit každý
(dospělí i děti), kdo má rybářské vybavení a chuť si zarybařit.
Občerstvení na rybářských závodech bude zajištěno. Více o programu
závodů se dozvíte s předstihem na našich internetových stránkách
www.rybarizehun.cz, nebo z plakátů umístěných v okolních obcích na
začátku dubna.
Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval všem členům naší
rybářské organizace, ale i dalším, kteří se aktivně a ve svém volném čase
podílí svojí prací a energií na chodu rybářské organizace. Dovolte,
abych Vám jménem českého rybářského svazu MO Žehuň popřál do
nového roku 2022 mnoho zdraví, lásky a dobré nálady.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány
Po neúplném čtvrtém kole Poděbradského poháru
je soutěž prozatím ukončena, a to z několika důvodů. V důsledku
onemocnění COVID-19 se v mnoha případech nepodařilo některým
týmům nastoupit na utkání pro nedostatek hráčů. Dalším důvodem
bylo, že některá mužstva nechtěla nastoupit na utkání ve stanoveném
času a zápasy se tak neustále odkládaly. Nám se naštěstí tyto problémy
vyhýbaly a na každý zápas jsme nastoupili a odehráli tak 4 utkání.

Ukončení soutěže nás velice mrzí, ale pevně věříme, že se vše urovná
a po vyjednávání s pořadateli soutěže se opět začne hrát. Diskutuje se i
nad změnou názvu celé soutěže. Poděbradský pohár se traduje již od
sezóny 2000-2001 a HC Sány je jeho součástí od sezóny 2009-2010.
Díky našim sponzorům a fanouškům jsme odehráli spoustu
výborných, ale i méně úspěšných utkání.
Za tým HC Sány přeji spoustu krásných zimních dní a mnoho zdraví
a štěstí v roce 2022.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Mateřská škola Sány
Nejkrásnější svátky, zavedou nás do pohádky.
I když toto čtvrtletí začínáme měsícem říjnem, nezadržitelným
krokem se blíží milé a úctyhodné svátky roku. Zejména srdíčka dětí se
rozbuší i přesto, že někteří vědí, kdo se pod maskou čerta skrývá, hlavně
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ti starší. Holt moderní doba, doba počítačů, kde si každý najde, co
potřebuje. Týden za týdnem utíká a než se stačíme rozkoukat, už je tu
další měsíc. V měsíci říjnu nás navštívila loutková společnost Kašpárek
s pohádkou O Budulínkovi. Děti děj sledovaly, ani nedutaly.
Koncem měsíce jsme uspořádali Dýňový den s rodiči na zahradě.
Každá rodina si měla možnost vybrat dýni a tuto si vydlabat.

Nutno říci, že šikovnost tatínků a maminek je veliká. Následovalo
opékání buřtů a byl podáván teplý nápoj. Jelikož máme hodnou a
šikovnou paní kuchařku, napekla hromadu koláčů. To byla taková
dobrota, až zrak přecházel. Rodiče si popovídali a pod rouškou tmy
odcházeli, doufáme, že spokojeni domů.
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Měsíc listopad čaroval s barvičkami, příroda se ukládala ke spánku a
Mikuláš s čertem sem tam nakukovali oknem do školky a sledovali, kdo
lumpačí. Rychtovali si pytel. Adventní čas pomalu přicházel a k nám
přijelo divadlo Urbánek s Adventním příběhem. Starší pán v podobě
anděla vyvolal úsměv na tvářích a představení se opět líbilo.
A už zaklepal na dveře prosinec. Hnedle začátkem přišel Mikuláš
s čertem. Děti dostaly dárečky a myslím, že byly rády, že nadpřirozené
bytosti odešly. Přece jen svědomí je svědomí.

V polovině měsíce jsme se vydali do Chlumce nad Cidlinou do
kostelíčka pod zámkem, kde byla moc pěkná vánoční výstava starých
obyčejů, ozdob, hraček a betlémů. Museli jsme opatrně, abychom něco
nerozbili. To by byla nenávratná škoda. S krátkou procházkou kolem
zámku, kde se děti proběhly, jsme výlet ukončili.
Aby si děti měly možnost pohrát s hračkami od Ježíška, uspořádali
jsme pro ně vánoční besídku už 16.12. Krásnou jedličku nám přivezl
pan Žďárský, za což mu moc děkujeme. Pan Mandák nám stromeček
ochotně nasadil, za což mu též patří poděkování, a už děti zdobily. Též
patří poděkování paní starostce za příspěvek na zakoupení cvičebních
pomůcek. Zřejmě máme v naší školce děti moc hodné. Pomůcek a
hraček byla hromada. A pak už čekalo překvapení na každého doma.
Jistě se každému splnilo, co si přál a už se zase můžeme těšit na jaro.
Celý kolektiv školky přeje všem hodně zdraví do nového roku.
Učitelka Ilona Eliášová
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Pokračování z Pamětní knihy

R. 1934
Těl. j. „Sokol“ v Sánech s hosty z Vel. Oseka pořádala dne 25. února
divadelní hru „Babička“ od B. Němcové. Upravil K. Tuček.
Na uctění narozenin p. presidenta, byla konána dne 11. března
oslava, osvětovou komisí, těl. j. „Sokol“, pěvec. sborem „Smetana“,
obecnou školou a všemi místními korporacemi.
Těl. jednota „Sokol“ v Sánech, sehrála dne 1. dubna divadelní hru
„Srdce matčino“ od K. Fořta.
Těl. jednota „Sokol“ v Sánech, pořádala dne 22. dubna divadelní
představení ochotníků „Jiří“ z Lázní Poděbrad „Komu bůh dá úřad“.
Dne 13. května pořádala těl. jednota „Sokol“ s okolními 18 ti
jednotami okrskové veřejné cvičení. Nejprve vyšel průvod od „Lípy
svobody“ k pomníku padlých, kde promluvil br. Němeček z Předhrádí
k výročí 50ti let trvání Tyršovy župy. Po zahrání hymny Jelínkovou
hudbou z Poděbrad se vydal průvod na cvičiště.
Tam proběhlo cvičení prostná žáků
3 řady ve trojicích a žaček 5 řad ve
čtveřicích, dále rytmické tanečky
„Zajíček“, prostná dorostenci ve
4 řadách, dorostenky v 6 řadách,
žáci z Poděbrad zvl. vystoupení
hlášení vojáků, cvičení mužů ve
třech skupinách bradla, hrazda
a kůň. Následovalo cvičení prostná
žen ve čtveřicích a prostná mužů
v počtu 75 v 5 řadách.
Večer se konala veselice v sokolovně.
Ve čtvrtek dne 24. května, byl ve staroslavném historickém
Vladislavském sále pražského hradu počtvrté zvolen presidentem naší
republiky prof. Karlovy university v Praze dr. T. G. Masaryk.
Naše obec dala „starou ohařskou silnici“ osázet 3 000 mladými
stromky a to akáty, lipami, modříny kaštany a topoly. Od státních
školek jich obdržela polovinu zdarma. Při velikém suchu jich ale mnoho
uschlo.
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Pod Skopcovou zahradou upravila obec jako nouzové opatření
v řečišti Cidliny, zařízení na zadržení většího množství vody jezem.
Večer, dne 28. října šel průvod školní mládeže s učiteli od školy
k pomníku padlých. Tam přednesla žákyně II. tř. Vondráková báseň
„Zborov“ a byla zapěna státní hymna. K pomníku dívky položili kytice
a zavěsily srdéčko z barevných chryzantém. Potom se průvod odebral
do sokolovny, kde se konala „Slavnostní akademie“. Proslov měla vz. pí.
uč. A. Laštovková, mládež recitovala a zpívala písně. Žáci, dorost
a členové „Sokola“ předvedli různá cvičení a nakonec zahráli scénu
K. Baláka „Vítězný prapor“ ze zborovské bitvy. Hrála kapela F. Ryby.
Dne 16. listopadu, se konala pietní vzpomínka přednáškou
vz. A. Laštovkové, na úmrtí dvou přátel našeho národa, při atentátu
ve Franci krále jugoslávského Alexandra I. Sjednotitele a franc. min.
zahr. Louise Barthona. Na konec zazněla hymna a „Hej Slované“.
Těl. jednota „Sokol“ v Sánech pořádala 2. prosince dětskou besídku
s nadílkou. Na programu bylo přivítání, zpěvy, 2 výstupy „Hrdina“ a
„Malá Máňa“, dvě aktovky „Láska pod stolem“od M. Veselého a
„Lázně pro všecko“ od J. Valenty, potom následoval tanec.
Včelařský spolek pořádal dne 7. a 8. prosince v Riegrově shrom.
domě kurs medového pečiva. Místní ženy i dívky s chutí tvořili z tohoto
pečiva různé tvary a drobnosti na stromeček. Druhý den byla výstavka
těchto výrobků. Večer se konal u Havelků přátelský večírek včelařů,
spojený se 100. výročím vzniku naší hymny „Kde domov můj?“ Po
proslovu zpěvácký spolek zapěl několik písní. Večírek byl zakončen
tancem při hudbě kapelníka Svobody.
Dne 23. a 25. prosince zahrála těl. jednota „Sokol“ hru Jos.
Kajetána Tyla, činohru „Paní Marjánka, matka pluku“. Nové kulisy
namaloval br. Fr. Tichý a režii mněl br. Fr. Potměšil.
V sokolovně byla dne 26. prosince pořádána Štěpánská taneční
zábava s hudbou br. Fr. Ryby.
Rolnicko čtenářská Besídka pořádala dne 27. prosince společenský
večírek se zpěvy, předčítáním, vyprávěním a humorem
z národohospodářství známým dialektem Fr. Bureše byl zakončen.
Sbor místních hasičů pořádal v hostinci u Havelků
„Silvestrovský večer“ s pestrým pořadem, za účinkování hudby Karla
Svobody.
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Obyvatelé
Narození:
25.11. Laura Höll
15. 9. Tereza Červinková

ul. Bačovská
ul. J. Čapka

čp. 139
čp. 284

Významná jubilea našich občanů:
Bohunek Bohuslav, Vokálová Milada, Nollová Božena, Podnecká
Božena, Novotná Marie
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
9. 12. pí Miloslava Vorlická
ul. Dlouhá čp. 103
ve věku 76 let
15.12. pí Marie Žižková rodačka dříve ul. B. Němcové ve věku 71 let

Ivona Procházková matrikářka OU
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje
sbírku použitého ošacení

Děkujeme za Vaši pomoc.
Věci do sbírky noste do 25. 2. 2022 na Obecní úřad v Sánech
- 20 -
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Seznam míst zpětného odběru pneumatik povinných osob

Středočeská integrovaná doprava se připravuje na vlnu Omikronu
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 10. 12. 2022
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

04.16 hod., jezdí PO-PÁ
05.13 hod., jezdí PO-PÁ
06.46 hod., jezdí PO-PÁ
07.46 hod., jezdí PO-PÁ
09.26 hod., jezdí PO-PÁ
11.26 hod., jezdí PO-PÁ
13.13 hod., jezdí PO-PÁ
16.06 hod., jezdí PO-PÁ
18.06 hod., jezdí PO-PÁ
21.11 hod., jezdí PO-PÁ

Sány – Poděbrady (nádraží)

04.10 hod., jezdí PO-PÁ
05.10 hod., jezdí PO-PÁ
06.20 hod., jezdí PO-PÁ
08.23 hod., jezdí PO-PÁ
09.55 hod., jezdí PO-PÁ
12.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.10 hod., jezdí PO-PÁ
16.25 hod., jezdí PO-PÁ
18.25 hod., jezdí PO-PÁ

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.54 hod., jezdí PO-PÁ
05.41 hod., jezdí PO-PÁ
06.51 hod., jezdí PO-PÁ
06.59 hod., jezdí PO-PÁ otočka
09.07 hod., jezdí PO-PÁ
10.39 hod., jezdí PO-PÁ
13.24 hod., jezdí PO-PÁ
14.54 hod., jezdí PO-PÁ
19.09 hod., jezdí PO-PÁ
22.44 hod., jezdí PO-PÁ

04.49 hod., jezdí PO-PÁ
06.22 hod., jezdí PO-PÁ
07.22 hod., jezdí PO-PÁ
09.02 hod., jezdí PO-PÁ
10.59 hod., jezdí PO-PÁ
12.49 hod., jezdí PO-PÁ
14.57 hod., jezdí PO-PÁ otočka
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.42 hod., jezdí PO-PÁ
20.47 hod., jezdí PO-PÁ

Vlakový jízdní řád na rok 2022
Sány – Velký Osek
04.55 jede v prac. dny
06.19 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

Sány – Chlumec n.C.
05.07 jede v prac. dny
07.01 jede ve dnech volna
09.01 jede ve dnech volna
11.01 jede v prac. dny
13.01
15.01
17.01 nejede 24.,31.XII
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
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Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2022
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp. 16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

18.01.2022 v 18.00 hod.
24.02.2022 v 18.00 hod.
22.03.2022 v 18.00 hod.
28.04.2022 v 18.00 hod.
24.05.2022 v 19.00 hod.
30.06.2022 v 19.00 hod.

Červenec – 21.07.2022 v 19.00 hod.
Srpen –
16.08.2022 v 19.00 hod.
Září –
22.09.2022 v 19.00 hod.
Říjen –
18.10.2022 v 18.00 hod.
Listopad – 24.11.2022 v 18.00 hod.
Prosinec – 15.12.2022 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.

Místní poplatky na rok 2022
Sazby místního poplatku za odvoz komunálních odpadů r. 2022.
Poplatek za odpad 600,- Kč platí fyzická osoba přihlášená v obci.
Poplatek za odpad 600,- Kč platí vlastník nemovitosti, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba.
Poplatek za psy: za jednoho psa 50,- Kč, za druhého a dalšího psa
téhož držitele 100,- Kč.
Poplatky lze hradit od 1. února hotově v kanceláři Obecního úřadu
Sány, nebo bankovním převodem na účet číslo: 5227191/0100, variabilní
symbol: číslo popisné. Splatnost poplatku je 30. června 2022.
Cena pitné vody od 1. 1. 2022 bude 41,76 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 52,01 Kč/m3, ceny jsou včetně 10% DPH.

Kontroly komínů a revize kotlů v obci Sány
Kominictví a topenářský servis provedou v obci Sány v úterý 1. února
2022 čištění a revize komínů – 400 Kč, plynových kotlů – 400 Kč, kotlů
na tuhá paliva – 800 Kč. Objednávky na tel. čísle 608 748 989.
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