Sánský zpravodaj
Místní občasník
20. dubna 2017 Ročník 14 číslo 2/2017 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Družstevní ulice obchod u Malů r. 1903
dům čp. 35 rok 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Už zase uběhly další tři měsíce letošního roku a já jsem velmi rád,
že vás všechny mohu pozdravit při vydání dalšího čísla našeho
oblíbeného obecního zpravodaje.
Následně bych vás rád informoval o stavu podaných žádostí o
dotace, o jejichž podání jsem psal v minulých vydáních zpravodaje,
a o dalším dění v obci.
Dotace na pořízení domovních kompostérů byla řádně
v požadovaném termínu podána. O výsledku naší žádosti bychom
měli být informováni 10.05.2017.
Další žádost jsme podali na pořízení kontejnerů na rozšíření
služeb sběrného dvora a vytvoření dalších míst na sběr tříděného
odpadu. O výsledku této žádosti by mělo být rozhodnuto
příslušnými orgány do 16.06.2017.
Dále jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení. To, kdy bude o této žádosti rozhodnuto, zatím není známo.
13.04.2017 jsme dodali na Ministerstvo zemědělství všechny
požadované doklady potřebné ke konečnému schválení dotace na
vyčištění Rybníčku u hasičárny (dále bude provedena oprava břehů
a postaveno nové stavidlo). Termín doložení dokladů byl 30.04.2017.
Věřím, že již nic nebrání ke konečnému schválení. Termín realizace
podle stavebního povolení je v rozmezí říjen 2017 až únor 2018.
Z důvodu výsadby nových stromů po obci bylo do konce března
provedeno vykácení starých stromů, které bránily rozvoji nových.
V tomto případě jsme se setkali s jakousi nevolí některých občanů,
kteří měli k určitému stromu svůj vztah. To nás samozřejmě mrzí.
Věřím, že z nových stromů budeme mít stejnou radost, jako z těch
starých. Následně bylo provedeno vyfrézování pařezů vykácených
stromů, které by bránily při údržbě zeleně v obci.
V letošním roce jsme se setkali s nebývalým zájmem o odkoupení
stavebních pozemků v lokalitě za hřbitovem a to v takové míře, že
od počátku roku jsme všechny pozemky víceméně prodali.
V současné době přemýšlíme o dalším rozvoji obce.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Myslivecký ples pořádal MS Opolany 21. ledna v KD v Libici nad
Cidlinou. K tanci hrála skupina Styl Lomnice nad Popelkou.
Pořadatelé přichystali velkou mysliveckou tombolu.
Český rybářský svaz MO Libice nad Cidlinou pořádal 18. února
Rybářský ples v místním kulturním domě. K tanci a poslechu hrála
Pavla Hodanová a Pavel Stříbrný. Byla připravena bohatá tombola.
Masopust pořádal SDH v Opolánkách 18. února. Začátek byl
v poledne před místním hostincem, při doprovodu kapely Blaťanky
pana Dandy procházel po vsi průvod přibližně 50 masek.
Obecní restaurace v Opolanech pořádala Zabíjačkové hody 18. 19. února. V nabídce byla paštika, prdelačka, tlačenka, jaternice….
Okresní sdružení hasičů Nymburk ve spolupráci s SDH Libice n/C
pořádalo 4. března IX. Ples dobrovolných hasičů v kulturním domě
v Libici nad Cidlinou. K tanci i poslechu hrál Hasičský band z Lysé n/L.
Obecní úřad Žehuň pořádal 4. března na návsi staročeskou
zabíjačku. Lukáš Ševčík s kolektivem připravili jitrnice, ovar i
polévku.
SDH Dobšice pořádal Masopust 11. března. Po vsi hrála Polabská.
Blaťanka a po průvodu se konal v sále Dobšického šenku pro děti
karneval se soutěžením i s hraním.
Na výrobu karnevalových dekorací a masek se konaly 11. března
„Hradčanské dílničky“, občerstvení pro děti i dospělé bylo zajištěno.
SDH Libice n/C ve spolupráci s obcí pořádal v sále kulturního
domu 25. března dětský karneval s názvem „Z pohádky do pohádky“.
TJ Sokol Velký Osek pořádal 25. března u příležitosti 155. výročí
založení Sokola v sále Dělnického domu Šibřinky. Hrála kapela ESO,
konalo se předtančení, vyhlášení nejlepších masek a tombola. Ještě
před zábavou odpoledne byl pořádán v sále Dětský karneval.
V Libici nad Cidlinou se konalo 9. dubna Vítání jara ve vinárně
místního kulturního domu. Pro děti byly připraveny tvůrčí dílničky
a pro dospělé tvoření velikonočních dekorací. Akce byla zakončena
vhozením Morany do Cidliny.
-3-

Masopust 18. února v Opolánkách

Masopust 11. března v Dobšicích

Kultura
Hospůdka na Vlachovce pořádala 28. ledna akci: „Přijďte na
hovězí tatarák na Vlachovku“. Zájem byl docela slušný.
Fotbalový klub TJ Sány pořádal 11. února ve Společenském
domě „Sportovní ples“. Bylo plně obsazeno. K tanci hrála skupina
Unikát a nechyběla ani tombola.
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Autobusový lyžařský zájezd na hory na Tanvaldský špičák
pořádala Obec Sány v sobotu 25. února.

Sbor dobrovolných hasičů Sány pořádal 18. března ve
Společenském domě od 13:30 hod „Dětský karneval“ a od 20:00 hod
„Maškarní bál“, hrála skupina WAT. Všechny masky měly slevu na
vstupném a také byla připravena bohatá tombola.
Nabídka filmů Zámeckého biografu Poděbrady
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Činnost SDH
Valná hromada se konala 21. ledna 2017 v Myslivně.

Vyznamenání „Za věrnost“ u sboru obdrželi: za 10 let Hloucal
Radek, Žďárský Josef a Bydžovský Jakub, vyznamenání „Za
celoživotní práci“ obdržel Ludvík Václav a od starostky sdružení
Blanky Buryánové obdržel sbor diplom „Poděkování“ za aktivní
spolupráci v dobrovolné požární ochraně, ocenění za OSH Nymburk
předal Martin Král. Schůze se zúčastnilo přibližně 50 členů i hostů.

Pokácení přestárlých stromů po obci bylo provedeno 25. března
(topoly u hřbitova) a 31. března (hrušně v Bačovské ulici).
Skála Josef kronikář SDH Sány.
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Kalendář hasičských akcí v rámci OSH Nymburk r. 1217
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Činnost TJ
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Činnost TJ
V sobotu 11. února se konal ve Společenském domě v Sánech již
4 Sportovní ples, na který dorazilo kolem 170 návštěvníků. K poslechu
i tanci hrála skupina Unikát, příjemným zpestřením byla ukázka
společenských tanců.

Před zahájením mistrovských soutěží sehrálo A mužstvo čtyři
přípravná utkání s bilancí třech výher a jedné remízy.
Dorost nastoupil ke třem zápasům s výsledkem jedné výhry, jedné
remízy a jedné prohry. Příprava žáků probíhala většinou v hale.
V termínu 16.3. - 19.3 proběhlo v Hlušicích u Nového Bydžova
jedno z dalších fotbalových soustředění, kterého se zúčastnilo 20
hráčů (dorost, dospělí) a 10 hráčů gardy.
Jarní část sezóny začala pro dospělé 25.3. 2017 zápasem v
Kněžicích, kde po bezbrankové remíze jsme brali první bod.
Dorost sehrál svůj zahajovací zápas v neděli 9. dubna na hřišti Strak
a začal výhrou 3:1.
Odpolední zápas žáků v Městci Králové skončil výhrou našich 2:0.
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V neděli 2.4.2017 se na hřišti uskutečnila brigáda na odstranění
přístřešku na uskladnění dřeva a na jeho místě bude postavena nová
stavba, která bude sloužit nejen na ukládání dřeva, ale také
sportovního vybavení.
Na závěr bych rád všechny pozval na M
Máájjoovvoouu zzáábbaavvuu,
která se bude konat v sobotu 13. května 2017 od 20.00 hodin,
ve Společenském domě. Večerem bude provázet skupina Eso.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost hokejového družstva Sány
Letošní sezóna 2016-2017 byla pro nás nová
a o to náročnější tím, že jsme hráli vyšší soutěž než v předešlých
letech. Poděbradský pohár měl deset účastníků. V základní části
jsme obsadili osmou příčku. V nadstavbové části se tabulka rozdělila
na dvě skupiny. Prvních šest v tabulce bojovalo o 1.-6. místo a zbylá
4 mužstva o 7.-10. místo, kde se hrálo dvoukolově každý s každým.
V této naší skupině jsme nenašli přemožitele a všech šest zápasů
jsme dokázali vyhrát, a tak jsme se umístili na krásném sedmém
místě. V takto silné soutěži je to pro nás úspěch a jsme spokojeni.

Poděbradský pohár 2016/17

Veliký podíl a zásluhu na našem úspěchu mají určitě naši.
sponzoři (Obec Sány a AAB Autodoprava Aleš Bulíček). Tímto jim
chceme ještě jednou poděkovat, že nám každou sezónu vycházejí
vstříc. Už teď se těšíme na další ročník, kde bychom se chtěli dostat
ještě na vyšší příčky.
Honza Hanuš kapitán mužstva.
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Činnost ČRS
V lednu byly do 15. 1. odevzdány veškeré úlovkové
lístky vydané v roce 2016. Za rok 2016 na revíru MO
Žehuň bylo vydáno celkem 133 ks povolenek a uloveno následující
množství ryb: 710 ks kapra, 53 ks štiky, 68 ks sumce, 32 ks candáta,
7 ks lína, 29 ks úhoře, 7 ks tlouště, 2 ks okouna a 39 ks cejna. Celková
váha všech ulovených ryb činila 2 369 kg o celkové ceně 293 276 Kč.
V únoru jsme se zúčastnili semináře rybářských hospodářů v Praze
na Zbraslavi. Témat na semináři bylo mnoho, z nejdůležitějších byla
otázka rybožravých predátorů a obrana proti nim. Následně si
členové výboru organizace připravovali příspěvky na březnovou
výroční schůzi.
V březnu se konala výroční schůze, na kterou se dostavilo 58
členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace za
uplynulý hospodářský rok 2016, 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. Březen byl ale také ve znamení zarybňování revíru rybí
násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od rybářství Jan
Mandelík z Vavřince bylo zakoupeno 12 q kapra o délce 40 – 50 cm,
kterého jsme následně vysadili do revíru. Také jsme dovezli celkem
50 tisíc ks plůdku mníka, z líhně v Bransouzích a Žďáru nad Sázavou.
Na závěr mého příspěvku bych Vás rád pozval na rybářské
závody, které naše organizace pořádá dne 22.4.2017 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://mo-crszehun.webnode.cz
Všem členům MO Žehuň do co nevidět začínající rybářské sezóny
mnoho rybářského štěstí a hezkých chvil u vody.
Petru zdar

Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
krásné jaro jsme uvítali výletem do Poděbrad. Děti shlédly v
Divadle Na Kovárně ,,Velikonoční pohádku,“ ve které bylo hodně
básní a písní o jaru i Velikonocích.

Po divadle následovala zastávka v záchranné stanici pro zraněné
živočichy v Huslíku. Výukový program, připravený pro děti, zaujal
chlapce i děvčata. Děti si prohlížely obrázky zvířat a zároveň
určovaly jejich názvy, pozorovaly ježka, shlédly filmy o mláďatech,
která byla v záchranné stanici odchována. Hladily hada, sovu a
prohlédly si živočichy, o které se v záchranné stanici starají. Hlavní
cíl výletu – rozvíjet u dětí poznání a cit pro přírodu, se nám podařilo
maximálně splnit.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové
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Krásu jarní přírody pozorovaly a poznávaly děti i cestou k řece
Cidlině při vynášení Morany. V trávě objevily vykvetlé fialky,
sedmikrásky, poletující včelky. Pozornosti všech neunikly ani měnící
se keře a stromy. Všechny získané poznatky využijí chlapci i dívky
nejen při výuce prvouky na základní škole. Možná se někdo z dětí
bude ve svém profesním životě přírodě věnovat a chránit ji. Při
vycházkách často s dětmi vídáme velké naplněné igelitové pytle plné
odpadků, nebo konkrétní předměty, které dospělí jen tak odhodí,
aby doma měli čisto a uklizeno. Společně s dětmi to nechápeme! Už i
děti v mateřské škole umí třídit obrázky s odpadem podle druhu a
vědí, kde je v obci sběrný dvůr.
V dalších jarních měsících máme za cíl experimentovat na školní
zahrádce. Společně zasadíme semena a sazenice bylin i květin.
Budeme se o ně starat a pozorovat jejich růst. Děti si alespoň jednu
květinu odnesou domů, aby jim zkrášlila domov.
V závěru přeji všem ,,zahradníkům“ hodně pěstitelských úspěchů.
Ivana Jedličková ředitelka školky.
A ještě foto z masopustu ve školce
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Hospodářské lesní družstvo
Od tehdejšího majitele panství pana Horského získalo v roce 1853
v Sánech 32 usedlostí lesní pozemky.
Když v roce 1872 chtěli rolníci poprvé prosekat les, který tehdy již
byl majetkem 32 vlastníků a nikoliv obecním, postavili se jim v cestu
domkáři, ozbrojení sekyrkami, kterými pak les sami prosekali a dříví
si odvezli jako v jiných letech. Do sporů muselo zasáhnout i četnictvo
a měly i soudní dohry. Konflikt zanechal rozepře po dlouhou řadu let
až do založení družstev.
Hospodářské lesní družstvo (spolek) bylo založeno vlastníky
podílů v Sánech v r. 1908.
Následkem kolektivizace byla činnost přerušena a les začleněn
pod Státní lesy.
Po pádu totalitního režimu v r. 1989, byl schválen zákon č. 229,
který umožnil navrácení pozemků bývalým majitelům. Také byla
obnovena činnost sdružení a pokračovaly práce v lese (vysazování
stromků, vyžínání pasek, kácení souší, prodej dřeva na zakoupení
sadby a také náčiní - motorových pil i kos).
Přestože se děděním počet majitelů podílů rozrostl, již jen několik
členů se ještě v roce 2009 staralo o zděděný les. Práce řídil hospodář
sdružení se zvoleným výborem.
Lesní družstvo hospodařilo na 220 447 m² lesního pozemku, ještě
k podílům patřila vodní plocha 1 654 m² (u hřiště), dále 1 572 m²,
ostatní plocha (cesty) a 4 955 m² orné půdy.
Na schůzi „Majitelů lesních podílů v Sánech“, která se konala
25. 3. 2017 v Myslivně v Sánech se většina vlastníků podílů rozhodla
prodat své podíly. Představenstvo ve složení Břetislav Ventura, ing.
Oldřich Beneš, ing. Václav Němec, Libuše Jeřábková a Jiří Dvořák
bylo pověřeno ukončit hospodaření sdružení.
Lesní pozemky zakoupili Ing. Martin Čížek a Ing. Petr Vondráček
(Deblice – Lesy s.r.o. Dymokury), ornou půdu Poděbradská blata,
a.s., vodní plochu a ostatní plochu (cesty) zakoupila obec Sány. Při
podpisu smluv na Obecním úřadě v Sánech byli majitelé podílů
vyplaceni v hotovosti.
A tak skončilo hospodaření 32 vlastníků části lesa.
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Obyvatelé
Narození:
19.1. Lucie Novotná
8.3. Eliška Kmeťová

ul. Jana Čapka čp. 270
ul. Bačovská čp. 139

Sňatky uzavřeli:
18. března Karel Dušek
ul. Za kovárnou čp. 96
Romana Čáslavová Klášterní Skalice

Přistěhovala se:
Romana Dušková

ul. Za kovárnou čp. 96

Odstěhovali se:
Michaela Chramostová
Barbora Králová
Petr Kouble
Lukáš Tichý
Anna Hliněná

ul. Brigádnická 01
ul. Brigádnická 01
ul. 9. května čp. 152
ul. B. Němcové čp. 230
ul. J. Čapka čp. 280

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
2. února
13. února
15. února
21. února

pí Bednářová Mária
p. Honek Štěpán
pí Věra Skálová dříve
p. Vlastimil Skála dříve

ul. 9. května čp. 13 ve věku 90 let
ul. 9. května čp. 86 ve věku 62 let
ul. 9. května čp. 131 ve věku 77 let
ul. 9. května čp. 131 ve věku 89 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování o škole v Sánech

V národní škole byl o prázdninách v roce 1959 vybudován
vodovod s deseti vývody, napájený ze studně před školou.
O prázdninách
v roce 1960 byl
nahrazen starý
tyčkový plot
u školní
zahrádky
novým
drátěným.
Kolem školního
dvora byla
postavena zeď
s novými dvířky
na dvůr.
Podle nového školského zákona změnila dnem 1. února 1961
název škola v Sánech z Národní školy na Základní devítiletou školu
1. až 5. ročník. Potom děti odcházely do ZDŠ ve Velkém Oseku, kde
chodily do 6-9 třídy. V tomto roce chodilo do sánské školy 36 dětí,
jenž byly zařazeny do dvou tříd, a do Velkého Oseka dojíždělo 21 dětí.
Učitelé od roku 1956: Jaroslav Fér ředitel školy od 1. září 1956
do 18. března 1962, učitelka Božena Férová od 1. září 1956 do 31.
srpna 1962, Olga Pojdingerová ředitelkou od 9. dubna 1962 do 31.
srpna 1963, učitelka Hana Modlíková od 1. září 1962 do 31. srpna
1963.

uč. Jaroslav Fér asi r. 1961 foto zapůjčil Novotný Oldřich
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uč. Božena Férová asi r. 1962 foto zapůjčil Novotný Oldřich

Protože klesal počet dětí navštěvující školu, byla postupně do
roku 1961 upravena třída v přízemí na tělocvičnu. Byly položeny
parkety a tělocvična vybavena ribstoly, 2 lavičkami, 2 žíněnkami,
švédskou bednou, lany na šplhání, tyčemi, krabicemi a několika míči.
V letním období chodily děti s učiteli cvičit na hřiště k nádrži u řeky.

uč. Bohumil Poříz r. 1963 foto zapůjčil Miroslav Vokál

Od 1. září 1963 měla škola jen 26 dětí, které v jedné třídě
při pěti postupných ročnících učil ředitel školy Bohumil Poříz.
Pokračování příště
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 9.12. 2017
Sány – Kolín (nádraží)
04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
05.58 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., jezdí PO-PÁ
07.12 hod., jezdí PO-PÁ
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.25 hod., jezdí PO-PÁ
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
16.23 hod., jezdí PO-PÁ

Kolín (nádraží) - Sány
06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.37 hod., jezdí PO-Pá
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí PO-PÁ
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ
* jede přes V. Osek

*

*
*

Sány – Poděbrady (nádraží)

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.59 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
13.11 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
11.55 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.40 hod., jezdí PO-PÁ

Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.04 hod., 14.22 hod., 15.02 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ
04.45 hod., 05.25 hod., 12.55 hod.

Vlakový jízdní řád na rok 2016
Sány – Velký Osek
04.55 jede v prac. dny
06.21 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
21.20 nejede 24., 25., 31.XII.

Sány – Chlumec n. C.
05.07 jede v prac. dny
05.53 jede v prac. dny (Dobšice)
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
20.55 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Každý lichý týden v pondělí bude svoz bioodpadu od 27. března do
4. prosince. Každý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 22. dubna.
Sběr se uskuteční ve sběrném dvoře od 8:00 – 10:00 hod.
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, za hřbitovem 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.
Na provádění veřejně prospěšných prací po obci na rok 2017 byli
vybráni tito pracovníci: Mandák Milan, Venclová Pavlína, Kalinová
Jana a Tůma Petr.

Bio odpad
Vážení spoluobčané
Jak jste si již stačili všimnout tak tu máme jaro a s ním i odpad
ze zahrádek. Zelené kontejnery byly rozmístěny na všechna místa,
jak jste zvyklí z předcházejících let a letos jsme to rozšířili o
stanoviště za hřbitovem. Z provozních důvodů jako je štěpkování
odvoz větví apod. může kontejner na některém ze stanovišť chybět,
proto vás prosím o shovívavost. Kontejner bude vrácen v co
nejkratší době.
Do těchto kontejnerů patří: zbytky ovoce a zeleniny
listí a nať zeleniny
odpad ze zeleně v domácnosti
travní hmota, plevel a listí
hobliny a piliny
Nepatří sem pečivo a zbytky jídla, větve, túje, růže no prostě
žádné dřeviny ani drobné a na drobno nasekané, na tento odpad
je pro vás otevřen sběrný dvůr každou sobotu od 8.00 do 10.00 hod.
Vše co se smí a nesmí dávat do těchto kontejnerů, máte uvedeno na
samolepkách, kterými jsou kontejnery opatřeny.
Prosím čtěte je!!!
Libor Havlůj odvozce bioodpadu
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Námět na jarní výlety
Ve Farmaparku žijí zvířata
z celého světa: klokani, pštrosi,
velbloudi, lamy, prasátka a
dalších 250 zvířat. Se zvířaty
budete v přímém kontaktu a
lze je pohladit nebo i nakrmit.
Pro děti jsou připraveny trampolíny, klouzačky, prolézačky, vláček,
dětské traktůrky, bagříky a mnohem více.
Otevírací doba je úterý až neděle od 10.00 – 18.00 hod.
Farmapark Soběhrdy, 256 01 Soběhrdy. Tel: 777 920 000,
email: obchod@hscz.info.

Veterán bazar&Muzeum - Chotusice u Čáslavi
Burza pro návštěvníky je otevřena od 7.00 hod ve dnech 3.6.,
29.7., 2.9., 4.11. a 16.12. V době burz je bazar a muzeum otevřeno
od pátku ráno do neděle večer. Sobota otevřeno od 11.30 hod.
Bazar a muzeum celoročně otevřeno každou neděli od 9.00 –
17.00 hod. Stálá prodejní expozice cca 80 vozů, 50 moto a 60 tun dílů.

www.oldtimer.cz

Obcí plánované kulturní akce:
Posledního dubna pálení čarodějnic na hřišti
18. června o pouti Vítání občánků a rozloučení 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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