Sánský zpravodaj
Místní občasník
20. dubna 2011 Ročník 8 číslo 2/2011 cena 10 Kč
Budovy obce Sány - „Škola“
postavená v roce 1899, zrušená v roce 1980

dnes: Odlehčovací pobytové centrum a

Jednota Nymburk otevřela prodejnu potravin s drogerií

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil, jako již tradičně, při vydání
dalšího čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje. Přichází opět
jaro, pro většinu z nás nejkrásnější období roku. Příroda se probouzí,
rozkvétá a slunce nám stále více ukazuje svou sílu. Věřím že dobrou
náladu nám nezkazí ani dění na naší nejvyšší politické scéně,
přestože naši slavní politici se o to neustále vehementně snaží a čím
dál častěji nám připadá, že si z nás dělají srandu. Ale zpět k našemu
zpravodaji. V tomto čísle se opět dozvíte, co nového se událo v naší
obci a okolí v posledních třech měsících.
Nejdříve krátce k vývoji situace ohledně dotací:
- Dotace z programu „Zelená úsporám“ (státní fond životního
prostředí – Ministerstvo životního prostředí) na zateplení č.p. 58
(bývalá škola) podaná 14.07.2010: přesto, že mělo být rozhodnuto
do Vánoc, doposud rozhodnuto nebylo. V současné době úředníci
s údivem zjistili, že jim na tuto vyhlášenou výzvu chybí 9 miliard
korun a přemýšlejí, co dál (chybička se vloudí).
- Dotace z programu FROM (Středočeský kraj) na rekonstrukci
budovy č.p. 9 (bývalá Havelkova hospoda) – čeká se na rozhodnutí
rady Středočeského kraje.
- Kanalizace – v současné době probíhají práce na získání
finančních prostředků z Mze (Ministerstvo zemědělství).
- Revitalizace „Staré Cidliny“ – v současné době máme vydána
potřebná povolení k realizaci akce a čekáme na vyhlášení výzvy
k podávání žádostí o dotaci pro získání finančních prostředků na
realizaci akce. Vyhlášení výzvy je očekáváno každým dnem!!!
Další aktivity: V současné době rovněž pracujeme na rozšíření
veřejného rozhlasu do míst, kde není slyšet (nechali jsme si vypracovat
i cenové nabídky na vybudování kamerového systému pro zvýšení
ochrany obyvatel obce a jejich majetku).
- Dále se snažíme získat finanční prostředky pro vybudování .
pomníku Janu Čapkovi ze Sán (spolu s informačními tabulemi o jeho
životě). Na přelomu června a července vyjde v edici „Slavné osobnosti
českých dějin“ kniha o Janu Čapkovi ze Sán (340 – 380 tiskových
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stran, přílohy 60 – 80 vyobrazení). Kniha by měla být pokřtěna při
příležitosti oslav 50. výročí založení fotbalu v Sánech dne 02.07.2011.
- Průzkum zájmu o svoz bioodpadu – doručeno do schránek .
12.04.2011. Pro upřesnění, komu to nebylo jasné z přiloženého
dopisu. V případě zavedení svozu bioodpadu budou občané platit
stále stejný poplatek za likvidaci odpadů. Ceny za likvidaci tuny
odpadů pro obec na skládce byly uváděny pro představu, jak může
obec ušetřit, když nebude bioodpad házen do popelnic na komunální
odpad. Ještě jednou žádáme zájemce o likvidaci bioodpadů
prostřednictvím svozové firmy, nechť vhodí vyplněný dotazník do
30.04.2011 do schránky na dopisy Obecního úřadu v Sánech. Kdo
nemá zájem o likvidaci bioodpadu, ať do schránky nic nevhazuje.
- Protihluková bariéra D11: Dne 25.02.2011 bylo Ministerstvem .
dopravy vydáno rozhodnutí o povolení zkušebního provozu D11
nejdéle do 31.12.2012 (dříve vydána povolení předčasného provozu
nejdříve do 31.12.2008 a následně prodlouženo dalším rozhodnutím
do 31.12.2010). Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že od
01.01.2011 do 25.02.2011 byla dálnice D11 provozována bez
platných povolení, tedy načerno. Z důvodu nedodržování podmínek
z obou povolení předčasného provozu podala Obec Sány rozklad
(nesouhlas) Ministerstvu dopravy k povolení zkušebního provozu
D11 – text níže.

Obec Sány
• 9. května 16 • 289 06 Sány •
• tel.: 325 656 221 • e-mail: podatelna@obecsany.cz •

Ministerstvo dopravy
Odbor silniční infrastruktury
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 P r a h a 1

Sány, dne 28. 2. 2011
Věc: rozklad proti rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
dálnice D11 stavba „Libice nad Cidlinou – Chýšť“
spis. zn. 1112/2010-910-IPK/8 nesouhlas se zkušebním provozem
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Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech
dálnic a rychlostních silnic vydalo dne 25. 2. 2011 rozhodnutí o
povolení zkušebního provozu dálnice D11.
Obec Sány je přímým účastníkem tohoto správního řízení,
protože se jí provoz dálnice přímo dotýká a zasahuje do práv a
oprávněných zájmů všech obyvatel obce Sány. Obce Sány proti
napadenému rozhodnutí podává tento r o z k l a d :
Dálnice D 11, stavba 1104 Libice nad Cidlinou – Chýšť byla
uvedena do provozu dne 19. 12. 2006. Podle výsledků měření hluku
z provozu dálnice D11, které vypracovala Zkušební laboratoř
EKOLA group spol. r. o. dne 28. 6. 2007, vyplývá, že v obci Sány
není prokazatelně dodržen hygien. limit hladiny akustického tlaku.
Následně rozhodnutím Ministerstva dopravy ze dne 29. 12.
2008 č.j. 1073/2008-910-IPK/3 bylo povoleno předčasné užívání
stavby „Dálnice D 11, stavba 1104 Libice nad Cidlinou – Chýšť“
a to za předpokladu, že stavebník zajistí realizaci nezbytných
protihlukových opatření v souladu s požadavky orgánů hygienické
služby Předčasné užívání stavby bylo povoleno nejdéle do 31.12.2010.
Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR však v uvedené lhůtě
protihluková opatření neprovedl, nereagoval ani na doporučené
dopisy Obce Sány ze dne 13. 7. 2009 a 5. 11. 2009. Ministerstvo
dopravy na žádost o nápravu svým přípisem ze dne 26. 3. 2010
potvrdilo, že u obce Sány byla naměřena hladina hluku 52,2 ± 2 dB
prokazatelně překračující povolený limit 50db pro noční hodiny.
Dále se v něm uvádí, že stavebník předpokládá realizaci
protihlukové stěny do konce roku 2010 za předpokladu přidělení
finančních prostředků.
V současné době práce na protihlukových opatřeních nebyly
vůbec zahájeny, v napadeném rozhodnutí nejsou stanoveny závazné
termíny pro vydání územního rozhodnutí této stavby a pro
vybudování této protihlukové stěny.Vydané rozhodnutí s termínem
pro podání žádosti o územní rozhodnutí do 31.10.2011 nedává
předpoklad, že bude dostatek času na zajištění kroků nutně
následujících po vydání územního rozhodnutí (vydání stavebního
povolení, výběrové řízení na zhotovitele, výstavba protihlukové
bariéry, nové měření hladiny hluku), které je třeba provést do
podání žádosti o kolaudaci pro dodržení termínu kolaudace –
podání žádosti o kolaudaci nejdéle do 31.12.2012.
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Byl porušen správní řád, když v průběhu řízení nebyly
vzaty v úvahu předchozí zamítavá stanoviska Obce Sány a nebylo
respektováno postavení Obce Sány jako účastníka řízení.
Ze shora uvedených důvodů Obec Sány n e s o u h l a s í s
povolením zkušebního provozu a žádá, aby Ministerstvo dopravy
rozhodnutí o zkušebním provozu zrušilo a Ředitelství silnic a dálnic
bylo uloženo urychlené vybudování protihlukové stěny. V opačném
případě si obec Sány vyhrazuje právo na vymáhání újmy a náhrady
škody, které obci Sány a jejím obyvatelům vznikají.
Doporučeně
Je nám jasné, že kvůli nám provoz na D11 nikdo nezastaví, ale
jsme nuceni reagovat na porušování našich práv. Věřme, že i touto
cestou bude podpořena výstavba protihlukové bariéry uložená ŘSD
ČR v rozhodnutí o zkušebním provozu do 31.12.2012.
S přáním lepších zítřků!!!
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Myslivecké sdružení v Opolanech pořádalo tradiční Myslivecký
bál 22. ledna v kulturním domě v Libici nad Cidlinou. Do tance hrál
taneční orchestr TOX a byla připravena zvěřinová tombola.
SDH Opolánky pořádal 19. února Masopust. Průvod masek vyšel
od hospůdky u „Nollů“ po obci, hrála hudba Blaťanka pana Dandy.

.
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Dětské masky byly vyhodnoceny a odměněny. Maškarní průvod se
konal již druhým rokem k obveselení dětí i dospělých.
Ples dobrovolných hasičů pořádal OSH a HZS z Nymburka
a SDH z Libice n.C. dne 5. března v kulturním domě v Libici n.C.
K tanci hrála skupina Melodik z Lysé n.L. a Legendy z Nymburka.
16. společenský ples obcí se konal 12. března ve společenském
domě „Beseda“ na Hradčanech. K tanci a poslechu hrála skupina
Largo hudby hradní stráže a policie ČR. Přeprava autobusem byla
zajištěna a na plese pořadatelé připravili bohatou tombolu.
Ve velkém sále Dance Hall v Opolanech se konal 3. ročník
Dětského maškarního karnevalu. Pobavit se přišlo přes 120 dětí
v pestrém oblečení a přibližně tolik dospělých. Z děvčat Aerobiku
Opolany předvedly své umění závodní týmy Kovbojky a Kleopatry.
Opočnické divadélko zahrálo 26. března divadelní představení
Mrazík v sále hostince U Českého Lva a zároveň pořádalo dětský
maškarní ples se soutěží o nejlepší masku.
Masopustní rej pořádaly Obec, Knihovna a SDH v Dobšicích
26. března. Za doprovodu kapely Tetovanka se konal průvod po vsi,
následoval Dětský karneval s diskotékou v sále místního šenku a
večerní Masopustní zábava, hrála skupina Atlantik.

Zprávy z naší obce
Výměna střechy na Myslivně (kam zatékalo) byla započata firmou
K. Vytlačila koncem roku 2010 a dokončena byla na jaře 2011.
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Informace pro občany:
Práce na údržbě čistoty obce začaly v březnu. Na provádění
veřejně prospěšných prací na rok 2011 byly vybráni tito pracovníci:
Blanka Andresová, Miroslava Charvátová, Bohuslava Kratochvílová
a Patrik Rezek.
Letní svoz komunálního odpadu začíná 23.5., každý lichý týden
v úterý. Zimní svoz bude od 10.10. každé úterý. Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu se uskuteční dne 4. června, čas svozu
bude oznámen. Obec Sány zvažuje možnost svozu bioodpadu - bude
proveden průzkum zájmu občanů, na jehož základě se rozhodne.
Obecní knihovna je otevřena každé úterý 17,00 - 18,00 hodin.
V prostorách obecní knihovny je také provozován veřejně přístupný
bezplatný internet: Po 17 - 19 hod., Út 17 - 18 hod., St 17 - 19 hod.
Pokud nemáte s internetem zkušenosti, knihovnice sl. Šamšová Vám
ochotně poradí.
Plánované kulturní akce do konce prázdnin: 14. května
Staročeské máje, 4. června Dětský den, 2. července oslava 50. let
založení oddílu kopané, 27. srpna Rozloučení s prázdninami.

Činnost TJ

TJ Sány

Tak nám začala po zimní přestávce jarní soutěž, do ní
vstoupili dospělí porážkou na domácím hřišti s Běrunicemi
0:4., do Slovče odjeli 9. dubna, kde nešťastně podlehli 3:4.
Žáci vstoupili do jarních zápasů výhrou v Chrástu 3:1.
Rozjela se také sezona staré gardy, která vyhrála 3:1 v Jestřábí Lhotě.
Doufám, že další zápasy, které nás čekají budou kvalitnější (hlavně
u dospělých) a s postupem času také fotbalovější.
.

Oslavy 50. let založení fotbalu v Sánech nás čekají 2. července,
budou probíhat po celý den a hlavní událostí bude sehrání
exhibičního utkání s jedenáctkou fotbalových internacionálů ČR.
Všichni jsou zváni, občerstvení zajištěno. Večer se bude konat
taneční zábava, k tanci a poslechu zahraje kapela Polabanka.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Kultura
Zájezd na hory do Vrchlabí se konal dne 5. února. Obcí Sány
připravený autobus byl zaplněný a děti s rodiči si užili sněhu.
Obec Sány pořádala

26. února v Myslivně.

Pro děti zastupitelé obce přichystali spoustu překvapení.
Ve vyzdobeném sále se o zábavu postarali dva klauni, jenž děti
vybízeli k hrám, soutěžím i k tanci. Děti, které se nebály přijít, určitě
nelitovaly a pořádně se vydováděly.
Zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích na slavný
brodwayský muzikál „Donaha“ pořádala Obec Sány 25. března.
Zájem o představení byl veliký. Vtipné vystoupení všechny poveselilo.
Ilona Bulíčková - předsedkyně kulturní komise
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Mateřská škola Sány
„Huboval vrabčák na zimu, že nemá doma peřinu . . . ,“ právě
těmito slovy začínala písnička, kterou se děti v MŠ učily. Protože
zima byla opravdu krutá, snažily se ptáčkům pomoci. Společně
s dospělými vyrobily krmítka a namíchaly směs semen. Všechna
vyrobená krmítka jsme s dětmi rozvěsily na stromy v okolí MŠ.

Foto je od učitelky Ilony Bulíčkové

V měsíci únoru se uskutečnila v budově mateřské školy výměna
podlahové krytiny. Krásné nové linoleum vypadající jako dřevěná
podlaha mají děti v jídelně i na chodbách. Klukům i holčičkám se
tato změna velice líbila a za tuto proměnu patří poděkování panu
starostovi i všem zastupitelům, kteří nám budou financovat i obklady
některých stěn v MŠ. Prostředí mateřské školy budou mít děti
mnohem krásnější.
Písničku „Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře . . . .“ zpívaly děti
při vynášení Smrtky. Jako každý rok i letos skončila hořící Smrtka
v řece Cidlině. Plavala velice rychle, a tak doufáme, že už budeme
moci odložit zimní oblečení s užívat si her venku na sluníčku.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Činnost SDH
Valná hromada se konala 22. ledna 2011v hasičské zbrojnici.
Vyznamenání „Za věrnost“ u sboru obdrželi: Třešňáková Veronika
a Vejchodová Zdeňka za 10 let, Řehák Vojtěch za 30 let. Poděkování
od OSH i od starosty obce za aktivní činnost při loňských povodních
dostali naši členové, kteří byli pomáhat v obci Raspenava. Do sboru
se při chůzi přihlásili noví členové Steklý Petr a Šimák Radek. Valné
hromady se včetně hostů zúčastnilo 42 osob a příjemně se pobavili.
Prořezání lip u hřbitova 26. 3. se zapůjčenou vysokozdvižnou
plošinou a kácení suchých
jeřabin po obci 27. března
provádělo celkem
9 členů sboru.

Při sjíždění řeky Cidliny dne 9. dubna nazvané Želviáda zajistili
naši hasiči u splavu pro vodáky občerstvení a ohřátí u ohně. Start
byl u hráze Žehuňského rybníka a cíl u restaurace Soutok. Plavby
se zúčastnilo asi šedesát lodí. K tanci a poslechu v cíli hrála skupina
Flexiband.
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Josef Skála starosta SDH Sány

Činnost hokejového týmu Sány
Letošní sezonu jsme ukončili celkem úspěšně
na vytouženém třetím místě, když druhé místo nám
uniklo jen o jediný bod. Jsme spokojeni a na příští
sezonu máme ještě vyšší ambice, abychom naše
postavení v tabulce zlepšili. Jako mužstvo chceme
poděkovat našim věrným fanouškům, kteří nás
celou sezonu podporovali, těšili se z našich výsledků
a nezavrhovali naše prohry.
Honza Hanuš kapitán týmu
Činnost ČRS Žehuň
V únoru zabudovali členové svazu do Nádrže lávky pro bedny,
jenž budou sloužit na odchov plůdku štik před vysazením do Cidliny.

Výlov Sánského ramena byl prováděn 3. dubna, ryby byly
nasazeny do Nádrže, část vrácena zpět a ty největší do řeky na lov
pro novou rybářskou sezonu. Třikrát týdně bude opět provádět
krmení chovných ryb J. Beran na rameni č.1 Sánském a na Nádrži
u Sán Vl. Šamša. Rybářskou stráž bude na povodí provádět 7 členů.
V r. 2010 bylo vysazeno: 1,8 tis. kaprů, 1 tis. línů, 500 candátů, .
1 tis. amurů, 10,5 tis. mníků, 1 tis. ostroretek a 9 tis. úhořího monté.
Uloveno bylo: 936 kaprů, 57 štik, 28 sumců, 12 amurů, 7 candátů, 66
línů, 3 boleni, 49 úhořů, 28 okounů, 112 karasů a další drobné ryby.
Bylo vydáno 116 člen. povolenek, 40 hostovacích a jen 6 žákovských.
Nejvíc ryb ulovili: Ontl J. 184 kg, Dej J. 124 kg., Kubánek J. 123 kg.
Největší úlovky v r. 2010: sumec 138 cm - 15 kg host Poděbrady,
kapr 89 cm - 12,4 kg Piroutek A., amur 87 cm - 9,2 kg Šamša Vl.,
candát 78 - 4,1 kg Stojkovič R.
Do nové rybářské sezóny přeji mnoho zážitků a hlavně úlovků!
Ondřej Jedlička hospodář MO
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Vybráno z kronik o škole v Sánech.
Roku 1638 vznášejí sánští slušnou prosbu na hejtmana panství
poděbradského, aby si směli zakoupit chalupu na školu.
Protože stará škola v čp. 4 byla malá, byla v roce 1810 - 1811
postavena škola nová pro 60 žáků. Již měla čp. 58.
Nová krásná školní budova byla postavena v roce 1899.
Budova nesla nápis „Bohu, vlasti a mládeži !“ Vystavěná byla na
místě, na němž stála budova stará a podržela číslo 58 školy bývalé.
Školní rok 1904 - 05

V roce 1918 byl před školou místo kříže postaven pomník padlým.
Školní rok asi 1942 - 43
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Obyvatelé
Narození:
11.09.2010
12.01.2011
18.03.2011
18.03.2011

Emilia Koneva ul. Dlouhá čp.121 (nar. ve Vel. Británii)
Kristýna Smejkalová ul. Krátká čp. 54
Sabina Syrová ul. Bačovská čp. 170
Mikuláš Nikola Križanovič ul. 9.května čp.113

Sňatek uzavřeli:
19. března

Vratislav Hloucal
Lucie Grolmusová

Sány čp. 192
Opolany čp. 45

Přistěhovali se:
Jitka Havlová
Miloslav Šebek
Bedřich Škrdla
Lucie Hloucalová
Emilie Honzová

ul. 9.května čp. 113
ul. Dobšická čp. 120
ul. Boženy Němcové čp. 216
ul. Bačovská čp. 254
ul. Bačovská čp.70

Odstěhovali se:
Petr Růžička ul. Družstevní čp. 42
Martina Zmeškalová ul. Dobšická čp. 212
Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
1. 1. pí Opasková Marie dříve ul. Krátká čp. 76 ve věku 96 let
27. 1. p. Antonín Lafek ul. Za kovárnou čp. 56 ve věku nedož. 57 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Z pamětních knih obce Sány
Podle přednášky archeologa Jana Hellicha přednesené 4. října 1925

Vedle historických psaných pramenů o Sánech,
máme ještě množství památek předhistorických kolem Sán.
Jsou to památky v zemi uložené v podobě hrobů neb předmětů
sídlištních dávných pokolení, které zde někdy žili a mezi sebou se
vystřídávali.
V Sánech je bohatě zastoupena kultura zvaná „předúnětická“,
je to nová svérázná kultura známá dosud z hrobů.
V nejstarší době této kultury vyskytují se hroby pod mohylami
obloženými kameny, doprovázené i nástroji kamennými.
Rázovitá keramika (hliněné nádoby) je uložena nejvíce
v hrobech plochých pod úrovní země bez kamenného obložení.
Ozdoba nádob je prováděna rytbou, řidčeji vpichem. Nádoby mají
ouška a často výčnělky neb pupky. Vzácně se vyskytuje kov, zlato,
měděné jehlice a v mladší době bronzové kroužky.
Tato kultura tvořila i osadu na levém břehu řeky Cidliny.
Hroby se vyskytly na zahradě Rejfově čp. 62 u stodoly a jižně na
polích za hřbitovy.
V Sánech se objevila nová varianta způsobu pohřbu. Kolem
skrčka jsou uloženy malé nádoby co milodary do čtverce v řadě 3 m
dlouhé. Nádoby jsou rozestaveny jednotlivě asi půl metru od sebe,
takže kolem hrobu jich může být okolo šestnácti.
Dále se v Sánech našli hroby lužické na poli p. Františka
Havelky u bývalé školní zahrádky při cestě k Volárně.
V době Galské se přestěhovalo osídlení z levého břehu Cidliny
v Sánech na břeh pravý u Opolánek.
Do té doby spadá i založení opevnění (hradiště) na
„Hřebínku“, na kopci Oškobrh.

První Pamětní kniha obce Sány str. 15,16.

Z knihy Památky archeologické díl XXXIII a XXXIV
Ve vsi Sánech byly objeveny bohaté nálezy nádob a hrobů rázu
předúnětického. Naleziště se nacházelo na jižní straně od hřbitova na
- 14 -

dvou polích sousedů pana Koníčka a Holce. Neobyčejným rozvojem
obce Sán byla obě pole na stavební místa rozdělena a následkem
toho jevila se vzácná příležitost ku prozkoumání celého naleziště než
se domy zastaví. Některé nádoby (a., b.) pochází ze zahrady přespol.
listonoše Špinky čp. 182 (Koděrovi). Na poli pana starosty ze Sán,
které sousedí s ohrazenou školní školkou byly v r. 1923 objeveny
stopy hrobů žárových typu lužického včetně několika nádob a
popelnic. Na poli p. F. Havelky č. kat. 528 při dobývání písku byla
nalezena popelnatá sídelní jáma a v ní nádoba rázu hradištního (c).

a.

b.

c.

V r. 1899 odhodlala se obec sánská postavit novou školní
budovu, vyhovující rozkvětu a potřebám obce. Potřebný písek byl
brán z polí p. Koníčka a Holce čp. 104. Tam byly nalezeny nádoby,
které byly uloženy v řadách od západu k východu, na západním
konci byly uzavřeny řadou nádob příčnou, asi do čtverce. Mezi 3. a
4. řadou se narazilo na kostrový hrob dětský v poloze hodně skrčené,
ležící na pravém boku hlavou k jihu. Na tomto nalezišti se podařilo
zachránit 22 nádob. Počet zachráněných nádob vzrostl na 80 kusů
většinou drobného tvaru.
Ze zápisu Jana Hellicha - zkráceno.
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 10.12. 2011
(po úpravách)
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
06.08 hod., jezdí PO-PÁ
06.55 hod., jezdí PO-PÁ přestup v J. Lhotě
07.12 hod., jezdí PO-PÁ
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
15.58 hod., jezdí PO-PÁ přestup v J. Lhotě

Sány – Poděbrady (nádraží)

06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí PO-PÁ
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
17.35 hod., jezdí PO-PÁ

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.58 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
12.41 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ x
17.55 hod., od OÚ, jezdí PO-PÁ až NB nádr.

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
10.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.27 hod., jezdí PO-PÁ
17.45 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky

Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.08 hod., 14.22 hod., 15.02 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ
04.45 hod., 05.35 hod., 12.55 hod.

Pokud máte doma fotografie nebo pohlednice z historie Sán,
ze sportu, ze školy, z kostela a podobně, prosím o jejich zapůjčení
na Obecní úřad nebo kronikáři J. Skálovi na okopírování a časem
k použití na různé akce, případně ke zveřejnění do zpravodaje
(vše bude v pořádku vráceno) děkuji předem Josef Skála.
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