Sánský zpravodaj
Místní občasník
14. dubna 2020 Ročník 17 číslo 2/2020 cena 10 Kč
Dříve a nyní: „Švehlův dům“ rok 1918
a rok 2016 Mateřská škola

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny srdečně pozdravila při příležitosti
vydání dalšího čísla našeho zpravodaje.
Pro letošní rok je plánováno začít se zasíťováním a prodejem parcel
u lesa, opravit kabiny na místním hřišti, vybudovat multifunkční
hřiště, vysázet nové stromy po vsi a zajistit projektovou dokumentaci
pro výstavbu nové mateřské školy. Kromě toho jsme připravovali i
kulturní akce, ale některé z nich, jako dětský karneval a velikonoční
tvoření jsme museli z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušit.
Dne 12.3.2020 vláda vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na celém území České
republiky, který byl 6.4.2020 prodloužen až do 30. dubna 2020.
Nechci opakovat všechna opatření, která slyšíte denně v televizi,
v rádiu, můžete si je přečíst na webových stránkách obce nebo přečíst
na aplikaci Česká obec, kterou již většina z Vás má staženou ve svém
telefonu. Snažili jsme se i my reagovat na vzniklou situaci zajištěním
ochranných roušek a předáním dezinfekčních prostředků do místních
obchodů s potravinami, na poštu, do MŠ Sány a knihovny. Za včasné
rozdání ochranných roušek místním obyvatelům bych chtěla poděkovat
firmě Vestis v Sánech a paní Kronowetterové, kteří je pro nás ušili.
V případě potřeby si je můžete i nyní vyzvednout na obecním úřadu
v Sánech, kam se můžete na nás obrátit v případě potřeby zajištění
nákupů nebo dovozů léků.
Na vývěsce před obecním úřadem, na webových stránkách obce,
facebooku obce i na aplikaci Česká obec jste si mohli přečíst, jak
nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie, ale ještě bych Vás
chtěla požádat o dodržování třídění odpadu. I v současnosti naši veřejní
pracovníci při kontrole kontejneru nachází mezi plasty zbytky jídla,
oděvy a ostatní odpad, který patří do sběrného dvora.
O ostatních akcích, jako čarodějnice, dětský den, vítání občánků
nebo pouťové posezení na hřišti s muzikou, občerstvením a atrakcemi
pro děti je dnes předčasné mluvit. Vše závisí na zrušení nouzového
stavu. Převážnou část plánovaných kulturních akci se budeme snažit
uskutečnit v náhradním termínu.
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V současnosti probíhá oprava kabin na místním hřišti, která by
měla být ukončena v polovině dubna. Kromě úpravy vnitřních prostor
(nové obložení sprch a položení nových podlah) byly vyměněny
venkovní dveře, položena nová dlažba na terase, opravena střecha a
nyní se dokončuje nová fasáda.

Přeji Vám v co nejkratší době návrat k běžnému způsobu života, na
který jsme zvyklí, hodně zdraví a pevné nervy.
Marie Žďárská - starostka obce
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Zprávy z naší obce
Brigáda na kácení roští u cesty ke splavu a přestárlých ovocných
stromů v Družstevní ulici se konala 8. února za veliké účasti sportovců,
hasičů, zastupitelů i dalších (přibližně 30 brigádníků). Místa i uklidili.
Na odvoz roští se velmi osvědčil obecní automobil s kontejnery.
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Zprávy z okolí
Novoroční pochody se uskutečnily v našem okolí dva.
Jeden pořádalo vedení obce Opolany s názvem Naším krajem. Sedmi
kilometrového putování okolím Opolan se zúčastnilo 126 lidí.
Druhý pochod pořádali Dobšané s výstupem na Holý vrch, zúčastnilo
se i několik turistů ze Sán.
SDH Dobšice pořádal Masopust 1. února od 11 hodin. Sraz se konal
u Obecního úřadu a po vsi v průvodu maškar hrála Polabská
Blaťanka. Po průvodu proběhl v kulturním sále dětský karneval.
Obecní úřad a Myslivecký spolek Jestřabí Lhota pořádaly 1. února
Mysliveckou zábavu v místním kulturním domě. K tanci hrála kapela
Trampoty, byla bohatá zvěřinová tombola (hlavní cena prase divoké).
Již 11. Masopust pořádal SDH v Opolánkách 8. února. Sraz masek
byl v poledne před hospodou, průvod masek s doprovodem kapely
Blaťanky pana Dandy všechny pobavil. Dětské masky byly odměněny.
Žehuní prošel Masopust 7. března, sraz byl v 10:00 hod u pošty a
průvod s hudbou prošel Malou stranou, Čůrajemi, kolem mlýna a
školy, Dobšandou, Mariandou, Choťovkou a končil na hřišti.

Od 10. března byly na dobu neurčitou zakázány sportovní,
náboženské, kulturní a další hromadné akce s účastí nad 100 osob.
Také byla zrušena výuka na všech školách. Uzavřeny restaurace,
hostince, obchody až na výjimky.
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Masopust 1. února v Dobšicích

Masopust 8. února v Opolánkách
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Obec Sány pořádala 25. ledna v Myslivně „Masopustní zabíjačkové
hody“. Byly připraveny zabíjačkové speciality včetně zabíjačkového
guláše, k pobavení zahrála kapela MiStři band. V pátek i v sobotu byly
nabízeny ke koupi jitrnice, prdelačka, jelítka i tlačenky.

Masopustní

zabíjačkové hody.

-7-

Činnost SDH
Výroční valná hromada se konala 18. ledna
v „Myslivně. Vyznamenání „Za věrnost“ obdrželi
za 10 let Kyjovský Lukáš, za 20 let Jiří Jeřábek a
za 30 let Libor Havlůj. Vyznamenání za „Příkladnou práci“ obdrželi
Milan Procházka, Radek Eliáš a Zdeněk Dobřichovský. Byli přijati noví
členové Jaroslav Beran ml., Iveta Synková a Michaela Holcmanová.
Minutou ticha byla uctěna památka na zemřelého člena sboru Václava
Ludvíka z Kolaj. Na pět let byl zvolen výbor SDH Sány ve stejném složení.

Našich 12 členů se zúčastnilo 8. února obcí vyhlášené brigády na
kácení roští u cesty ke splavu a přestárlých ovocných stromů
v Družstevní ulici.

Jistě jste všichni informováni o omezeních z důvodu rozšíření
nebezpečného koronaviru, a proto se také nemohly pořádat akce
Maškarní bál i Dětský karneval. Sjíždění řeky Cidliny „Želviáda“
také neproběhne. Jistě je lepší se chránit neshromažďováním lidí
než onemocnění skončí, přednější je zdraví.
Josef Skála kronikář SDH Sány.
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Činnost TJ
V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil ve Společenském
domě v Sánech již 7 Sportovní ples. V sále, který byl opět
krásně zaplněn, vystoupily mažoretky z Poděbrad a zahrála
kolínská skupina Unikát.

O týden dříve jsme se zúčastnili brigády pořádané OÚ Sány, kde
jsme spolu s hasiči a ostatními, kteří dorazili, odklízeli roští u splavu a
čistili od náletových dřevin.

Před začátkem jarní sezóny jsme sehráli dvě přátelská utkání, která
se z důvodu rekonstrukce kabin odehrála v Opolanech.
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Jak již všichni víte, tak v celé republice ale i za hranicemi našeho
státu řádí pandemie koronaviru COVID-19, která zasáhla všechny
oblasti společenského, kulturního a také sportovního života všech z nás.
Nebudu se zde rozepisovat o současné situaci, která se beztak mění
každým dnem a každého z nás nějakým způsobem omezuje. Jen pro
připomenutí chci sdělit, že jarní odvety zápasů měly začít o víkendu
21. - 22. 3. 2020. V úterý 7.4. 2020 oznámilo vedení FAČR, že veškeré
nižší soutěže se k tomuto datu ruší. Nikdo tedy nesestupuje ani
nepostupuje a jarní část je tímto uzavřena.
Opět by se mělo začínat až na podzim novým soutěžním ročníkem
2020/2021.
S pomocí OÚ Sány započala začátkem února rekonstrukce kabin,
kde došlo k výměně vstupních dveří, ve všech prostorách byla
zhotovena nová elektroinstalace, položena nová dlažba a obklady. Bylo
provedeno celkové zateplení budovy a natažení nové fasády. Současně
byla vyměněna stará střecha. Stavební práce již finišují a nová podoba
kabin je již vidět. Na tuto rekonstrukci se podařilo získat finanční
prostředky v rámci dotace.

Věřím, že v příštích týdnech budeme slyšet již pozitivnější zprávy a
skončí tento pro nás nepoznaný stav a budeme se moci vrátit k
běžnému životu.
V závěru bych zde uvedl jednu smutnou zprávu, že nás v měsíci
březnu opustil náš dlouholetý člen a jeden ze zakladatelů TJ Sokol
Sány pan Josef Procházka. Jménem výboru TJ Sokol Sány bych touto
cestou chtěl poděkovat za jeho obětavou práci pro TJ Sokol Sány.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
V měsíci lednu byly odevzdány veškeré vydané
povolenky a zjištěn stav úlovků našich členů i rybářů
s hostovacími povolenkami. Za rok 2019 na revíru MO
Žehuň bylo vydáno celkem 137 ks povolenek a uloveno následující
množství ryb: 673 ks kapra, 41 ks štiky, 65 ks sumce, 9 ks amura, 12 ks
candáta, 8 ks lína, 42 ks úhoře, 2 ks bolena, 37 ks karase, 15 ks okouna
a 2 ks cejna. Celková váha všech ulovených ryb činila 2 184 kg o
celkové ceně 275 463 Kč. Dále jsme, ve spolupráci s účetním, provedli
vyúčtování dotace K 2019, kdy se na Ministerstvo zemědělství
dokládalo skutečné využití finančních prostředků, které jsme obdrželi
v rámci dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírů. Pro členy
rybářské stráže, kteří vykonávají ostrahu našeho rybářského revíru,
jsme od společnosti Banner zakoupili vybavení ve formě bundy pro RS,
ta je opatřena třemi nášivkami. Cílem je, aby se ústrojová kázeň RS
sjednotila a RS náležitě reprezentovala svojí funkci u revíru a na první
pohled každý člena RS poznal.
Únor byl ve znamení přípravy na výroční schůzi, plánování brigád a
organizace rybářských závodů. Výroční schůze se konala dne 29.2.2020
a dostavilo se na ní 52 členů naší organizace. Byla zde prezentována
činnost organizace za uplynulý hospodářský rok 2019, a to ve zprávě
hospodáře, předsedy, účetního a dozorčí komise. Zprávy funkcionářů
výboru byly promítány na plátno formou prezentace a pro účastníky
výroční schůze bylo připraveno drobné občerstvení.
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Po výroční schůzi následovaly 4 termíny brigád, které se realizovaly
v Dobšicích a Sánech. Poslední brigáda musela být z důvodu nařízení
vlády týkající se hrozby nákazy koronavirem zrušena. 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 MO Rožďalovice
byl zakoupen tržní kapr o délce 40 – 50 cm, následně byl od SÚS dodán
i nádherný lín L2 (ryba od 30 – 40 cm). Všechny ryby byly ve výborné
zdravotní kondici a vysazení proběhlo s nulovým úhynem.
Koncem března jsme vysadili 11 400 ks úhořího monté z Francie o
váze 3,80 kg a ceně 30 476 Kč, které jsme obdrželi v rámci dotace z EU
a dodala ho společnost František Buda ze Sedlčan. Úhoří monté jsme
vysadili do nejvýše položených partií revíru. Když jsme u dotací,
žádáme o dotaci na mimoprodukční funkce rybářských revírů, tzv.
K2020, která by nám měla být poskytnuta do konce roku letošního
roku.
Všichni dnes dobře víme, jak do našeho běžného života zasáhla
celosvětová epidemie koronaviru, od zákazu shromažďování,
povinného nošení roušek až po uzavření některých provozoven a
služeb. Bohužel ani spolková činnost nezůstala bez újmy. Jako rybáři
jsme zrušili plánovanou brigádu, výbor MO si předává informace
pouze telefonicky nebo elektronicky, jsme stále ve spojení a plánované
schůze výboru jsou po dobu striktního nařízení vlády zrušeny. Ale také
jsme byli nuceni zrušit i plánované rybářské závody, které se měly
konat již 18.4. 2020 na Dobšickém rameni v obci Dobšice. Závody tímto
přesouváme na rok 2021, který snad již bude pro pořádání
společenských akcí příznivější.
Na závěr mého ,,korona rybářského“ příspěvku bych Vám,
čtenářům Sánského zpravodaje, rád popřál v této nelehké době hlavně
pevné zdraví, trpělivost a všem členům ČRS MO Žehuň do co nevidět
začínající rybářské sezóny mnoho rybářského štěstí a hezkých chvil u
vody.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány

Letošní sezóna 2019/2020 již skončila. Bohužel nebyla pro nás tak
úspěšná, jak jsme si přáli. Nepodařilo se nám několik zápasů dohrát
do úspěšného konce, přestože jsme měli výhru na dosah. Posledním
zápasem před ukončením soutěže z důvodu šíření onemocnění COVID19 jsme nesmyslně prohráli boj o páté místo, jelikož jsme remizovali s
týmem HC Brkouni. Tím naše šance na obhájení páté příčky z loňského
roku byla beznadějná i s ohledem na to, že jsme měli ještě nedohrané
dva zápasy. V celkovém umístění jsme obsadili 6. místo. Doufejme a
věřme, že sezóna 2020/2021 bude zahájena bez komplikací a my v ní
budeme moci bojovat o co nejlepší umístění. Jménem celého týmu HC
Sány moc děkuji za finanční podporu obci Sány a Aleši Bulíčkovi.

Přejeme co nejklidnější dny v této nelehké době a pokud možno i co
nejpříjemněji strávené léto.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
Přichází jaro.
Jak ten čas rychle utíká. Je to jako včera, co jsme rozbalovali dárky
pod stromečkem a už je tu jaro. Všechno se zelená, kvetou trnky a
ptáčci se předhánějí ve zpěvu.
V lednu i v únoru jsme marně čekali na třpytivou sněhovou krásu.
Tradičních zimních radovánek jsme si vůbec neužili a kdo nejel za
sněhem na hory, poznával toto období ve školce formou výuky,
která je tématicky přizpůsobena ročním obdobím. Alespoň touto cestou
děti poznávají tzv. „ladovskou zimu“. Výtvarné práce dětí jsou toho
důkazem. Někdo vyrábí rád, někdo si raději hraje. Ale vždycky to
nakonec dobře dopadne a společně se těšíme z pěkných výrobků a z
toho, jací jsme šikulové.
Každým rokem se těšíme na karneval. Třídu jsme si vyzdobili, jak
jsme nejlépe dovedli a jednoho dne jsme se pustili do soutěžení,
tancování a rajtování. Při udělování odměn a cen je každý ten nejlepší
ke všeobecné radosti. Na každé tvářičce se zračí úsměv a radost....
no není to ten nejhezčí konec?

Divadelní představení v Poděbradech s názvem „O myšce Terezce„
potěšilo všechny děti. I ty nejmenší děti se zájmem sledovaly děj
pohádky a jejich chování v prostorách divadla bylo příkladné. Máme z
dětí radost.
Také nás postihlo období nemocnosti, to školička poněkud utichla.
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V zimním období a při nepřízni počasí chodíme na procházky po
okolí. Pozorujeme změny v přírodě a vyhlížíme sluníčko. Jak jen to jde,
trávíme čas pobytu venku na naší zahrádce. Letos jsme si zahrádky
také moc neužili, protože od 13.3. jsme byli nuceni uzavřít MŠ z
důvodu koronavirové infekce, která trvá doposud. Všichni si přejeme
co nejbližší návrat k normálnímu fungování, abychom to ve zdraví
přečkali a aby osiřelá školka byla opět plná dětských hlásků a rozruchu.
V tuto chvíli přeji všem hlavně to zdraví
Učitelka Ilona Eliášová
Obyvatelé
Narození:
17. 1.
13. 2.
2. 3.
19. 3.

Agáta Hulínová
Kamila Wolframová
Šimon Havrlenta
Radovan Soulek

ul. 9. května čp. 45
ul. Bačovská
ul. 9. května čp. 9
ul. Krátká čp. 207

Významná jubilea našich občanů druhé čtvrtletí:
Honzová Emilie, Vorlická Miloslava, Kudrasvili Ernest, Niederle
Jaroslav, Šamša Pavel, Svobodová Božena, Patočka Jan
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
14. 1. p. František Beran
ul. Dlouhá čp. 154
ve věku 77 let
23. 3. p. Josef Procházka
ul. Bačovská čp. 206
ve věku 83 let
25. 3. p. Karel Holman sánský rodák, Kanín čp. 44 ve věku 61 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Škola a nově postavený pomník padlým rok 1929
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Zkrácené zápisy kronikářů v pamětních knihách

Z obecních záznamů a z pamětí obyvatel Sán.
V roce 1927 bylo obecní zastupitelstvo sestaveno podle politických
stran následovně 6 republikánů, 5 sdružení soc. dem. a čsl. soc., 2
lidovci a 2 živnostníci. Celkem 15 členů.
V obecní radě byl zvolen starosta Václav Ouředník (rep.), náměstek
st. František Vorlíček (soc. dem.), členové Václav Novotný (rep.),
František Čermák (lid.), František Svoboda (soc. dem.).
Po úmrtí zasloužilého starosty Václava Ouředníka v roce 1928,
byly provedeny nové volby. Starostou byl zvolen Václav Barták (rep.),
náměstkem Josef Luťha (soc. dem.), členové rady Václav Novotný (rep.),
František Čermák (lid.), František Svoboda (soc. dem.).
Členové obecního zastupitelstva Ladislav Soukup (rep.), František
Vaníček (rep.), Václav Špinka (rep.), Josef Skala čp. 55 (rep.), František
Vorlíček (soc. dem.), Alois Kvasnička (soc. dem.), František Šťastný (čsl.
soc.), Josef Havránek (lid.), Alois Veselý ml. (živnost.), Josef Vokál
(živnost.). Obecní pokladník byl Josef Líska (rep.).
Finanční komise předseda František Bulíček, členové František
Vaníček, Jindřich Vlastník, Alois Veselý ml., Alois Kvasnička, Josef
Novotný čp. 114.

Události z roku 1930
Tělocvičná jednota „Sokol“, uspořádala dne 6. března 1930 pod
záštitou obecního zastupitelstva v sále sokolovny, oslavu 80 narozenin
p. presidenta T. G. Masaryka. Po uvítání ř. uč. J. Vosáhlem zazněly
hymny, dále večer pokračoval recitacemi, zpěvy, aktovkou a zakončení
bylo živým obrazem s tichým doprovodem písně „Teče voda teče“.....
Dne 9. března v hostinci u Říhů měl přednášku pozvaný host člen
soc. dem. Dr. Jelínek z Kolína „Životní práce T. G. Masaryka“.
V hostinci u Říhů pořádala těl. jednota „Sokol“ 16. března
Wolkerův večer, za spoluúčinkování místního pěveckého sboru
a hudby.
Mužský pěvecký 60 ti členný sbor pěvecké sdružení „Smetana“
v Sánech, v krátké době nacvičil písně „Bývali Čechové“, „Hřbitove“,
„Čechy krásné“, „Přídi Janík“ a „Klekání“. Svým provedením svědčil
o veliké pečlivosti a píli. Svůj první zájezd 13. dubna 1930 sbor podnikl
k produkci do Jestřábí Lhoty. V Sánech se konal koncert 20. dubna.
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Založení pěveckého sboru „Smetana“ v Sánech
První schůze zpěváckého sboru se konala v Sánech v hostinci
pana Říhy dne 9. března 1930, přihlásilo se 60 členů.
Byli zvoleni: předseda František Hájek, místo před. Václav Barták,
jednatel Václav Čermák, pokladník Václav Němec, sbormistr Václav
Svoboda a další členové výboru K. Hlavatý, F. Vorlíček, J. Vokál, V.
Tůma, V. Kaucký, M. Poláček, F. Čejka, V. Kubiček a V. Lejsek.
Revizoři účtů Ontl a Brabenec. Stanovy přivezl J. Laštovka z Poděbrad.
První návrh názvu sboru byl „Lumír“, ale na třetí výborové schůzi
byl název změněn na „Smetana“.
Mimo zpívání v Sánech na slavnostech, koncertech nebo pohřbech,
pořádal sbor v roce 1930 zájezdy: 13. dubna do Jestřábí Lhoty, při
odhalení desky spisovatele Vrchlického v Ovčárech a večerní koncert,
dále 29. května koncert v Němčicích.
V roce 1931 byli přijati noví členové J. Kaňka, K. Svoboda, Versich
a Petrášek z Chrčic.
Sbor koncertoval na Boží hod v Ovčárech, 28. října v Žíželicích
a 27. prosince v Ohařích.
Koncert v Dobšicích se konal 20. března 1932 v hostinci J. Bartáka.
Sbormistr K. Svoboda onemocněl, navrženi byli uč. Laštovka nebo
Lejsek.
Ples byl pořádán 5. února 1933 v hostinci u p. Františka Říhy. Hrála
hudba Karla Svobody o 14 lidech, vstup 8 Kč garde 2 Kč.
Na valné hromadě konané 14. února 1933 byli přijati noví členové
Voj. Koníček, Jos. Čermák, V. Procházka a L. Paleček.
Při volbách byli zvoleni: předseda František Hájek, sbormistr Karel
Svoboda, jednatel Václav Čermák a jeho nástupce J. Čermák,
pokladník Mil. Poláček a další členové výboru V. Němec, V. Kubiček,
Jar. Prokeš, O. Ontl, V. Ventura, Dobřichovský a B. Kolařík. Revizoři
účtů Vl. Havelka a J. Brabenec.
Den národní písně se konal 28. května v lese u Sán.
Druhý koncert se konal 25. května v Radovesnicích u Chlumce.
Několika členná delegace se zúčastnila v Kutné Hoře výročí 50 let
odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského. Pořádání plesu bylo
odhlasováno na 28. ledna 1934 v hostinci F. Říhy s hudbou K. Svobody.
Na valné hromadě konané 7. února 1934 v Riegrově domě
byli přijati noví členové Nechvíl, Soukup Lad. a Novák F. Ještě bylo
schváleno přispět peněžním darem hasičskému sboru.
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Pokračování příště

Informace o závažném onemocnění, které se rozšířilo po všech krajích ČR

Jak snížit riziko nakažení koronavirem:
Umývejte si ruce mýdlem anebo používejte antibakteriální gel
s obsahem alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakryjte nos a ústa kapesníkem nebo
celou paží, pokud možno používejte roušky nebo respirátory.
Vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky
nachlazení nebo chřipky, omezte vycházení na nejnutnější nákupy a cesty do práce.

Pokud se u vás objeví příznaky virózy, zůstaňte doma a
podejte zprávu do zaměstnání, telefonicky kontaktujte svého
praktického lékaře a respektujte jeho pokyny.
Lékaři i všechny složky integrovaného systému pracují na omezení.
velice rozšířené nákazy, dezinfekcí, testováním i nutnými karanténami.
Dobrá zpráva je, že již máme v ČR přes 400 zotavených.
Věřte, bude líp..
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Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Každý lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu od 7. dubna 2020.
Každý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
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.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady mohou občané vozit do sběrného
dvora každou sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Na provádění veřejně prospěšných prací po obci na rok 2020 byli
určeni tito pracovníci: Mandák Milan a Blanka Andresová.
Dočasná změna otevírací doby na poště:
pondělí 8.00 – 11.00
úterý
13.00 – 16.00
středa
8.00 – 11.00
čtvrtek
13.00 – 16.00
pátek
8.00 – 11.00

Pozvání pro občany:
Jelikož kvůli rozšířené nebezpečné nákaze byly všechny kulturní
akce zrušeny, není zde žádné pozvání. Je rozumné se zdržovat doma a
doufat, že omezení brzo i s nákazou skončí. Stále je nutné nosit roušky,
nebo jiné prostředky všechno je lepší než nic: „Chráním tebe, ty chraň
mě.“ Již je možné provozovat venkovní individuální sporty,
maximálně ve dvojicích s výjimkou členů domácnosti, lidé si mohou
zajezdit na kolech, běhat i chodit do přírody, ale stále je nutné
dodržovat rozestupy, kde je to možné alespoň 2 metry.
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