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V še nejl epší ,
mn oho zdra ví, ště stí
a ú spě chů v no vé m roce
vám přřeje OBEC SÁNY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Rok 2020 z důvodu výskytu COVID – 19 nebyl pro nás zrovna tím
nejlepším, ale ani nástup nového roku není nejšťastnější. Epidemie se
stále šíří a počet nakažených i zemřelých je stále vysoký. V novém roce
Vám přeji hodně zdraví, lásky, štěstí a brzký návrat do běžného života
bez omezení a vládních nařízení.
I přes všechna omezení volného pohybu byla v minulém roce
dokončena oprava kabin na místním hřišti a provedena výsadba zeleně
v areálu obce.
Celkové náklady - na opravu kabin činily
933 557,-- Kč
- na výsadbu zeleně
268 000,-- Kč
V minulém roce bylo prodáno všech 32 parcel v lokalitě „U lesa“
za 1 400,-- Kč/m a v září dokončena výstavba elektroměrných
rozvaděčů, včetně položení kabelu veřejného osvětlení v této lokalitě.
Celkové náklady: - kabel veřejného osvětlení
261 953,-- Kč
- zhotovení přípojkových a rozpojovacích skříní
402 688,-- Kč
- kabelové vedení
400 000,-- Kč
V měsíci listopadu a prosinci 2020 byly schváleny a podány žádosti o
dotaci na rekonstrukci OÚ a víceúčelového hřiště a bylo ukončeno
výběrové řízení na zhotovitele akce „Zasíťování parcel 32 RD - U lesa“.
Na základě hodnotící komise byla vybrána nejvhodnější nabídka
účastníka 16 838 511,-- Kč společnosti KVIS + CHT pro Sány (na
základě Smlouvy o společnosti ze dne 24.8.2020 uzavřené mezi
vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s. a společníkem Chládek a
Tintěra, Pardubice a.s.).
A co nás čeká v novém roce?
V případě kladného vyřízení výše podaných žádostí o dotaci:
- rekonstrukce obecního úřadu
- výstavba víceúčelového hřiště
- dokončení stavebního povolení a podání žádosti na
výstavbu nové mateřské školy
- dokončit zasíťování na nových parcelách u lesa
(vodovod, kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení)
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- dokončit výstavbu prodloužení vodovodu k parcelám
u lesa
- oprava projektu na opravu ulice Dlouhá, vyřízení
stavebního povolení a podání žádosti o dotaci.
V červnu 2019 byla vyhlášena veřejná sbírka na opravu zvonů
z roku 1551 a 1572 v kostele sv. Ondřeje v Sánech. K 31.12.2020 bylo
vybráno celkem 64 167,-- Kč. Tato veřejná sbírka byla uzavřena na
dobu neurčitou a i nadále lze přispívat na opravu zvonů.
Závěrem Vám přeji hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Věřte, bude líp.
Marie Žďárská - starostka obce
Plán parcel u lesa
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Zprávy z okolí
Z důvodu zhoršení koronavirové nákazy bylo nařízeno od 5. října
uzavření restaurací a zákaz pořádání všech akcí.
Obecní restaurace v Opolanech připravila ve dnech 28. - 29. listopadu
„Vepřové hody“ ve výdajovém okénku formou objednaných balíčků.
Značka TPCA prvním dnem nového roku skončila a závod se stal
součástí skupiny Toyota Motor Europe s novým logem Toyota. Firma
zaměstnává 2 500 lidí a od 1. dubna 2020 začala přijímat dalších 1 000
zaměstnanců pro rozšíření výroby od 28. února 2021 na tři směny.

Kultura
Jelikož došlo k zákazu kulturních akcí i uzavření restaurací,
hospůdka Vlachovka od 15. října od 16:00 do 20.00 hod. alespoň
otevřela formou vydávání piva v pet lahvích z okénka s povinnými 2 m
rozestupy a zákazem požívání alkoholu na veřejných místech. V neděli
22. listopadu v provozní době od 15:30 - 19:00 hod. byly na prodej
čerstvě vyrobené hamburgery, které bylo možné objednat předem přes
telefon. Pro velký úspěch a veliký zájem byla stejná akce opakována
v neděli 29. listopadu, v nabídce byly hot-dogy z grilu u udírny.
Mikuláš s andělem a dvěma čerty za dodržování pravidel chodili po
obci, zlobivé děti trošku postrašili a všem hodným nadělovali sladkosti.

Zprávy z naší obce
Brigáda na kácení přestárlých ovocných stromů proběhla 10. října
v ulicích Dobšická, Družstevní a Bačovská, na cestě ke splavu byly
vykáceny jasany napadené škůdci. Pracovalo 14 brigádníků. Obecní
pracovníci s místostarostou později provedli štěpkování větví a úklid.
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Výsadba nových stromků proběhla ve dnech 26. až 28. října.
Po obci bylo vysázeno 56 vzrostlých stromků, z toho 29 stromků lípy
srdčité, 3 lípy velkolisté, 20 jabloní lesních, 1 třešeň ptačí, 1 jírovec
maďal a 2 duby letní.

-6-

Činnost SDH
Na brigádě na kácení přestárlých
ovocných stromů, která proběhla
10. října, pracovalo 10 našich členů.

Naši hasiči dojeli se zásahovými vozidly tatrou i fordem na
pravidelné roční technické prohlídky, kde byly shledány v pořádku.
Poslední výjezd našeho SDH v tomto roce dvanáctý,.
byl 24. prosince k požáru v Sánech v domě čp. 90, naši
hasiči zasáhli okamžitě a škody byly jen malé. Šlo o požár
nízké budovy, zahoření ledničky. K požáru přijely také
jednotky HZS Ovčáry, HZS Poděbrady a SDH Žehuň.

Hasiči Sány přejí všem mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2021.
Josef Skála kronikář SDH Sány.
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Činnost TJ
Poslední zápas podzimní části fotbalové sezóny jsme
odehráli v Běrunicích v neděli 11.10.2020. V tomto utkání
dvou herně rozdílných poločasů jsme zvítězili 2:0. Po odehraných
sedmi kolech je A mužstvo na druhém místě se skóre 18:13 a 13 body.
Druhé mužstvo dospělých sehrálo na hřišti v Opolanech zápas s
mužstvem SK Žitovlice-Pojedy, ve kterém prohrálo 0:5. V tabulce se
nachází na 9 místě se skóre 11:19 a 7 body.
Dorost odehrál pouze šest kol a v závěrečném utkání na půdě
Slovanu Poděbrady remizoval 0:0. V neúplné tabulce jsou dorostenci
na 8 místě se skóre 11:15 a 8 body.
Žáci v okresním přeboru zajížděli do Kostelní Lhoty, kde brali bod
za remízu 1:1. Jejich umístění v průběžné tabulce je zatím páté místo
se skóre 13:15 a 11 body.
Kvůli pandemii koronaviru jsou všechny amatérské soutěže
přerušeny a jejich dohrání se přesunulo na jaro 2021. V současné době,
kdy je opět epidemie na vzestupu, se nedá říci, kdy a v jaké podobě se
soutěže rozehrají a jestli vůbec. Na únor je naplánovaný již osmý
sportovní ples, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci bude
tato akce s největší pravděpodobností zrušena. Nový rok nám tedy
nezačal zrovna příjemně a různá omezení kvůli Covid-19 nás budou
provázet asi ještě nějakou dobu. Věříme však, že se situace zlepší a
vrátíme se k běžnému životu, jak jsme byli zvyklí.
Na místním hřišti započala úprava terénu kolem fotbalové plochy,
kde již došlo k vykácení topolů a následně budou srovnány okolní břehy.

Začátkem ledna byly vykáceny zbývající přestárlé topoly za hřištěm za
druhou bránou, topoly na fotografii jsou už jen podle řeky Cidliny.
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Tradiční silvestrovský fotbálek

Touto cestou bych rád upozornil na nešvar, který jsme zaznamenali
již v několika případech, a to přejíždění auty po fotbalovém trávníku.
Údržba trávníku je časově i finančně náročná a někteří občané svým
nezodpovědným jednáním ničí obecní majetek a znevažují práci
druhých. Žádáme tedy, aby se toto jednání již neopakovalo a pokud
dojde k dalšímu případu, bude věc řešena ve spolupráci s OÚ Sány.
Libor Pelikán předseda TJ Sány

Činnost ČRS
Dne 10.10. se konal výlov rybníka Nádrž v Sánech. I přes začínající
druhou vlnu koronavirové epidemie jsme museli chovný rybník vylovit,
neboť v průběhu roku 2021 by mělo Povodí Labe začít s opravou
jezové zdrže pod Špinkovými. Oprava jezové zdrže bude trvat do roku
2023 a po tuto dobu nebude do chovného rybníku nasazena rybí
obsádka, neboť nebude zajištěn trvalý přívod vody do Nádrže a nelze
riskovat případný úhyn rybí obsádky. Z rybníka Nádrž bylo sloveno
celkem 600 ks kapra K4 o celkové váze cca 750 kg a dále 30 ks candáta
a 30 ks štiky, kdy celková váha dravých ryb činila cca 25 kg. Ryby byly
vysazeny nad Baderský jez, přesně dle rozhodnutí Krajské veterinární
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správy pro Středočeský kraj, z důvodu srpnového prokázání
nebezpečné choroby herpesvirózy kapra Koiv k.ú. Hradišťko II, i náš
rybářský revír Cidlina 1B spadal do ochranného a dozorová pásma a
byl úplný zákaz dovozu a vývozu živých ryb z rybářského revíru a
chovných vod. Na základě naší žádosti, a z důvodu nutnosti výlovu
kvůli rekonstrukci jezové zdrže v Sánech, nám byla výjimka na převoz
ryb povolena, ale pouze s podmínkou vysazení všech ryb z výlovu nad
Baderský jez. Došlo tedy pouze k převozu ryb v rámci ochranného a
dozorového pásma.
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. Dorazilo nám rozhodnutí od SZIF o přiznání dotace
K2020, jedná se o dotaci na podporu rybářských revírů, dotace se
odvíjí od hektarové plochy revíru, v našem případě se jedná o 16 ha
vody. Dále jsme vypracovali žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na zarybnění revíru Cidlina 1 B a zaslali je na obce, kde má naše
organizace nejvíce členů. Jednalo se o obce Opolany, Sány, Žehuň,
Dobšice a Choťovice. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat obci
Sány a jejím zastupitelům za poskytnutý finanční příspěvek, který nám
odsouhlasili v roce 2019, a v roce 2020 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. Výbor předložil
návrhy na tvorbu rozpočtu organizace na rok 2021, který bude
schvalován na výroční schůzi ČRS MO Žehuň v roce 2021. Dále jsme
stanovili termíny pro výdej povolenek v roce 2021 a s nimi spojená
protiepidemická opatření. Cílem je zajistit pro naše členy výdej
povolenek ve stejném rozsahu jako před koronavirem, avšak za
dodržení přísných opatření a pravidel, které ochrání členy MO Žehuň
i osoby, které výdej povolenek provádí.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych Vám, občanům obce
Sány, jako předseda organizace, jménem českého rybářského svazu
MO Žehuň, popřál do nového roku 2021 mnoho zdraví, lásky a dobré
nálady.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Obyvatelé do konce roku 2020:
Narození:
14. 11. Natálie Rajmanová ul. Za Kovárnou
26. 11. Viktorka Čechová ul. Za Kovárnou
29. 11. Gabriel Nechvíl
ul. Jana Čapka
10. 12. Amálka Šandorová ul. B. Němcové

čp. 56
čp. 68
čp. 296
čp. 199

Sňatek uzavřeli:
10. 10. Václav Čech
ul. Za Kovárnou čp. 68
Alena Ziegelheimová Lysá n/L

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
14. 12. pí Bohuslava Kratochvílová ul. Krátká čp. 29 ve věku 65 let
30. 12. pí Zdena Čejková
dříve ul. Dlouhá čp. 182 ve věku 62 let
30. 12. p. Václav Novotný
ul. Bačovská čp. 170 ve věku 82 let

Významná jubilea našich občanů v prvním čtvrtletí:
Procházková Olga, Kůtková Helena, Špinková Marie, Vokálová
Milada, Šamša Vladimír, Bulíčková Jana
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Skutečný stav k 31. 12. 2020 - v Sánech bylo 538 obyvatel.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Mateřská škola Sány
Světem se prochází rozvážný pán v širáku s paletou v ruce a svůj
kočár s divokým spřežením si chystá paní Zima.
Jako každý rok se těšíme na běhání ve spadaném listí, na sbírání
barevných lístků a na blížící se nejkrásnější svátky v roce.
I když kolem nás neustále obcházel strašák COVID 19, zaháněli
jsme ho důslednou hygienou. Mytí ručiček a používání dezinfekce se
pro všechny stalo samozřejmostí, za což jsme moc rádi.
Říjen utekl jako voda a pomaličku jsme se začali připravovat na
nejkrásnější období roku – Vánoce. Básničky, písničky, tanečky a
těšení se na dárky bylo každodenním tématem. Jak už to tak bývá,
předzvěstí poklidného období bývá den, kdy z nebes sestoupí Mikuláš s
andělem, z pekla se vyhrabe čert a společně kráčejí světem. I do naší
školky za doprovodu zvonečku vstoupili a v širém okolí nebylo
hodnějších dětí. Mikuláš si přivedl starého mrzutého pekelníka.

Čert na děti blemcal. Všechny dobroty, nebeskou velebností donesené,
by nejraději snědl sám a zlobivé děti si chtěl odnést do pekla.
V některých očích bylo hrůzy víc než hvězdiček na nebi. Slibů, že už
nikdo nebude zlobit, si čert odnášel plný pytel. Mikuláš přinesl dětem
koš překvapení. Dobroty a dokonce plyšáčka, kterého si každý mohl
odnést domů.
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Jednoho dne pan Žďárský přinesl do školky stromeček a pan Mandák
ho ochotně nasadil do stojánku. Krásná jedlička okamžitě provoněla
celou třídu. To bylo divení a radosti. Všechny ozdobičky si děti
vyrobily z papíru a z odpalované hmoty. Zdobení bylo jeden velký
mumraj. Každý si chtěl nazdobit větvičku a nakonec byl stromeček tak
nádherný, až přecházel zrak.

Nadešel den, kdy jsme básničkou a písničkou přivolali Ježíška.

Pod stromečkem bylo tolik dárků, že si každý našel něco pro potěšení.
Tak přece děti dodržely, co slíbily, ještě že si čert nikoho neodnesl.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku přejí všichni
z mateřské školky.
Ilona Eliášová učitelka
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Pokračování z Pamětní knihy, z roku 1931

Tělocvičná jednota „Sokol“ v Sánech, pořádala 6. července
večer oslavu „Husova dne“ za spoluúčinkování pěveckého sdružení
„Smetana“. Vzdělavatelka pí. A. Laštovková přednesla vzpomínky na
M. J. Husa, 2 chlapci přednesli básně a pěvecké sdružení zazpívalo
„Sláva Tobě“, „Bývali Čechové“, „Hranice vzplála“ a „Čechy krásné“.
Dne 9. srpna pořádala tělocvičná jednota „Sokol“ v Sánech na
letním nově zřízeném cvičišti veřejné cvičení. Odpoledne se konal
průvod k pomníku padlých, kde dorostenka M. Ondráčková přednesla
báseň „Památce mrtvých legionářů“. Náčelník V. Kaucký s náčelnicí
A. Novotnou položili k pomníku věnec a hudba zahrála hymny. Po
příchodu na cvičiště měla proslov A. Laštovková před šiky cvičenců.
Při zamračeném počasí, kdy chvilkami sprchlo, proběhlo cvičení žáků,
dorostenců a členů místní i okolních jednot.
V červnu v naplněném sále hostince u Říhů, byl na veřejné schůzi
poslanec Sajda, jeho polit. řeč byla pozorně vyslechnuta.
Členové těl. jednoty „Sokol“ z Velkého Oseka sehráli na jevišti
místního „Sokola“, při nové dekoraci Tylovu hru „Fidlovačka“.
Dožínkový den, byl u nás pořádán agrárním dorostem
poděbradského okresu dne 30. srpna. Odpoledne vyšel z Opolan
průvod alegorií dožínek a selské jízdy. Před Sixtovým statkem byl
uspořádán Tábor lidu, na němž promluvili bývalý poslanec p. V.
Vomela, pí. Merhautová tajem. odboru ven. žen a p. ing. L. Klus čest.
př. rep. dorostu. Po té se konal koncert kapely p. Svobody a večer
v sále „Sokolovny“ byla pořádána dožínková taneční zábava.
Volby obecních zastupitelů se konaly dne 27. září 1931.
Volební komise si zvolila předsedu L. Soukupa a volebním komisařem
byl Josef Vosáhlo. Z 521 voličů se dostavilo 499.
Obecní zastupitelstvo bylo složeno ze 7 republikánů V. Barták, Fr.
Vaníček, Jos. Skala, V. Němec, Jos. Robovský, Lad. Soukup, V.
Šťastný, 7 náhradníků rep. Jar. Laštovka, Jos. Novák, Jos. Kadavý, Al.
Steklý, Jos. Svoboda čp. 157, Boh. Dvořák, Jos. Jedlička, ze 2 lidovců
Fr. Čermák, Ant. Nový, 2 náhradníků lid. Fr. Ventura, Jos. Havránek,
ze 4 soc. demokratů Fr. Vorlíček, Fr. Svoboda, Al. Kvasnička, Jos.
Matějka, 4 náhradníků soc. dem. Fr. Špinka, Al. Karásek, Jos.
Novotný čp. 181, Jan Svoboda čp. 180, z 2 živnosten. obchod. strany Al.
Veselý, Jos. Procházka, 2 náhradníků živ. obch. strany Václ. Lejsek,
Jindř. Vlastník.
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Dne 30. září zemřel ve věku 82 let zakladatel muzea Poděbradska
p. PhMr. Jan Hellich em. lékárník v Poděbradech. Při zakládání
muzea v Poděbradech vložil vlastní soukromé sbírky a nemohlo je
pojmout ani třináct sálů, bývalých školních tříd. Tento poděbradský
historik a archeolog prováděl v Sánech a okolí vykopávky a v Riegrově
domě několikrát přednášel o historii. V době kdy byl poděbradským
starostou se zasloužil o vznik Jiříkova divadla, založení knihovny,
obnovení Havířského kostelíčka a odhalení pomníku krále Jiřího.
Večer před národním svátkem 28. října, byl pořádán lampiónový
průvod učitelským sborem s dětmi. Při ozářeném pomníku přednesla
vzd. A. Laštovková řeč na památku padlých ve válce. Devět dětí
předneslo básně a Květa Vlastníková s Josefem Černým položili
k pomníku kytici podzimních květin.
Dne 4. listopadu okresní volební komisař Josef Vosáhlo ř. uč. zahájil
volební schůzi. Volba byla zahájena předsedou volební komise Fr.
Vaníčkem. Zvoleni byli starosta V. Barták repub. str., náměstkem Al.
Veselý živnost. str., radní Fr. Svoboda soc. dem str., Jos. Skala rep. str.,
Ant. Nový lid. str.
Těl. jednota „Sokol“ přádala dne 29. listopadu vzpomínkový Tyršův
večer. Po přednášce vzděl. s. A. Laštovkové, následovaly básně, hrálo
smyčcové kvinteto žáků školy br. Václava Lejska, tanečky žákyň se
stuhami nacvičené s. Zd. Soukupovou, aktovka „Za svobodu“ za režie
Br. Fr. Tichého. Mezi výstupy hrála hudba. Večer byl zdařilý.
V listopadu se rozšířila v mnoha hospodářstvích u hovězího
dobytka kulhavka a slintavka.

Události z roku 1932
V předvečer narozenin p. presidenta dne 6. března se konala
oslava v sále sokolovny, pěveckým sdružením „Smetana“a těl. jednotou
„Sokol“ v Sánech. Po přednášce vzdělavatelky A. Laštovkové,
předneslo žactvo básně a přání tatíčkovi Masarykovi, dále pěvecké
sdružení zapělo několik slavnostních sborů.
Dne 20. března sehráli členové tělocvičné j. „Sokol“ ze Sán, na
jevišti Sokola v Pátku frašku „Španělská muška“. Sklidili velký úspěch.
Ve 12. hod. v poledne dne 26. března, se shromáždili děti s učiteli
a občany u pomníku padlých. Pěvecké sdružení „Smetana“ zapělo
píseň „Hoši u Zborova a národní hymny. Trubač od hasičů zatroubil
„Pozor“ a k tiché vzpomínce se rozezněly kostelní zvony.
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Pokračování příště

Zjednodušené autobusové jízdní řády
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

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 *

06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
06.55 hod., přestup Jestř.
12.50 hod., přestup Jestř.
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
Sány – Velký Osek
04.55 jede v prac. dny
06.19 jede v prac. dny
06.54 nejede 3.,5.IV,5.,6.VII.
10.54 jede v prac. dny
12.54
14.54
16.54
18.54 jede v prac. dny

Sány – Chlumec n.C.
05.07 jede v prac. dny
07.02
11.01 jede v prac. dny
13.01
15.01
17.01
19.02 jede v prac. dny
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Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2021
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp. 16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

14. 01. 2021 v 18.00 hod.
16. 02. 2021 v 18.00 hod.
9. 03. 2021 v 18.00 hod.
20. 04. 2021 v 18.00 hod.
27. 05. 2021 v 19.00 hod.
22. 06. 2021 v 19.00 hod.

Červenec –
Srpen –
Září –
Říjen –
Listopad –
Prosinec –

20. 07. 2021 v 19.00 hod.
12. 08. 2021 v 19.00 hod.
9. 09. 2021 v 19.00 hod.
14. 10. 2021 v 18.00 hod.
11. 11. 2021 v 18.00 hod.
16. 12. 2021 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.
Sazby místního poplatku za odvoz komunálních odpadů i poplatek
ze psů pro rok 2021 v obci Sány zůstávají stejné jako v roce 2020.
Poplatky můžete hradit od 1. února na Obecním úřadě, nebo bankovním převodem na účet č. 5227191/0100, variabilní symbol: číslo popisné.
Odpady: občan trvale žijící v obci 450,- Kč s biopopelnicí, bez biopopelnice
600,- Kč. Budova bez trvale žijícího občana 500,- Kč s biopopelnicí, bez
biopopelnice 650,- Kč. Psi: 1. pes 50,- Kč, každý další pes: 100,- Kč.
Cena pitné vody od 1. 1. 2021 bude 39,39 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 49,06 Kč/m3, ceny jsou včetně 10% DPH.
Mnozí si jistě již všimli, že Obec Sány má od září obnovené
internetové stránky. Stále jsou doplňovány o nové zprávy i vyhlášky.
Kromě fotografií z kulturních akcí pořádaných zastupiteli jsou
vkládány zprávy i obrázky z činnosti spolků a také z historie naší obce.
Tento zpravodaj je padesáté číslo v řadě, ale celkem bylo vydáno
Obcí Sány již 63 čísel. Naši zastupitelé i se starostkou se velmi snaží o
zvelebení obce a pořádáním různých akcí i o zpříjemnění kulturního
života. Mateřská škola je velice oblíbená díky učitelkám a chodí k nám
i děti z okolí. Všechny spolky se snaží obec reprezentovat co nejlépe a
děkuji jejich představitelům za dodávané velmi zajímavé zprávy.
Proto je stále o čem psát a všichni zaslouží velké uznání a poděkování.

Sánský zpravodaj - místní občasník
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