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Vše nejle pší,
mnoho zdraví, štˇestí
a úspˇech˚u v novém roce

Vám p rˇej e

Obec Sány

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil na začátku nového roku
a popřál všem ještě touto cestou hodně zdraví, lásky, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v roce 2012.
Letošní zima se v našich polohách zatím moc nepředvedla a snad
nás již moc nepotrápí. Děti z toho asi radost nemají, ale jak se říká
„všechno špatné je k něčemu dobré“, alespoň ušetříme náklady obce
na odklízení sněhu. Za zimou jsme se opět rozhodli zajet tam, kam
patří a 28.01.2012 pořádáme pro občany jednodenní zájezd na hory.
Zájemci o účast na zájezdu se mohou hlásit v kanceláři OÚ Sány.
Podrobnosti zájezdu budou upřesněny dle aktuální situace
prostřednictvím místního rozhlasu, nebo přímo na obecním úřadu.
Letos přicházíme již s pátým ročníkem „Obecního zpravodaje“,
kde se snažíme poskytovat co nejvíce informací z dění v obci. Dle
ohlasů občanů zjišťujeme, že vydávání zpravodaje je přijímáno
kladně a mnoha občany je vyhledáván, což velice těší všechny,
kdo na zpravodaji pracují.
Informace o dění v obci je možno rovněž získávat sledováním
vývěsek u obecního úřadu, obecních webových stránek
( www.obecsany.cz ), kde je i možnost zaslání písemného dotazu
(navigace: úvodní stránka, nahoře nad obrázkem vpravo – napište
nám), nebo přímo u nás na obecním úřadě. Rádi zodpovíme vaše
dotazy.
Aktuální informace k žádostem o dotace: Jak jistě sledujete sami,
je stále obtížnější získávat další finanční prostředky na rozvoj obce.
Finance docházejí a stát se snaží šetřit, kde může. Přesto se snažíme
žádosti o dotace podávat a získat tak peníze na další rozvoj obce.
Jak asi všichni víte, na podzim minulého roku bylo vyhověno naší
žádosti o dotaci na „Výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod
v Obci Sány“- k této akci se vrátím později s podrobnějšími
informacemi.
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Podané žádosti o dotace
V současné době máme podánu žádost o dotaci na „Revitalizaci
Staré Cidliny v Sánech“ – jedná se o obnovení původního koryta
struhy vedoucí od Bader a vytékající v Sánech pod splavem. Tato
dotace je poskytována ve 100% výši bez spoluúčasti obce. Čekáme
na rozhodnutí příslušných úřadů – mělo by být známo na přelomu
ledna a února.
Dále máme podánu žádost o dotaci na rekonstrukci budovy č.p.9
(bývalá Havelkova hospoda) – hlavním důvodem je to, že nám chybí
sál se zázemím pro pořádání větších akcí a dalších aktivit občanů
(kultura, sportovní vyžití apod.) Konečné rozhodnutí o dotaci by
mělo padnout v jarních měsících.
Další podanou žádostí je žádost o dotaci na rekonstrukci Hasičské
zbrojnice. Rozhodnuto by mělo být rovněž v jarních měsících.
V současné době čekáme na vyhlášení výzvy k podávání žádostí
o dotace na zateplování veřejných budov. Zde máme připraveny
podklady k podání žádosti o zateplení č.p.58 (bývalá škola). Tuto
akci bychom rádi spojili s opravou střechy.
Možná se ptáte, kde na to všechno chceme brát, ale věřte, že po
stránce financování akcí máme vše dobře zváženo a připraveno.
Závěrem tohoto úvodního slova bych chtěl ještě jednou oficiálně
poděkovat všem nejmenovaným spoluobčanům, kteří se podíleli
na výrobě a přípravě vánočního betlému, který byl v době adventu
a vánočních svátků umístěn u kostela v naší obci.
Ing. Václav Macura - starosta obce
Informace k budování kanalizace a ČOV v naší obci
Historie příprav budování kanalizaci v Sánech
Původně byla plánována výstavba kanalizace v Sánech ve spolupráci
s obcemi Svazku obcí Cidlina, s tím, že odpadní vody by se odváděly
na čističku v Libici nad Cidlinou. První projekty pocházejí z roku
1996. Tato stavba byla rozdělena na dvě etapy. Naše obec byla
zařazena do druhé etapy. V průběhu této stavby se objevovaly různé
problémy ať technické nebo finanční, které celou stavbu
zpomalovaly. V současné době je více méně dokončena 1. etapa.
Když jsme viděli, jak se situace vyvíjí s výhledem, že naše obec
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přijde na řadu až téměř naposledy, tak jsme se rozhodli pro
vybudování vlastní kanalizace a vlastní ČOV. Při rozhodování
bylo přihlédnuto i k situaci s možností získávání evropských dotací
v letech 2007 – 2013. Nikdo nedokáže přesně říct, jak to bude
vypadat po roce 2013. ( S tím souvisí i naše snaha o získání, co
nejvíce prostředků právě do roku 2013 i na ostatní akce v obci.)
Oslovili jsme In PROJEKT Louny, který zpracovával projekt pro
svazek Cidlina, protože v něm byly i Sány, a měl již podklady z naší
obce a dohodli jsme se na přepracování projektu jen pro naší obec
samostatně. Při rozhodování o způsobu odkanalizování naší obce
jsme si nechali předložit všechny možnosti. Byla to gravitační
kanalizace, tlaková kanalizace a podtlaková nebo-li vakuová
kanalizace. Po zvážení všech okolností a po poradě s obcemi, kde
fungují tyto typy kanalizací, rozhodlo ZO Sány jako o nejvhodnějším
a nejelegantnějším řešení kanalizace – vybudovat kanalizaci
podtlakovou. Gravitační kanalizace nepřichází v naší rovině
v úvahu. Tlaková kanalizace vyžaduje u každého domu čerpadlo
a přívod elektřiny k čerpadlu, další věc je životnost čerpadel a
finančně náročné výměny. Při vypnutí elektřiny tato kanalizace
nefunguje. Výhodou tlakové kanalizace je možnost budování pomocí
řízených protlaků, podobně jako u vodovodu.
U podtlakové kanalizace je podtlak v systému vytvářen pouze
dvěma vývěvami umístěnými v podtlakové stanici, která se nachází v
blízkosti čističky odpadních vod. U každého domu je umístěna pouze
sběrná šachta s ventilem, který se při natečení jímky otevře a vysaje
obsah jímky do kanalizace a dále do čističky. Životnost membrány
ventilu je cca 5 let, certifikovaná životnost 300 000 zdvihů. Cena
membrány je cca 500,- Kč. Do sběrné jímky natékají odpadní vody
z domu samospádem. Nevýhodou je nutnost výstavby pomocí
otevřených výkopů. Činnost této kanalizace je možné zajistit i při
výpadku elektřiny a to umístěním náhr. zdroje v podtlakové stanici.
23.10.2009 jsme poprvé podali žádost o dotaci na SZIF. V roce
2010 nám bylo oznámeno, že naší žádosti nebylo vyhověno z důvodu
nedostatku finančních prostředků státu.
V roce 2011 byla podána druhá žádost o dotaci, tentokrát na
Ministerstvo zemědělství do programu výstavby a obnovy vodovodů
a kanalizací. V říjnu minulého roku nám bylo oznámeno, že naší
žádosti bylo vyhověno a že nám bude poskytnuta dotace ve výši 80%.
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Stručně k financování akce
Celkové náklady 58 610 000,-Kč. Dotace celkem – 46 888 000,-Kč
Vlastní zdroje celkem: 11 722 000,-Kč.
Průběh financování: Rok 2012 – vyčerpání dotací: 34 000 000,-Kč.
Vlastní zdroje: 6 000 000,-Kč.
Rok 2013 – vyčerpání dotací: 12 888 000,-Kč.
Vlastní zdroje: 5 722 000,-Kč.
Složení vlastních zdrojů: Po zvážení finanční situace obce rozhodlo
ZO Sány o výši příspěvku od občanů ve výši 12 000,- Kč za připojení.
Příspěvek od občanů – 2 892 000,-Kč ( 241 přípojek x 12 000,-Kč).
Vlastní zdroje kryté dlouhodobým úvěrem cca 8 800 000,-Kč.
O této výši příspěvku od občanů jsme rozhodli z toho důvodu, aby
nedošlo k zastavení rozvoje obce v následujících letech – aby obec
nebyla nadměrně zatížena splácením úvěru a mohla se i nadále
rozvíjet. Příspěvek od občanů bude vybírán po dobu 12 měsíců dle
jejich zvážení. Vybírat se začne od března 2012 a měl by být
uhrazen do konce února 2013. Příspěvek je možno uhradit
jednorázově, nebo jej rozložit až na dvanáct měsíčních splátek.
Příspěvek může být hrazen v hotovosti na OÚ Sány nebo převodem
(převody) na účet obce číslo 52 27 191 / 0100 VS (variabilní symbol):
je číslo popisné nemovitosti, za kterou je příspěvek hrazen.
Před úhradou příspěvku je nutno dostavit se do kanceláře OÚ Sány,
kde bude s každým plátcem sepsána smlouva a dohodnut způsob
úhrady. Příspěvek nemusí být hrazen výlučně majitelem
nemovitosti, smlouva může být napsána na kohokoli z rodiny, nebo
jinou osobu (důvod uvádím níže).
Po konzultaci s pracovníky FÚ Poděbrady jsme se rozhodli
příspěvek vybírat formou daru pro zlepšení ekologického stavu
obce. V tomto případě je příspěvek možno uplatnit při daňovém
přiznání daně z příjmu pro snížení daňového základu, což činí slevu
na dani ve výši 1 800,- Kč. Tato částka bude plátci navrácena
příslušným finančním úřadem po podání daňového přiznání k dani
z příjmu. Pro využití této výhody je třeba, aby poskytovatel částky,
na kterého bude napsána smlouva, byl výdělečně činný. Před
koncem roku 2012 a 2013, nebo po uhrazení celé částky v jednom
roce, vystaví Obec Sány plátci potvrzení o poskytnutí výše
uvedeného daru na částku, která byla skutečně v tom kterém roce
obci zaplacena.
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Sama výstavba kanalizace a ČOV Sány začne dle počasí během
měsíce března 2012 a bude ukončena v červnu 2013. V roce 2012
by měla proběhnout převážná část prací na výstavbě, v roce 2013
budou dokončeny stavební práce a provedena oprava povrchů.
Přípojky u jednotlivých nemovitostí budou budovány od podzimu
2012 a dokončeny na jaře 2013. Jednotlivé nemovitosti budou
postupně napojovány po proběhnutí zkušebního provozu, až bude
celý systém funkční, tedy během jara 2013 a následujících měsíců.
Před začátkem budování domovních přípojek, tedy někdy
začátkem podzimu, proběhne další setkání s občany, na kterém
budou řešeny konkrétní otázky budování domovních přípojek.
Po dobu průběhu stavby budou v místnosti obecního úřadu
(bývalá dětská poradna) k dispozici pracovníci stavby (hlavní
stavbyvedoucí, subdodavatel, dodavatel technologie…)
a technického dozoru investora (Obec Sány), kteří budou občanům
zodpovídat případné dotazy, pomáhat řešit vzniklé problémy a
vysvětlovat nebo řešit vzniklou situaci k spokojenosti všech.
V měsíci lednu a únoru to bude každou středu od 16:00 do 18:00
hodin a v měsících následujících dle potřeb a průběhu stavby. Čas
bude průběžně aktualizován.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Výlov největšího středočeského rybníku - Žehuňského - se konal
ve dnech 18. až 20. října. Bylo vyloveno přibližně 1 000 metráků ryb,
které auta převážela do sádek v Žehuni a v Chlumci n.C., prodávaly
se hlavně o vánocích.
V Dobšicích připravili 28. října pro děti Dýňový den, který
pokračoval lampiónovým průvodem se strašidly. Večer se konal
koncert kapely Golčovanky s oblíbeným zpěvákem Josefem Zímou.
O den později o posvícení hrála v místním šenku skupina Atlantik.
Poslední leč pořádalo MS Cidlina dne 26. listopadu na Hradčanech
v kulturním domě „Beseda“. Pro tanečníky byl zajištěn autobus.
K tanci i poslechu hrála skupina ECHO 91.
Mikulášská nadílka se konala v celém okolí. V Žehuni se konalo
3. prosince Mikulášské odpoledne v tělocvičně. V Dobšickém šenku
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také 3. prosince zahrálo Kremprdovo kočovné divadlo čertovskou
pohádku. Opolany rozsvítily vánoční strom 4. prosince před
budovou obecního úřadu a v programu vystoupily děti z mateřské
školy. Opočnické divadélko zahrálo 4. prosince v kulturním domě
v Městci Králové představení Mrazík. Pekelné odpoledne plné
čertíků i čertic se konalo 10. prosince v Opočnici v sále U českého lva.
Vánoční koncert aneb Ukončení adventu se konal 18. prosince v
Žehuni v kostele. Zazněly koledy i varhany, uváděla Eva Podvalová.
Pěvecký sbor dětí ZŠ v Libici n. Cidlinou zazpíval 19. prosince
vánoční písně a koledy v evangelickém kostele v Opolanech.
V sále Dobšického šenku na Silvestra 31. prosince hrála skupina
Peklo. Byla připravena bohatá tombola i překvapení večera.

Zprávy z naší obce
V polovině listopadu byl zabudován na hlavní silnici při vjezdu
do obce u hřbitova měřič rychlosti projíždějících vozidel, jenž
upozorňuje na dodržování předepsané rychlosti v obci 50 km/h.

Kultura
Letní dovolená na vodě - sjíždění řeky Vltavy. Kolektiv vodáků
ze Sán uspořádá pro zájemce sjíždění řeky Vltavy na lodích v termínu
15. - 21. července 2012. Zajistí vybavení dle vašich požadavků. Další
informace: Petr Král tel. 728 893 466 a Libor Havlůj tel. 723 254 940.
Z organizačních důvodů je nutno nahlásit svou účast do 10. dubna 2012.

Drakiádu pořádala Obec Sány
5. listopadu 2011 na fotbalovém hřišti.
Celé dopoledne se nehnul ani lísteček
a tak jsme s nedočkavostí čekali na to
správné foukání. Pár minut po jedné
hodině odpolední se rozševelilo listí
v Olšině a to už nic nebránilo dráčkům
v rozletu. Obdivuhodnou zručnost, jak
správně ovládat neposedné draky
předvedl pan Mareš s Nellinkou. Pro všechny zúčastněné se stalo
odpoledne příjemným zážitkem, i když trošičku bolelo za krkem.
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Zahájení adventu

V neděli 27. listopadu na návsi u kostela sv. Ondřeje proběhlo.
slavnostní zahájení adventu. Na všechny přítomné dýchla vánoční
atmosféra, což je něco neviditelného, nehmatatelného a přesto to
v každém člověku vyvolá zvláštní pocit očekávání, naděje, pokory
a víry. Světýlka v jehličí po celý předvánoční čas připomínala, že
se blíží nejkrásnější svátky v roce. Slavnost byla provázena malým
programem dětí z mateřské školy a občerstvením.
.

V předvečer sv. Svatého Mikuláše,
tedy 5. prosince, čekají děti s rozzářenými
očičky na tři postavičky, jenž obcházejí
všechny domovy. Mikuláše, který
obdarovává sladkostmi a ovocem, anděla,
který je jako nebeský dozor a čertíka,
který odnáší zlobivé děti do pekla. Čert je
ale bez práce, protože děti přece nezlobí.
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Mikulášská nadílka 3. prosince
Čertíci a čertice zahájili Mikulášskou nadílku a předvedli,
co se naučili v „Čertovské školce“, poté přišel nadělovat Mikuláš.

Později se rozsvítil vánoční stromeček, zazářil.
ohňostroj a všichni vypouštěli balónky štěstí.
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Předvánoční posezení s dříve narozenými 11. prosince.

Starosta obce Ing. V. Macura popřál přítomným vše nejlepší, děti ze
školky přednesly básničky a k tanci zahrála hudba p. Petráška.
Ilona Eliášová - předsedkyně kulturní komise
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Maškarní 26. února v Myslivně

Pálení čarodějnic 30. dubna

Staročeské máje 16. května

Dětský den 5. června
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Ukončení prázdnin 3. září na hřišti

Zahájení Adventu

Mikulášská nadílka 3. prosince

Předvánoční posezení s dříve
narozenými 11. prosince v Myslivně
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Činnost SDH
V měsíci říjnu mladší hasiči obstarali zánovní krbová kamna,
která zrenovovali a umístili do zasedací místnosti. Na pravidelné
páteční schůze výborně v zimě vytápějí místnost.
Se sběrem nebezpečného a velkoobjemového odpadu pomáhalo
26. listopadu před hasičskou zbrojnicí 11 členů sboru a při tom
provedli sběr železného šrotu.
Obec Sány zakoupila koncem roku na zásahy nové hadice
i proudnici TURBO a na soutěže v požárním útoku přilby.
Hasičská mládež oslavila konec roku na Silvestra v hasičské
zbrojnici.
Josef Skála starosta SDH Sány
Činnost TJ
Ve skončené podzimní sezóně se umístili dospělí na 1. místě
a do jarních bojů o postup do III. třídy mají slušně nakročeno.
Žáci obsadili pěkné 5. místo a v jarní části se budou snažit
toto místo udržet nebo ještě vylepšit.
Stará garda zakončila sezónu domácím utkáním proti gardě
Velkého Oseka s výsledkem 2:6.
Výroční členská schůze se uskutečnila 10.12.2011 v Myslivně,
kde byla zhodnocena uplynulá sezóna jednotlivými zástupci mužstev
a členů výboru.
V letošním roce bychom rádi dokončili rozdělanou práci na
zábranách a obnově přenosných bezpečnostních branek, na které
jsme podali žádost o dotaci z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost ČRS
Povolenky byly vydávány v Sánech 8. a 15. ledna v rybářské
chatě u splavu a v Žehuni v hasičárně 7. a 14. ledna. Ale ještě je
možnost zakoupení povolenek 4. února od 10.00 do 12.00 v Žehuni.
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO .
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Činnost hokejového mužstva Sány
Máme za sebou půlku sezóny a naše postavení v tabulce není až
tak příznivé, jako v sezóně loňské. Nyní jsme na devátém místě. Do
konce soutěže zbývá celé kolo a my věříme, že náš výkon půjde stále
nahoru a nebudeme se muset za naše umístění stydět.
Sánský hokej v této soutěži je úplným nováčkem, a proto je jen
na nás naší obec reprezentovat, jak nejlépe to jde.
Tím i naší obci děkujeme za podporu a zájem o tento sport.
kapitán mužstva Honza Hanuš

Činnost v kostele Sv. Ondřeje
Před bohoslužbou dne 30. října 2011 bylo zjištěno vloupání
do sánského kostela Sv. Ondřeje. Zloděj odnesl svícny, vázy, kalich,
barokní křeslo a figurky ze starodávného betléma. Vzniklá škoda
byla finančně těžko odhadnutelná vzhledem ke stáří věcí, ale vznikla
také veliká morální škoda.
Bohoslužby koncem roku se konaly: na Štědrý den 24. prosince
na Svatého Štěpána 26. prosince
na Svatého Silvestra 31. prosince

Betlém doplněný figurkami, které zhotovily děti ve škole v Novém
Bydžově, bylo možné si prohlédnout v našem kostele Sv. Ondřeje na
Štědrý den 24. prosince a na Hod Boží 25. prosince od 14. do15. hod.
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Mateřská škola Sány
Začátek nového roku už proběhl, ale chceme se s vámi podělit
o zážitky z měsíce prosince. Tento měsíc je vždy ve školce ve
znamení velkého těšení na Mikuláše a Ježíška. Všechny děti zajímá,
zda opravdu budou na Mikulášské nadílce čerti a kolik jich asi
bude? Aby strach z čertů nebyl veliký, proměnily se děti za pomoci
rodičů v den vystoupení na místním hřišti v malé čertíky. Děti
předvedly vystoupení pod názvem „Čertovská školka“. Každý
viděl na vlastí oči, co se malí čertíci v čertovské školce učí. Všichni
přednášeli básničky, tančili a zpívali. Odměnou čertíkům byly
dobroty od Mikuláše, rozsvícený stromek a ohňostroj v závěru
nadílky.
Po Mikuláši jsme poctivě počítali dny do příchodu Ježíška.
Pro radost rodičů, děti ztvárnily živý betlém na školní zahrádce,
kde byl i vánoční stromeček.

Foto učitelka Ilona Eliášová

Za velkou snahu dětí na všech předvánočních vystoupeních
odměnil „Ježíšek“ děti velkým dárkem. Děti se po rozbalení
radovaly z panenek, aut, stavebnic a hlavně divadelních kostýmů
různých zvířátek.
Právě proto začal měsíc leden pohádkově. Děti s velkým zájmem
vyžadují hrát nejrůznější pohádky. Nedivte se tedy, až přijdete
k nám na návštěvu, že uvidíte např. krokodýla, velblouda, křečka,
ježka a spoustu dalších zvířátek.
Přejeme všem v novém roce hodně zdraví a spokojenosti
a děkujeme za všechny dary i dárečky, které dostáváme do MŠ.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Významná jubilea našich občanů v tomto roce:
18. února
pí Podnecká Božena ul. Bačovská
19. března pí Novotná Marie
ul. Bačovská
3. června p. Rezek Vlastimil
ul. B. Němcové
19. června p. Beran František
ul. Dlouhá
10. července p. Staněk Jiří
ul. Bačovská
ul. B. Němcové
12. října
pí Kyjovská Anna
18. října
p. Němec Václav
ul. 9. května
18. října
p. Kyjovský Zdeněk
ul. Dlouhá
22. října
pí Bartáková Miloslava ul. Dobšická
ul. B. Němcové
15. listopadu pí Šantrůčkovi Olga
17. prosince p. Svoboda Zdeněk
ul. 9. května

75 let
70 let
85 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
91 let
80 let
70 let

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
Obyvatelé od října do konce roku 2011
Narození:
07.10. Štěpán Václav Vorlický ul. Dobšická čp. 122
08.12. Anna Vášová
ul. 9. května čp. 23
Přistěhovaly se:
25.10. Kateřina Šafářová
ul. Bačovská
15.11. Jitka Bydžovská
ul. Dlouhá
Odstěhovali se:
05.10. Miroslava Bulíčková ul. B. Němcové
10.10. Václav Jiránek ml.
ul. Krátká
10.10. Václav Jiránek nejml. ul. Krátká
10.10. Alena Topinková
ul. Krátká

čp. 175
čp. 187
čp. 228
čp. 75
čp. 75
čp. 75

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
31.12. pí Věra Smutná ul. Dobšická čp. 59
ve věku 92 let

Ke konci roku 2011 bylo v Sánech přihlášeno 471 obyvatel.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 8.12. 2012
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
06.08 hod., jezdí PO-PÁ
06.45 hod., jezdí PO-PÁ přestup v J. Lhotě
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
15.58 hod., jezdí PO-PÁ přestup v J. Lhotě
16.23 hod., jezdí PO-PÁ *

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
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ

* jede přes V. Osek

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.59 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

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
17.45 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.

Vlakový jízdní řád na rok 2012
Sány – Velký Osek
04.53 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
21.26 nejede 24., 25., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05.08 jede v prac. dny
05.55 jede v prac. dny (Dobšice)
07.01 jede ve dnech volna
09.01 jede ve dnech volna
11.01
13.01
15.01
17.01 nejede 24.,31.XII
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
20.57 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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Vodní mlýn „Povodník“
Od r.1475 tekla Bačovka pod Sány od dlážděného jezu u Libněvse
podle řeky Cidliny. Oddělena byla břehy až k mlýnu, který také
vznikl v této době, a dále dodávala vodu rybníku Bačovskému.
Mlýn v roce 1573 vlastnil Pavel Mlynář, potom jeho syn Havel,
v roce 1585 Adam Mlynář, v roce 1626 Jiřík Leden, v roce 1656 Jan
Šemík, v roce 1663 Jan Konvalina, v roce 1665 Petr Šusterka, v roce
1687 Pavel Kratochvíl, v roce 1697 Adam Shaněl, jehož rod ještě na
sklonku XVIII. století měl mlýn v držení.
Vodní mlýn „Povodník“ se nalézal při ústí Bačovky (po zrušení
rybníku Bačovského v r.1863 byla Bačovka svedena pod Kadrlovými
do Cidliny), vyhořel v roce 1883 a již nebyl obnoven.
Z první Pamětní knihy obce Sány str. 13, 23, 24 a 26.

Jestli mlýn nefungoval, nebo už byl zchátralý, tak se rozhodli,
že ho zapálí. Podle vyprávění, když začal hořet, lidi se na něj vrhli
a začali ho rozebírat, takže nestačil ani shořet. Mlynář Reif se na to
díval a říkal „Nechte mi tady alespoň ohořelé trámy a železa. Ať
mám důkaz pro pojišťovnu“. U řeky zůstaly tři mlýnské kameny,
které tam byly asi až do roku 1990 a pak se ztratily.
Z pamětí p. J. Skaly st.

V devatenáctém století provozovali mlýn mlynáři Reifové Jan .
a po něm František. Později (mlýn již neexistoval) stodolu s domem
čp. 62 zdědila vnučka Marie Vašátková. Stavení v říjnu 1988
odkoupil MNV, provedl demolici a získal 5 parcel, tam si občané
postavili své domky.
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Informace pro občany:
Zasedání zastupitelů obce Sány v roce 2012
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden – 12.1.2011 v 18.00 hod.
Červenec – 12.7. 2011 v 19.00 hod.
Únor – 16.2.2011 v 18.00 hod.
Srpen –
09.8. 2011 v 19.00 hod.
Březen – 08.3.2011 v 18.00 hod.
Září –
13.9. 2011 v 19.00 hod.
Duben – 19.4.2011 v 18.00 hod.
Říjen –
11.10.2011 v 19.00 hod.
Květen – 10.5.2011 v 19.00 hod.
Listopad – 15.11.2011 v 18.00 hod.
Červen – 7.6.2011 v 19.00 hod.
Prosinec – 13.12.2011 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.
S platností od 1.1.2012 vyhlásilo představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. cenu vodného a stočného:
bez DPD
vodné 33,17 Kč/m3
stočné 32,60 Kč/m3
včetně 14% DPH
vodné 37,81 Kč/m3
stočné 37,16 Kč/m3
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zachování výše poplatků za svoz
komunál. odpadu a ze psů na rok 2012 ve stejné výši jako v loňském
roce, vybírány budou od 1. února na Obecním úřadě. Cena za osobu,
která má trvalý pobyt v obci Sány, činí 450 Kč, cena za nemovitost v
obci Sány bez trvale hlášené osoby činí 500 Kč. Poplatek za prvního
psa je 50 Kč a za každého dalšího 100 Kč.
Zastupitelé obce Sány se rozhodli oficiálně pojmenovat ulici
v lokalitě parcel za hřbitovem jménem „Jana Čapka ze Sán“.

Hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce 2012
přejí zastupitelé obce Sány
i váš kronikář.
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