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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil ještě jednou na začátku
nového roku a popřál všem také touto cestou hodně zdraví, lásky,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2016.
V minulém roce jsme pokračovali s prací na zlepšování vzhledu
obce. Získali jsme prostředky na výsadbu nových vzrostlých stromů
v obci ve výši cca 950 tisíc korun. Bylo vysázeno 122 ks stromů ve
složení Javor mléč, Javor babyka, Lípa velkolistá a Sakura Kanzan.
Doufám, že se všechny ujmou a až se zazelenají, budou nám všem
dělat svým vzhledem radost a zpříjemní prostředí v obci.
Rovněž jsme zahájili práci na přípravě projektu pro následné
podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníčku u hasičárny a celého
zbytku Bačovky. Sám jsem si nemyslel, že s tímto projektem bude
tolik starostí. Věřím však, že se všechny problémy podaří vyřešit a
akci se nám podaří co nejdříve realizovat. Předpokládané náklady
jsou cca 10 milionů korun.
Dále čekáme, až se objeví vhodný dotační titul na rekonstrukce
místních komunikací. Máme připraveny projekty včetně stavebních
povolení. Jedná se o ulice Dlouhá, Za kovárnou, Boženy Němcové a
Jana Čapka ze Sán. Tyto rekonstrukce jsou velice nákladné a bez
vhodného dotačního titulu bychom je ze svých zdrojů těžko zvládali.
Koncem roku jsme podávali žádost o dotaci na rekonstrukci
dětského hřiště, neboť současný stav je dle zprávy revizního
technika nevyhovující.
V těchto dnech jsme podali žádosti o dotace na rekonstrukci
některých zpevněných ploch v centru obce, které chceme nahradit
povrchem ze zámkové dlažby, dále vybavení jednotky hasičů novými
ochrannými prostředky a zakoupení traktůrku na sekání trávy pro
místní fotbalisty. Věřme, že vše dobře dopadne.
Závěrem bych chtěl připomenout, že poplatky za odpady a psy
jsou zachovány ve stejné výši jako v loňském roce a začnou se
vybírat od února na obecním úřadu v Sánech.
Přeji vám hodně zdraví a spokojenosti v celém roce a těším se na.
další vzájemnou spolupráci.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Nabídka hromadné změny dodavatelů s dTestem do níž se může
zapojit každý. Na stránce www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz se můžete
přihlásit do 10. února 2016. Jedná se o nabídku levnější dodávky
elektřiny. V aukci dodavatelů dTest vyjedná nejlepší možnou
nabídku pro všechny spotřebitele. V březnu 2016 zašle nabídku
spotřebitelům a ti se rozhodnou zda ji přijmou.

Zprávy z okolí
Výlov Žehuňského rybníka se konal ve dnech 20. až 22. října.
Nákladní auta odvážela ryby především do chlumeckých sádek,
odkud poputují na prodej před štědrým večerem.
V Obecní restauraci v Opolanech se ve dnech 31. 10. – 1. 11.
konala akce „Zabijačkové hody“. Večer hrál na harmoniku Jarda
Veselý s doprovodem.
Posvícenskou zábavu pořádal 7. listopadu v kulturním domě
místní SDH v Libici nad Cidlinou. Hrála skupina Styl z Lomnice
nad Popelkou.
Lampionový průvod pořádal 17. listopadu SDH Opolánky
s podporou OU. Všichni účastníci s lampionem obdrželi odměnu.
Žehuňský myslivecký spolek pořádal 28. prosince v sále
kulturního domu v Městci Králové Poslední leč. Doprava pro
tanečníky byla zajištěna autobusem a nechyběla zvěřinová tombola.
Již po páté se konala akce Česko zpívá koledy, kterou pořádají
regionální deníky. Koledy 9. prosince zpívali v Libici n/C, v parku
Mirakulum, v Opočnici i všech větších městech.
Benefiční koncert „Pocta Jakubu Janu Rybovi“ se konal 26. 12.
v kostele sv. Gotharda v Žehuni. Účinkoval malý chrámový sbor
z Opočnice.
V Libici n/C se pořádaly: 24. 12. dětská vánoční slavnost i pro
dospělé a později rozjímání i zpívání (tzv. půlnoční), 25. 12. Hod Boží
vánoční s vysluhováním VP a 3. 1. Novoroční bohoslužby (Diakonie).
Tradiční Novoroční pochod naším krajem se uskutečnil 1. ledna.
Značená trasa vedla od místního obecního úřadu v Opolanech po
blízkém okolí a končila v opolanské Obecní restauraci.
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Zprávy z naší obce
Obec Sány získala v roce 2015 osvědčení a certifikáty
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Výsadba stromů po obci
nejprve byly odfrézovány pařezy po staré výsadbě,

rozvoz stromků po obci a sázení provedla společnost Školky Opolany,

bylo vysázeno 122 ks, druhy:.
Javor mléč Crimson King
– 2 ks, Javor babyka – 51 ks,
Lípa velkolistá – 66 ks,
Sakura Kanzan – 3 ks a jsou
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vysázeny podél komunikací a obec jistě ozdobí až se na jaře zazelenají..
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Kultura
Zastupitelstvo Obce Sány pořádalo 31. října Posvícenskou
zábavu ve Společenském domě, k tanci a poslechu hrála hudba
p. Petráška. Všichni se pobavili, přestože tentokrát byla účast slabší.
V hospůdce na Vlachovce bylo 6. 11. a 18. 12. večer uskutečněno
příjemné Posezení s kytarami v rytmu hudby Bluegrass Music.
Obecní úřad Sány pořádal navečer 29. listopadu zahájení
Adventu v kostele sv. Ondřeje, nejprve starosta obce Ing. Václav
Macura popřál k vánočním svátkům, poté zazněla vánoční hudba
v podání Miloše Petráška a vánoční koledy zpívala Jana Vaňková.
Slavnost byla provázena kouzelným programem dětí z mateřské
školy. Následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu i betlému
v novém altánku a zastupitelé nabídli občerstvení. Přestože místo
padání sněhu pršelo, přišlo se pobavit přibližně 150 lidí.
Mikulášská nadílka s .
rozsvěcením vánočního stromu
proběhla na místním hřišti
4. prosince. Děti z mateřské školy
předvedly čertovskou školku,
potom všechny od Mikuláše
obdržely dárky a pro dospělé
zastupitelé připravili svařené víno.
Po obci chodil Mikuláš.
s andělem a čerty 5. prosince,
hodným dětem nadělovali
a zlobivé trochu postrašili.
Dříve narození byli pozváni do Myslivny 13. prosince.
na Předvánoční posezení. Všechny přivítal starosta obce a popřál
vše dobré, děti zazpívaly koledy a rozdaly přítomným dárečky.
Zastupitelé obce zajistili pohoštění, k tanci i poslechu hrál Miloš
Petrášek a zpívala Jana Vaňková.
Na oslavu Silvestra bylo otevřeno na hřišti v hospůdce Vlachovka,
v hospodě U Bohunků a mládež se bavila také v Myslivně.
Sjíždění Vltavy na lodích plánují sánští vodáci. Kdo má zájem ať se
zapíše na tabuli v hospůdce Vlachovka, odjezd je 17. července 2016.
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Zahájení Adventu
v kostele sv. Ondřeje
29. 11. 2015
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Přání starosty a vystoupení dětí z MŠ

Nabídka dekorací vyrobených ve školce a nechybělo ani občerstvení.
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Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního
stromu proběhla na místním hřišti 4. prosince.
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Činnost SDH
Pár novinek z roku 2015, o kterých ještě nebylo nic napsáno.
Koňská vahadlová stříkačka z r. 1903 z obce Vlkov pod
Oškobrhem byla zapůjčena a dovezena 12. června (zrestaurování
provedli členové SDH Pečky). Starost o tento skvost převzal náš SDH.

Nový saténový prapor SDH Sány byl přivezen 20. srpna,
graficky vytvořili naši členové (zhotovení a vyzdobení uhradil sbor).

Během roku probíhali práce na dostrojování Tatry, i když se již
zúčastňovala různých výjezdů, a na konci roku na ní i na Avii byla
provedena pravidelná každoroční technická kontrola.
SDH Sány plánuje pořádat 19. března ve Společenském domě
odpoledne Dětský karneval a večer Maškarní s hudbou Formani
Skála Josef kronikář SDH Sány
Band, všichni jsou zváni.
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Činnost TJ
Závěr podzimní části fotbalového ročníku 2015/2016 skončil pro
naše mužstva následovně. Dospělí přezimují na 5. místě se skóre
24:21 a 23 body, žáci skončili na 3. místě se skóre 48:11 a 27 body,
pouze bod za prvním mužstvem.
A2B - III. třída skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kněžice
TJ Sokol Sloveč
Budiměřice
Dymokury
Sokol Sány
TJ Seletice
Bohemia Poděbrady B
TJ Pátek B
Velenice
Předhradí
Městec Králové B
Jíkev
Sokoleč B
Křečkov A

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
8
8
7
7
5
5
5
3
4
3
2
1

1
3
2
0
2
1
5
2
2
4
1
1
0
2

1
1
3
5
4
5
3
6
6
6
8
9
11
10

47:18
35:12
30:23
29:24
24:21
22:15
23:14
29:29
20:21
18:24
26:48
24:37
16:36
20:41

34
30
26
24
23
22
20
17
17
13
13
10
6
5

E1A - Okresní přebor žáků
Podzim dopadl pro 1. Křinec
11 9
1
1
57:9
28
obě družstva nad
2. Sokoleč
11 9
0
2
98:9
27
očekávání dobře. Po
3. Sány
11 9
0
2
48:11 27
postupu dospělých do 4. AFK Milovice 11 6 0 5 39:37 18
5. Hrubý Jeseník 11 5
2
4
41:35 17
III. třídy byl dán cíl
6. Stratov
11 2
0
9
27:67 6
umístit se ve středu
7. Sl. Poděbrady 11 1
1
9
12:49 4
tabulky, aby pro
8. Tatce
11 1
0
10 7:112 3
jarní část jsme se
mohli pohybovat v klidných vodách nové soutěže. Od žáků jsme
očekávali podobný scénář, ale mile nás překvapili a dokázali, že se
mohou měřit s mužstvy ze špičky tabulky. Garda sehrála poslední
zápas za deštivého počasí v Ratboři, kde podlehla 2:1.
V sobotu 13. prosince 2015 se uskutečnila v Myslivně Výroční
členská schůze, na kterou dorazilo na 50 členů.
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Na silvestra jsme se opět sešli na místním hřišti k sehrání
posledního vzájemného zápasu v roce 2015.

Jarní druhá polovina soutěže začíná pro dospělé 26. 3. 2016, žáci
začínají 17. 4. 2016.
Nakonec bych rád všem popřál do jarních bojů hodně štěstí a
hlavně zdraví, minimálně stejně dobré umístění jako na podzim.
Závěrem chci všechny občany pozvat na Sportovní ples, který se
koná v sobotu 13. února od 20.00 hod. ve Společenském domě v
Sánech. K tanci a poslechu hraje skupina Unikát.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Tým silničních motocyklů Sány
Tentokrát jsem použil
výtažek z jednoho z rozhovorů
přímo s Markem, abychom
naše téma nějak oživili a aby
i naši spoluobčané Sán pronikli
trochu blíž do závodního dění.
Marek Červený s týmem
AAB Racing má za sebou skvělou sezónu. Kromě toho, že v
domácím prostředí vyhrál skoro vše, získal jako první Čech titul
v šampionátu IRRC. No získal, ale jak? Zajistil si ho už na
předposledním závodním víkendu doma v Hořicích. Zvítězil s velmi
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přesvědčivým náskokem. Má za této situace vůbec motivaci titul
obhajovat? A pomohl mu úspěch se dál posunout?
Rozhovor s Markem:
Ahoj Marku. Už jsme v sezóně 2016, ale co ta minulá? Mohla být
vůbec v něčem lepší?
Ahoj, zdravím všechny. Na tuto otázku nemohu napsat nic jiného,
než že asi nemohlo. :) Zkrátka se nám v sezóně sešlo vše potřebné k
vysněnému výsledku. Výborně připravený motocykl, spousta štěstí
a skvělá parta lidí. Za sezónu 2015 jsme velice rádi, ale už se těšíme
na tu novou!
Co plánuješ na letošek? Bude něco nového?
Žádný převratný vynález jsme si pro novou sezónu nepatentovali :)
Takže nám to trochu shrň. Motorka, team, program závodů....
Letošní sezónu pojedu opět Road Racing v ČR, SK a IRRC v
kategorii supersport 600 na inovovaném motocyklu Kawasaki ZX6.
Sestava týmu bude stejná jako v minulém roce.
Chystáš se na obhajobu titulu v IRRC? Máš nějaké informace o
soupeřích, kteří tě letos mezi 600 potrápí?
Budeme se opět snažit dát do každého závodu maximum, dělat
závody s radostí a také pro diváky!
O soupeřích zatím žádné informace nemám. Zatím jsem žádnou
předběžnou startovní listinu neviděl. Ale je jasné, že Laurent, Joey
a další se již nemohou dočkat Hengela.
Pojede se i nový závod v legendární Imatře. Jaký na to máš názor?
Pojedeš tam?
Imatru určitě vítám a velice se těším na novou výzvu. Bude to pro
všechny jezdce nový okruh a tím pádem všichni začínají od nuly a to
je skvělé! V případě, že to zdraví a okolnosti dovolí, se velice rád
zúčastním.
Jak se připravuješ na sezónu po fyzické stránce? Je teď po svátcích
asi co vyběhávat....
Dalo by se říct, že příprava probíhá dle již zaběhlého
harmonogramu a systému. Snažím se přes zimu věnovat různým
doplňkovým sportům a motokrosu.
Díky za rozhovor a na viděnou na prvních závodech....
Také moc děkuji a těším se na shledanou.
Luboš Bulíček – člen týmu
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Činnost ČRS
V říjnu bylo do revíru vysazeno 1000 ks candáta, který v našem
revíru velmi dobře prosperuje a dosahuje i trofejních úlovků. Dále
bylo zakoupeno a uskladněno krmné obilí na rok 2016, kterým bude
krmena rybí obsádka na rybnících.
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. Veškerá kontrola hospodaření proběhla bez závad.
Dále jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady odeslali hlášení o počtu
volavek a kormoránů ulovených v našem revíru. Celkem bylo v roce
2015 uloveno 36 ks kormoránů a 15 ks volavek.
Prosinec byl spojen s tvorbou termínů na vydávání nových
povolenek na rok 2016. Mimo jiné byl stanoven i termín výroční
členské schůze. Ta se bude konat dne 5.3.2016 od 14:00 hodin v sále
místního šenku v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň na této
výroční schůzi je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO,
brigádách, atd. Pro velký úspěch rybářských závodů, které
v loňském roce proběhly na nově zrevitalizovaném Dobšickém
rameni, a bylo při nich uloveno přes 100 ks ryb, jsme se rozhodli,
že rybářské závody uspořádáme znovu. Závody se budou konat
v dubnu 2016, přesný termín bude s časovým předstihem zveřejněn
na našich internetových stránkách a na plakátech obecních vývěsek
v okolí našeho revíru.
V lednu byly do 15. 1. odevzdány veškeré úlovkové lístky vydané
v roce 2015. Za rok 2015 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem
141 ks povolenek a uloveno následující množství ryb: 564 ks kapra,
61 ks štiky, 55 ks sumce, 17 ks candáta, 23 ks lína, 14 ks úhoře, 5 ks
tlouště, 23 ks okouna a 86 ks cejna. Celková váha všech ulovených
ryb činila 2 059 kg o celkové ceně 241 365 Kč.
Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval všem členům naší
rybářské organizace, ale i dalším, kteří se aktivně a ve svém volném
čase podílí svojí prací a energií na chodu rybářské organizace.
Dovolte, abych vám jménem svým a jménem českého rybářského
svazu MO Žehuň popřál do nového roku 2016 mnoho zdraví, lásky a
dobré nálady.
Petru zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány

Sezóna 2015/2016 v soutěži VHL se dostala do své poloviny a má
odehráno 11 kol z celkových dvaceti. Čelo tabulky je tak vyrovnané,
že se každé kolo mění její lídr. O to je letošní ročník VHL
zajímavější a až samotný závěr rozhodne o celkovém vítězi.
Pokusíme se tuto šanci na vítězství nepromarnit a získat tak náš
první titul. Jsme rádi a vážíme si, že nás neustále, již sedmou sezónu
chodí povzbuzovat naši fanoušci a jsou nám věrni.

Na závěr bych rád jménem mužstva HC Sány poděkoval našim
stálým sponzorům - obci Sány, autodopravě Aleš Bulíček a Mirku
Hykovi za jejich finanční podporu.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
v prvním zpravodaji roku 2016 bych Vám všem chtěla ještě
dodatečně popřát v novém roce hodně spokojenosti a radosti.
Děti z mateřské školy prožívaly počátkem ledna ohromnou radost
ze sněhové nadílky. Konečně jsme se dočkali alespoň malé vrstvy
sněhu a mohli vzít sedáky a oteplovačky na jízdu ze svahu na hřišti.
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Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Radostný byl pro chlapce a děvčata i konec roku 2015. V neděli
30. listopadu se téměř všichni z mateřské školy sešli společně s rodiči
a dalšími občany v místním kostele Svatého Ondřeje, aby slavnostně
rozsvítili betlém. Událost to pro děti byla velice mimořádná.
Atmosféra vyzdobeného kostela, velkého prostoru s velkým
množstvím lidí, byla krásná a měla opravdu vánoční a nepopsatelné
kouzlo. Děti před vlastním vystoupením poslouchaly vánoční koledy.
Po koledách vystoupily s pásmem básní a písní, doprovázené i
pohybem. Nás dospělé překvapily svou nebojácností a radostí, která
rozzářila jejich oči.
S velkým zájmem vyráběly děti v měsíci prosinci dárky, které
na Vánoce rozdávají. V ranních i odpoledních hodinách děti ve třídě
malovaly šišky nebo nalepovaly ozdoby na vánoční přání. Při těchto
činnostech jsme si společně povídali o vánočních zvycích a tradicích.
Nechybělo ani zdobení vánočního stromu, který nám opět daroval
pan Žďárský.
Jako každý rok se konala pro rodiče a příbuzné vánoční besídka.
Děti se 16. prosince proměnily na sněhuláky, a protože bychom se
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všichni nevešli do třídy mateřské školy, konala se besídka
v Myslivně. Následující den probíhalo nadělování dárků v mateřské
škole. Děti našly pod svítícím stromečkem prstové loutky,
písmenková tiskátka a různé stavebnice.
Největší dárek dostala mateřská škola od obecního úřadu Sány
koncem prosince v podobě zabezpečovacího zařízení. Toto
zabezpečení realizoval v MŠ s velikou pečlivostí a spolehlivostí pan
Václav Čech a jeho spolupracovník pan Josef Pelíšek. S tímto
zařízením bude budova mateřské školy poskytovat dětem ochranu
a bezpečí. Tento dárek je pro MŠ ,,splněný sen,“ za který moc
děkujeme.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Významná jubilea našich občanů v roce 2016:
2. února
1. března
26. března
12. května
13. května
31. května
14. června
26. června
26. června
30. srpna
7. září
19. září
30. září
2. prosince
20. prosince
26. prosince

pí Špinková Marie
p. Šamša Vladimír
pí Bulíčková Jana
p. Chvála Jaroslav
p. Václav Jeřábek
pí Vrbenská Zdeňka
p. Procházka Josef
pí Mejzrová Marie
pí Žižková Olga
pí Lejsková Mária
pí Horynová Irena
p. Veselý Jiří
pí Krejčíková Eva
p. Svoboda Josef
pí Procházková Marie
pí Bednářová Mária

ul. Družstevní
ul. 9. května
ul. Bačovská
ul. Dlouhá
ul. 9. května
ul. Dlouhá
ul. Bačovská
ul. Dlouhá
ul. B. Němcové
ul. Krátká
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. Dlouhá
ul. Bačovská
ul. 9. května

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
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75 let
70 let
75 let
70 let
70 let
80 let
80 let
75 let
75 let
80 let
80 let
75 let
85 let
70 let
75 let
90 let

Obyvatelé od října do konce roku 2015
Narození:

19.11. Klára Jeřábková

ul. 9. května

čp. 257

Jakub Černý
Jan Čermák
Helena Navrátilová
Jaroslav Navrátil
Simona Straková
Jiří Navrátil
Kateřina Navrátilová
Jana Navrátilová

ul. Dlouhá
ul. J. Čapka
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá

čp. 145
čp. 263
čp. 157
čp. 157
čp. 157
čp. 157
čp. 157
čp. 157

Laura Tichá
Jana Ešnerová
Michaela Ešnerová

ul. B. Němcové čp. 230
ul. Dobšická čp. 120
ul. Dobšická čp. 120

Přistěhovali se:

Odstěhovali se:

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
4. 10. p. Václav Kubíček dříve ul. 9. května sánský rodák .ve věku 76 let
9. 11. p. Josef Tůma
ul. Dlouhá čp. 117
ve věku 79 let
28.12. pí Hana Műllerová dříve ul. Dlouhá sánská rodačka ve věku 82 let

Skutečný stav k 1. 1. 2016 - v Sánech bylo 506 obyvatel.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 10.12. 2016
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
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
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
04.53 jede v prac. dny
06.22 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.
05.08 jede v prac. dny
05.50 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
20.57 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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Na vynikající
hospodaření
družstva se
jezdily dívat
exkurse z
domova
i ciziny.
Foto ze soukromého alba p. Potměšila

Rolnické družstvo v Sánech přestalo existovat v říjnu 1952.
V listopadu 1952 převzal Kávoprůmysl národní podnik v Hradci
Králové a vedoucím jmenován Oto Nusberger čp. 31. Družstevní
pekárnu převzala Jednota z Poděbrad a mlýn národní podnik
Středočeské mlýny. Skladiště obilí připadlo výkupnímu podniku.
Budovy a kanceláře připadly Kávovinám.
První kronika obce Sány str. 271- 274
O tento zchátralý majetek se po pádu totalitního režimu v roce
1989 nikdo z dědiců původních vlastníků nepřihlásil a zchátralé
budovy byly postupně rozprodány, v roce 2013 byla sušárna
zbourána. Poště zůstal dům kampeličky a obci Švehlův dům - školka.
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Slavné bývaly poutě v Sánech
Foto ze soukromého alba p. Potměšila

Dříve bývaly slavné poutě. Přijely kolotoče, houpačky a střelnice,
dostavili se cukráři s cukrovím, prodávaly se kyselé okurky,
ohřívaly se salámy, z hrnce se nalévala limonáda do skleniček atd.
Také přijeli kramáři s různým zbožím a také švec prodával obuv,
prodávaly se i obrázky. Na kole štěstí lidi sázeli na čísla, za jeden
krejcar deset kusů cukroví. Děti, které už neměly peníze, se vozily
na kolotoči třeba i za koláče. Hudba hrála ve třech hostincích až
do rána. Posvícení se slavilo po tři dny, ještě byla „Zlatá“ a
Podle vzpomínek pí Marie Jelínkové
„Sousedská“.
- 23 -

Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2016
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

21.01.2016 v 18.00 hod.
11.02.2016 v 18.00 hod.
15.03.2016 v 18.00 hod.
14.04.2016 v 18.00 hod.
17.05.2016 v 19.00 hod.
16.06.2016 v 19.00 hod.

Červenec – 13.07.2016 v 19.00 hod.
Srpen –
09.08.2016 v 19.00 hod.
Září –
14.09.2016 v 19.00 hod.
Říjen –
11.10.2016 v 19.00 hod.
Listopad – 10.11.2016 v 18.00 hod.
Prosinec – 19.12.2016 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 2016 v obci Sány zůstávají stejné jako
v roce 2015. Poplatky můžete hradit od 1. února na Obecním úřadě.
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., bylo rozhodnuto s platností
od 1.1.2016, že cena pitné vody bude 41,18 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 41,80 Kč/m3, ceny jsou včetně 15% DPH.
Mnozí si jistě již všimli, že Obec Sány má od října nové
internetové stránky. Stále jsou doplňovány o nové zprávy i vyhlášky,
naleznete tam jízdní řády IDOS i Portál veřejné zprávy, kde je např.
katastr nemovitostí, zákony a mnoho dalších informací. Kromě
fotografií z kulturních akcí pořádaných zastupiteli jsou vkládány
obrázky z činnosti spolků a také z historie naší obce.
Tento zpravodaj je třicáté číslo v řadě, ale celkem bylo vydáno
Obcí Sány již 43 čísel. Naši zastupitelé i se starostou se velmi snaží o
zvelebení obce a pořádáním různých akcí i o zpříjemnění kulturního
života. Mateřská škola je velice oblíbená a chodí k nám i děti z okolí.
Všechny spolky se snaží obec reprezentovat co nejlépe. Proto je stále
o čem psát a všichni zaslouží velké uznání a poděkování.
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