Sánský zpravodaj
Místní občasník
5. října 2010 Ročník 7 číslo 4/2010 cena 10 Kč
Budovy obce Sány - V roce 1977 začala stavba školního altánu,
po zrušení školy v r. 1980 byla do r. 1982 budova přestavěná na
zahrádkářskou klubovnu a výkup. Od r. 1991 je využívaná jako
prodejna Smíšeného zboží paní Kalinové.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Zas tu máme podzim a my přicházíme s dalším, již čtvrtým
zpravodajem v tomto roce. Protože za několik dní končí volební
období současného zastupitelstva obce, chtěl bych v tomto čísle
především zhodnotit naši práci za uplynulé čtyři roky a
připomenout, co všechno se nám povedlo a co z toho, o co jsme
usilovali, se ještě nepovedlo. Podle mého názoru byly uplynulé čtyři
roky pro rozvoj a budování naší obce celkem příznivé, ale to nechám
na posouzení především vás občanů.
Pro vytvoření obrázku o činnosti zastupitelstva v letech 2006 –
2010 uvedu významnější investiční akce realizované v těchto letech.
Nebudu je uvádět přesně chronologicky, protože mnoho z nich
přecházelo z roku na rok:
- Bylo provedeno dovykoupení pozemků v oblasti parcel za
hřbitovem pro vytvoření uceleného pozemku. Tento pozemek byl
následně geometricky zaměřen, rozparcelován. Byly vypracovány
všechny potřebné projektové dokumentace. Bylo vydáno územní
rozhodnutí pro výstavbu a na vybudování inženýrských sítí.
Následně byly pozemky zasíťovány přívodem elektrické energie.
Bylo zde vybudováno veřejné osvětlení. Byla zde vybudována
asfaltová přístupová komunikace a později zde byly zavedeny
vodovodní přípojky. Vše bylo řádně zkolaudováno. Nyní je prodána
cca jedna třetina pozemků. V současné době jsou vedena jednání na
odprodej většího počtu pozemků jednomu zájemci.
- Bylo provedeno vyčištění a zkulturnění rybníčku na fotbalovém
hřišti.
- Byla provedena výměna krytiny střechy na mateřské školce.
- Proběhla oprava hřbitovní zdi, oprava některých pomníků a
parková úprava v okolí hřbitova.
- Byly položeny nové asfaltové povrchy v ulici Bačovská, Dobšická
a části ulice Dlouhá.
- Na Obecním úřadě byl zřízen systém Czech point, který byl
později rozšířen a dovybaven dalším zařízením. Později zde byla
zavedena elektronická spisová služba.
- Proběhla změna č.1 územního plánu obce.
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- Byla provedena rekonstrukce ústředního topení v budově
bývalé školy a bylo zde vybudováno nové sociální zařízení.
- Byla provedena přístavba hasičské zbrojnice se sociálním
zařízením a venkovním posezením.
- Do obce byl zaveden veřejný vodovod a byly vybudovány
vodovodní přípojky dle požadavků občanů.
- Byly vybudovány dvě nové cyklostezky, jedna ve spolupráci se
Svazkem obcí Cidlina a druhá z iniciativy obcí Sány, Dobšice,
Ovčáry, Opolany.
- Na Obecním úřadě bylo nainstalováno elektronické
zabezpečovací zařízení, později bylo totéž provedeno v hasičské
zbrojnici.
- Byl zřízen veřejný internet v místní lidové knihovně.
- Zakoupili jsme traktůrek HONDA na údržbu obecních ploch.
- Byla vypracována dokumentace na vybudování kanalizace a
čističky odpadních vod pro obec Sány. Při podání první žádosti jsme
bohužel neuspěli. V tomto se bude i nadále pokračovat.
- Byly vykoupeny pozemky pro umístění čističky odpadních vod a
pozemky potřebné pro vedení kanalizace, které nebyly ve vlastnictví
obce.
- Byla vypracována projektová dokumentace na opravu budovy
č.p. 9 (bývalá Havelkova hospoda) a probíhají práce na získání
finančních prostředků na tuto akci.
- Byla provedena výměna oken a oprava fasády u Obecního úřadu.
- Byla provedena přístavba hospůdky Vlachovka na fotbalovém
hřišti a výměna střechy.
- Za Obecním úřadem bylo vybudováno betonové plato, na kterém
byla postavena plechová garáž pro účely obce.
- Před Obecním úřadem byly zabudovány nové vývěsní skříňky.
- Po obci byly umístěny nové koše na psí exkrementy.
- Byla vypracována projektová dokumentace na zateplení a opravy
budovy č.p. 58 (bývalá škola). Na tuto akci je v současné době
podána žádost o dotaci a čekáme na výsledek.
- Byla provedena údržba obecních komunikací nástřikem asfaltu
se zasypáním štěrkem.
- Byla provedena oprava cesty ke splavu.
- Byla položena nová dlažba před Obecním úřadem.
- Proběhla oprava dětského hřiště.
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- Bylo provedeno vymalování Obecního úřadu, obřadní síně, nátěr
oken a oprava podlahy a výměna koberce v obřadní síni.
- V současné době probíhají práce na projektu „Revitalizace
koryta staré Cidliny“ za účelem získání finančních prostředků na
realizaci této akce.
Přes všechny tyto investice se snažíme chovat jako dobrý hospodář
a peníze utržené za parcely ukládáme na termínovaný účet u KB,
abychom měli připraveny vlastní prostředky pro velké akce typu
kanalizace.
Zastupitelé rovněž pokračovali v již tradičních kulturních a
společenských akcích obce jako vítání občánků, staročeské máje,
dětský den, drakiáda, posezení s dříve narozenými. Tyto akce byly
rozšířeny o rozloučení s prázdninami, výlet pro občany a zájezdy
do divadla.
Po celé volební období byla rovněž podporována činnost spolků
fungujících v naší obci – hasiči (jejich činnost není třeba
komentovat, můžeme jen chválit), TJ Sány (střídavě oblačno),
rybáři a nově vzniklé mužstvo VHL (vesnické hokejové ligy), které
začalo naši obec hned v prvním roce svého působení velmi slušně
reprezentovat (jen tak dál).
Závěrem svého příspěvku bych chtěl i touto cestou veřejně
poděkovat zastupitelům obce za jejich práci v uplynulém volebním
období, především za to, že jsme pracovali jako dobrý tým, táhli za
jeden provaz a všechny vzniklé problémy jsme řešili uvážlivě a
s chladnou hlavou. Myslím, že na naší práci to bylo vidět.
Rovněž bych chtěl poděkovat i všem nejmenovaným občanům,
kteří obci pomáhají a přispívají tak k jejímu dalšímu rozkvětu.
Všem přeji štěstí, zdraví a mnoho úspěchů.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Členové zastupitelstva ve volebním období 2006-2010
Ing. Václav Macura – starosta, Marie Žďárská – místostarostka,
Ing. Oldřich Beneš – předseda kontrolního výboru, Hedvika Skálová
– předseda finančního výboru, Michaela Piroutková – předseda
kulturního výboru, zastupitelé - Mgr. Bohdana Glierová, Jaroslav
Beran, Karel Vytlačil a Miloslav Andres.
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Kandidátní listina
Pro volby do zastupitelstva Obce Sány
konané dne 15. a 16. října 2010.

Název volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů č.1
Kandidáti:
jméno, příjmení, věk

povolání

1. Ing. Václav Macura, 41
2. Marie Žďárská, 49
3. Jaroslav Beran, 43
4. Karel Vytlačil, 55
5. Michaela Piroutková, 44
6. Ing. Romana Ontlová, 25
7. Libor Havlůj, 38
8. Vratislav Hloucal, 31
9. Luboš Bulíček, 22

zootechnik
účetní
zámečník
pokrývač
administrativní pracovnice
asistentka
hasič
zámečník
živnostník

Všichni kandidáti mají místo pobytu v Sánech
a jsou bez politické příslušnosti.

Název volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů č. 2
Kandidáti:
jméno, příjmení, věk

povolání

1. Libor Pelikán, 41
2. Ilona Bulíčková, 46
3. David Mareš, 34
4. Dana Adolfová, 39
5. Jiří Špinka, 57
6. Tomáš Križanovič, 32
7. Miloslav Andres, 49

tiskař
učitelka v mateřské škole
úředník
na mateřské dovolené
lesní dělník
obchodní zástupce
automechanik

Všichni kandidáti mají místo pobytu v Sánech
a jsou bez politické příslušnosti.
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Zprávy z okolí
Keltské slavnosti spojené s tradiční poutí v Dobšicích se konaly
26. června. Otevřeno bylo Keltské muzeum i oppidum s polozemnicí,
a také Expozice místních tradic, spolků a rodáků. Celé odpoledne
i večer byl bohatý program, zakončený pouťovou taneční veselicí.
Výstava kronikářského archivu a kronik obce Opočnice se konala
ve dnech 4. - 10. července v budově OU v Opočnici. Ve třech
místnostech byly k nahlédnutí kroniky, plakáty, archivní materiály
a mnoho fotografií obce. Výstavou provázel kronikář p. O. Věříš.
Areál dětského hřiště v Opolanech byl slavnostně otevřen v
sobotu 14. srpna. Dětské hřiště bylo vybaveno osmi herními prvky,
stoly a lavičkami. Na místním fotbalovém hřišti se při této příležitosti
uskutečnil 1. ročník soutěže v požárním útoku nazvaný O kanínského
klokana, soutěžily 2 týmy z Kanína, po 1 týmu ze Sán a z Odřepes.
SDH Opolánky v sobotu 4. září oslavil 70. let svého založení.
Po slavnostním nástupu následovala ukázka zásahu proti ohni, dále
hasiči z Městce Kr. přivezli na ukázku automobilový žebřík, který
dosahuje výšky 30 m a dětem udělala největší radost pěna, kterou
zajistili hasiči z Poděbrad. Oslava končila schůzí s pěknou zábavou.
V rámci dne záchranářů v Žehuni 4. září proběhla ukázka has.
zásahových vozidel, předvedení výcviku psů, projížďka na člunu po
rybníce a také prohlídka kostela i kostnice s přednáškou pí učitelky
i kronikářky Tvrdíkové. Večer na taneční zábavě hrála kapela ESO.

Zprávy z naší obce
Obecní pracovníci kromě údržby obce pracovali na nátěrech
a zřetelném označení hydrantů (některé již byly zasypané a zarostlé
trávou) v případě požáru by se hasičům špatně hledaly.
Oprava všech ulic v obci byla provedena 26. srpna stříkaným
asfaltem s posypem. Před zimou bylo potřeba opravit praskliny,
aby se povrch vozovek dále nerozbíjel.
Do poloviny října byla provedena výměna dlažby před Obecním
úřadem za novou. Práce prováděla firma Josefa Vohradníka.
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Odlehčovací pobytové centrum Sány otevřelo 30. září

Klienti se mají cítit jako doma. Vyrábí se, čte se, trénuje paměť a
chodí na procházky. Služba je 24 hod., kapacita 8 lůžek ve 4 pokojích,
tři koupelny - dámská, pánská a pro personál. Klienti platí za 24
hod. 600 - 800 Kč (k důchodu dostávají soc. příspěvky). Od 1. října
bude ve všední dny otevřen denní stacionář (školka pro dospělé) od
7.00 do 15.30 hod., po dohodě i déle pro klienty jejichž rodiny pracují.
Informace podala pí Ludmila Kostrhonová.
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Kultura

Obec Sány pořádala 5. září na místním hřišti

Rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé

Pro děti byl připraven skákací hrad, střelba ze vzduchovek,
malování, stříkání jako hasiči, SDH Libice předvedl autocisternu.
K zakoupení byla cukrová vata a pro děti bylo zdarma občerstvení
i motorový vláček. Michaela Piroutková - předsedkyně kulturní komise
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Autobusový výlet na Staré hrady a prohlídka ZOO Chleby
pořádaný Obecním úřadem 2. října

Přestože obyvatelé Sán měli výlet zdarma, jelo tentokrát méně .
výletníků. Ale přálo počasí a prohlídky ZOO i zámku byly krásné.
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Činnost SDH
Dne 15. 7. v katastru Opolánky mezi zastávkou Sány a Dobšice
vznikl požár ozimé pšenice o rozloze cca 2 ha. Zasahovaly jednotky
HZS SŽDC Kolín a HZS Poděbrady. V záloze byl SDH Libice n.C.
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo 14. srpna v Opolanech
soutěže v požárním útoku nazvaný O kanínského klokana. Náš tým
se umístil na třetím místě.
Na pomoc povodní postiženým obcím se vydalo 15. srpna pět
členů naší zásahové jednotky. Byli vysláni do městečka Raspenavy
nedaleko Frýdlantu a společně s vojáky s těžkou technikou čistili
místní říčku Smědá od zdemolovaných naplavených vozidel.

Do krizového centra dovezli hasičskou Avií materiál ze sbírky
od občanů, vyhlášené obecním úřadem v Sánech. Obec Sány rovněž
zakoupila potřebné úklidové prostředky a balíky pitné vody.
Všichni, kdo přispěli do sbírky, zaslouží poděkování.
Na akci Obecního úřadu Rozloučení s prázdninami pro děti i
dospělé pomáhalo 7 našich členů. Rovněž pro děti připravili stříkání
proudnicemi z plovoucího čerpadla.
U bývalé školy hasili naši členové 20. září požár v autobusové
čekárně. Nějaký vandal uvnitř zapálil tranzistorové rádio. Včasným
zásahem vznikla jen malá škoda.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Činnost TJ
TJ Sokol Sány pořádala tradiční fotbalový turnaj 3. července .
za účasti: TJ Sokol Volárna, Viktoria Velký Osek, TJ Záboří nad
Labem a TJ Sány. Večer se konala taneční zábava, hrála Polabanka.
Žákovský fotbalový turnaj proběhl 10. července na fotbalovém .
hřišti Sány. Za účasti mužstev: Sány, Libice nad Cidlinou, Volárna
a Krakovany. Naši žáci turnaj vyhráli. O přestávce se konalo velice
pěkné vystoupení aerobiku Opolany.
Dále jsme se zúčastnili 7. srpna na turnaji v Dymokurech .
a 14. srpna turnaje na Volárně.

datum

PODZIM 2010 - MUŽI IV. TŘÍDA C
den
družstva
výsl., zač. ut.

22. 08.
04. 09.
12. 09.
18. 09.
25. 09.
02. 10.
10. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
07. 11.
13. 11.

NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO

datum

den

04. 09.
11. 09.
18. 09.
28. 09.
02. 10.
10. 10.
16. 10.
23. 10.
28. 10.
30. 10.

SO
SO
SO
ÚT
SO
NE
SO
SO
ČT
SO

Běrunice „B“
Sány
Opolany
Sány
Bohemia PDY „B“
Sány
Pátek „B“
Sány
Záhornice
Sány
Dymokury „B“
Sány

Sány
Sloveč
Sány
Dlouhopolsko
Sány
Žehuň
Sány
Křečkov „B“
Sány
Odřepsy
Sány
Libice n.C. „B“

PODZIM 2010 - OS ŽÁCI B
družstva
Sány
Ostrá
Sány
Přerov n/L
Sány
Všechlapy
Sány
Tatce
Sány
Sány

Chrást
Sány
Poříčany
Sány
Velenice
Sány
Sokoleč
Sány
Pátek
Stará Lysá
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2:4
0:2
1:1
1:1
1:2
1:3
16. 00
15. 30
15. 30
14. 30
14. 00
14. 00

výsl., zač. ut.
1:1
2:0
1:1
3:2
0:4
10. 00
13. 30
13. 30
10. 00
12. 30

Také nám již druhým rokem funguje „Stará garda Sány“

V nové sezóně jsme odehráli tato utkání:
Volárna - Sány 2:5, Sány - J. Lhota - 1:2, J. Lhota - Sány 1:3
Do nové sezóny vstoupila naše mužstva celkem úspěšně.
Přeji jim aby se jim dařilo ještě lépe a měli velikou radost ze hry.
Přijďte fandit naším týmům a podpořit je při jejich utkáních.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost hokejového týmu Sány
Začala nová sezóna a my jsme připraveni podat co nejlepší
výkony, aby konec sezóny dopadl podle našich představ a co nejlépe.
Rozpis zápasů VHL ročník 2010/2011

Náš první zápas máme úspěšně za sebou..Vítězně jsme zdolali
tým Vikingů výsledkem 8:5, kteří v loňské sezóně obsadili 3. místo,
o jedno místo před námi. Tímto chceme poděkovat Obci Sány, za
finanční podporu, kterou jsme dostali, i proto se pokusíme ukončit
sezónu krásným umístěním.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři, .
fotografii plnou indiánů,
kterou vidíte v tomto zpravodaji, jsme nafotili v měsíci červnu.

Foto je od učitelky Ilony Bulíčkové.

Děti se na indiánský den pečlivě připravovaly. Vyráběly si
čelenky, ozdobné náhrdelníky i bubínky. Když bylo vše připraveno,
převlékli se chlapci i děvčátka za indiány a vyrazili do přírody.
Jako správní indiáni jsme cestou vyhledávali léčivé bylinky, házeli
oštěpem a pozorovali živočichy. Nechybělo ani rozdělávání ohně
a příprava dobré pochoutky. Žádného „bizona“ se indiánům ulovit
nepodařilo a tak si alespoň opekli buřtíka. Pořádným indiánským
pokřikem a tajemným bubnováním jsme také nešetřili. Sluníčko
nás hřálo celou dobu, a tak se indiánský den opravdu vydařil.
Mateřská škola Sány má kapacitu 25 dětí. Právě tolik dětí bylo
pro školní rok 2010 - 2011 přijato. Z celkového počtu je 12 dívek
a 13 chlapců.
O tom, co zajímavého budou děti v MŠ prožívat, vás budeme
opět postupně informovat.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Činnost v kostele sv. Ondřeje
Na kostele sv. Ondřeje byla provedena oprava
skleněné výplně oken. Tato okna věnovalo kostelu
v roce 1942 několik rodin z farnosti. Oprava stála
cca 5 000 Kč. V současné době se provádí nová
elektrická přípojka a výměna rozvodné desky,
protože původní již nevyhovuje novým předpisům.
Obě akce jsou financovány z prostředků církve.
Informace dodala pí Benešová.
Mše svaté se konají každou sobotu od 17:00 hod.
Mše slouží p. farář Mgr. Cyril Solčany.
Obyvatelé od července do konce září:
Narození:
24. srpna Jiří Žižka ul. 9. května čp. 131
Sňatky uzavřeli:
28. srpna

Jiří Horyna
Kateřina Kupcová

Odstěhovali se: Bohumil Miláček
Iva Miláčková st.
Iva Miláčková ml.
Viktor Kotek
Petr Mašek
Jiří Horyna

Sány čp. 44
Opolany čp. 163

ul. Družstevní čp. 218
ul. Družstevní čp. 218
ul. Družstevní čp. 218
ul. Dlouhá čp. 118
ul. Krátká čp. 78
ul. 9. května čp. 44

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
úmrtí

9. 8. p. Václav Moc - ul. Dlouhá čp. 171
14. 8. pí Anna Riedlová - ul. 9. května čp. 32

nedož. 80 let
nedož. 88 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Po bitvě u Lipan se dostaly Sány s Kolínem slavnému válečníku
knězi Bedřichovi ze Strážnice (ten je v roce 1435 uváděn jako
kolínský hejtman), vyjímaje statek svobodný, který Janu Čapkovi
náležel. V Sánech se však Čapek nezdržoval, neměl k tomu pro
válečné toulky ani času. Statek měl buď v nájmu, nebo jej
spravovala rodina.
Neznámého času přešel svobodný statek Čapkův do cizích rukou.
V polovici XV. věku náležel vladykům Orelským ze Sán. Rod ten
zde však nevládl dlouho, přesídlil na Chrudimsko.
Nástupcem byl r. 1449 Vavřinec ze Sán a po něm byl Jan Rychna
z Labouně, a když r. 1455 zemřel, připadlo jeho jmění koruně jako
odúmrť.
Král Ladislav Pohrobek věnoval sánský statek se vsí Bělčicemi
(ves zaniklá někde u Opolan) Jiřímu z Kunštátu, majetníku panství
poděbradského.
Krátce před tím směnil kněz Bedřich ze Srážnice Kolín se Sány
s Jiřím z Kunštátu za Potštýn. Jiří maje tak celé Sány ve svém
držení připojil je k panství kolínskému, u něhož sdílely dále osud
s panstvím kolínským.
Roku 1486 bylo postoupeno panství Kolínské i s obcí Sány králi
Vladislavovi II.
Zdroj z Pamětní knihy obce Sány str. 9

- 15 -

Informace pro občany:
Společné volby do Zastupitelstva Obce Sány a do Senátu ČR
se konají 15. a 16. října 2010 v obřadní síni Obecního úřadu.
Od 12. října bude domovní odpad odvážen každé úterý.
Odvoz nebezpečného odpadu se bude konat 13. listopadu od
hasičské zbrojnice. Podrobnosti o času svozu, případné změny
budou oznámeny. Prosíme vozte odpad až v určenou hodinu.
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo sbírku použitého
ošacení. Sbírka se konala na Obecním úřadě do 1. října. Sdružení
děkuje za vaši pomoc.
Kulturní komise bude pořádat začátkem prosince Mikulášskou
nadílku pro děti na hřišti a „Setkání s dříve narozenými“ při muzice
v Myslivně. Bližší informace budou upřesněny.
Konec roku s oslavou Silvestra se opět bude konat v hospůdce
Vlachovka při reprodukované hudbě. Všichni jsou zváni.
Důležitá telefonní čísla
Policie České republiky
Městská policie
Zdravotnická záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Jednotné evropské číslo tísňového volání
ČEZ - poruchy na přívodu elektro
VaK NB - poruchy vodovody a kanalizace
Obecní úřad Sány
Poštovní úřad Sány
Mateřská škola Sány

158
156
155
150
112
840850860
325513804
325656221
325656220
325656269
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