Sánský zpravodaj
Místní občasník
9. dubna 2009 Ročník 6 číslo 2/2009 cena 10 Kč
Budovy obce Sány „Myslivna“ postavená v letech 1977-78

Obec Sány pronajímá objekt „Myslivna“ke svatebním a rodinným
oslavám. Objekt je po rekonstrukci, k dispozici je sál pro 70 osob,
salonek, výčep a nově zařízená kuchyň.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny po třech měsících, které uběhly
od vydání minulého čísla zpravodaje, touto cestou opět pozdravil a
jménem svým i zastupitelstva obce vám popřál pevné zdraví a pevné
nervy v dnešní zvláštní době.
Po letošní dlouhotrvající únavné zimě konečně nastoupilo na své
místo jaro, které pro mnoho z nás představuje nejkrásnější období
roku. Věřme, že toto období s sebou přinese jen samé pozitivní jevy,
což všem upřímně přeji.
Závěrem tohoto krátkého úvodu vám přeji příjemné prožití
„svátků jara“- velikonoc a těším se na rozvíjení další spolupráce.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2009

Obec Sány
• 9. května 16 • 289 06 Sány •
tel.:325 656 221• e-mail: podatelna@obecsany.cz

Obec Sány
Obecně závazná vyhláška Obce Sány č. 1/2009
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
prostranství v obci Sány a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
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Zastupitelstvo obce Sány se na svém zasedání dne
12.03.2009 usneslo vydat na základě ustanovení §24, odst. 2,
zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů,
předpisů, a v souladu s ust. §10 písm. D) § 35 a § 84
odst. 2) písm. H) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující
následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci podle § 34 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) Na veřejných prostranstvích v obci, uvedených v příloze
k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů
pouze na vodítku, v případě potřeby na vodítku
s náhubkem.
b) Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze k této
obecně závazné vyhlášce, se zakazuje vstup psů.
c) Pohybem psů na veřejném prostranství nesmí být
narušován veřejný pořádek.
d) Na veřejných prostranstvích
prostranstvích v obci má fyzická osoba
(definována v odst. 2) povinnost v každém okamžiku
mít psa pod kontrolou, zvládat ho a ovládat, tzn. zajistit
psa tak, aby neohrožoval a neobtěžoval osoby nebo jiná
zvířata.
2. Splnění výše uvedených povinností, stanovených
stanovených v odst. 1,
zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejných
prostranství pod kontrolou či dohledem. (fyzickou osobou
se rozumí například chovatel psa, jeho vlastník či
doprovázející osoba)
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Článek 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání
pobíhání psů se vymezují prostory uvedené
v příloze k této obecně závazné vyhlášce.
2. Volné pobíhání psů v prostorech, uvedených v odst. 1 je
možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa.
Článek 3
Sankce
Porušení povinností stanovených
stanovených touto vyhláškou
a) Fyzickou osobou se posuzuje podle zákona o přestupcích.
b) Právnickou osobou nebo podnikatelem při výkonu
podnikatelské činnosti se posuzuje jako jiný správní delikt
podle zákona o obcích, nejedná li se o delikt postižitelný
podle zvláštních
zvláštních předpisů nebo trestný čin.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní
orgány obce Sány popřípadě další obcí Sány určené
kontrolní orgány, komis
komise nebo pověřené osoby.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 . dnem
dnem po dni jejího
vyhlášení.
Marie Žďárská
Zástupce starosty obce

Ing. Václav Macura
Starosta obce

Vyvěšeno: 13.3.2009

Sejmuto:
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Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Sány č.1/2009
1) Vymezení prostor k čl.1, odst.1, bodu a) :Ulice 9.května,
Bačovský (po odbočení potoku Bačovka vlevo k D11),
Boženy Němcové, Jana Čapka ze Sán, Dlouhá, Krátká,
Dobšická( 20 m za poslední
poslední RD ), Za kovárnou,
Družstevní, Brigádnická a Polní a dále fotbalové hřiště
TJ Sány.
2) Vymezení prostor k čl.1, odst.1. bodu b) : nejsou určena.
3) Vymezení prostor k čl.2, odst.1 : Ostatní prostory ve
správním území obce Sány neuvedené v bodě 1 této
přílohy,
přílohy, pokud tím nebudou porušeny jiné předpisy.
Marie Žďárská
Zástupce starosty obce
Vyvěšeno: 13.3.2009

Ing. Václav Macura
Starosta obce
Sejmuto:

Obec Sány
• 9. května 16 • 289 06 Sány •
tel.:325 656 221• e-mail: podatelna@obecsany.cz

Obecně závazná vyhláška obce Sány
č. 2/2009
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Sány se na svém zasedání dne
12.3.2009 usneslo vydat na základě ustanovení §14 zákona
č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními §10 a §84 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
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Část první

Základní ustanovení
Čl.1
1) Obec Sány zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a)
poplatek ze psů,
b)
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad Sány.
Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb. o
není--li
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není
zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanoveno
stanoveno jinak.

Část druhá

Poplatek ze psů
Čl.2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší třech měsíců.
Čl.3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním
obvodu obce Sány.
Čl.4
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí
držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od
placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo
podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí
poplatník
poplatník správci poplatku prokázat.
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3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové
povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
4) Při plnění
plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen
současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Čl.5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro
psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od
poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Čl.6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve
kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc.
2) ZanikneZanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho
ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý
kalendářní měsíc.
Čl.7
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa…………………………………………………50,
psa…………………………………………………50,50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa………………100,
psa………………100,100,- Kč
Čl.8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.června příslušného
kalendářního roku.
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2) VznikneVznikne-li poplatková povinnost po termínu
termínu splatnosti,
je poplatek splatný nejpozději
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
povinnost poplatek platit vznikla.
Čl.9
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán
přiznán III.stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu (držitel průkazu ZTP/P)
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob
uvedených odst. a.
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis,

Část třetí

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl.10
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.
Čl.11
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního
výherního hracího přístroje.
Čl.12
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do
do
protokolu správci poplatku do 15 dnů uvedení výherního
hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží
protokolem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
lhůtě je povinen
poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu
výherního hracího přístroje.
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2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatku název fyzické, nebo právnické osoby,
sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl.13
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního
hracího přístroje do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl
byl provoz
výherního hracího přístroje ukončen.
Čl.14
Sazba poplatku
Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,5.000,- Kč.
Čl.15
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného
čtvrtletí kalendářního roku.

Část čtvrtá

Ustanovení společná
Čl.16
1) NebudouNebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky
poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji
oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo
uloženou rozhodnutím podle zákona č.337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
předpisů, může mu
správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité
plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.
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Čl.17
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou
povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) BylByl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník nebo
nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl.18
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů
odstranění tvrdosti poplatek
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo
částečně prominout.
Část pátá

Ustanovení zrušovací
Čl.19
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č.2/2003
ze dne 9.12.2003.
Část šestá

Účinnost
Čl.20
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 . dnem po dni jejího
vyhlášení.
Marie Žďárská
Zástupce starosty obce

Ing. Václav Macura
Starosta obce

Vyvěšeno: 13.3.2009

Sejmuto:
Sejmuto:
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Komentář k obecně závazným vyhláškám
K práci na vyhláškách jsme přistoupili z několika důvodů.
- je třeba aktualizovat stávající platné vyhlášky
- je třeba doplnit chybějící nebo neplatné vyhlášky
- je třeba za pomoci vyhlášek a kontroly jejich dodržování řešit
opakující se oprávněné stížnosti občanů (vysvětlím dále).
Nedodržování obecně závazných vyhlášek je v našem případě
řešeno na základě „Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené
působnosti – přestupkové agendy“ uzavřené s městem Poděbrady.
Při řešení přestupku může být podle platných právních předpisů
uložena pokuta do výše max. 30 000,- Kč.
K výše uvedeným stížnostem občanů: drtivá většina stížností se
týká nedodržování veřejného pořádku a to kálení psů na veřejných
prostranstvích. Tohoto problému se dotýká čl.1, odst.1, bod c), vyhl.
č. 1/2009 (pohybem psů na veřejném prostranství nesmí být
narušován veřejný pořádek) a bude dále řešen v současnosti
připravovanou obecně závaznou vyhláškou.
Tímto bych chtěl upozornit majitele psů bez výjimky, že při
pohybu psů na veřejném prostranství jsou povinni v případě
vykálení psa výkaly odstranit (mikrotenové sáčky, odpadkový koš
apod.) a při močení psů zajistit, aby nemočily na nově vysázené
stromky a keře, kterých bylo z tohoto důvodu mnoho zničeno (viz.
rezavé stromky). V současnosti uvažujeme o instalování
odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy,
ale po zkušenostech s udržování pořádku ze strany některých
občanů v obci máme obavy, aby se tímto situace ještě nezhoršila.
Doufám, že nám dotčení občané vyjdou vstříc a děti z mateřské
školky, ale i ostatní občané nebudou muset při svých vycházkách
„běhat slalom mezi psími bobky“.
Děkuji za pochopení.
Jako každý rok jsou i letos zaměstnáni tři obecní pracovníci
na udržování pořádku v obci. Nyní to jsou: Hana Vytlačilová, Jiří
Hájek a Bohuslava Kratochvílová. Převážná část nákladů na tyto
pracovníky je hrazena úřadem práce.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Kontrola hospodaření obce
Dne 19. února 2009 proběhlo na našem úřadě přezkoumání
hospodaření Obce Sány za rok 2008. Tuto kontrolu provedli
pracovníci odboru finanční kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje. Závěr kontroly zní: „ Při přezkoumání
hospodaření Obce Sány za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Nová služba pro občany
Díky získání dotace z krajského úřadu Středočeského kraje na
rozšíření pracoviště Czech POINT bylo na obecní úřad pořízeno
nové multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka a skener) proto již
od tohoto čísla bude i značně kvalitnější tisk sánského zpravodaje.
Dále jsme získali nové technické vybavení na laminování obrázků,
dokumentů a fotografií do laminovací folie od velikosti A6 (111mm
x 154mm) do velikosti A3 (303mm x 426mm). Tuto novou službu
jsme zavedli i pro občany. Cena za služby: A6 – 5,- Kč, A5 – 10,- Kč,
A4 – 15,- Kč, A3 – 20,- Kč.
Služby pracoviště Czech POINT
V současné době je pracoviště Czech POINT na obecním úřadu
v Sánech schopno poskytnout následující služby: výpis
z živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, obchodního rejstříku,
katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, formulář registru účastníků
provozu modulu autovraků, formulář registru živnostenského
podání pro fyzickou i právnickou osobu. Tyto služby jsou
zpoplatněny dle zákona.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
V roce 2009 vydala společnost Zlatý pruh Polabí publikaci
„Polabím na lodi“. V Osečku byl vybudován přívoz a půjčovna
motorových lodí. Výletní loď Král Jiří provádí celoročně okružní
plavby z Poděbrad na Nymburk a na soutok Labe s Cidlinou.
Od Kmochova ostrova v Kolíně vyplouvá loď Kolinea na okružní
plavby na Klavary a na soutok Labe s Cidlinou. Obě výletní lodě
provádí i plavby do Mělníka.
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Zprávy z naší obce
Na jaře začaly stavební práce na rozšíření místností v hospodě
„Vlachovka“. Při uskutečňování zábav na hřišti bylo v hospodě
málo míst, to by se mělo touto přístavbou zlepšit. Stavba je
prováděna brigádně za pomoci občanů, jenž zaslouží poděkování.

Na uskladnění techniky používané obecními pracovníky
bylo nutné vybudovat garáž. Na vybetonování podkladové desky
pro skladiště pracovali Havlůj Ladislav, Beran Jaroslav, Král Petr,
Havlůj Libor, Macura Václav a Jeřábek Václav.
Při této akci ještě zabudovali před obecním úřadem nové
vitrínky na zveřejnění fotbalových výsledků TJ Sány a soutěží i
zpráv prevence SDH Sány.
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Kultura
Zájezd do Středověké krčmy v Dětenicích se konal 14. února,
účastníkům zájezdu se líbil historický program.
Obec Sány pořádala 20.2. zájezd do divadla v Kolíně na
komedii „Poprask na Laguně“ v podání městského divadla z Brna.
Na „Společenský ples obcí“, který se konal dne 14. března
ve společenském domě Beseda na Hradčanech přispěla obec Sány
dvěma tisíci korun na zakoupení uzeniny do tomboly. K tanci hrál
orchestr Tox Jaroslava Trnky. Z naší obce se jelo pobavit asi sto
tanečníků, na přepravu byl přistaven autobus.
O víkendech již začaly nácviky na tancování besed na akci
„Staročeské máje“, které se budou konat v Sánech dne 16. května.
V nejbližší době nás čekají ještě tyto akce Čarodějnice a Dětský den.
Michaela Piroutková - předsedkyně kulturního výboru
Činnost ČRS
Rybářský ples k 80. výročí založení ČRS - MO Žehuň se konal
28. února v sále šenku v Dobšicích. Pobavit se přišli rybáři i mládež
z okolí.
Dodatek k rybářskému řádu: na celém revíru MO Žehuň je
doba hájení od 16. března do 30. dubna. Na rameni č.1 (Sánském)
a na Nádrži v Sánech je lov zakázán celoročně – rybochovné
zařízení. Mládeži do 15. let je zakázán lov na rybičku a lov na
čeřínek. Kontrolovat lovící rybáře jsou oprávněni členové výboru,
kteří se prokáží průkazkou.
V loňském roce působilo v rybářském svazu Žehuň 142 členů
a 7 žáků, ze Sán rybařilo 28 členů a 2 žáci.
Za rok 2008 bylo uloveno: kapr 1347 kusů – 3031 kg
štika 143 kusů – 247 kg
úhoř 53 kusů – 32,80 kg
Celkem bylo uloveno (všech druhů ryb) 1865 ks – 3580 kg.
Nejvíce nachytal Šamša Vladimír – 166 kg ryb.
Jan Psota hospodář MO
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Mateřská škola Sány
Leden - duben
Nový rok 2009 začal v MŠ s přípravami na karneval.Ten letošní
karneval měl název „Vodnický bál“. Ze všech kluků a holčiček se
v únoru stali „vodníci“. Děti si při karnevalu nejen zatančily, ale
v rámci ekologické výchovy byly rozvíjeny jejich vědomosti o
možném znečištění řeky, o vlivu čistoty vody na živočichy v řece
i jejím okolí.

Nově byla pořízena venkovní tabule na psaní i kreslení
a dvě pružinová houpadla.
Zápis do mateřské školy v Sánech se konal dne 23.3. 2009
v budově MŠ.
V jarních měsících se v MŠ uskuteční společné odpoledne
rodičů a dětí. Jeho náplní bude skládání nejhezčí jarní kytičky
z barevných víček od plastových lahví. Již druhým rokem nám
rodiče dětí i příbuzní pomáhají sbírat víčka. Patří jim za to velké
poděkování. Barevné květiny budou k vidění na hřišti – asfaltové
hřiště.
V měsíci dubnu nás čeká výlet do muzea Auto Škoda – Mladá
Boleslav. Jsme moc zvědaví v čem lidé dříve jezdili. Moc se těšíme.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Zasedání zastupitelů obce Sány
Místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května
Leden – 15.1.2009 v 18 00 hod.
Únor – 12.2.2009 v 18 00 hod.
Březen – 12.3.2009 v 18 00 hod.
Duben – 9.4. 2009 v 18 00 hod.
Květen – 14.5.2009 v 19 00 hod.
Červen – 11.6.2009 v 19 00 hod.

Červenec – 9.7.2009 v 19 00 hod.
Srpen – 13.8.2009 v 19 00 hod.
Září – 10.9.2009 v 19 00 hod.
Říjen – 8.10.2009 v 19 00 hod.
Listopad – 12.11.2009 v 18 00 hod.
Prosinec – 10.12.2009 v 18 00 hod.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsou zasedání zastupitelů
obce veřejná a řídí se jednacím řádem.
Pokud bude změněno datum, čas, nebo místo konání zasedání
zastupitelů obce Sány, vše bude včas oznámeno.
Ing. Václav Macura - starosta obce
Obyvatelé do konce března
Narození:
1. 3. Damián Schoonakker - ul. 9. května čp. 23
Významná jubilea našich občanů v tomto roce
7. února
15. února
23. dubna
24. května
27. června
6. července
9. října
24. listopadu
6. prosince

pí Milada Vokálová
pí Růžena Kocnerová
p. Ladislav Soukup
pí Božena Jeníková
p. Josef Kněz
p. Josef Lehocký
pí Božena Čejková
pí Věra Smutná
pí Marie Vokálová

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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80 let
75 let
94 let
75 let
70 let
70 let
96 let
90 let
70 let

Sány v dávné době, zapsal Čeněk Příhoda
řídící učitel v Sánech, působící v obci od roku 1875
Obec Sány vznikla záhy a sice pro výhodnou svoji polohu.
Za dávných časů musela mnohem větší prostor zabírat než v době
nynější. Toho dokladem jest pole „Hřbitůvek“ nedaleko Dobšického
mostu, jež má dvě míry výměry. Obec, jež potřebovala tak
rozsáhlého pohřebiště, byla větší než obec dnešní.
V Sánech bývala tvrz a to v těch místech, kde se nalézají nyní
čísla domovní 2, 3 a 42. V čísle 42 lze pozorovat, ač již dáno
zaházený, příkop tvrze.
V té tvrzi vládl též pan Jan Čapek ze Sán, příjmením
Kukvaldský, pán na Kolíně, na Moravě, na Vsetínsku, dále
v Uhrách. Tento dovedl svoji družinu na břehy Baltu, za to tam
byl r. 1433 pasován na rytíře.
V bitvě u Lipan se prosekal se svou jízdou vojskem
nepřátelským a uzavřel se v Kolíně.
Východně od Sán, směrem k Dobšicům, táhnou se luka
jménem „Hradišťko“. Tam prý dle sdělení p. Hellicha, stával hrad
nebo tvrz „Orlov“, pánů z Orlova.
Za řekou Cidlinou, západně od Sán, na levém břehu byly
„Zámka“, bývalá tvrz pánů z Bader, později na Chvalovicích
i Kovanicích. Tato tvrz zanikla. Rovněž tvrz v Sánech s osadou
vzala za své.
Později byla opětně osada obnovena. Ten občan, který sobě
zabral místo tvrze, se jmenoval Dvořák.
Po zboření tvrze Baderské přestěhoval se rod pánů z Bader
a Chvalovic do Kovanic.
Děd občana sánského p. Koníčka Aloise hostinského, Josef
Herčík, se koupal u bývalé tvrze ve věku chlapeckém s několika
jinými hochy. S těmi pak vlezl oknem, jež bylo ve břehu řeky,
do sklepení bývalé tvrze Baderské.
Na Straně západní proti tvrzi v Opolanském katastru
stávala osada čítající 40 domovních čísel s názvem „Pobřeží“,
jež doposud nesou pozemky, na nichž se tato osada rozkládala.
V XVIII. století prý tato obec shořela a osadníci si stavěli před
starou hospodou a statkem Šafařovského v Opolanech,
podrževše si jméno Pobřeží.
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Řeholníci z Opatovic postavili v Žehuni kostel již v roce 1137
a vysvětili ho jménem německého světce Gotharda. Roku 1492 byl
založen Žehuňský rybník za panování krále Vlad. Jagellonského.
Nejstarší zmínky o obci Choťovice jsou z roku 1357, kdy
zdejší tvrz drželi bratři Bartekové. Původní kostel Narození Pany
Marie je doložený z r. 1357. Zdroj: Informační stránky Žehuň a Choťovice.
Později byla prodána 10´ vody na rybník Bačovský u Sán.
Ten vznikl na místě zbořené vsi Březiny.
Březina, byla veliká osada na jih od Sán, vzala za své asi v čase
válek husitských nájezdem vojska krále Zikmunda. Lid jí obývající
byl většinou pobit. Tomu odpovídá katastrální mapa. Tam je
napsáno na Bačově (Ve zbatých). To snad znamená ve zbitých neb
zabitých podle zabitého lidu.
Rybníku Bačovskému, byla dodávána voda prostřednictvím
náhonu Bačovky od r. 1475. Tato počínala v místě, kde byl dlážděný
jez naproti bývalému cukrovaru v Libněvsi (zbořený v r. 1932).
K Sánům pod dům čp. 1, tekla podle řeky Cidliny. Oddělena byla
břehy až k mlýnu, který také vznikl v této době.

Bačovský rybník

Voda z Bačovky se spojovala s potokem Bělinkou beroucí svou
vodu z Chrčic, Ohař, Němčic a Jestřábí Lhoty (v létě bývá úplně
suchý). Z Bačovského rybníku se vlévala u Osečka do Labe. Bačov
se dělil na Sánský, Kanínský a panský. Z domku sádeckého vznikla
fořtovna (myslivna) na hrázi.
Již tehdy měla Cidlina ústí deltové. Voda z Blata se vlévala
proti Kovanicům blíže Nymburku.
Josef Skála - kronikář obce Sány
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Zjednodušené autobusové jízdní řády
Sány – Kolín (nádraží)
04 50 hod., jezdí PO-PÁ
05 17 hod., jezdí PO-PÁ
05 50 hod., jezdí PO-SO
06 13 hod., jezdí PO-PÁ
07 13 hod., jezdí PO-SO
07 14 hod., jezdí PO-PÁ dl. trasa
08 03 hod., jezdí PO-PÁ
13 25 hod., jezdí PO-PÁ dl. trasa
13 28 hod., jezdí PO-PÁ
16 23 hod., jezdí PO-PÁ dl. trasa
17 17 hod., jezdí PO-PÁ
17 50 hod., jezdí PO-PÁ, NE
19 27 hod., jezdí PO-SO

Kolín (nádraží) - Sány
05 30 hod., jezdí PO-SO, st. 16
06 05 hod., jezdí PO-PÁ, st.19
06 40 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1
14 00 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1
14 40 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1
15 00 hod., jezdí PO-PÁ, st. 2
17 30 hod., jezdí PO-SO, st. 16
17 35 hod., jezdí PO-PÁ, st. 19
18 00 hod., jezdí PO-PÁ, st. 1

Sány – Poděbrady (nádraží)

Poděbrady (nádraží) - Sány

04 58 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
05 50 hod., od OÚ, jezdí PO-SO až NB nádr.
06 35 hod., od OÚ, jezdí PO-SO až NB nádr.
07 13 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
12 41 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15 09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
17 50 hod., od OÚ, jezdí PO-SO až NB nádr.
18 35 hod., od OU, jezdí PO-PÁ, NE až NB nádr.

05 27 hod., jezdí PO-SO, st. 5
06 53 hod., jezdí PO-SO, st. 5
10 40 hod., jezdí PO-PÁ, st. 6
14 17 hod., jezdí PO-PÁ, st. 6
15 42 hod., jezdí PO-PÁ, st. 6
17 27 hod., jezdí PO-PÁ,NE st.5
18 57 hod., jezdí PO-SO, st. 5

Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07 08 hod., 14 22 hod., 15 02 hod., 18 28 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ st. č. 4
04 45 hod., 05 40 hod., 12 55 hod., 16 45 hod.

Zpracoval R. Veselý

Vlakový jízdní řád
Sány – Velký Osek
04 52 hod., jede v prac. dny
06 05 hod., jede v prac. dny
06 54 nejede 25.XII., 1.I.
08 54
12 54
14 54
16 54
18 54
21 51 nejede 24., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05 08 hod., jede v prac. dny
08 55 hod., jede v prac. dny (Dobšice)
07 01
09 01
13 01
15 01
17 01
19 01 nejede 24., 25., 31.XII
20 59 nejede 24., 31.XII.
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Informace pro občany
V případě výpadku dodávky elektřiny je možno volat číslo
840 850 860 - bezplatná linka ČEZ.
Cena vodného a stočného
S platností od 1. 1. 2009 vyhlašuje představenstvo společností
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. cenu vodného a stočného:
vodné Kč/m3
stočné Kč/m3
domácnosti
33,80
29,20
ostatní
33,80
32,80
Ceny jsou uváděny včetně 9% DPH.
Pozor změna! Nová e-mailová adresa Obce Sány je
podatelna@obecsany.cz
Svoz domovního odpadu v obci Sány
Letní svoz od 19. 5. 2009 - každý lichý týden v úterý.
Zimní svoz od 6. 10. 2009 - každý týden v úterý.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 23. 5. 2009.
Další informace o času a místě, nebo změny budou včas oznámeny.
Diakonie Broumov s obecním úřadem vyhlašuje humanitární
sbírku oblečení, domácích potřeb a lůžkovin. Prosíme nenoste
elektrospotřebiče, nábytek, jízdní kola, lyže, kočárky. Sbírka se
bude konat do 10. 5. 2009 na OU Sány.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, či krabic aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.

Sánský zpravodaj - místní občasník
Povoleno OkÚ v Nymburce rozhodnutím číslo 2/97 dle § 425/1990Sb.
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