Sánský zpravodaj
Místní občasník
15. ledna 2019 Ročník 16 číslo 1/2019 cena 10 Kč

V še nejl epší ,
mno ho zdra ví, ště stí
a úspě chů v no vém roce
Vám přřeje OBEC SÁNY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Starý rok předal vládu roku novému. Než se naplno rozběhne,
nabízí se ještě prostor pro bilancování.
Rok 2018 byl pro naši obec poznamenán náhlým odchodem
starosty pana Ing. Václava Macury a podzimními volbami do
zastupitelstva obce. Dovolte mi, abych Vám vyjádřila, že si velice
vážím důvěry, které se mi zvolením starostkou obce Sán dostalo.
Já i ostatní zastupitelé si uvědomujeme obrovskou zodpovědnost,
která je s prací v obci spojena. Naší hlavní prioritou je zajistit
zdárné pokračování dosud nedokončených investičních akcí
(zasíťování parcel u lesa) a dokončení dotovaných akcí:
Pořízení kompostérů pro obec Sány, Rekonstrukce veřejného
osvětlení, Malá vodní nádrž u hasičů, Nový územní plán,
Dovybavení sběrného dvora a Zahrada v MŠ Sány.
Vedle všech rozsáhlých projektů, které probíhají, nebo budou
probíhat, se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé starosti, které je
třeba průběžně řešit a které zaregistrujeme až tehdy, kdy věci
nejsou v pořádku.

Přehled významných investičních výdajů a příjmů v roce 2018
Výdaje: - zřízení kuchyně v mateřské školce
173 795,-- Kč
- pořízení kompostérů
- rozšíření a dovybavení sběrných míst
- pořízení územního plánu
- malá vodní nádrž za hasičárnou
- parcelace u lesa

771 375,-- Kč
780 450,-- Kč
292 982,-- Kč
2 156 998,-- Kč
78 080,-- Kč

Příjmy: - prodej pozemků

2 107 390,-- Kč
- přijaté dotace
1 883 875,-- Kč
I přes nemalé investiční výdaje skončil výsledek finančního
hospodaření za rok 2018 přebytkem ve výši 962 143,50 Kč.
Na závěr bych Vám chtěla ještě jednou popřát v novém roce
hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti.
Marie Žďárská - starostka obce
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Zprávy z naší obce
Ještě k výsledkům komunálních voleb, které se konaly
ve dnech 5. a 6. října 2018.
Volební účast v Sánech: ze 429 voličů volilo 261, což bylo 60,84 %.

Na ustavujícím zasedání v obřadní místnosti obecního úřadu
byli 30. října zvoleni: starosta Marie Žďárská, zást. starosty Libor
Havlůj, členové: Jaroslav Beran, Ilona Eliášová, Josef Žďárský,
Michaela Piroutková, Romana Hanušová, Zdeněk Dobřichovský a
Libor Pelikán.
Obec Sány získala certifikát, Šetříme občanům
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Pozvánky
na
připravované
zábavy

Vážení příznivci kvalitní literatury,
srdečně vás zveme k návštěvě obecní knihovny
v Sánech, kterou najdete v centru obce, ve
Společenském domě č.p. 9.
Knihy jsou pravidelně obměňovány z obecního rozpočtu a dále ve
spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře prostřednictvím
výměnného knižního fondu. Kromě nabídky klasických tištěných
knih jsou k dispozici také audioknihy pro všechny věkové kategorie
a služby veřejného internetu.
V současné době probíhá zaevidování všech knih do elektronického
on-line katalogu https://kutnahora.tritius.cz/library/sany, který
každému umožní sledovat z pohodlí svého domova, zda je daný titul
k dispozici, a rezervovat si ho. Pokud nenajdete, co jste potřebovali,
kontaktujte nás na e-mailu: knihovnasany@seznam.cz nebo nás
přijďte osobně navštívit.
Otevírací doba je v úterý i ve středu od 17:15 do 19:15 hod.
V brzké době se můžete těšit také na besedy a zajímavá
setkání s tématy zdravého životního stylu či cestování.
Těšíme se na vaši návštěvu! Eva Řeháková knihovnice.
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Kultura v okolí
Posvícenskou zábavu pořádala obec Dobšice 27. října v sále
Dobšického šenku, hrála hudební skupina Domino.
V kulturním domě v Jestřábí Lhotě 20. října zaznělo OLDIES.
DISKO se světelnými laser efekty od DJ Ivana Mejsnara, Oldies
Night - POP&ROCK. Pořádala Agentura Disk-Centrum Praha.
Spolek Sány / Opolany, oddíl kopané pořádal 17. listopadu.
v kulturním domě v Opolanech Taneční zábavu. K tanci i poslechu
hrála skupina Pohoda, byla připravena tombola i odvoz autobusem.
Gulášfest a Štrůdlobraní proběhlo v motelu U jezera ve Velkém .
Oseku 17. listopadu. Po vyhlášení vítězů se konala zábava.
Myslivecký spolek Žehuň pořádal 24. listopadu v sále.
Dobšického šenku zábavu „Poslední leč“. K tanci hrála skupina
Domino a bylo připraveno taneční představení.
Hradčanské dílničky pro děti i dospělé se konaly 1. prosince na
výrobu vánočních skřítků i hvězdic, občerstvení bylo zajištěno.
Obecní restaurace v Opolanech připravila na 1. i 2. prosince.
Zabíjačkové hody s nabídkou: černá polévka, prejt, ovarová kolena,
zabíjačkový guláš, jaternice, jelítka, tlačenku a další dobroty.
Obec Velký Osek připravila ve spolupráci s Výborem pro sociální.
politiku 2. prosince Velkoosecký adventní jarmark před Dělnickým
domem. Se zpěvem Oseckého skřivánka byl rozsvícen vánoční strom.
Pro děti byla připravena zábava (Baryba, Osecká naděje) i občerstvení.
Obecní zastupitelstvo v Opolanech pořádalo 2. prosince před.
budovou Obecního úřadu Mikulášskou nadílku s vážením hříchů
dětí spravedlivým čertem a rozsvícením vánočního stromu.
Obecní úřad Žehuň s Mikulášem i čertem pořádali 9. prosince.
Mikulášskou besídku v kulturní místnosti s veselým programem.
Sdružení „Občané našich vesnic“ pořádalo 16. prosince Adventní.
koncert v evangelickém kostele v Opolanech. Účinkovali děti z MŠ
Opolany, Sára - zpěv, L. Demoč - klávesy a J. Ferová - varhany.
Obecní úřad Ohaře ve spolupráci se ZUŠ B. M. Černohorského, .
Nymburk pořádali 14. prosince Adventní koncert v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Ohařích.
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Zprávy z naší obce
Obecní pracovníci kromě úklidu a sekání trávy po obci, opravili
propadlé kanály v Bačovské ulici a s hasiči vodou z cisterny provedli
proplachy kanalizace. U obchodu v bývalé škole vytvořili plato ze
zámkové dlažby na popelnice, dále u hasičárny obezdili místo pro
velkoobjemové popelnice, aby se nerozlétával komunální odpad.
Ještě byly zazděny nepoužívané dveře z Myslivny ke školce, natřen
plot a zasypán starý septik - přípravy na obnovu školní zahrádky.

Nejblátivější ulice v obci - U Cidliny byla v listopadu opravena
sypanou kamennou drtí, snad to zlepší životní podmínky obyvatel.
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U sánského hřiště při cyklostezce byla instalována krásně malovaná
mapa Nymburska s turistickými zajímavostmi regionu včetně Sán.

Další malovaná mapa Nymburska s turistickými zajímavostmi
regionu byla umístěna u Hasičské zbrojnice.

U hospůdky na hřišti se konal 17. listopadu výlov, z nouze o vodu
by ryby zimu nepřežily, proto byly přemístěny do rybníčku u pošty.
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Kultura
Obec Sány společně s MŠ Sány pořádaly 28. října oslavu 100. let
vzniku první republiky. Zastupitelé obce zasadili na dětském hřišti
lípu - strom republiky s vydatnou pomocí malého Pepíčka Skálů.
Paní starostka Žďárská přednesla projev, paní učitelka Eliášová
s dětmi i se zúčastněnými zazpívali Masarykovu oblíbenou písničku
„Ach synku, synku“ a také naší hymnu. Jelikož bylo sychravé počasí,
všichni se odebrali do obecní hospůdky na teplý čaj i cukroví a děti
si vydlabaly dýni. Po setmění průvod obcí s lampiony připravenými
pro děti došel k pomníku padlých, kde naši hasiči položili věnec.
Obec Sány pořádala 23. listopadu autobusový zájezd do Prahy
do divadla Broadway na skvělý muzikál Muž se železnou maskou.
Vyrábění Adventních věnců a svícnů nachystala obec Sány ve
Společenském domě 25. listopadu za pomoci kreativní Terezky
Šamšové. Chvojí, aranžovací hmota, ozdoby i dřevěné podložky byly
připraveny, focení s dětmi pro zájemce prováděla Květa Skálová.
Obecní úřad Sány pořádal navečer 2. prosince zahájení Adventu.
v kostele sv. Ondřeje, starostka obce pí Žďárská popřála k vánočním
svátkům, koledy zazpívaly děti ze školky s doprovodem pí ředitelky
Zvěřinové na el. varhany a pí Uhrová krásně zapěla vánoční písně.
U kostela byl rozsvícen vánoční strom a v altánku betlém, zastupitelé
nabídli občerstvení. I přestože pršelo, přišlo se pobavit přes 100 lidí.
Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního stromu proběhla
ve Společenském domě 7. prosince. Děti z mateřské školy zazpívaly
koledy, potom všechny od Mikuláše, anděla i čertů obdržely nadílku
a pro dospělé bylo zastupiteli obce přichystáno svařené víno.
Dříve narození byli zastupiteli obce pozváni 9. prosince odpoledne.
do Společenského domu na příjemné předvánoční posezení. Bylo
připraveno občerstvení, pí starostka všem popřála, děti s učitelkami
přednesly koledy a rozdaly vánoční obrázky, k tanci hrál pan Tuček.
SPECIAL ROCK SHOW se konala v pátek 28. prosince ve
Společenském domě, zahrály Prague QUEEN, ROXOR a Z.I.P.
Se skupinou ROXOR zpívá zpěvačka ze Sán - Lucie Třešňáková.
Silvestr byl slaven v hospůdce Vlachovka, na el. varhany hrál a.
zpíval pan Tuček. Po půlnoci proběhl na hřišti novoroční ohňostroj.
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Mikulášská nadílka 7. prosince ve Společenském domě
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Předvánoční
Předvánoční posezení s dříve narozenými 9. prosince
ve Společenském domě

- 13 -

Činnost SDH
Okrskové cvičení se konalo 21. října v počtu
asi 60 hasičů, nacvičovalo se hledání pohřešované osoby, z našeho
sboru se zůčastnilo 9 hasičů, bylo použito auto Ford Transit na
dopravu členů zásahového družstva. Občerstvení bylo připraveno
v hasičárně v Opolánkách z pěkně zrenovované polní kuchyně SDH
Odřepsy. Další naši členové na žádost starostky obce ještě prováděli
potřebné zalití stromků po obci z autocisterny.

Operační středisko vyhlásilo poplach popůlnoci na 24. října hořel
stoh sena v Žíželicích a ve 3:00 hod. vypuknul požár kotelny v domu
v Dománovicích, naši hasiči byli v pohotovosti, ale nakonec jich
nebylo třeba, profesionální sbory s místními to zvládli.
Posvícenskou zábavu pořádali naši hasiči v pátek 26. října ve
Společenském domě, hrála skupina 4G hudba Kutná Hora, tentokrát
byla velice slabá návštěva, přibližně 30 osob (asi taneční a chřipky).
Na oslavě 100. let vzniku samostatného státu Československé
republiky naši hasiči pomáhali s přípravami a v průvodu nesli věnec
k pomníku padlých.
Josef Skála kronikář SDH Sány..
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Činnost TJ
Podzimní část okresních fotbalových soutěží se uzavřela
17.11.2018, kde jsme na domácím hřišti přivítali hráče
z Odřepes. Ve vyrovnaném utkání, kdy první poločas
patřil domácím a druhý zase hostům, skončilo utkání
bezbrankovou remízou.
Postavení v tabulce po první polovině odehraných zápasů
nevypadá pro dospělé zrovna pozitivně. A mužstvo skončilo na 11
místě se skóre 17:29 a 15 body, B mužstvo je na 10 místě se skóre
15:31 a 10 body. Mládežnická mužstva dorostu a žáků hrající pod
hlavičkou CFA jsou na tom podstatně lépe a po podzimu se nacházejí
v popředí svých soutěží. Dorost skončil na 7 místě se skóre 38:38 a
18 body, žáci dokonce okupují druhé místo se skóre 26:8 a 20 body.
V sobotu 15.12.2018 proběhla v Myslivně výroční členská schůze,
na které bylo zpestřením ukázka poháru mistrů světa v malém
fotbale, medaile a dres od Standy Rosendorfa.

Na silvestra se odehrál další "tradiční fotbálek", na kterém se v
deset hodin dopoledne sešlo na 30 fotbalistů.

Termín jarních odvetných zápasů je stanoven na 23. - 24. března.
Na závěr bych rád všechny pozval na již šestý sportovní ples, .
který se koná 16.2.2019 ve Společenském domě v Sánech. K tanci a
poslechu hraje skupina Unikát. Všichni jste srdečně zváni.
Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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Činnost ČRS
V měsíci listopadu jsme se zúčastnili prověrek
rybářského hospodaření, kdy jsme Středočeskému
územnímu svazu ČRS prokazovali plnění zarybňovacího plánu,
hospodaření na rybnících a údržbu revíru. Kontrola hospodaření
proběhla bez závad a připomínek ze strany SÚS. Dorazilo nám
rozhodnutí od SZIF o přiznání dotace K2018, jedná se o dotaci na
podporu rybářských revírů, dotace se odvíjí od hektarové plochy
revíru, v našem případě se jedná o 16 ha vody a dotace činila 7 773
Kč. Dále jsme vypracovali žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na zarybnění revíru Cidlina 1 B a zaslali ji na obce, kde má naše
organizace nejvíce členů. Jednalo se o obce Sány, Žehuň, Dobšice,
Opolany a Choťovice. Tímto bychom chtěli velice poděkovat obci
Sány a jejím zastupitelům, za poskytnutý finanční příspěvek, který
bude beze zbytku investován do zarybnění.
V prosinci jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady odeslali hlášení
o počtu volavek a kormoránů ulovených v našem revíru. Celkem
bylo v roce 2018 uloveno 50 ks kormoránů a 19 ks volavek. Také
probíhala jednání s majiteli sousedních pozemků u Nádrže, kdy
stavby sousedních vlastníků částečně stojí na pozemcích ve vlastnictví
naší organizace. Žadatelé si nechali zpracovat geometrický plán,
vzájemně jsme si odsouhlasili hranice pozemků a tyto části pozemků
pod budovami, jim byly na základě kupní smlouvy nedávno
podepsané odprodány. Dále jsme stanovili termíny na vydávání
nových povolenek na rok 2019, ale i termín výroční členské schůze.
Ta se bude konat dne 2.3.2019 od 14:00 hodin v sále místního šenku
v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň je nutná z důvodu
informovanosti o dění v MO, brigádách atd. Zprávy funkcionářů
výboru budou nově promítány na plátno formou prezentace a pro
účastníky výroční schůze bude připraveno malé občerstvení.
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás čtenáře informoval o
Rybářských slavnostech, které budou u příležitosti oslav 90 let od
založení organizace ČRS MO Žehuň. Tímto Vás co nejsrdečněji zvu
na rybářské slavnosti, které se budou konat 20.4.2019 v obci Dobšice.
V dopoledních hodinách budou rybářské závody na Dobšickém
rameni s doprovodným programem a večer se v sále Dobšického
šenku bude konat rybářská zábava. Více se dozvíte na našem
plakátu nebo na www.rybarizehun.cz
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Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval všem členům
rybářské organizace za přízeň a také všem, kteří se aktivně zapojují
do dění v organizaci a odvádí obrovský kus práce pro zajištění
chodu organizace, která se stává stále konkurenceschopnější a
sebevědomější ve vztahu i k mnohem větším organizacím. Dovolte,
abych Vám jako předseda organizace jménem českého rybářského
svazu MO Žehuň popřál do nového roku 2019 mnoho zdraví, lásky
a dobré nálady.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány
S novým rokem je již odehrána první polovina
soutěže Poděbradského poháru. Začátek se nám velice
vydařil, kdy jsme dokázali vyhrát pět zápasů ze sedmi.
Po dalších vítězstvích jsme se pohybovali na předních příčkách
tabulky, což pro nás znamenalo nejlepší dosavadní umístění v této
soutěži. Vyhráli jsme nad HK Běchovice 6:4, HC Hornets 10:3, HC
Tsunami 5:3 a HC Hokejky 11:5. Poslední dva zápasy jsme však
prohráli s favority soutěže, s HC Křečhořské vosy 10:1 a HC Pátek
9:4, jelikož nás koncem roku postihla marodka a drobná zranění
klíčových hráčů. Náš výkon nebyl takový, abychom mohli pokračovat
ve vítězstvích nad takovými soupeři. Druhé kolo bychom měli být už
téměř kompletní a pokusit se opět bojovat o co nejlepší umístění.

Poděbradský pohár 2018/19

Tímto chceme všechny fanoušky hokeje pozvat na naše utkání,
která se hrají v Poděbradech. Termíny zápasů jsou vždy vyvěšeny
v hospůdce Na Vlachovce a na vývěsce před obecním úřadem.
Za tým HC Sány přeji jen to nejlepší v novém roce a spoustu
nejen sportovních zážitků.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
V posledním čtvrtletí v roce je každoročně velké těšení na Vánoce.
Ale přece jen to ještě chvíli potrvá, než zaťukají na dveře.
Během měsíce října, kdy jsme si připomněli 100 let od vzniku
Československé republiky, se děti seznamovaly s jejím vznikem,
se státními symboly a naučily se zpívat státní hymnu. Pro nepřízeň
počasí jsme se bohužel sešli v malém počtu u vysazení jubilejního
stromu (lípy) na hřišti, který ponese poselství naší národní historie.
Do školky přijelo divadélko Ivany Lhotákové s pohádkou „Jak se
veverka Zrzečka chystala na zimu“. Velmi poučné a zábavné
představení se líbilo všem.
Dlouho očekávaný Advent jsme zahájili vystoupením na obecní
akci v kostele sv. Ondřeje. Za hudebního doprovodu naší paní
ředitelky děti zazpívaly a přednesly líbivé říkanky. Následující týden
byl v očekávání Mikuláše s andílkem a čertí sebranky. Nadílka se
uskutečnila v kulturním domě a lidi divte se, zase nikoho čert
neodnesl. Asi máme v Sánech opravdu hodné dětičky.
V polovině prosince jsme zašli i do chráněného bydlení a
babičkám a dědečkům zazpívali a přednesli všechno, co jsme se
naučili. Udělali jsme jim radost a zpestřili předvánoční čekání. Však
děti dostaly dobroty a někteří se do nich s chutí pustily.
Poslední týden v prosinci jsme se vypravili linkovým autobusem
do divadla Na kovárně v Poděbradech na představení „Hvězdička
betlémská“. Hudební představení se líbilo a vše jsme přestáli bez
úhony.
A to už nás čekala poslední předvánoční akce a to besídka ve
školce. Školka praskala ve švech, ale vše dobře dopadlo. Děti s paní
ředitelkou napekly
cukroví, někdo
přinesl ještě z
domova, bylo tedy
co ochutnávat. I pod
stromeček přinesl
Ježíšek dárečky,
tedy všechno jak má
být. Není nad klid,
pohodu a mít kolem
sebe lidi, co rozdávají s úsměvem pozitivní energii.
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Největší překvapení a změna čeká všechny po svátcích, končíme s
dovozem obědů a budeme si zase vařit u nás ve školce. Ale o tom až
zase příště.
S přáním hezkých dnů
Ilona Eliášová – učitelka MŠ
Obyvatelé od října do konce roku:
Narození:

19.10. Michal Novotný
3. 11. Dan Hulín
3. 11. Tomáš Höll
14. 11. Brigita Vorlíčková
14. 11. Martin Vorlíček
23. 12. Amálie Synková

ul. J. Čapka čp. 270
ul. Družstevní čp. 37
ul. Bačovská čp. 139
ul. Dobšická čp. 119
ul. Dobšická čp. 119
ul. Dlouhá čp. 118

V obřadní síni Obecního úřadu se konalo 27. října slavnostní
vítání těchto občánků: Stella Kavanová, Mathias Rezek, Jakub
Šembera, Nela Hroudová a Ellen Pršalová. Starostka obce přivítala
přítomné a učitelky s dětmi ze školky měly připraveno vystoupení.
Rodiče podepsali pamětní knihu a obdrželi pro děti dárky.
Významná jubilea našich občanů v lednu až březnu 2019:
Petrášková Květa, Jeřábková Božena, Vokálová Milada, Svojšová.
Jaroslava, Kocnerová Růžena, Bulíčková Jiřina, Bohunek Jiří,
Kratochvíl Václav, Hyhlík Bohumil.
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Ivona Procházková matrikářka OU
Podle Evropské směrnice o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR
bez souhlasu osob není možné otisknout osobní údaje narozených, sňatků,
přistěhovaných, odstěhovaných, významných jubilantů - to je možné jen ve
společenské rubrice, v daném měsíci např. „Blahopřejeme jubilantům obce“
nebo „Vítáme nové občánky naší obce“, ale pouze jméno a příjmení bez
dalších údajů. Na zemřelé se GDPR nevztahuje.
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Sánské živnosti ze vzpomínek Josefa Skaly
V Sánech byly čtyři hospody. Ve třech bývaly kuželníky,.
u Havelků, u Říhů (dnešní Bohunkova) a u Dytrychů (dnešní obecní
úřad). Za mého dětství byl v provozu kuželník už jen u Dytrychů.
Na místě, kde dnes stojí vrba, stával dřevěný altán se stoly. Tam
sedávali chlapi a hostinský jim tam nosil pivo. Na místě cesty byl
kuželník. Já jako kluk jsem tam chodil odkulovat, to znamená,
stavět kuželky a posílat zpátky koule. Kdo vyhrál, dával nějaké
drobné do „pinky“ pro mě, na limonádu. Čtvrtá hospoda byla u
Tintěrů (vedle školky, Benešovi) a při ní obchod koloniál (to
znamená potraviny a zboží všeho druhu). Pátá hospoda byla na
Lapáku vedle Adamcových. Před válkou tam byly dokonce lehké
holky, ale když přišli Němci, tak to zakázali. Po válce, když jsme
vyšli školu, tak to byla hospoda, kde se scházela mládež ze Sán.
Hostinský se jmenoval Bureš, ale byl slepý, proto obsluhovala jeho
manželka a dcera.
Kromě obchodu u Tintěrů, byl další obchod za školou Tengleru
(dříve u Píseckých), tam prodávali potraviny a školní pomůcky.
Největší obchod byl Vlastníků, na rohu Dobšické ulice. Byly tam
potraviny, železářství a po levé straně regál s látkami, nalévali tam
i štamprlata. Otevřeno měli od 6 až do 20 00 hod., a když někdo
potřeboval, otevřeli i v neděli. Obchod býval i v Krátké ulici J. Jareše.
Další dva obchody byly hned na začátku války zavřeny. Jeden byl
vedle Říhovy hospody. Byl to krám židovský Eisnerův. V té době
tam žily jen dvě staré židovky, které Němci odvezli a víc je nikdo
neviděl. Domek koupil od Němců Šamša. Druhý obchod byl za
Kalinovými a byl u Malů.
V obci byli tři řezníci. Jeden se jmenoval Štěpán Bureš, ten
měl porážku, kde zabíjel prasata a telata, maso vozil do Prahy a
bydlel v Bačovské ulici vedle Vrbenských. Druhý byl Bureš Josef,
tomu patřila i hospoda na Lapáku u trati a ten měl porážku i
obchod na návsi, po něm byl řezník Herout Miroslav (nyní bydlí
Honkovi). Další porážku a obchod měl Kaňka Josef naproti škole.
Na návsi byl obchod a správkárna obuvi Baťa (Mejzrovi). Ještě
byli ve vsi tři ševci Luťha, Tůma, který měl ještě dva tovaryše a ve
válce šil kozačky. A třetí byl Piroutek.
Jeden čas byla v Sánech i cukrárna Jiroudek Josef, vedle
Havelkovy hospody a také výroba rákosového zboží v čp. 3.
Pokračování příště
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 9.12. 2019
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
05.58 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., jezdí PO-PÁ *
07.12 hod., jezdí PO-PÁ
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.25 hod., jezdí PO-PÁ *
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
16.23 hod., jezdí PO-PÁ *

06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí PO-PÁ
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ
* jede přes V. Osek

Sány – Poděbrady (nádraží)

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.59 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
13.11 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
11.55 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.40 hod., jezdí PO-PÁ
Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.04 hod., 14.22 hod., 15.02 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ
04.45 hod., 05.25 hod., 12.55 hod.

Vlakový jízdní řád na rok 2019
Sány – Velký Osek
04.55 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
21.20 nejede 24., 25., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05.07 jede v prac. dny
05.53 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., 31.XII
20.55 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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Informace pro občany:
Plán konání zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2019
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp. 16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

22.01.2019 v 18.00 hod.
19.02.2019 v 18.00 hod.
14.03.2019 v 18.00 hod.
16.04.2019 v 18.00 hod.
16.05.2019 v 19.00 hod.
18.06.2019 v 19.00 hod.

Červenec – 16.07.2019 v 19.00 hod.
Srpen –
20.08.2019 v 19.00 hod.
Září –
17.09.2019 v 19.00 hod.
Říjen –
22.10.2019 v 19.00 hod.
Listopad – 19.11.2019 v 18.00 hod.
Prosinec – 12.12.2019 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.
Sazby místního poplatku za odvoz komunálních odpadů
i poplatek ze psů pro rok 2019 v obci Sány zůstávají stejné jako
v roce 2018. Poplatky můžete hradit od 3. února na Obecním úřadě.
Došla stížnost na volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích,
proto žádáme, aby si vlastníci svoje psi zabezpečili proti útěku,
mohou být nebezpeční pro své okolí. Jde především o bezpečnost
občanů. Také je nutné, aby každý uklízel v obci po svém psu výkaly.
Ještě jsou k dispozici kompostéry, které jsou zapůjčovány zdarma
na dobu neurčitou a po pěti letech se stávají vlastnictvím vypůjčitele.
V případě zájmu o zapůjčení kompostéru se dostavte na OU Sány.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
rozhodlo, že cena pitné vody od 1. 1. 2019 zůstává stejná jako v roce
2018 a bude 41,18 Kč/m3. Cena vody odkanalizované bude zvýšená
o 4,74% na 46,32 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.
Hospoda U Bohunků koncem listopadu bohužel ukončila svoji
činnost. Na snížení počtu návštěvníků měla vliv nižší cena lahvového
piva nežli točeného a hlavně nařízený zákaz kouření v hostincích.
Hospůdka Vlachovka prošla v prosinci renovací výčepu i
kuchyňky. Od pivovaru Březňák získala nové výčepní zařízení a od
obecního úřadu kuchyňku.
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