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V še nejlep ší,
mnoho zdraví, štˇestí
a úspˇechu ̊ v novém roce
Vám pˇrˇeje
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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 2015.
Rád bych při této příležitosti poděkoval jménem svým i jménem
zastupitelů obce všem občanům, kteří nás podpořili svými hlasy
v podzimních komunálních volbách. Budeme se snažit, abychom
vaši důvěru nezklamali a opět posunuli naší milou obec o několik
kroků kupředu.
V minulém roce se nám po stránce získávání finančních
prostředků opět celkem dařilo. Získali jsme dotaci 180 000,- Kč
z fondů Středočeského kraje na zakoupení a rekonstrukci hasičské
autocisterny Tatra 148. Zde bych chtěl veřejně poděkovat těm
členům hasičského sboru, kteří na Tatře odvedli mnoho práce a
přetvořili ji k obrazu svému. Opravdu si zaslouží velký dík a jsem
přesvědčen, že sami mají z výsledku své skoro celoroční práce
zaslouženou radost.
Dále se nám podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí
988 614,- Kč na zateplení budovy č.p. 58 (bývalá škola).
Bylo zde provedeno zateplení stropů v půdních prostorách, zateplení
fasády a výměna dveří a oken tak, abychom dosáhli odpovídajících
hodnot tepelné prostupnosti a úspory energie. Při této příležitosti
jsme provedli rovněž rekonstrukci střechy, kterou jsme však hradili
z vlastních prostředků. Jsem rád, že tato budova je dnes v takovém
stavu, jaký si zaslouží a že nám dělá radost.
Dále se nám podařilo získat 2 847 173,- Kč opět ze Státního fondu
životního prostředí na akci „Svážíme bioodpad z Obce Sány“. Pod
tímto názvem se skrývá zakoupení techniky na likvidaci bioodpadu
vznikajícího na území našeho katastru. Jedná se především o
zakoupení nákladního automobilu IVECO s jednoramenným
nosičem kontejnerů, čtyř kontejnerů, každý o objemu 4 m3, dvou
sítí na kontejnery a štěpkovače LASKI s vlastním benzínovým
motorem, který je schopen štěpkovat do průměru 15 cm. Ve
spojitosti s tímto jsme zakoupili pozemek vedle Sušárny, kde jsme
začali budovat sběrný dvůr na bioodpad s možností následného
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rozšíření využití i na sběr dalších odpadů. Zde bude koncem února
postavena plechová dvougaráž o rozměru 7,5 x 8 m pro uložení
získané techniky a v současné době jsou ve výrobě nová posuvná
vrata pro zajištění tohoto objektu. O přesném fungování dvora
budete včas podrobně informováni. Touto cestou chceme vyřešit
neutěšenou situaci s vyvážením odpadu ke Brodu, kde chceme
následně provést likvidaci nepořádku a uvést pozemky do
kulturního stavu.
V současné době máme zpracovánu projektovou dokumentaci
na rekonstrukci některých místních komunikaci (ulice Dlouhá, Za
kovárnou, Boženy Němcové a Jana Čapka ze Sán). Rozpočet je dost
vysoký, takže rekonstrukce bude probíhat asi postupně. Vše zaleží
na tom, jak se nám bude dařit získat finanční prostředky. Dále
máme v nejbližší době v plánu provést vyčištění melioračních struh
na našem katastru (Bačovka a s ní spojené) a současně v rámci protipovodňových opatření provést vybagrování Rybníčku u hasičárny.
Pokud by občané měli nějaký rozumný návrh, co by bylo potřeba
vybudovat a podobně, rádi vyslechneme všechny návrhy, abychom
měli inspiraci pro další rozvoj obce.
Ještě bych rád touto cestou oznámil občanům, že veškeré
poplatky Obce Sány zůstávají ve stejné výši jako v předešlém roce
a žádné nové zatím nemáme v úmyslu zavádět. Díky obecním
poplatkům obec nezbohatne a jen to dělá špatnou náladu. Peníze
je třeba získávat z jiných míst a jiných zdrojů. Snad se nám to bude
i nadále dařit. Poplatky se vybírají na obecním úřadu v Sánech od
02.02.2015. Ještě jednou vás všechny zdravím a děkuji za pozornost
při čtení našich zpráv.
Ing. Václav Macura - starosta obce
Pořízená technika na biologický odpad
Štěpkovač Laski LS 150/27CB

Automobil Iveco DAILY 3,5 t.
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Vítězem ankety
Nymburského deníku

Vesnička roku 2014
se stala obec Sány
Cenu starostovi V. Macurovi
předala 9. října šéfredaktorka
Nymburského deníku
Milena Jínová.
Hlavní cenu do soutěže,
křovinořez, věnovala kněžická
firma Hloucal, která prodává
zahradní techniku.
V soutěži vesnička roku bylo
celkem přihlášeno 19 obcí.

Rozpis výdajů a příjmů Obec Sány

Pozvání na Želviádu
18. dubna se bude konat již 6. ročník Želviády, aneb sjíždění řeky
Cidliny. Vodáci ji sjedou na lodích od Žehuňského rybníka až na
soutok Labe s Cidlinou. V Sánech u splavu bude od sánských hasičů
připraveno občerstvení i ohřátí u ohně. Případní zájemci o sjetí
Cidliny najdou podrobnosti na internetu zelviada.webnode.cz
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Zprávy z naší obce
Ještě k výsledkům komunálních voleb, které se konaly
ve dnech 10. a 11. října 2014.
V Sánech byli zvoleni:
Jméno
Věk
Strana
Hlasů
Ing. Václav Macura
45 Sdružení nezávislých kand. č.1 243 (13,72 %)
Jaroslav Beran
47 Sdružení nezávislých kand. č.1 231 (13,04 %)
Marie Žďárská
52 Sdružení nezávislých kand. č.1 225 (12,70 %)
Michaela Piroutková 48 Sdružení nezávislých kand. č.1 212 (11,97 %)
Ilona Eliášová
50 Sdružení nezávislých kand. č.1 209 (11,80 %)
Libor Havlůj
42 Sdružení nezávislých kand. č.1 175 (9,88 %)
Karel Vytlačil
59 Sdružení nezávislých kand. č.1 173 (9,76 %)
Vratislav Hloucal
35 Sdružení nezávislých kand. č.2 122 (30,27 %)
Radek Muzikář
39 Sdružení nezávislých kand. č.1 118 (6,66 %)

Volební účast v Sánech: ze 418 voličů volilo 268, což bylo 64,11 %.
V komunálních volbách byla celkem volební účast 43%.
Zisk hlasů v procentech: Nezávislí 73,45%, ČSSD 6,08%, KDU-ČSL
6,05%, KSČM 3,93%, ODS 3,6%, ANO 2,52%, STAN 2,1%, TOP
09 1,23% hlasů, ale ve většině velkých měst zvítězilo hnutí ANO.

Na slavnostním zasedání byli zvoleni: starosta Ing. Václav Macura,
zást. starosty Marie Žďárská, členové: Michaela Piroutková, Ilona
Eliášová, Karel Vytlačil, Libor Havlůj, Jaroslav Beran, Radek
Muzikář, Vratislav Hloucal.
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Zprávy z okolí
Výstava žehuňských kronik v Žehuni v kulturní místnosti domu
čp. 11 byla zahájena 4. října a skončila 11. října. Výstava se konala
při příležitosti ukončení 55letého působení pí učitelky Ludmily
Tvrdíkové ve funkci kronikářky.

Výlov Žehuňského rybníka se konal ve dnech 14. -16. října,
čerstvé ryby bylo možné zakoupit na hrázi rybníka. Největší škody
na rybníce působí chránění kormoráni, mnoho ryb uloví, ale
mnohem více ryb poraní a ty pak uhynou. Po zamrznutí rybníka,
také páchají veliké škody sportovním rybářům na Cidlině.
V Dobšicích se konal 24. října v komunitní místnosti Dýňový den
se strašidly. Proběhlo dlabání dýní i malování na obličej a konal se
lampionový průvod.
Drakiády pořádali 25. října v Ovčárech i ve Velkém Oseku a 26.
října v Jestřábí Lhotě.
Sbor dobrovolných hasičů v Libici nad Cidlinou pořádal
Hasičskou taneční zábavu 15. listopadu v místním kulturním domě,
hrála skupina ESO z Kolína.
Tradiční Poslední leč pořádalo MS Cidlina 29. listopadu na
Hradčanech v kulturním domě Beseda, k tanci hrála skupina ESO.
Obecní úřad v Opolanech pořádal 4. prosince před budovou OU
mikulášskou nadílku s rozsvícením vánočního stromu, v programu
vystoupily děti z opolanské mateřské školy.
Ochotníci z Opočnice sehráli 6. prosince premiéru pohádky
Honza málem králem v místním sále hostince U českého lva s velkým
-6-

úspěchem. Ještě se konala UV párty s malováním na obličej.
V celostátní akci Deníku: „Česko zpívá koledy“ 10. prosince,
zpívali lidé v několika obcích i městech a také na návsi v Opočnici.
V Žehuni se konal 20. prosince Adventní benefiční koncert
v kostele sv. Gotharda. Účinkoval: Malý chrámový sbor z Opočnice
s doprovodem kláves, houslí a flétny pod vedením Věry Blažkové.
Novoroční pochod již podeváté od OU Opolany do restaurace
v Opolánkách pořádala i s občerstvením obec Opolany.

Kultura
Obecní úřad Sány pořádal navečer 29. listopadu před kostelem
sv. Ondřeje zahájení Adventu s rozsvícením Betlému, starosta obce
Ing. Václav Macura popřál k vánočním svátkům a zastupitelé nabídli
občerstvení. Slavnost byla provázena programem dětí z mateřské
školy a vánoční koledy krásně zazpívala skupina Privatissima.
Mikulášskou nadílku s rozsvěcením vánočního stromu pořádali
zastupitelé obce na místním hřišti 6. prosince. Děti z mateřské školy
měly pěkné vystoupení, potom všechny děti obdržely od Mikuláše
dárky a pro dospělé zastupitelé připravili svařené víno.
Také po obci chodil dětem nadělovat Mikuláš s Andělem i čertem.

Dříve narození byli pozváni do Myslivny 7. 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 hrála hudba
Miloše Petráška a zpívaly Jana Vaňková a Vanda Švolbová.
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Autobusový výlet 4. října

na zámek Konopiště

a také do pivovaru Kácov
pořádala Obec Sány .

Foto Beranovi
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Slavnostní zahájení Adventu pořádala Obec Sány
29. listopadu naproti kostelu sv. Ondřeje, krásné vystoupení
měly děti z mateřské školy s učitelkami
a pěvecký sbor Privatissima z Kolína
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Mikulášská nadílka na místním hřišti 6. prosince
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Předvánoční posezení 7. prosince s dříve narozenými v Myslivně
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Činnost TJ
Podzimní část fotbalové sezóny skončila pro naše mužstva takto:
dospělí přezimují na prvním místě s 25 body a skóre 39:13. K jediné
ztrátě bodů došlo pouze doma s Vrbicí, kde jsme remizovali 2:2.
Žáci po počátečních problémech, způsobených malým počtem žáků,
kdy se rozhodovalo, zda soutěž přihlásit, skončili na pěkném
sedmém místě s 15 body a skóre 27:34. Garda Sány sehrála čtyři
zápasy, bohužel bez jediného vítězství, takže na jaře má co
napravovat.
A3C – OS IV. C

E1A – Okresní přebor žáci

V sobotu 13.12.2014 se uskutečnila výroční členská schůze, za
účasti 40 členů TJ Sokol Sány a pozvaných hostů.
Na místním hřišti se dne 31.12. 2014 konal tradiční silvestrovský
fotbálek. Na čerstvě napadlém sněhu se prohánělo 25 fotbalových
nadšenců. K rozloučení s rokem 2014 a přivítání roku 2015 se večer
uskutečnila Silvestrovská zábava, hrála skupina AZ Band.
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Na závěr bych rád všechny občany pozval na Sportovní ples,
který se koná 7.2.2015 ve společenském domě v Sánech. K tanci a
poslechu hraje skupina Unikát.

Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost SDH
Posvícenskou zábavu pořádal náš sbor 1. října ve Společenském
domě, k tanci a poslechu hrála skupina Eso.

Na hasičárnu nám namaloval pan Aleš Brunclík označení budovy
Hasičská zbrojnice, znak a letopočet založení sboru.

Práce na hasičské tatře pokračují, již byla nastříkána a zbývá
instalace ještě dalších přídavných světel a drobných doplňků.
Technická kontrola na Avii i na Tatře proběhla zdárně 5. prosince.

Josef Skála starosta SDH Sány
- 14 -

Činnost hokejového družstva Sány
Sezóna 2014-2015 je v plném proudu. Máme za sebou první
polovinu soutěže, která se v letošním ročníku hraje čtyřkolově.
S každým soupeřem tedy odehrajeme 4 zápasy a celkem 24 utkání.
Na čele tabulky se usadil tým Žabonosy B, který má asi nejkompaktnější mužstvo a podávají vyrovnané výkony. Pro náš tým je příznivé,
že se střídavě pohybujeme na druhém a třetím místě, kde se bude
zřejmě o konečné umístění bojovat až do samotného závěru soutěže.

Sponzoři týmu

Obec Sány

Naším cílem je umístění do třetího místa, což by pro nás bylo
uspokojivé a myslíme, že i poděkováním našim sponzorům a
fanouškům, kteří nás stále jezdí povzbuzovat a fandit. O to větší je
naše inspirace v jednotlivých zápasech, že i přestože se nám někdy
nedaří, jsou fanouškové stále věrní a podporují nás.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Tým silničních motocyklů Sány
Druhá sezóna ve spojení AAB Racing Teamu a Marka Červeného
je už daleko za námi. Cíl, který jsme si před začátkem roku 2014
stanovili, je splněn a tak jsme na konci loňské sezóny mohli oslavit
titul mistra ČR a
celkově 3. místo v
Evropském
šampionátu IRRC,
které samo o sobě
znamenalo velký
úspěch pro České
barvy.
Zima je pro naše
závodění jen
krátkou pauzou,
ve které si všichni chvíli odpočineme, abychom načerpali síly na
další složité plánování a přípravy. Protože se v motocyklovém světě
nesmí nic podcenit, už teď běží všechny přípravy, včetně motocyklu
a plánu závodů pro rok 2015. Po uzavření spolupráce s týmem
Intermoto jsme se rozhodli dál sedlat stroj Kawasaki s novinkou
tovární podpory Kawasaki Europe. V roce 2015 se chceme zase
posunout o krok dál, a proto se budeme dál účastnit mistrovství ČR
a mistrovství Evropy. Novinkou v kalendáři letošní sezóny je závod
v Japonském Macau, který bude pro celý tým vyvrcholení celé
sezóny. První testování nás čeká už na začátku března v Aragonu.
Všechny v týmu nás potěší, když se s některými z Vás budeme moci
potkat v depu.
Držte palce

Luboš Bulíček – člen týmu

Činnost ČRS
Konec září byl ve znamení výlovu Nádrže v Sánech, který proběhl
27.9.2014. Sloveno bylo celkem 1 600 ks kapra K2 a 600 ks amura
Am2. Ryby byly převezeny na rybník Badra, kde budou přes zimní
měsíce komorovány a na jaře vysazeny do revíru.
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V říjnu bylo do revíru vysazeno 500 ks candáta, který v našem
revíru velmi dobře prosperuje a dosahuje i značných rozměrů, o
čemž svědčí úlovkové lístky, které jsou každý rok vyhodnocovány.
Dále byl na Lánské strouze Výzkumným ústavem vodohospodářským
T. G. Masaryka proveden kontrolní odlov elektrickým agregátem,
jehož cílem bylo na Lánské strouze prokázat výskyt piskoře
pruhovaného. Odlov trval cca 20 minut a za tuto dobu bylo uloveno
40 ks ryb, mezi kterými byli okouni, tloušti, plotice, cejni, hořavky a
hrouzci. Piskoře pruhovaného se při tomto kontrolním odlovu ulovit
nepodařilo, nicméně v lokalitě u Opolan se stále vyskytuje.
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 dopadla na výbornou a další nás
čeká v listopadu 2015. Dále jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady
odeslali hlášení o počtu volavek a kormoránů ulovených v našem
revíru. Celkem bylo v roce 2014 uloveno 34 ks kormoránů a 12 ks
volavek.
Prosinec byl spojen s tvorbou termínů na vydávání nových
povolenek na rok 2015, termínů brigád, které se již teď nalézají na
našich webových stránkách http://mo-crszehun.webnode.cz.
Důležitý termín, který by si měl každý rybář poznamenat do svého
kalendáře, je termín výroční členské schůze. Ta se bude konat dne
7.3.2015 od 14:00 hodin v sále místního šenku v obci Dobšice. Účast
členů MO Žehuň na této výroční schůzi je nutná z důvodu volby
nových členů výboru ČRS MO Žehuň, informovanosti o dění v MO,
brigádách, atd. U příležitosti nově odbahněného Dobšického ramene,
jsme se rozhodli na tomto úseku našeho revíru uspořádat rybářské
závody, které se budou konat dne 25.4.2015. Rybářské závody se
nyní připravují a veškeré podrobnosti budou s časovým předstihem
zveřejněny na našich internetových stránkách a na plakátech
obecních vývěsek v okolí našeho revíru. Rybářskými závody
důstojně zahájíme znovu naplno využívání Dobšického ramene,
které bylo po několik let značně zaneseno sedimentem z Žehuňského
rybníka.
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.
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Dovolte, abych vám jménem svým a jménem českého rybářského
svazu MO Žehuň popřál do Nového roku 2015 mnoho zdraví, lásky
a dobré nálady.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
dárky od Ježíška už jsou dávno rozbalené, ale těšení na splněná
přání a vánoční svátky probíhalo v naší MŠ už od měsíce listopadu.
Začali jsme výrobou papírových přání a stromečků ze šišky. Děti
ochotně pomáhaly vystřihovat i nalepovat papírové ozdoby a
přilepovat šišky.

V období tří týdnů se naučily hodně básniček i písní. Veřejná
vystoupení dětí začala rozsvícením Betlému v obci Sány. Dne
30.11.2014 se sešli – děti, rodiče a občané ze Sán i okolních obcí.
Účast dětí z MŠ byla velká a rodičům patří poděkování. Holčičky
i chlapci měli na čepicích svítící řetězy, které dokonale navodily
předvánoční atmosféru. Také hra koled na zvonky utvrdila všechny
přítomné, že nastal adventní čas. Jako každý rok se začátkem
prosince objevili u místního hřiště čerti, malí i velcí. Vylezli z pekla
ven a přednášeli říkanky o čertech. Nechyběl ani čertí tanec. Za
odměnu dostali čertíci dobroty od OÚ Sány.
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Velkou pochvalu bych chtěla prostřednictvím tohoto příspěvku
poslat dětem a rodičům, kteří přišli v neděli dne 7.12.2014 do
Myslivny – Baruška a Andrejka Holcmanovy, Matyášek Hraběta,
Karolínka Stará, Sabinka Syrová, Julinka Šafářová, Jiřík Žižka.
Chybět nesměla ani vánoční besídka v MŠ. Děti chtěly své rodiče,
prarodiče i příbuzné potěšit vánoční pohádkou a tak se proměnily
v různá zvířátka. Díky této pohádce se všichni přítomní dozvěděli,
proč se o Ježíška staral právě oslík a voleček. Děti byly moc šikovné
a z předvánočního setkání ve školce si právem od všech dospělých
zasloužily velkou pochvalu a pusu.

Vánoční besídku nám ve školce zpříjemnil vánoční stromeček od
pana J. Žďárského. Stromeček nám každoročně pan Žďárský daruje.
V závěru příspěvku děkuji panu Žďárskému a občanům, kteří
školku obdarovávají v průběhu celého roku. Všem čtenářům přeji
v novém roce hodně spokojenosti.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé do konce roku:
Narození:
18.11. Sofie Bydžovská ul. Dlouhá čp. 187
11.12. Antonín Váša ul. J. Čapka čp. 277
Přistěhovali se:

Iveta Řezníčková
Jaroslav Niederle
Markéta Vondrušková
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ul. 9. května čp. 90
ul. 9. května čp. 90
ul. Družstevní čp. 3

Odstěhovali se:

Jaroslav Mareš
Jana Marešová
Pavel Smejkal
Lucie Posejpalová
Lenka Soukupová
Darina Andresová
Ladislav Charvát
Daniel Charvát

ul. Dlouhá čp. 125
ul. Dlouhá čp. 125
ul. Krátká čp. 54
ul. Bačovská čp. 73
ul. 9. května čp. 19
ul. 9. května čp. 232
ul. Dobšická čp. 240
ul. Dobšická čp. 240

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
23. 11. pí Miloslava Bartáková ul. Dobšická čp. 51

ve věku 93 let

Významná jubilea našich občanů v roce 2015:
02. března p. Král Jaroslav
17. března pí Beranová Marie
02. dubna pí Vorlická Miloslava
01. května p. Kudrasvili Ernest
12. května pí Mejzrová Zdenka
11. června p. Niederle Jaroslav
26. června pí Svobodová Božena
27. září
pí Prokešová Iva
06. listopadu p. Vrbenský Vlastimil
11. listopadu pí Králová Božena
14. listopadu pí Veselá Ludmila
16. prosince pí Šamšová Marie

ul. Dobšická
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Bačovská
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. Družstevní
ul. Dlouhá
ul. Dobšická
ul. 9. května
ul. 9. května

80 let
70 let
70 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
70 let
70 let

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
Skutečný stav k 31.12.2014 - v Sánech bylo 486 obyvatel.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Na domech patřících obci namaloval pan Aleš Brunclík označení:
na budovu našich zastupitelů nápis Obecní úřad,

na domě čp. 9 - Společenský dům i se Sánským znakem,

a na budovu bývalé školy - kadeřnictví a obchod potravin COOP.
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Rolnicko-čtenářská besídka byla založena v roce 1888
díky jí se šířila všeobecná vzdělanost do vsi. Měla vliv na rozvoj
včelařství, ovocnictví, drůbežnictví, ale i dobytkářství a polního
hospodaření. Spolek sdružil uvědomělé zemědělce, horlivé čtenáře,
písmácké duše a pokrokové zemědělce, kteří chtěli zvelebit své
hospodářství a poznat co nového je ve světě. Vzdělávací činnost měla
oporu v místních učitelích a panu faráři. Pořádali přednášky, výlety,
exkurse, dožínkové slavnosti, plesy a veselice.

Rolnicko čtenářská besídka byla kolébkou družstev
Vůdci pokroku v Sánech byli učitelé, přijímali výborové
funkce a dokázali přesvědčit občany o výhodách družstev, i když
se našli i odpůrci.
Na půdě besídky vznikla družstva: Vodní na meliorace
a úpravu břehů Cidliny v r. 1889, Rolnické v r. 1899, Honební
v r. 1891, Strojní v r. 1906, Hospodářské lesní v r. 1908 a Družstvo
pro pojišťování dobytka v r. 1911.
Rolnicko čtenářská Besídka v Sánech vykonala velmi mnoho
ve prospěch celé obce, zasloužil se o to hlavně její dlouholetý
jednatel Václav Vokoun. Byla zrušena v r. 1945 po 57 letech.
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Založení Raiffeisenky (Kampeličky) pro Sány a okolí
Farář Jan Chlupáč, později první předseda kampeličky, přišel
s návrhem založení Raiffeisenky (Kampeličky) pro Sány a okolí.
Již v roce 1897 založili sánští spořitelní spolek Kampeličku,
začínala se 64 členy, z nich bylo 14 vkladatelů a vypůjčovatelů bylo 43.
Vloženo bylo 8 tisíc a musela si půjčit 5 tisíc, aby uspokojila všechny,
kteří chtěli úvěr. Koncem roku 1925 měla kampelička již 228 členů
a přes 1 a půl milionu vkladů. V roce 1934 bylo 241 členů, na 3
miliony vkladů a přes 100 tisíc korun zápůjček. Levný úvěr umožnil
kupování parcel a stavbu vlastních domků.
V září 1938 byla dostavěna u rybníčka nová jednopatrová
budova Kampeličky.

Malozemědělec kolář František Ouředník navrhl v roce 1899,
aby se v Sánech zřídila sušárna na družstevním podkladě.
Pokračování příště.
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Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2015
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

15.01.2015 v 18.00 hod.
12.02.2015 v 18.00 hod.
12.03.2015 v 18.00 hod.
16.04.2015 v 18.00 hod.
07.05.2015 v 19.00 hod.
04.06.2015 v 19.00 hod.

Červenec – 16.07.2015 v 19.00 hod.
Srpen –
12.08.2015 v 19.00 hod.
Září –
10.09.2015 v 19.00 hod.
Říjen –
08.10.2015 v 19.00 hod.
Listopad – 19.11.2015 v 18.00 hod.
Prosinec – 16.12.2015 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 2015 v obci Sány zůstávají stejné jako
v roce 2014. Poplatky můžete hradit od 2. února na Obecním úřadě.
Upozornění Středočeských vodáren
Je snadné po smažení olej vylít do kanalizace. Bohužel si nikdo
neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází
k jeho usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační
přípojky a kanalizace. Což má za následek omezenou průtočnost
v potrubí. Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a
kanalizace hradí vlastník kanalizační přípojky. Stejný problém
s ucpáním kanalizační přípojky způsobují domácí kuchyňské drtiče.
Při vypouštění takto znečištěné odpadní vody se odběratel vystavuje
sankcím až do výše 15 000 Kč nebo i přerušení odvádění odpad. vod.
Cena pitné vody od 1. 1. 2015 bude 39,68 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 41,00 Kč/m3, ceny jsou včetně 15% DPH.
Na Oficiálních internetových stránkách Obce Sány má kdokoli
možnost si prohlédnout zprávy z úřední desky, novinky, dále plno
fotografií z obce i okolí, z historie, z kulturních akcí pořádaných
zastupiteli, z mateřské školy, z činnosti spolků, služby v obci atd.
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