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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil na začátku nového roku
a popřál všem ještě touto cestou hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v roce 2011.
Letošní zima, jak se zdá, nás asi opět všechny trochu potrápí, ale
začínáme si již pomalu zvykat, že přicházejí zimy se vším, co k zimě
patří. Rád bych při této příležitosti požádal majitele automobilů,
kteří parkují před domy, aby v případě sněhové nadílky parkovali
tak, aby bylo možno bez větších problémů provádět řádné
odhrnování sněhu. Předejdeme tím zbytečným nepříjemnostem.
Letos přicházíme již se čtvrtým ročníkem (od r.2008) „Obecního
zpravodaje“, kde se snažíme poskytovat co nejvíce informací z
dění v obci. Dle ohlasů občanů zjišťujeme, že vydávání zpravodaje
je přijímáno kladně a mnoha občany je vyhledáván, což velice těší
všechny, kdo na zpravodaji pracují. Největší poděkování patří
samozřejmě jeho duchovnímu otci panu Josefu Skálovi staršímu.
Informace o dění v obci je možno rovněž získávat sledováním
vývěsek u obecního úřadu, obecních webových stránek
( www.obecsany.cz ), kde je i možnost zaslání písemného dotazu
(navigace: nalevo nad obrázkem v záložce kontakty, nahoře nad
obrázkem vpravo – napište nám), nebo přímo u nás na obecním
úřadě. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Aktuální informace k žádostem o dotace: Jak jistě sledujete sami,
je stále obtížnější získávat další finanční prostředky na rozvoj obce.
Finance docházejí a stát se snaží šetřit, kde může. Jak se říká, kde
nic není ani smrt nebere. Přesto se snažíme žádosti o dotace podávat
a snažit se o jejich získání.
20.07.2010 byla podána žádost o dotaci z programu MŽP (Životní
prostředí) „Zelená úsporám“ na zateplení bývalé školy. Naše žádost
byla akceptována – nyní čekáme na rozhodnutí, komu budou dotace
přiděleny. S touto akcí bychom rádi provedli i opravu střechy a
okapů.
21.12.2010 byla opakovaně podána žádost o dotaci z programu
Středočeského kraje FROM na rekonstrukci obecní budovy č.p. 9
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(bývalá Havelkova hospoda). Výsledky budou oznámeny v jarních
měsících.
Do konce ledna budou podniknuty potřebné kroky k opětovnému
podání žádosti o vybudování kanalizace a ČOV v obci Sány,
tentokrát na Mze (Ministerstvo zemědělství). Rozhodli jsme se
využívat všech možností a tuto žádost podávat všude, kde je to
možné a kde jsou přijatelné podmínky pro obec. Nebudeme spoléhat
pouze na jednu instituci.
V současné době vrcholí práce na zajištění potřebných podkladů
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci
„ Revitalizace Staré Cidliny “. Nyní jsme ve fázi žádosti o stavební
povolení. Věřím, že vše půjde, jak má a žádost podáme v nejbližším
vyhlášeném termínu.
Ing. Václav Macura - starosta obce
Obec Sány připravuje v nejbližší době tyto akce: 5. února bude
pořádán zájezd na hory. Bližší informace již byly vyhlášeny místním
rozhlasem. V únoru se bude také konat dětský karneval v Myslivně,
termín bude ještě upřesněn. Ples obcí na Hradčanech bude pořádán
12. března. Na březen je plánován zájezd do divadla, čas a termín
bude včas oznámen.

Zprávy z okolí
Výlov největšího středočeského rybníku - Žehuňského se konal
ve dnech 19. až 21. října. Většina ryb byla prodána až na vánoce, ale
návštěvníci si mohli ryby zakoupit i při výlovu na hrázi. Kronikářka
obce pí Tvrdíková zajišťovala prohlídku barokní kostnice s výkladem.
Myslivecké sdružení Cidlina pořádalo 27. listopadu v kulturním
domě „Beseda“ na Hradčanech tradiční „Poslední leč“. K tanci
hrála skupina „Levou rukou“. Pro tanečníky byl přistaven autobus.
Tradičně se v Opolanech uskutečnil 15. prosince v evangelickém
kostele Vánoční koncert. Vystoupil Pěvecký sbor ZŠ v Libici n. C.
a zazpívaly i děti opolanské Mateřské školy. Průvodní slovo při
koncertu měl ev. farář M. Zikmund i starostka obce I. Stránská.
V Žehuni v kostele sv. Gotharda se konal 19. prosince Adventní
koncert. Vystoupila Eva Podvalová s hudebním doprovodem Petra
Štěpána. Zazněly známé koledy a vánoční písně.
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Novoroční pochod Naším krajem připravilo vedení obce Opolany.
Start byl u OU Opolany a občerstvení v cíli u hospody v Opolánkách.

Zprávy z naší obce
Volby do zastupitelstva obce se konaly 15. - 16. října roku 2010.
Voliči měli na výběr ze dvou sdružení nezávislých kandidátů, celkem
z 16ti kandidátů. Volební účast byla 60,41%. Všichni členové
dřívějšího zastupitelstva, kteří kandidovali v těchto volbách, byli
opět zvoleni. Již nekandidovali: Ing. Oldřich Beneš, Mgr. Bohdana
Glierová a pí Hedvika Skálová.
Zvoleni byli: Ing. Macura Václav - 204 hl., Žďárská Marie - 201 hl.,
Beran Jaroslav - 193 hl., Michaela Piroutková - 186 hl., Ing. Ontlová
Romana - 159 hl., Havlůj Libor - 146 hl., Vytlačil Karel - 136 hl.,
Andres Miloslav - 121 hl., Bulíčková Ilona - 110 hlasů.
Na ustavujícím zasedání, které se konalo 8. listopadu na OÚ
Sány, byli zvoleni: starosta obce Ing. Václav Macura, místostarosta
pí Marie Žďárská, předseda finančního výboru pí Michaela
Piroutková, předseda kontrol. výboru Ing. Romana Ontlová,
předseda kulturního výboru pí Ilona Bulíčková.
Volby do senátu v roce 2010
Voleb do senátu se celkem zúčastnilo v prvním kole 44,59 % a ve
druhém kole 24,64 % voličů. Do senátu bylo zvoleno 12 členů ČSSD
a tím získala tato strana v senátu většinu. ODS získala 8, ale ztratila
10 mandátů.
Ve druhém kole voleb do senátu obdržel v Sánech Ing. Josef
Táborský za ČSSD - 42 hlasů a MVDr. Jiří Liška za ODS - 23 hlasů.
Volební účast v Sánech v prvním kole do senátu byla 40,86 %
a ve druhém kole 16,46 %.

Činnost v kostele sv. Ondřeje
V kostele sv. Ondřeje byla 25. prosince sloužena Vánoční mše
a také byla dána možnost k prohlídce nového betlému i k návštěvě
kostela.
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Činnost TJ
Po podzimní části je mužstvo dospělých na 8. místě se skóre 22:27
a 15 body, žáci se nacházejí na 7. místě se skóre 11:21 a 8 body.
U žáků je toto umístění velmi dobré, protože došlo ke sloučení dvou
soutěží. Věřím, že v jarní části soutěže dojde ke zlepšení obou
mužstev, ale hlavně u dospělých.
31.10.2010 sehrála „Stará garda Sány“ poslední zápas na domácím
hřišti a v příjemné posvícenské atmosféře porazila Žíželice 4:2.
Výroční členská schůze se konala 4.12.2010 v Myslivně, které se
zúčastnilo 40 členů TJ Sány. Hlavním úkolem pro rok 2011 bude
akce „Oslavy 50 let založení fotbalu v Sánech“.

„Tradiční silvestrovský fotbálek“ proběhl 31.12.2010 v 10.00 hod.,
na který se dostavilo 25 hráčů všech věkových kategorií. Výsledek 5:5
nebyl důležitý, ale atmosféra tohoto klání je každým rokem
příjemným ukončením fotbalové sezóny.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost SDH
V novém zastupitelstvu obce náš sbor budou zastupovat členové:
Žďárská Marie, Beran Jaroslav a Havlůj Libor.
Se sběrem nebezpečného odpadu jsme pomáhali 13. listopadu v
počtu 14 členů a při tom jsme provedli sběr železného šrotu.
Naši hasiči se zúčastnili stavění vánočního stromu na hřišti a
pomáhali obecnímu úřadu 4. prosince při Mikulášské nadílce a také
11. prosince na Předvánočním posezení s dříve narozenými.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Kultura
Obec Sány pořádala 4. prosince
na místním hřišti rozsvícení
vánočního stromu
s Mikulášskou nadílkou pro děti

Přítomné přivítal Mikuláš, anděl i čerti. Ze všech dětí ze školky se
stali.čertíci (dostali růžky). Děti přednesly básničky a dostaly dárky,
pro dospělé bylo na zahřátí připraveno svařené víno.
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Předvánoční posezení
s dříve narozenými pořádala
Obec Sány 11. prosince
v „Myslivně“

Starosta obce Ing. V. Macura popřál přítomným vše nejlepší, děti
ze školky zarecitovaly básničky a k tanci zahrála hudba p. Petráška.
Ilona Bulíčková - předsedkyně kulturní komise
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Čarodějnice 30. dubna

Staročeské máje 15. května
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Dětský den 29. května

Rozloučení s prázdninami 5. září

Mikuláš 4. prosince

Setkání s dříve narozenými 11. prosince

Foto Hedvika Skálová
Tyto i další fotky z akcí i z obce od roku 2008 je možné okopírovat z CD
z ročních výtisků Obecních kronik, které jsou k zapůjčení v Obecní knihovně.
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Činnost hokejového družstva Sány
Nové dresy má již mužstvo se Sánským znakem.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Last Minut
Sány
Křečhoř
Ovčáry
Kutná Hora
Volárna
Vikingové
Libice
Velký Osek
Libodřice
Dolní Chvátliny
Rožďalovice

VHL po 17. kole
Kolo
V R
12 12 0
14 11 0
13 10 1
14 10 1
13
8 0
11
7 0
14
5 0
13
4 2
13
3 1
13
2 1
13
1 0
12
1 0

P
0
3
2
3
5
4
9
7
8
10
12
11

VB
162
121
117
120
89
71
87
66
58
39
15
27

IB
59
48
46
62
71
52
105
96
69
101
120
150

Body
36
33
31
31
24
21
15
14
10
7
3
3

Rozdíl
103
73
71
58
18
19
-18
-30
-11
-62
-105
-123

V první polovině sezony družstvo Sán prohrálo 3 zápasy, osm
jich vyhrálo, v tabulce se pohybuje mezi druhým a třetím místem.
Nyní se nacházíme po 17. kole na druhém místě.
Jan Hanuš kapitán mužstva
Činnost ČRS
Prodej povolenek se konal v Sánech 15.1. a 29.1., v Žehuni 8.1.
a 22.1. Místo a čas konání Výroční členské schůze bude včas
oznámen.
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 10.12. 2011
Sány – Kolín (nádraží)
Kolín (nádraží) - Sány
04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.30 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
06.05 hod., jezdí PO-PÁ
05.50 hod., jezdí PO-PÁ TPCA
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
06.08 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., jezdí PO-PÁ *
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
07.13 hod., jezdí PO-PÁ
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
17.30 hod., jezdí PO-PÁ
13.28 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ
16.23. hod., jezdí PO-PÁ *
18.00 hod., jezdí PO-PÁ
17.17 hod., jezdí PO-PÁ
17.50 hod., jezdí PO-PÁ TPCA
19.17 hod., jezdí PO-PÁ
* jede přes V. Osek
Sány – Poděbrady (nádraží)
Poděbrady (nádraží) - Sány
04.58 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
05.27 hod., jezdí PO-PÁ
05.50 hod., od OÚ, jezdí PO-PÁ až NB nádr.
06.53 hod., jezdí PO-PÁ
06.35 hod., od OÚ, jezdí PO-PÁ až NB nádr.
10.40 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
12.41 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.27 hod., jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ x
17.50 hod., od OÚ, jezdí PO-PÁ až NB nádr.
18.57 hod., jezdí PO-PÁ
18.35 hod., od OU, jezdí PO-PÁ, NE až NB nádr.
x - má několik omezení
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
04.45 hod., 05.35 hod., 12.55 hod., 16.45 hod.
Pozor, jízdní řády autobusů budou patrně k 1. 2. 2011 změněny,
změny zatím nejsou k dispozici.

Vlakový jízdní řád na rok 2011 .
Sány – Velký Osek
04.53 hod., jede v prac. dny
06.22 hod., jede v prac. dny
06.54 nejede 25.,26.XII., 1.I.
08.54
12.54
14.54
16.54
18.54 nejede 24.,31.XII
21.28 nejede 24., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05.08 hod., jede v prac. dny
05.55 hod., jede v prac. dny (Dobšice)
07.01
09.01
13.01
15.01
17.01 nejede 24.,31.XII
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
20.57 nejede 24., 31.XII. (Dobšice)
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Mateřská škola Sány
V naší školce se stále něco zajímavého děje. Není tomu jinak ani
v nejbližších měsících před nejkrásnějšími svátky v roce Vánocemi.
Na výlet jsme jeli do mlýna Davídkov (Hryzely u Zásmuk). To
byla krása. Děti si vyrobily různé ozdůbky, pojedly bramboračku
vařenou přímo čertíkem, zazpívaly si a zatančily u živého betlému
a pohladily si oslíka i jiná zvířátka. Zajímavé bylo věštění z hrníčků,
kde na všechny čekalo jen to nejlepší.
Na příchod Mikuláše a čerta jsme byli pozváni do mateřské školy
v Jestřabí Lhotě. Přiletěl tam čert Zachariáš se spoustou písniček,
při nichž děti skákaly a dováděly, i když v některých byla strachy
malá dušička. Za zvonění zvonečku a naprostého ticha vstoupil
Mikuláš se spoustou dobrot, kterými všechny děti podělil.

A pomalu se blížil den, kdy se rozzáří na místním hřišti stromeček.
To bylo těšení, ale taky strachu, aby čert někoho neodnesl do pekla.
Děti se s nadšením učily básničky a písničky. Ten den mrzlo, jen
praštělo. Vše bylo pokryto sněhem a ojíněné větve stromů se třpytily
jako v pohádce. Stromeček zářil do tmy a spolu s koledou nastolil
nostalgickou atmosféru. Cestičkou z nebe sestoupil Mikuláš a
všechny přítomné děti obdaroval.
Děti také rády potěšily svými básněmi a písněmi babičky,
dědečky a ostatní dříve narozené na jejich předvánočním posezení.
V naší školce jsme se se starým rokem rozloučili besídkou pro rodiče
a rodinné příslušníky. Všechny přítomné jsme pohostili cukrovím, co
děti napekly a čajem „pro dospělé“. Příjemně se sedělo a povídalo až
do podvečera. A teď už jen to čekání na dárečky pod stromečkem.
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Až rozzáří se světla svíček,
až zpěvy zazní u jesliček,
až narodí se Kristus pán,
ať tiše vstoupí taky k Vám
a svou maličkou dlaní
udělí Vám požehnání.
Vše nejlepší do nového roku přejí všichni z naší mateřské školky
učitelka Ilona Bulíčková
Významná jubilea našich občanů v tomto roce:
2. února
pí Špinková Marie
ul. Družstevní 70 let
26. března pí Bulíčková Jana
ul. Bačovská 70 let
31. května pí Vrbenská Zdeňka ul. Dlouhá
75 let
14. června p. Procházka Josef
ul. Bačovská 75 let
26. června pí Mejzrová Marie
ul. Dlouhá
70 let
26. června pí Žižková Olga
ul. B. Němcové 70 let
30. srpna
pí Lejsková Mária
ul. Krátká
75 let
7. září
pí Horynová Irena
ul. 9. května 75 let
19. září
p. Veselý Jiří
ul. 9. května 70 let
28. září
p. Tůma Josef
ul. Dlouhá
75 let
30. září
pí Krejčíková Eva
ul. 9. května 80 let
22. října
pí Bartáková Miloslava ul. Dobšická 90 let
24. listopadu pí Smutná Věra
ul. Dobšická 92 let
20. prosince pí Procházková Marie ul. Bačovská 70 let
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.
Obyvatelé od října do konce roku:
Odstěhoval se: Stanislav Holman
Přistěhovali se: Pavel Kalinec
Jiří Bohunek
Vladimíra Černocká

ul. Dlouhá čp. 159
ul. B. Němcové čp. 203
ul. 9. května čp. 135
ul. 9. května čp. 15

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
11. 10. p. Ján Rapsa ul. Dobšická čp. 83 - chalupář
ve věku 83 let
24.11. pí Miloslava Hodboďová - ul. 9. května čp. 90 ve věku 66 let
Ivona Procházková matrikářka OU .
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Z pověstí a záznamů o tvrzích v okolí Sán
Doklady historického vývoje našich slovanských předků
jsou hradiska rozkládající se na strategicky výhodných polohách
kmenových území. O nich se dovídáme z pověstí, ze sporých
písemných pramenů a z archeologických nálezů.

Kresba pouze pro ilustraci

Nedaleko místa kde mohutný proud Labe přijímá vody říčky
později zvané Cidlina v dobách bájného knížete Kroka nechala
Libuše vybudovat hrad Libec a město Libici. Osada je doložená
v 6. století a hradiště vybudované kmenem Zličanů je dokladováno
v 8. století. Slavníkovci byli vyvražděni přemyslovskými vojáky
za pomoci Vršovců roku 995. Ten samý den prý vypálily zdivočelé
hordy Choťovskou tvrz i všechny tvrze okolní. V roce 1108 byli
vyvražděni Vršovci z příkazu knížete Svatopluka z rodu Přemyslovců.
Vrch Oškobrh byl vykládán jako Ptolemaiův Askiburgion
v překladu „Jasanová hora“ (Ptolemaiova mapa z druhého století),
sloužil jako hradiště Keltů a později i Slovanů (prehistorické sídliště
Na hřebínku, hradiště Na kostelíčku).
Z Dobšic prý pocházely tři sestry a každá z nich vlastnila jednu
tvrz. Jedna tvrz stávala pod Báňským kopcem Stará Báň, druhá
byla v Choťovicích ta se jmenovala Bezdíkov (z jiného zdroje zvaná
Plužina) a třetí v Dobšicích v místě, kde se říká Na Dvořišti.
O tvrzi Badry, pánů Baderských z Oujezda a tvrzi zvané Orlov,
Orelských ze Sán bylo napsáno již ve 3. čísle zpravodaje 6. ročníku.
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Tvrz Stará Báň ležela pod Báňským kopcem, r. 1391 je uváděn .
Halda z Báně, od roku 1497 tvrz vlastnili Baderští z Újezda, r. 1551
byla již zpustlá, tvrz bývala chráněna příkopem a valem.
Na západním svahu Na hájence (zůstaly základy a valy) kdysi
býval hrádek Račana (proto dnes název vsi Hradčany).
V Dobšicích stávala tvrz na které sídlil Jan Kyjata ze Zásady
(doloženo r. 1410), později Jan z Hostic (r. 1430). Snad již stála za
Petra z Libněvsi (r. 1300). Za Cidlinou podle pověsti byl zámek,
místu se říká Na zámečku.
V Žehuni bývalo tvrziště zvané Na Zámečku. Leželo na ostrůvku
Žehuňského rybníka důkladně opevněné a obehnané příkopy asi 1 km
severně od vsi, doložené za Vítka ze Žehuně r. 1415 a zaniklé r. 1497.
Půdorys tvrze podle Dr. A. Hejny

Tvrz v Choťovicích drželi Mikuláš a Jan Baretekové v r. 1357.
Nedaleko Opočnice stávala tvrz na návrší, které bylo obehnáno
valem v místech, kde se říká V Bolicích, uváděná již v roce 1219.
V Choťánkách bývala tvrz Kočičí hrádek, zmínka je z r. 1345.
Župní hrad Oldříš byl založen knížetem Boleslavem II. po pádu
Libice v r. 995. V r. 1117 byl obléhán vojskem knížete Vladislava I.
a zanikl po roce 1140, stával na katastru dnešní vsi Pňov-Předhrádí.
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Informace pro občany
Zasedání zastupitelů obce Sány v roce 2011
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden – 13.1.2011 v 18.00 hod.
Červenec – 21.7. 2011 v 19.00 hod.
Únor – 10.2.2011 v 18.00 hod.
Srpen –
11.8. 2011 v 19.00 hod.
Březen – 17.3.2011 v 18.00 hod.
Září –
8.9. 2011 v 19.00 hod.
Duben – 14.4.2011 v 18.00 hod.
Říjen –
13.10.2011 v 19.00 hod.
Květen – 19.5.2011 v 19.00 hod.
Listopad – 10.11.2011 v 18.00 hod.
Červen – 9.6.2011 v 19.00 hod.
Prosinec – 15.12.2011 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.
S platností od 1. 1. 2011 je stanovena cena vodného a stočného
představenstvem VaK Nymburk a.s. následně:
vodné - 35,50 Kč/m³ včetně DPH a stočné 33,08 Kč/ m³ včetně DPH.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zachování výše poplatků na rok
2011 dle obecně závazné vyhlášky na odpady ve stejné výši jako v
loňském roce. Cena za osobu, která má trvalý pobyt v obci Sány,
činí 450 Kč, cena za stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci v obci
Sány bez trvale hlášené osoby činí 500 Kč.
Poplatek za prvního psa je 50 Kč a za každého dalšího 100 Kč.
Jednota, spotřební družstvo v Nymburce, nově otevřela
11. ledna 2011 prodejnu v Sánech v přízemí bývalé školy čp. 58.
Prodejní doba:
Po
7.00 - 11.00 hod 14.00 - 16.00 hod .
ÚT,ČT
7.00 - 16.00 hod
ST
zavřeno
PÁ
7.00 - 17.00 hod
SO
7.00 - 11.00 hod
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