Sánský zpravodaj
Místní občasník
12. dubna 2010 Ročník 7 číslo 2/2010 cena 10 Kč
Budovy obce Sány - Hasičská zbrojnice
postavená v letech 1955-60

přístavba z r. 2007-09

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Všechny vás srdečně zdravím na začátku jarních měsíců,
které se hlásí o své slovo po letošní opravdové „Zimě“. Zima nás
všechny trochu překvapila a potrápila, ale nyní se všichni jistě
těšíme na přicházející nejkrásnější měsíce roku, které, věřme,
budou všem příznivé a příjemné.
Čas utíká jako voda v řece Cidlině, utekly další tři měsíce
a je tu další číslo zpravodaje. V něm budete seznámeni s děním
v prvních měsících roku, s akcemi, které se uskuteční a jistě
nebudete opět ochuzeni ani o další zajímavosti z historie či okolí.
Stále čekáme na výsledky žádostí o dotace, které jsme podali:
V případě kanalizace nám bylo oznámeno, že naše žádost nebyla
uspokojena z důvodu nedostatku státních prostředků na
spolufinancování akce (dotace 90% + obecní prostředky 10% +
DPH ze zdrojů obce Sány, složení dotace: 75% zdroje EU je
k dispozici, ale schází 25% prostředků, které není naše republika
schopna dofinancovat ze státních financí dle podmínek EU).
Proti rozhodnutí jsme se odvolali s žádostí o přezkoumání
rozhodnutí, ale dle mého názoru v tomto kole neuspějeme a s
žádostí budeme pokračovat v následujícím kole, případně podáme
žádosti i do nových, možná přístupnějších fondů. Všechny nás mrzí,
že přesto, že jsme pro získání prostředků udělali maximum, naše
žádost nebyla vyslyšena. Ze všech podaných žádostí ve
Středočeském kraji byly vyslyšeny čtyři.
V případě žádosti o dotaci na rekonstrukci „Obecního domu č.p. 9“,
kterou jsme podali na Středočeský kraj do programu FROM,
jsme ještě neobdrželi žádnou odpověď.
VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ BARIERY NA DÁLNICI D11
po opakovaných žádostech o informace o postupu prací na výstavbě
protihlukové bariéry na dálnici D11 v okolí obce Sány, která byla
stavebníkovi ŘSD ČR uložena nejdéle do kolaudace stavby
(31.12.2010) při povolení předčasného užívání D11 ze strany
Ministerstva dopravy nám nebyla poskytnuta žádná odpověď.
Z toho důvodu jsme žádost směřovali přímo na Ministerstvo
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dopravy, které nám zaslalo následující odpověď: (zestručněno)
Z důvodu administrativních průtahů nebylo doposud vydáno
stavební povolení (termín polovina roku 2009 ) a jeho vydání se
předpokládá na léto roku 2010 s realizací stavby do konce roku
2010, ovšem za předpokladu přidělení finančních prostředků.
Bez výstavby bariéry nebude dálnice zkolaudována (dle rozhodnutí
MD o předčasném užívání).
Na závěr bych chtěl z důvodu vzrůstající trestné činnosti
v naší obci (vykrádání objektů ve vlastnictví obce i občanů) poprosit
občany o větší ostražitost a sledování pohybu cizích (možná i
místních) osob v obci a o případnou spolupráci s obecním úřadem
nebo Policií ČR. Zkrátka, abychom všichni dávali trochu větší pozor
a nebyli neteční k okolí – jedná se o nás všechny.
Přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost a těším se na další
spolupráci.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
SDH Opolánky pořádal 13. února Masopust. Sraz byl v poledne
v hostinci u Nollů. Průvod masek a maškar po obci k obveselení
všech zúčastněných obnovil původní tradici.

(V Sánech se konal Maškarní průvod po vsi naposledy v roce 1966.
Průvod s večerní zábavou v hostinci u Hégrů čp. 110 pořádala Tělocvičná jednota Sokol, oddíl kopané. Z Pamětní knihy obce Sány.)
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Sdružení hasičů Čech a Moravy pořádalo 20. února v Libici
nad Cidlinou tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála
skupina Applause. SDH přispěly na bohatou tombolu.
Tradiční Rybářský ples byl pořádán 27. února v sále
Dobšického šenku vyzdobeném rybářskými motivy, hrála skupina
Akord z Vrbice.
Patnáctý Společenský ples obcí se konal 13. března
ve Společenském domě Beseda v Hradčanech. K tanci a poslechu
hrál Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky. Ples byl zahájen
s předtančením aerobiku. Pro tanečníky byl přistaven autobus.
Dětský karneval se uskutečnil v neděli 14. března v Opolanech.
Tradiční zábava pro nejmenší tanečníky se nesla v diskotékovém
stylu, pro děti v karnevalovém kostýmu byly nachystány dárky.
V Dobšicích pořádal Obecní úřad Dětský karneval 21. března
v sále Dobšického šenku. Všechny děti dostaly malou odměnu.

Zprávy z naší obce
Kultura
Zájezd do krčmy v Dětenicích se uskutečnil 20. února.
Přistavený autobus byl zaplněný a výletníci se pobavili připraveným
historickým programem.
Centrum soc. a zdravotních služeb o.p.s. Poděbrady pozvalo
na výlet 2. dubna na výstaviště do Lysé n/L. Na téma šikovné ruce
našich seniorů. Hrál taneční orchestr TOX a vystoupili známí hosté.
Obec Sány pořádá zájezd na divadelní představení do Divadla
na Vinohradech na komedii „Jistě, pane ministře“ které se koná
16. dubna, doprava autobusem zajištěna.
Letní dovolená na vodě - sjíždění řeky Otavy
Kolektiv vodáků ze Sán se rozhodl uspořádat pro zájemce sjíždění
řeky Otavy o letní dovolené v termínu 18.07. 2010 - 24.07. 2010.
Podle potřeby zajistí vodácké vybavení i základní výcvik na vodě.
Nabídka byla prodloužena do 25. dubna 2010.
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Pálení čarodějnic se bude konat posledního dubna, nejdříve
bude u brodu spáleno roští ze zahrad a později se bude na hřišti
konat čarodějný rej s opékáním uzeniny pro děti. Masky vítány.
Staročeské máje bude pořádat Obec Sány dne 15. května.
Mládež již chodí nacvičovat besedy. Všichni jsou zváni na krojovaný
průvod obcí, rovněž na zatančení České i Moravské besedy a
májovou zábavu na hřišti. Hrát bude kapela p. Petráška Polabanka.
Činnost v kostele sv. Ondřeje
Římsko-katolická farnost Sány a obec Sány pořádaly
Velikonoční koncert chrámové hudby o velikonočním pondělí
5. dubna v kostele Sv. Ondřeje. Zpívala Ludmila Kroupová a na
varhany hrál Jaroslav Hartl. Koncert navštívilo přibližně 40 lidí.
Mše svaté se konají každou sobotu od 17:00 hod.
Mše slouží p. farář Mgr. Cyril Solčáni
Činnost TJ
V polovině měsíce února proběhlo již tradiční zimní fotbalové
soustředění v Hlušicích u Nového Bydžova, kterého se zúčastnili jak
muži tak i žáci.
Do jarní sezóny vstupujeme oslabeni o 3 hráče a to jednoho
z řad mužů, bude hostovat v Libici n/C do 30.6. 2010 a 2 žáky,
hostování v Jestřábí Lhotě.
V prostorách kabin jsme zahájili rekonstrukci sprch, kde
budou udělány nové rozvody vody a obklady.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost SDH
Prvního března Obec Sány zakoupila plovoucí odstředivé
čerpadlo s max. výkonem 1380 l/min s motorem Honda GCV 190,
o váze 30 kg od výrobce Pavliš a Hartmann - Chvaletice s 30 m „B“
hadic. Čerpadlo je snadno a rychle použitelné na hašení, na
doplňování vody i na čerpání záplav.
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Poprvé v historii byla vyloupena naše Hasičská zbrojnice!
Ze 4. na 5. března byly vypáčeny dvoje dveře a zmizelo nové
čerpadlo s motorem Honda, dále historická přilba a pamětní
medaile. Odhadnutá škoda byla 68 500 Kč. Zloděj po sobě zanechal
nejen škodu, ale i značný nepořádek.
Po vloupání, provedli naši členové opravy zárubní, rozbitých
dveří a později výměnu dveří za nové. Také zabudovali elektronické
zabezpečení zbrojnice s alarmem.
Na shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu
Nymburk, které se konalo 27. března ve spol. sále Dělnického domu,
proběhly volby výboru OSH. Náš sbor obdržel „Čestné uznání“ za
aktivní činnost a podporu dobrovolné požární ochrany.Členové, jenž
nás zastupovali v OSH, obdrželi „Poděkování“ za dlouholetou činnost.
Josef Skála starosta SDH Sány
Činnost hokejového družstva Sány
Hokejové mužstvo HC Sány zahájilo svou první sezónu
2009-2010 jako nováček soutěže VHL, což je soutěž mezi obcemi,
která byla zahájena před šesti lety. Tato soutěž má již 11 účastníků
z Kolínského a Nymburského okresu.
Nám se první sezónu podařilo splnit to co jsme chtěli, umístit
se do pátého místa, což nebylo tak jednoduché. Naše konečné čtvrté
místo je slušný výsledek celého mužstva, které k zápasům
přistupovalo zodpovědně a s chutí. (Tabulka vložena u rozpisů soutěží.)

Dík také patří naším fanouškům, kteří nás mnohokrát podpořili.
Příští sezónu 2010-2011 máme ještě vyšší ambice na umístění,
které se pokusíme splnit a být na špici tabulky.
H. Hanuš kapitán mužstva
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Činnost ČRS Žehuň - sánští rybáři
V roce 2009 tvořilo členskou základnu 135 členů
povolenek bylo vydáno: 120 členských
38 hostovacích
8 žákovských
Celkem bylo uloveno 1354 ks ryb o váze 3231 kg - 278.148 Kč,
z toho:kapr 950 ks - 2655 kg, štika 92 ks - 215 kg, amur 15 ks - 76kg,
candát 13 ks - 21 kg, lín 124 ks - 66 kg, úhoř 23 ks - 15,7 kg.
Největší úlovky: sumec 25 kg - 150 cm ulovil Nechvíl,
štika 7,8 kg - 98 cm ulovil Římek, amur 7 kg - 80 cm ulovil Psota.
Výroční členská schůze se konala 12. března v sále Dobšického
šenku, na této schůzi se konaly volby výboru MO.
V březnu byly zabudovány schody do nádrže na lepší přístup
při výlovech nasazených ryb.
Nová násada mníků a ostroretek byla přivezena 4. dubna.
Výlov sánského ramene se bude konat 17. dubna, ryby budou
rozvezeny po revíru a do chovných rybníků.
Jan Psota hospodář MO
Mateřská škola Sány
Jaro přivítaly děti v MŠ pohádkou „O zmrzlém králi a sluníčku.“
S touto pohádkou se naše školka přihlásila do internetové soutěže.
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Kluci i holčičky se s velikou radostí proměňují na různé
pohádkové bytosti. Při dramatizaci pohádek využívají své fantazie
a zároveň rozvíjejí slovní vyjadřování a vztah k mateřskému jazyku.
Právě proto jsme v soutěži zvolili název projektu „Pohádek není
nikdy dost.“ Podmínkou vítězství v soutěži bylo získat co nejvíce
hlasů pro vybraný projekt. Díky hlasování rodičů, občanů, pana
starosty, zastupitelů a všech, kteří mysleli na naše školkové děti,
jsme získali 18. místo a finanční částku 5 000 Kč. Všem, kteří nám
posílali své hlasy, patří velké poděkování.
Za vybranou finanční částku jsme dětem nakoupili pohádkové
kostýmy. Možná i v naší školce už vyrůstá budoucí herec nebo
herečka. Uvidíme …..
Zima byla letos velmi dlouhá, proto Smrtka, kterou jsme po
zahrané pohádce vynášeli, byla veliká. Cestou k řece děti i rodiče
hledali správné odpovědi na vybrané hádanky. Hořící smrtka
hozená do řeky Cidliny odplavala pryč rychle, a tak všichni z MŠ
věříme, že ZIMA už je pryč.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé od ledna do konce března
Narození:
12. 1. Michaela Fárová

ul. Krátká čp. 49

Přistěhovali se: Bohunka Chválová
Jana Vokálová

ul. Dlouhá čp. 114
ul. Dlouhá čp. 114

Odstěhovali se: Zdeňka Hájková
Tereza Hájková
Gabriela Patricia Gianopoulou

ul. B. Němcové čp. 204
ul. B. Němcové čp. 204
ul. B. Němcové čp. 204

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
17. 2. p. Petr Kaňka - sánský rodák
26. 2. pí Božena Férová - někdejší učitelka v Sánech

nedož. 62 let
ve věku 90 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Spanilá jízda husitů na pomoc Polákům
proti Řádu německých rytířů v roce 1433 byla Čapkovým triumfem.
Husité tehdy dorazili až ke břehům Baltského moře.

Žádná tehdejší armáda neovládala tak dokonale taktiku
rychlých přesunů, pěchota i dělostřelectvo dokázaly za 24 hodin
zasáhnout až do 50 km. Při tehdejším stavu komunikací to bylo něco
nepředstavitelného.
Společně s Poláky dobili za 6. týdnů na dvanáct měst. Čapek
velel celé spojené armádě. Obléhal Chojnici a v Prusku potom dobil
Tšcov. Zde nechal 29. srpna 1433 upálit pro výstrahu Čechy, kteří
proti němu bojovali. Tažení bylo úspěšné a husité se dostali až na
pobřeží Baltu.
Za to tam byl r. 1433 pasován na rytíře. Od polského krále
dostal darem velblouda. Toto úžas vzbuzující zvíře mu při obléhání
Plzně při výpadu ukořistili plzeňští. A tak dnes shlíží na velblouda
Jana Čapka ze Sán pivaři celého světa, oni si ho totiž plzeňáci dali
na památku do městského znaku a ten je na každé láhvi hořkého
plzeňského moku. (Vybráno z www.husitství.cz, Ottovy encyklopedie atd.)
Ze vzpomínek Ladislava Soukupa čp. 19.
poslanec Dvořák vyprávěl, co sám slyšel o Janu Čapkovi, že prý,
když se vrátil z Polska do Sán a předváděl velblouda, kterého dostal
od polského krále, tak se na velblouda přijel podívat i mladý
budoucí král Jiří z Poděbrad (*1420, ten jako čtrnáctiletý se měl
zúčastnit bitvy u Lipan, králem byl od r. 1458 - †1471) a také
ochutnal slanou mořskou vodu, kterou si přivezli na ukázku.
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Pokračování příště.

Ordinační doby lékařů v Libici n.C. a v Poděbradech
MUDr. Tomáš Jančák praktik
pondělí 7.30 - 12.00 14.00 - 17.00
úterý 7.30 - 11.30
středa 7.30 - 12.00
čtvrtek 7.30 - 12.00
pátek 7.30 - 11.30

MUDr. Jindřiška Sklenářová praktik
končí 1.5. převezme MUDr. Jančák
MUDr. Helena Veselá zubní
pondělí 7.00 - 18.00
úterý - čtvrtek 7.00 - 15.00
pátek 7.00 - 14.30

MUDr. Jaroslav Pivoňka praktik
pondělí 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
úterý
7.30 - 12.00
středa 11.30 - 17.30
čtvrtek 7.30 - 12.00
pátek
7.30 - 12.00

MUDr. Květoslava Herčíková dětské
pondělí 7.30 - 11.00 15.30 - 17.00
7.30 - 11.00
úterý
středa 7.30 - 11.00
čtvrtek 7.30 - 11.00
pátek 7.30 - 11.00

MUDr. Alena Gašparová dětské
MUDr. Anna Preislerová dětské
pondělí 7.45 - 11.00
pondělí 7.30 - 11.00
úterý
7.45 - 11.00
úterý 7.30 - 11.00 15.00 - 17.00
středa 7.45 - 10.00 por.10.00 - 11.00 středa 7.30 - 10.00
čtvrtek 7.45 - 10.00 15.00 - 17.00
čtvrtek 7.30 - 11.00
pátek 7.45 - 11.00 13.30 - 14.30
pátek 7.30 - 11.00
MUDr. Vladimír Švejcar chirurgie
MUDr. Josef Oupický
pondělí 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
úterý
7.30 - 12.00 odpol. obj.
středa 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
čtvrtek 7.30 - 12.00 odpol. obj.
pátek
7.00 - 12.00 13.00 - 14.00
sobota 7.00 - 12.00

MUDr. Jan Česák ortopedie
pondělí 8.00 - 12.30
středa nad 18let obj.
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
pátek do 18 let
8.00 - 10.30
kyčle dětí 11.00 - 13.00

MUDr. Martin Baumgartner kardio. MUDr. Lidmila Bednaříková kardio.
pondělí 15.30 - 19.00
Po, Út, St, Městec Králové
pátek 15.30 - 19.00
Pá, So, Poděbrady
MUDr. Milena Kroulíková ORL
MUDr. Zdeněk Podlesný gynekologie
pondělí 8.00 - 12.00 13.30 - 15.00
Poděb. pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
úterý audio objednaní
M. Kr. úterý 7.00 - 12.00
středa 8.00 - 12.00 15.30 - 17.30
Poděb. středa 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
čtvrtek 8.00 - 12.00 1. čtvrtek neord. M. Kr. čtvrtek 7.00 - 16.00
pátek 8.00 - 13.00
Poděb. pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Mamologická poradna
pondělí 14.00 - 15.00

V ordinaci chirurgie Jiráskova 252

Záchranná služba Smetanova 55 Po - Pá 17.00 - 7.00, So Ne svátky nepřetržitě
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MUDr. Věra Abrahámová hematologie
MUDr. Olga Kočová plicní
a gastroenterologie
pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
pondělí sono objednaní 15.30 - 17.00
úterý
8.00 - 12.00
úterý sono, endo objednaní 7.00 - 12.00 středa 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
úterý ambulance objednaní 13.00 - 15.00 čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
pátek
8.00 - 12.00
čtvrtek sono objednaní 10.00 - 12.00
čtvrtek konzult., ambul., EKG 14.00 - 18.00
pátek sono, endo objednaní 7.00 - 14.00
MUDr. Irena Luňáková neurologie
pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
pátek 8.00 - 12.00

MUDr. Miroslava Kuprová psychiatrie
pondělí 7.30 - 12.00 13.00 - 14.00
úterý 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
středa 7.30 - 12.00 1. středu neord.
čtvrtek 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00

MUDr. Miloslava Kupcová oční
pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
úterý 8.00 - 12.00
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
čtvrtek 14.00 - 18.00 v liché týdny
pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00

MUDr. Richard Havránek s.r.o.
MUDr. Radka Melicharová oční
úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30
čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30
Centrální lázně 2. NP

MUDr. Irena Balíková zubní
pondělí 8.00 - 17.30
úterý, středa, čtvrtek 8.00 - 15.00
pátek 8.00 - 13.00

MUDr. Jarmila Cenková zubní
pondělí, úterý 7.30 - 15.00
středa 7.30 - 18.00
čtvrtek, pátek 7.30 - 15.00

MUDr. Marie Čejková zubní
Pro dospělé úterý 7.30 - 16.00
čtvrtek 7.30 - 15.00
Pro školy pondělí, středa 7.45 - 15.00
pátek 7.45 - 12.00

MUDr. Romana Husáková zubní
pondělí, čtvrtek 8.00 - 14.30
úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
pátek 8.00 - 14.00

MUDr. Pavel Raba zubní
MUDr. Pavel Chrz zubní chirurgie
pondělí, pátek 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00 úterý 8.00 - 17.30
čtvrtek 8.00 - 15.30
úterý 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
středa 7.00 - 12.00
.MUDr. Alžběta Chrzová ortodoncie
čtvrtek 7.00 - 12.00 12.30 - 17.30
pondělí, pátek 8.00 - 13.00
středa 8.00 - 17.30
Lékárna Poděbrady U Pramene Po - Pá 7.30 - 17.00
Lékárna Poděbrady Divadelní Po - Pá 8.30 - 12.00 12.30 - 16.30
Lékárna Poděbrady V Aleji
Po - Pá 8.00 - 17.45,
So 8.00 - 11.30
Lékárna Poděbrady Na kolonádě Po, St, Pá 7.30 - 16.30 Út, Čt, 7.30 - 17.30
Lékárna Poděbrady Havlíčkova Po - Pá 7.30 - 18.00, So 7.30 - 12.00 pohot. sl.
Zdroj internetové stránky http://ipodebrady.cz/zdravotnictvi.html
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Informace pro občany
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou
konat v obřadní místnosti OU ve dnech 28. a 29. května 2010.
V pátek 28. května od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 29. května
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Letní svoz od 25.05. 2010 - každý lichý týden v úterý.
Zimní svoz od 12.10. 2010 - každý týden v úterý.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 22.05.2010.
Další informace o času a místě, nebo změny budou včas oznámeny.
Upozornění k dani z nemovitostí
Od 1.1. 2010 se mění daň z nemovitostí takto:
a/ zdvojnásobují se sazby daně z ostatních pozemků,
tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy.
Zvýšení se nevztahuje na zemědělskou půdu.
b/ zdvojnásobují se základní sazby daně ze staveb
s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.
Nová výše daně bude poplatníkům sdělena platebními výměry
nebo hromadnými předpisnými seznamy, které jsou předávány
obcím. Částka, kterou budou povinni zaplatit za rok 2010 bude
uvedena na složence, kterou obdrží začátkem května 2010.
Termín úhrady daně z nemovitostí je 31. května 2010.
Zastupitelstvo obce Sány vydalo usnesením č.1/2010 Požární
řád obce Sány.
Zastupitelstvo obce Sány vydalo usnesením č.2/2010 Řád
veřejného pohřebiště obce Sány.
Podrobněji ve vitrínce obecního úřadu, nebo na oficiálních internetových
stránkách obce Sány.
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