Sánský zpravodaj
Místní občasník
23. dubna 2014 Ročník 11 číslo 2/2014

cena 10 Kč

Sánské železniční mosty
Trať z Velkého Oseka do Chlumce n. C. byla postavena
v roce 1870 a při tom byly postaveny dva mosty. Při velké povodni
7. března 1891 byly mosty shozeny a trať velice poškozena, jeden
pilíř byl odnesen a pod základ pilíře vymlela voda 4 m prohlubeň.
Po povodni byly postaveny mosty delší, které vydržely do výměny.
Z kroniky obce Sány

Nový moderní 50 m dlouhý most s novými betonovými pilíři byl
postaven přes Cidlinu v r. 1989. Druhý most u lesa (tudy teče rozlitá
voda až z Cidliny při větších povodních) byl rovněž zrenovován.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych Vás všechny pozdravil, jako již tradičně,
při vydání dalšího čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje.
Máme zde opět jaro, pro většinu z nás nejkrásnější období roku.
Příroda se probouzí, rozkvétá a slunce nám stále více ukazuje svou
sílu, přestože příroda nás někdy nemile překvapí svými rozmary.
Věřme, že její hrátky nám nezpůsobí velké škody na našich
zahrádkách a ovocných stromech.
Vždy, když píši tento článek, snažím se, abych Vás neunavoval
zbytečnými frázemi a sdělil Vám něco nového. Proto Vás chci
seznámit s tím, co se v obci děje a co se připravuje do budoucna.
Jak jste si jistě všimli, nedávno začala kompletní rekonstrukce
bývalé školy, která zahrnuje rekonstrukci střechy a kompletní
zateplení celé budovy dle požadavků poskytovatele dotace z
Operačního programu životního prostředí.
V současné době probíhají práce na budování protihlukové
bariéry na dálnici D11 týkající se zamezení nepřípustné výše hladiny
hluku, která působí na obyvatele Obce Sány. Práce se plánují do
září 2014 – dle vyjádření zhotovitele budou ukončeny dříve. V rámci
těchto prací jsme domluveni se zhotovitelem o spolupráci na úpravě
pozemku u Brodu do patřičného stavu. V návaznosti na toto bych
rád uvedl, že jsme si vědomi potřeby umožnit občanům likvidovat
biologický odpad odpovídajícím způsobem. Z tohoto důvodu máme
zajištěno zakoupení pozemku na zřízení sběrného dvora a
v minulém týdnu jsme podali žádost o dotaci ze SFŽP ČR/ MŽP
na akci „Svážíme bioodpad z Obce Sány“, která zajistí likvidaci
bioodpadu, který není možno zlikvidovat ve svozových nádobách
na bioodpad 120 l (tráva a listí z velkých pozemků, dřevní hmota).
Je zažádáno o štěpkovač se samostatnou pohonnou jednotkou,
4 kontejnery a nosič kontejnerů. Dotace je ve výši 90%
a předpokládaná cena pro obec 300 tisíc Kč.
V tomto týdnu jsme se ujistili, že byla vyslyšena naše žádost
o dotaci na zakoupení a rekonstrukci hasičské autocisterny
ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
ve výši 180 000,- Kč.
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Další akcí ve výhledu je rekonstrukce asfaltových komunikací.
ZO Sány schválilo na svém posledním zasedání zadání vypracování
dokumentace pro investiční záměr Obce Sány „Rekonstrukce
asfaltových komunikací v ulici Dlouhá, Boženy Němcové, Jana
Čapka ze Sán a Za kovárnou“. Dokumentace je nutná pro možnost
získání finančních prostředků na tyto akce.
Samozřejmě jsme rádi, že se nám řada věcí v obci daří a o to více
nás trápí věci, které nefungují tak, jak by měly ke spokojenosti nás
všech.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Myslivecké sdružení Pod Oškobrhem pořádalo Myslivecký ples
18. ledna v libickém kulturním domě. K tanci a poslechu hrál
orchestr TOX pod vedením Jaroslava Trnky.
Benefiční ples pořádala Diakonie ČCE v Libici n.C. v kulturním
domě 31. ledna. Hrála skupina Grand a vystoupili členové tanečního
umění Duende Kolín.
V Opočnici se konal 1. února v sále hostince U Českého lva
1. divadelní ples ve stylu 80. let, hrála skupina ESO.
Divadelní spolek Vojan v Libici n.C. pořádal v kulturním domě
Společenský ples 8. února, bylo připraveno předtančení i tombola,
hrála hudba pana Miloslava Petrnouška.
Masopustní průvod pořádali hasiči v Opolánkách dne 15. února,
v průvodu se pobavilo mnoho domácích i přespolních, hrála kapela
Blaťanka. Na soutěž dětských masek ceny sponzoroval OU Opolany.
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V Žehuni se konal masopustní průvod 1. března, po vsi vyšel od
náměstíčka před poštou, k doprovodu hrála kapela Suchdolanka.
Dobšicemi prošel Masopustní průvod 8. března, pořádali místní
hasiči, hrála kapela Kolíňanka. Po průvodu bylo připraveno
posezení v Dobšickém šenku s hrami pro děti.
ČRS MO Libice n/C pořádal Rybářský ples 8. března v místním
kulturním domě, k tanci hrál orchestr TOX Jaroslava Trnky.
SDH Libice n/C pořádal 9. března v kulturním domě Dětský
karneval s podtitulem Na palubě. Při diskotéce se konaly hry a
soutěže.
Dětský karneval, který doplnily dětské soutěže, se konal v Dance
hall v Opolanech 15. března. Došlo i na ocenění nejlepších masek.
Ples obcí se konal 15. března ve společenském domě „Beseda“
v Hradčanech již po devatenácté. K tanci i poslechu hrála skupina
Largo Hudba hradní stráže a Policie ČR. Předtančení uskutečnil
Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku. Odvoz autobusem byl zajištěn.

Zprávy z naší obce
Práce na údržbě čistoty obce začaly v dubnu. Na provádění
veřejně prospěšných prací na rok 2014 byly vybráni tito pracovníci:
Šanc Miroslav, Rezek Patrik, Němečková Marta a Venclová Pavlína.
V bývalém háječku u cesty na Dobšice byly dosázeny stromky
a částečně byl pozemek vysekán.
Volby do Evropského parlamentu se budou konat v obřadní
místnosti Obecního úřadu ve dnech 23. a 24. května 2014. V pátek
23. května od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. května od 8.00
hod. do 14.00 hod.
Plánované akce:
Staročeské máje se budou v Sánech konat 24. května. Večerní .
zábava bude ve Společenském domě čp. 9. Všichni jsou zváni!
Vítání občánků a rozloučení s předškoláky proběhne o pouti
v neděli 22. června v obřadní místnosti OU.
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Kultura
Příležitostná jednorázová divadelní společnost při SDH Červený
Hrádek zavítala do Sán a sehrála divadelní kus o jednom dějství v
pěti obrazech: Dobytí severního pólu - Smoljak, Svěrák „Cimrman“.

Na vtipnou hru se přišlo pobavit 6. dubna do sálu Společenského.
domu přes 60 diváků.
Činnost TJ
Fotbalový klub TJ Sokol Sány pořádal po dlouhé době Sportovní
ples a to 8. února ve Společenském domě. Hrála skupina Unikát a
byla připravena velká tombola. Čtrnáct dní předem zvali fotbalisté
na ples po obci. Ples se povedl myslím po všech stránkách (i podle
ohlasů), kde se v novém sále bavilo na 180 návštěvníků.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou všem, kteří se na organizaci
podíleli poděkovat.
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V polovině března jsme se zúčastnili již tradičního soustředění
v Hlušicích u Nového Bydžova, kterého se zúčastnilo 20 hráčů z řad
A mužstva a gardy.
Po sérii přípravných zápasů začala 5. dubna 2014 jarní soutěž
mistrovských zápasů. Na úvod zavítala do Sán mužstva Kostomlaty
a Odřepsy. V prvním zápase nestačili naši žáci Kostomlatům a
prohráli 3:0. Ve druhém zápase zvítězili dospělí nad Odřepsy 6:1.
Rozpisy fotbalových zápasů:
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V zimní přestávce byla v kabinách provedena výměna stropů,
kdy stávající nevyhovující materiál jsme nahradili sádrokartonem.
Dále došlo ve všech prostorách k výměně elektrických rozvodů,
výmalbě stěn a zabudování regálů.
Libor Pelikán předseda TJ Sány

Činnost hokejového družstva Sány

Již třetí ročník Poděbradského poháru je minulostí a hodnocení
celé sezóny je příznivé. Umístění na deváté příčce z dvanácti
zúčastněných mužstev bylo očekávané, i když jsme pomýšleli na
osmou pozici, o kterou jsme přišli v posledním kole.

Doufáme, že již příští sezóna bude odehrána na zimním stadionu
v Poděbradech. Vrátíme se tak do soutěže VHL, kde jsme
hokejovou činnost týmu HC Sány v ročníku 2009/2010 zahájili.
Tři ročníky odehrané ve vyšší soutěži nám dalo dost zkušeností,
a proto jsme lépe připraveni na příští sezónu, kde bychom chtěli
dosáhnout minimálně na třetí místo z let 2010/2011.
Naši věrní fanouškové opět nezklamali a celou dobu nás jezdili
podporovat a fandit. Jim patří velký dík, stejně tak jako našim
stálým sponzorům.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Činnost SDH
Valná hromada se konala 25. ledna 2014 v Myslivně.
Vyznamenání „Za věrnost“ u sboru obdrželi:
za 50 let Soukup Lubomír, za 40 let Jehlička Jan a za 10 let Skálová
Hedvika st. Náš sbor obdržel od OSH Nymburk „Čestné uznání“ za
aktivní činnost, ocenění předal Martin Král náměstek OSH
Nymburk. Schůze se zúčastnilo včetně hostů přes 50 osob. Touto
cestou bych chtěl všem, kteří se na přípravě Valné hromady a zvlášť
na velmi dobrém občerstvení podíleli, poděkovat.

Naši hasiči se s chutí vrhli na renovaci hasičské cisterny Tatry
148 CAS 32, která byla přivezena z městyse Choltice za 130 tis. Kč.
Jenom nové pneumatiky stály cca 70 tis. korun (byly v ceně Tatry).
Hasiči z Choltice si dovezli Tatru 815 z města Cvikova za 1 mil. Kč.

Středočeský kraj rozdělil mezi dobrovolné hasiče 50 mil. korun,
z celkových 413 žádostí bylo podpořeno 275, z toho je i 18 sborů na
nymbursku a mezi nimi SDH Sány - 180 000 Kč na zakoupení a
renovaci autocisterny. Starostovi obce Ing. Václavu Macurovi za
získanou dotaci velice děkujeme.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Tým silničních motocyklů Sány
Už se nám to blíží.
Zimní příprava se pomalu přesunula z motokrosové haly na okruhy
a všechny přípravy vrcholí. První testy nového motocyklu máme již
za sebou. Bohužel hned po prvních pár kolech testování
v Chorvatské Rijece nám přestal na
nové Kawasaki fungovat motor.
Závadou byla chybná palivová mapa,
která zapříčinila zadření motoru na
1. a 4. válci ( žádná levná záležitost).
Naštěstí jsme stihli dát vše do
pořádku a podle nového nastavení
motocyklu vše funguje jak má. Sílu
nové Kawasaki nám Marek Červený
ukázal hned při další příležitosti a
to nejen na Slovakiaringu, ale i na
okruhu v Mostě. První víkend
v měsíci květnu vyrážíme na první
závod IRRC v Belgickém Hengelu,
a abychom nevyšli ze závodního tempa, koná se v květnu závod 300
Zatáček Gustava Havla v Hořicích i závod na obnoveném
Dymokurském okruhu.
Doufáme, že alespoň někteří z Vás si v letošní sezóně naleznou
cestu na nějaký ten závod a budeme se moci s Vámi podělit o skvělou
atmosféru přírodních okruhů.
Luboš Bulíček – člen týmu
Činnost ČRS
V únoru jsme podali žádost na Obec Dobšice, ve věci vytvoření
smlouvy mezí obcí Dobšice a organizací ČRS MO Žehuň, ohledně
využívání Libněveského ramene, které bude do konce letošního roku
odbahněno, a následně bychom ho znovu rádi začali rybářsky
využívat. Na veřejném zastupitelstvu dne 12.2.2014 zastupitelstvo
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Obce Dobšice odsouhlasilo náš záměr a nyní se výše zmíněná
smlouva o užívání Libněveského ramene připravuje. Dále jsme se
zúčastnili jednání konaném na stavebním úřadu v Kolíně, ohledně
zpracování nového manipulačního řádu Jezu ve Zbrani na Cidlině.
Tento manipulační řád ovlivňuje průtok vody na Mlýnské strouze,
na které je umístěna MVE. Celá věc byla předána Krajskému úřadu
Středočeskému kraje, kde bude dále řešena. Dále byl únor ve
znamení platby členských příspěvků, výdeje povolenek a stanovení
termínů brigád, které jsou důležité pro udržení průchodnosti kolem
našeho rybářského revíru, ale mají také i značný estetický charakter
pro širokou veřejnost.
V březnu se konala výroční schůze, na kterou se dostavilo 60
členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace za
uplynulý hospodářský rok 2013, a to ve zprávě hospodáře, předsedy,
účetního a revizní komise. Následně byl zvolen nový výbor
organizace na období 2014 – 2018. V závěru výroční schůze
proběhla přednáška Roberta Bělohubého o biologii sumce velkého
a technice jeho lovu, která se setkala se zvýšenou pozorností všech
přítomných a i následné dotazy na p. Bělohubého svědčili o zájmu
o techniku lovu sumce, která souvisí s jeho regulací na našem revíru.
Po výroční schůzi následovalo 5 termínů brigád, které se
realizovaly v Žehuni, Dobšicích a Sánech. Probíhalo vysekávání
náletových dřevin, sběr odpadků kolem vody a hrabání trávy.
U Nádrže v Sánech se vysekaly a vyřezaly břehové porosty kolem
rybníka a proběhla stavba dvou schodišť.

Schody, které jsou umístěny u Vytěráku, směrem k řece,
budou sloužit k vynášení rybí násady, která bude na Vytěráku
odchovávána. Druhé schody jsou umístěny u železné lávky, která
spojuje obec Sány s loukou na druhé straně řeky Cidliny. Tyto
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schody jsou jako poděkování obci Sány, za odprodej pozemků kolem
Nádrže v Sánech. Vzhledem k velké rekreační funkci louky za
Cidlinou věříme, že schody budou ku prospěchu všem občanům
obce Sány, ale i ostatním. Dále bylo k odchovnému zařízení v Nádrži
v Sánech umístěno kamerové zařízení, které bude monitorovat
pohyb osob u odchovného žlabu. Tímto reagujeme na nebezpečí
poškození odchovného zařízení, tak jako k tomu došlo v loňském
roce. Na kamerové zařízení upozorňují kolemjdoucí informační
cedule. V dubnu probíhá zarybňování celého revíru, výlov rybníku
na Badrech a od 1.5.2014 začíná nová rybářská sezóna.
Na závěr mého příspěvku bych Vám rád popřál příjemně
strávené jarní dny u vody, na zahrádkách nebo jen tak v přírodě.
Všem členům MO Žehuň přeji do právě začínající rybářské sezóny
mnoho rybářského štěstí, hezkých chvil u vody a samozřejmě
kapitálních úlovků.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO

Činnost v kostele sv. Ondřeje
Na kostele sv. Ondřeje po zimní
přestávce opět pokračují práce
na výměně střešní krytiny.
Akce je financována z dotace
a z prostředků církve.
Na Boží hod velikonoční
20. dubna nechal pan farář
Mgr. Cyril Solčáni předem
vyhlásit pomoc při úklidu
kostela a konání nedělní
velikonoční mše od 8.00 hod.
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
v uplynulých zimních měsících si děti neužily téměř žádný sníh ani
led, protože žádný nebyl. Jenom jednou se dětem podařilo postavit
čtyři menší sněhuláky.
V prvních jarních dnech, na které se již všichni těšili, si děvčata
i chlapci připomenuli staré lidové tradice. Jako každý rok jsme
v MŠ vyrobili Moranu a za hlasitého řehtání ji vyprovodili k řece
Cidlině. Letošní Morana byla opravdu velká, krásně hořela a
plavala uprostřed řeky.

Ve školce nesmí chybět ani příprava na Velikonoční svátky. Děti
se tedy naučily dvě koledy a vyráběly přáníčka s beránkem, zdobily
barevnými kvítky vajíčka a další překvapení ještě chystáme.
V dubnu se ale nejenom těšíme na Velikonoce. Velkou pozornost
věnujeme také dopravní výchově. Děti jezdí na kolech i koloběžkách,
a proto v MŠ získávají poučení o možných nebezpečných situacích
v dopravním provozu. Při hrách a aktivitách na téma doprava
poznávají dopravní značky, poslouchají příběhy s názvem Děti
v dopravním provozu a hrají i různé pohybové hry na dopravní
prostředky.
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V úterý 8. dubna 2014 přijela do Sánské školky tisková mluvčí
Policie ČR v Nymburce paní Bc. Tuzarová. Děti se na návštěvu
velice těšily a besedy se účastnilo 25 dětí. Paní policistka pokládala
dětem otázky a velmi je chválila za výborné znalosti.

Fotila učitelka Ilona Eliášová

Děti odpovídaly podle čeho poznají policisty, na kterých dopravních
prostředcích jsou majáky, kdo pomáhá policistům při práci.
Zopakovaly si pravidla pro chodce,
význam autosedaček v autě, důležitost
nošení přilby na hlavě při jízdě na kole.
S velkým zájmem si děti rovněž
prohlédly pomůcky, které policisté nosí
u sebe: zastavovací terčík, obušek,
směrovku, slzný plyn, pouta, vestu.
Děti si dokonce mohly i policejní čepici
a vestu vyzkoušet. Na závěr besedy
dostaly všechny děti dárek - krásné
vystřihovánky. Setkání a rozhovor
s paní policistkou určitě přispěje k větší
bezpečnosti dětí v silničním provozu.
V závěru tohoto příspěvku bych chtěla popřát všem cyklistům
hodně ujetých kilometrů bez nehod.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Pokračování z kronik

Trať z Velkého Oseka do Chlumce n. C. byla postavena v roce
1870. Práce s planýrováním začaly v únoru od V. Oseka k Dobšicům
a zprovozněna byla již 21. prosince 1870. Zapsáno v sánské Farní kronice
Zastávka i trať je mimo katastr obce, protože sedláci nedovolili
postavit dráhu podle původního projektu, kdy její trasa měla jít na
jižním okraji obce a zachytit obce Dobšice, Žehuň a Choťovice. Na
místo toho běží po úzkém pruhu mezi Báňským kopcem a Žehuňským rybníkem a její údržba je velice nákladná.
Z Kroniky p. Potměšila

Mezi školní mládeží vypukly v roce 1877 záušnice. Dítky 5-7leté
nemoc nepřežily. Zemřelo 17 školáků a 5 dětí, které měly příštím
rokem školu navštěvovat.
Písemné doklady o prvním založení sboru se nezachovaly,
pouze ve zprávě jednatele z r. 1928 je zmíněno založení v r. 1878.
V sánské Farní kronice bylo zapsáno v r. 1878 zakoupení nové
stříkačky obcí Sány z Olomouce za 800 zlatých.
Z Kroniky SDH
R. 1881 se počaly vybírat poprvé obecní přirážky, za asistence
okresního inspektora daní s revolverem. Tehdy byly prodány obecní
domky kolárna čp. 7 a pastouška čp. 50.
Do r. 1882 se chodilo do Opolánek přes 3 lávky. Přes řeku ležel
totiž krov, přes druhou též. Přes Jalovou ve stržích, byla lávka se
zábradlím, k lávce se museli lidé brodit. Tento brod mnohý odstonal.
Konečně přičiněním Matěje Havelky byla roku 1882 zřízena
silnice do Opolánek a přitom byly pořízeny 2 železné mosty. Dříve
stál o něco níže než je druhý most, most dřevěný, který býval často
odplaven.
V roce 1883 řádily v Sánech neštovice, mnoho dospělých lidí
a dětí onemocnělo, zemřel na ně i František Vokál.
Silnice postavená v r. 1882 byla jen ke mlýnu p. Fr. Reifa, potom
byla prodloužena k Puchmajerově kovárně čp. 90 a dokončena byla
roku 1891 připojením na kolínskou silnici.
Z Kroniky p. Potměšila
Hrozná katastrofa postihla Sány večer dne 18. července 1890.
Pět minut před šestou se spustili kroupy. Už ve ¾ na 6 hod. byl slyšet
na jihozápadě hluk, jako když jede vlak. Ty poškodily celý sánský
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katastr tou měrou, že téměř celá úroda byla zničena. Některá obilná
stébla byla i čtyřikrát vražena do země. Lidé, kteří pracovali na poli,
byli zkrvaveni od krup, jedna vážila 40 dkg, byly tudíž značně veliké.
Rovněž zvířata mnoho utrpěla, též mnoho zvěře a ptactva bylo
pobito. Žně byly velice slabé, zrní bylo poskrovnu. Natě brambor
byly umláceny, jen stonky tu a tam vyčnívaly v brázdách. Čekanka
byla zbavena listů a teprve později začalo nové lupení vyrůstat.
Pláče a nářku bylo dosti. Příkopy byly plné krup, i na silnici ležely
kroupy. Jedno 6tileté děvče se ptalo otce „Tatínku už bude zima ?“
Stromy na zahradách byly omláceny, ovoce sraženo, krásná
stromořadí u Hájku byla zničena a v několika letech zahynula.
Mnoho révy v obci zašlo.
Nové neštěstí postihlo Sány dne 7. března 1891..
Přišla totiž povodeň. Nad Chlumcem je 7 rybníků. Vody protrhly
hráze jednoho, hráz druhého povolila také a spousta vody se hrnula
dále, odstranila si z cesty trať i most severozápadní dráhy a vtrhla
do Žehuňského rybníka. Přes jeho hráze se voda valila na 1m vysoko.
V Sánech dosahovala voda až k silnici. Na mostech zůstával led
až na pilířích. Mosty byly shozeny a trať velice poškozena, protože
voda nemohla opadat. U Opolánek na silnici bylo vody po kolena.
Voda běžela podle dráhy a po polích k Badrům a vlévala se do
kanálu sánského. Hasiči zamezili přijití vody z Bačovky a
Dvořáckých příkopů. Les přední Štěpnice a pole byla pokryta
vodou, lesem se hnala voda k Oseku, kde bylo na nádraží na stopu
vody. Proto prokopali místní dráhu ke Karlínu, aby se vody zbavili.
V Sánech, byla voda v 8 hod. Když u Krejčíka most spadl
(u železničního domku směrem k Velkému Oseku) a pilíř byl
odnesen, byla prohlubeň 4 m pod základy pilíře. Úhelníky byly
odneseny. Pole od lesa až k Bačovce, bývalá obec, byla pod vodou
a touto potrhána. V 11 hod. tedy za tři hodiny se dostala ze Sán,
Sánskou struhou do Opolan.
Při obou katastrofách v letech 1890 i v 1891 obdržela obec
státní podporu. Po krupobití se sešlo mnoho milodarů, hlavně
brambory. Též byla sebrána i značná částka peněz.
Z Pamětní knihy obce Sány

První zachovaný zápis ze schůze tzv. „Protokol“, začíná 26.
února 1898, za účelem znovu sestavení sboru dobrovolných hasičů.
Z Kroniky SDH
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Otvírací doby obchodů a provozoven v Sánech
POTRAVINY
Jednota
pondělí 7.00 - 17.00
úterý
7.00 - 17.00
středa
7.00 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 17.00
pátek
7.00 - 17.00
sobota
7.00 - 11.00
neděle
7.00 - 11.00

pí Kalinové
pondělí 7.00 - 11.30
úterý
7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
středa
7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
čtvrtek 7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
pátek
7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
sobota
7.00 - 9.00
HOSTINCE

U Bohunků
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

11.00 - 23.00
11.00 - 23.00
11.00 - 23.00
11.00 - 23.00
11.00 - 23.00
11.00 - 24.00
11.00 - 22.00

Na Vlachovce
pondělí 11.00 - 22.00
úterý 11.00 - 22.00
středa 11.00 - 22.00
čtvrtek 11.00 - 22.00
pátek 11.00 - 24.00
sobota 11.00 - 24.00
neděle 11.00 - 22.00

POJÍZDNÉ PRODEJNY MASA
p. Kiapeš Jan
čtvrtek
10.15 - 11.00
Jatky Činěves B+B Agro
pátek
8.15 - 9.45
POŠTA
pondělí 8.00 - 11.00
úterý 8.00 - 11.00
středa 8.00 - 11.00
čtvrtek 8.00 - 11.00
pátek 8.00 - 11.00

15.15 -16.15
15.15 -16.15
15.15 -17.15
15.15 -16.15
15.15 -16.15

Kadeřnictví v přízemí bývalé školy je na telefonické objednání,
služby poskytuje Zuzana Ludvíková, telefonní číslo 777 550 756.
Denní stacionář čp. 58, ul. 9. května
Provozní doba

PO - PA

7.00 - 15.30 hodin
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Obyvatelé
Odstěhovali se: Bulíček Miroslav
Vejborný Marek

ul. 9. května
ul. 9. května

čp. 43
čp. 222

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
14. 2. pí Marie Kubíčková dříve ul. 9.května sánská rodačka ve věku 72 let

Ivona Procházková matrikářka OU

Informace pro občany:
Odbor životního prostředí - vodní hospodářství - MěÚ Poděbrady
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Díl 5 Ochrana jakosti vod Odpadní vody § 38
Odst. 6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňovaní tak, aby nebyla ohrožena
jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich
zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Porušení jiných povinností při nakládání s vodami § 118
Odst. 1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím,
že nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové
jímce podle § 38 odst. 6.
Odst. 3) Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.
Zákon oč. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích
Přípojky § 3
Odst. 8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím
uložit vlastníkům stavebního pozemku, nebo staveb, na kterých
vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se
na kanalizaci případech, kdy je to technicky možné.
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Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Letní svoz se bude provádět od 22. dubna do 4. listopadu 2014
každý lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu,
každý sudý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Záchranná stanice Pátek u Poděbrad pro hendikepované
živočichy vyhlásila sbírku: Zvíře v nouzi, číslo účtu 33553322/0800
variabilní symbol 0907. Dárcovská SMS: DMS ZVIREVNOUZI
POLABI na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, platí u všech operátorů.
Adresa: Pátek 56, 290 01 Poděbrady, tel.: 603 864 822, emailová
adresa www.zachranazivocichu.cz Velmi pěkná je fotogalerie mláďat.
Námět na rodinné výlety:
V sobotu 12. dubna v ZOO Chleby byla slavnostně otevřena
druhá část ZOO v které se nachází nový „velbloudinec“ a velké
dětské hřiště. Program zahájil známý herec Zdeněk Izer.
Rodinný park Mirakulum v Milovicích zahájil sezonu o víkendu
12. a 13. dubna. Propojení Mirakula a Tankodromu za jednotnou
cenu začne 19. dubna, kde bude k vidění těžká vojenská technika a
další překvapení. V květnu dojde ke zprovoznění úzkokolejné dráhy
mezi oběma parky a v červnu otevření první části vodního světa.
Při akci Lodě na Labi, budou 8. a 9. května v Nymburce u mlýna
předváděny lodě, létající vodní muž, i plavby výletní lodi Blanice, v
Poděbradech tato akce bude 10. a 11. května rovněž od 10 do 18 hod.
Polabské farmářské trhy:
Nymburk - Náměstí Přemyslovců
každý čtvrtek 9.00-14.00 hod.
Poděbrady - Jiřího náměstí,
každý pátek 9.00-15.00 hod.
Štítary každou neděli od 6.00 hod.

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

e-mail: podatelna@obecsany.cz

Redakční rada: zastupitelé obce

Foto: Skálová H.

- 20 -

zpracoval: Josef Skála

