Sánský zpravodaj
Místní občasník
25. října 2016 Ročník 13 číslo 4/2016 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Zahrádkářská klubovna a výkup ovoce
r. 1984 a prodejna Smíšené zboží r. 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Opět držíte v rukou nové číslo obecního zpravodaje, letos již
čtvrté a v tomto roce poslední. Na těchto několika úvodních řádcích
bych rád shrnul naši činnost v posledních měsících a seznámil vás
s tím, co chystáme v nejbližší době.
Jak jste si jistě všimli, v druhé polovině letošního roku byly
zahájeny práce na rekonstrukci některých ne zcela vyhovujících
chodníkových ploch v obci. Jedná se o chodníky okolo bývalé školy,
před mateřskou školou a před hostincem u Bohunků. Všechny tyto
pozemky jsou ve vlastnictví obce a na jejich úpravu jsme získali
finanční podporu ze Středočeského kraje. Práce jdou o trochu
pomaleji, než jsme počítali, ale vyskytly se určité průtahy
s dodávkou některého stavebního materiálu, počasím a podobně,
což celou věc trochu zpomalilo. S tím vás ale nechci zatěžovat.
Věřím, že výsledek nás všechny potěší.
Během srpna a září bylo na fotbalovém hřišti postaveno
zastřešené posezení pro zvýšení úrovně poskytovaných služeb
místním občanům i návštěvníkům z okolí (třeba i cyklistům), kteří
toto místo hojně navštěvují. Toto posezení bylo vybudováno zčásti
svépomocí několika místních občanů, kterým bych touto cestou
velice rád poděkoval. Nebudu jmenovat, abych na někoho
nezapomněl, ale odvedené práce si velmi vážíme.
V měsíci říjnu bylo uzavřeno výběrové řízení na refinancování
úvěru, který jsme byli kdysi nuceni uzavřít na uhrazení vlastních
prostředků při budování kanalizace. V době, kdy jsme uzavírali
smlouvu o úvěru, se úroky pohybovaly mezi 3 až 4 procenty.
Smlouvu jsme po výběrovém řízení uzavřeli s úrokem 3,54%
s podmínkami i možnostmi výjimečných splátek a splacení úvěru
bez sankcí. Díky tomu jsme se v letošním roce spolu se zastupiteli
rozhodli provést výběrové řízení na refinancování úvěru. Důvodem
našeho rozhodnutí byl strmý pokles úrokových sazeb při
poskytování úvěru v posledních měsících. I přesto, že jsme čekali
úsporu na úroku minimálně 1,6 milionů Kč (při získání úroku kolem
1 %), sami jsme byli překvapeni. Nabídky společností, které se
zúčastnily výběrového řízení, byly velmi příjemné. Pribor, který
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určuje ČNB pro banky při poskytování úvěrů, činil v době otvírání
obálek 0,2%. Úvěr poskytovaný bankami se skládá z priboru a
marže banky. A abychom to neprotahovali, KB nabídla
neskutečných 0,36% úroku (0,2% pribor + 0,16% marže KB) a
Česká spořitelna nabídla ještě neskutečnějších 0,29% (0,2% pribor
+ 0,09% marže ČS). Nyní jsou návrhy smluv v rukou právníků a
v nejbližší době bude vše vyřešeno. S dalšími nudnými záležitostmi
ohledně smluv vás nechci unavovat, ani já nemám rád smlouvy na 12
a více stránek. Než se dostanete na konec, nevíte, co bylo na začátku
(někdy si to zkuste přečíst, ten, kdo to zvládne, toho obdivuji). Přes
výše uvedené jsme rádi, že ušetříme více, než jsme předpokládali.
Pro srovnání, letošní inflace se bude pohybovat dle odhadu výrazně
pod 1 procentem.
Minulý týden jsme provedli otevírání obálek výběrového řízení
na akci dodávek energií pro Obec Sány. Jedná se o dodávky
elektrické energie. Tento výběr probíhá dvoukolově. První kolo –
krátce – prověření dodavatelů. Druhé kolo – elektronická aukce.
V prvním kole se přihlásilo pět zájemců, kteří se dle podmínek
řízení mohou účastnit druhého kola, což je elektronická aukce.
Předpokládáme, že je možné získat celkem slušnou cenu energií.
O výsledku tohoto vás budeme informovat příště, případně se vše
dozvíte v rozhodnutí Zastupitelstva Obce Sány.
Další věci, které máme připraveny na konec letošního a začátek
příštího roku, je podání žádosti na rozšíření sběrného dvora,
abychom ho mohli dovybavit kontejnery na svoz nebezpečného,
velkoobjemového, elektro a železného odpadu s tím, že bychom sběr
prováděli v průběhu celého roku a při naplnění kontejnerů bychom
je ve spolupráci se svozovou firmou odváželi svým nosičem
kontejnerů na místo určení. Dále máme v plánu v rámci dotace
pořídit kompostéry pro jednotlivé domácnosti. Kompostéry budou
občanům poskytovány zdarma.
Všechny tyto akce jsou dotovány Ministerstvem životního
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
v rámci akcí pro ulehčení nakládání s přírodními odpady pro občany.
Další věcí, na které pracujeme, je rekonstrukce veřejného
osvětlení. Jedná se především o úspory energií a výměnu stávajících
svítidel za nové v provedení LED, které má daleko nižší spotřebu
energie. Nyní máme zpracován pasport a generel veřejného osvětlení
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a během několika dnů by měl být hotov energetický audit veřejného
osvětlení. Tyto dokumenty jsou požadovány při podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Dlouhodobě sledujeme dotační možnosti týkající se rekonstrukcí,
či opravy místních komunikací. V současné době nás nejvíce trápí
stav v Dlouhé ulici a v ulici Za kovárnou.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Clematis show se konala 11. – 17. července v zahradním centru
Parkon Libice nad Cidlinou. Na sedmém ročníku prodejní výstavy
plaménků bylo přes 150 druhů Clematisů a dalších květin.
Polnochrčická neckiáda se konala 30. července již po třicáté,
tentokrát ve filmovém stylu. Začala průvodem a následovalo mnoho
soutěží na vodě i na břehu rybníčku. Zahrálo několik kapel a
nechybělo ani občerstvení.
Obec Žehuň pořádala 16. srpna slavnostní otevření nového
dětského hřiště za účasti hejtmana Stř. kraje Ing. Miloše Petery.
V Dance hall Opolany se konala 20. srpna Oldies party, DJ Pavel
Bendák pouštěl hity 80. a 90. let a milénia. Na mega party svážely
účastníky autobusy ze širokého okolí.
Ve Velkém Oseku se konal 13. srpna 1. ročník „Osecká brázda –
vzpomínka na staré časy“. Akce se zúčastnilo několik již
historických traktorů a mezi nimi s traktory Milan a Ivona
Procházkovi ze Sán.
Na Den evropského dědictví 11. září se v Žehuni opět otevřela
brána kostela sv. Gotharda i kostnice. S reprodukovanou hudbou
bylo možno si prohlédnout i zimní kapli, zákristii a věž s hodinami.
V zahradním centru Parkon Libice nad Cidlinou 22. - 25. září
proběhlo Svatováclavské vinobraní s ukázkou hroznů a
ochutnávkou burčáku.
V Dance hall Opolany se konala 27. září mega párty s DJ Daniels
a DJ Pavlem Bendákem. Pití Jack Daniels Honey bylo v akci za
poloviční cenu.
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Zprávy z naší obce
U hospůdky Vlachovka byl k příjemnému venkovnímu posezení
vybudován několika štamgasty pěkný altán i lavičky u vody. Kvůli
lepšímu tahu byl postaven u hospody nový komín a přibyl i nový
kolostav. Stále ještě se najdou lidi, kteří ve volném čase zvelebují
naši obec a jistě zaslouží velký dík.
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Nové chodníky byly vybudovány u budovy bývalé školy i u mateřské školky
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Kultura
Stanování na hřišti pro děti s rodiči 8.-10. července se spoustou
zábavy a soutěžení pro děti připravily Ilona Bulíčková, Ivona
Procházková a pomáhali i rodiče. Nechybělo ani posezení u táboráku
a překvapením byla projížďka na člunu s Petrem Kalincem.
Zábavu se skupinou Vendeta rock revival (guit, bass, vock: ex.
chřestýš) pořádali zastupitelé obce Sány 20. srpna na místním hřišti.
Akce se vydařila, přišlo se pobavit poměrně hodně lidí (120 platících).
Obec Sány pořádala Veselé ukončení prázdnin pro děti i dospělé.
3. září na místním hřišti. Pro děti byla připravena řada soutěží,
střelba ze vzduchovky, jízda na koních, stříkání z proudnic i
z hasičského auta a zastupitelé obce připravili občerstvení.

Pozvání pro občany:

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ mě baví…
Pokud máte chuť a čas, přijďte do KULTURNÍHO DOMU V SÁNECH
Každou středu od 5.10. v 18.30 HOD.
Co vás čeká?

Cvičení, relaxace, zkusíme i meditaci ☺…
Co budete potřebovat?
KARIMATKU, slabší deku a pevnější polštářek na sezení (zjistíte sami po
prvním setkání, co použijete☺)

Těším se

Radka Šebetková
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Stanování na hřišti pro děti s rodiči 8.-10. července

Plno zábavy a soutěží pro děti připravily Ilona Bulíčková, Ivona
Procházková a pomohli i rodiče. Překvapením byla projížďka na člunu.
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Činnost SDH
Letní setkání 12. srpna v hasičárně s občerstvením u krbu se
zúčastnilo celkem 20 členů.
Na soutěži v požárním útoku v Opolanech s názvem „Kanínský
klokan“ se zúčastnili za náš sbor Ivona a Milan Procházkovi s tatrou
na doplňování vody do kádí.
Naši členové předvedli 3. září tatru na Veselém ukončení
prázdnin na místním hřišti a děti měli možnost si i zastříkat
z proudnic jako hasiči.
Zalití nově vysázených stromků po obci z hasičské tatry provedli
naši hasiči ve dnech 3. a 4. září. Již to bylo nutné z důvodu nadmíry
velkého sucha a bylo by škoda, kdyby stromky uschly.
S tatrou doplňovali naši členové vodu do kádí na závěrečném kole
Polabské hasičské ligy v požárních útocích v Odřepsích 17. září, kde
se zúčastnilo na 800 hasičů a diváků.
Želviáda se konala 1. října, všichni kteří splouvali na lodích nebo
raftech Cidlinu i přihlížející, se měli možnost občerstvit u splavu.
Naši členové připravili při reprodukované hudbě občerstvení i
ohřátí u ohně a zajistili dohled na bezpečné sjíždění jezu.
Obec Sány zakoupila místo již nevyhovující Avie starší ale ještě
zachovalý Ford Transit
100 T280 na dopravu
5 členů zásahového
družstva a další
techniky včetně
čerpadla PS 12.
Naši členové si vozidlo
přizpůsobí své potřebě
a nastříkají do
hasičských barev.

Posvícenskou zábavu bude pořádat SDH Sány 29. října ve
Společenském domě s hudbou p. Hartmana. Všichni jsou zváni.
Skála Josef kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Další fotbalový ročník okresních soutěží začal na nymbursku v
sobotu 27.8.2016, kde na domácím hřišti jsme v prvním kole přivítali
mužstvo z Kněžic. Zápas skončil nerozhodně s výsledkem 2:2. O
týden později se rozběhli i mládežnické soutěže, ve kterých máme i
nově vzniklé družstvo dorostu, které svůj první mistrovský zápas
odehrálo na hřišti v Sokolči. Zápas skončil výhrou domácích v
poměru 3:2. Žáci zavítali do Litole, kde podlehli místním žákům 5:0.
Po odehraných osmi kolech jsou dospělí na čtvrtém místě se skóre
16:12 a 14 body. Dorost je v současné době na prvním místě a vede
tabulku s 18 body a skóre 33:10. Žáci jsou v okresním přeboru na
šestém místě s 9 body se skóre 14:17. Sány/Opolany B jsou na 4. místě.
Garda dosud sehrála pouze jediné utkání v Kovanicích, kde
porazila místní gardu 1:0.
A2B - III. třída skupina B

E1A - Okresní přebor žáků
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C1A - BELSPORT - Okresní přebor dorostu

A3B - IV. třída skupina B

Nyní se nacházíme cca v polovině odehraných zápasů a pevně
věříme, že i v té druhé se nám bude dařit minimálně stejně dobře.
V neděli 25.9.2016 dopoledne byla na hřišti provedena.
rekonstrukce brankovišť, kdy pomocí vyřezávacího stroje byla
odstraněna část plochy před brankami, dále došlo k vyřezání
travních pásů mimo hrací plochu a jejich následné položení do
brankovišť. Na prodejně potravin (koloniál) se, po dohodě s obcí,
uskutečnila brigáda na natření plechové střechy.

Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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Tým silničních motocyklů Sány
Zde pár řádků ke konci sezóny:
Máme tu říjen a Road Racingová sezóna je úspěšně za námi.
Rok 2016 přinesl do našeho závodního života spousty změn a
novinek. Tou nejžhavější novinkou je přestup Marka Červeného do
královské třídy Superbike, tedy třídy do 1000ccm. V polovině roku,
kdy se už pomalu, ale jistě rýsovala obhajoba domácího i
Evropského titulu začalo první testování superbikového náčiní
BMW 1000 RR. Ve všech rozhovorech s Markem zněly velmi dobré
pocity z nového motocyklu a po pár seznamovacích kolech jsme se
vrhli i do závodu v této třídě, kde Marek premiérově zaznamenal v
IRRC 5. místo. S počtem najetých kilometrů na novém motocyklu
přibývaly plány do budoucna a vyvrcholením veškerého plánování,
byl zápis Marka na startovní listinu druhého nejtěžšího závodu
světa v Japonském Macau. Závod v Macau se koná koncem listopadu.
Oslavy titulů mistra Evropy
a mistra ČR máme tedy za sebou
a teď už zase v plných přípravách
do další výzvy. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří se na
letošních úspěších s námi podíleli.
Luboš Bulíček – člen týmu
Informace o úspěších dalších motocyklových závodníků
„PANTHER RACING TEAM“ – Co nového? Členové týmu na
pozicích jezdců (pořadí dle současné výkonnosti) Jan Markalous
(24) – Praha, Petr Hulín (24) – Sány a Martin Hulín (20) – Sány.
Všichni jmenovaní se účastní závodů v ČR celkem populární třídy
TWIN (přírodní okruhy). Honza jel druhý ročník, Petr s Martinem
mají za sebou první. Myslím, že je zbytečné na tomto místě
vyjmenovávat umístění, časy a podobně. Ten, kdo se o to zajímá, to
ví z novin, nebo internetu, případně z doslechu. Myslím, že je nutno
říci, že všichni v „uvozovkách“ nováčci si vedli, na to jak byli
podporováni (téměř všechno si platili sami) dost dobře. Jejich
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umístění v závodech, kterých se účastnili, bylo většinou (pokud
dojeli) do desátého místa, což je velmi slušné. Všichni jmenovaní
se účastnili i závodů na nově zprovozněném okruhu ve Finsku
v Imatře, kde se letos jelo opět po 30 letech. V období 1964 – 1982
se zde jelo mistrovství světa jako Grand Prix Finska. Naši jezdci
v kategorii TWIN zde byli často navštěvovaní, protože tato kategorie
není ve Finsku moc rozšířena. Závodů v Imatře se účastnila i řada
dalších našich jezdců v čele s bezkonkurenčním Markem Červeným
600 SSP, který zde obhájil titul mistra Evropy.
Na závěr: i naši chlapci vědí, co chtějí, a věřím, že v příštím roce
nás potěší. „Jen opatrně“!!!
Václav Macura
Činnost hokejového družstva Sány
Letošní sezóna, která začala 1. října, má za sebou
dvě kola a ani v jednom z nich jsme nedokázali
bodovat. Úvodní los nám určil soupeře, kteří
v loňské sezóně obsadili první dvě místa v celkové
tabulce Poděbradského poháru. Ale i přesto jsme dokázali být
rovnocenným soupeřem. Není a nebude jednoduché dělat body tak
jako v soutěži VHL, kterou jsme hráli v minulých letech. Pevně
věříme, že sezóna s novými posilami vyjde co nejlépe a budeme
konkurovat i těm nejlepším týmům Poděbradského poháru. Každé
úterý je vyvěšován plakát o začátku utkání před obecním úřadem
a v hospodě U Bohunků, hrajeme na Zimním stadionu Poděbrady.
Tímto zveme všechny fanoušky a příznivce hokeje na naše zápasy.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Činnost ČRS
V červenci jsme se věnovali sekání trávy, krmení ryb v chovných
rybnících, odchovu amura Am1 a kapra K1, které jsme slovili
v celkovém počtu 5 000 ks o velikosti 4 - 5 cm, následně byl amur
a kapr nasazen na rybník Badra. Tak jako v loňském roce nás v
letních měsících trápil nízký stav vody v Cidlině. To způsobilo mírný
úhyn ryb na Nádrži v Sánech, avšak jednalo se o pouhé desítky kusů.
V srpnu jsme museli naše rybochovná zařízení zaregistrovat na
Státním zemědělském intervenčním fondu v Nymburce a museli
jsme upřesnit polohu našich chovných rybníků. Také jsme Krajský
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úřad Středočeského kraje požádali o výjimku na snížení lovné míry
sumce velkého (Silurus glanis) a změny doby jeho hájení. Udělení
této výjimky dorazí na naši organizaci koncem roku 2016.
Dne 28. září se konal výlov Nádrže v Sánech. Sloveno bylo celkem
330 ks kapra K2, 1 400 ks kapra K1 a 200 ks amura Am2. Z větší
části byl výlovek zakomorován na rybníku Badra a v jarních
měsících bude většina vysazena do revíru.

Na začátku října proběhlo uložení krmné pšenice, která bude
sloužit jako krmivo pro další hospodářský rok na chovných rybnících.
Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak všem
rybářům přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se na podzim
loví nejlépe a ostatním čtenářům příjemné podzimní měsíce.
Nenechme si ujít pestrobarevnou podívanou, kterou nám příroda
vyčaruje, a mějme na paměti, že paní zima nám pomalu, ale jistě,
klepe na dveře.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Z úspěchů v kanoistice, sportovkyně ze Sán
Hana Koblicová – Kmeťová spojila svůj život s rychlostní
kanoistikou. Během své kariéry nasbírala padesát tři medailí
z vrcholových závodů. Po vážném zranění musela se závoděním
přestat, avšak svět kanoistiky neopustila. Stala se mezinárodní
rozhodčí na krátké tratě i maraton a je jedinou českou rozhodčí,
která má oprávnění rozhodovat mezinárodní závody na dračích
lodích. S největší pravděpodobností se s českou výpravou vydá
jako rozhodčí na olympijské hry do japonského Tokia v roce 2020.
Kvadriatlon se skládá
ze 4 disciplín:
plavání 3,5 km,
na kajaku 10 km,
50 km na kole
a 10 km běh.

S neteří Lenkou, 15 let po ukončení kariéry

Její rodiče v tomto sportu také závodili, a tak od malička šla v jejich
stopách. Trénovala denně, za každého počasí, šest až osm kilometrů
většinou se sestrou Lenkou (té se také dařilo získávat medaile, ale
svoji činnost ukončila). Hana studovala na sportovním gymnáziu
v Pardubicích a pak po absolvování studia na Vojenském odboru při
Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze nastoupila
na pozici tělovýchovného náčelníka do Pardubic. Od roku 2014
je u 26. pluku na pozici tělocvikářky v Mladé Boleslavi s hodností
nadporučice. Na aktivní závodění nezanevřela a zapojila se do
soutěže Women's Challenge půlmaratonských a maratonských
závodů v běhu po celém světě. Jde o podporu žen v v rozhodnutí
začít běhat bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Hana si chtěla
dokázat, že maraton zvládne, a také chtěla zhubnout do svatebních
šatů, protože se v loni vdávala, a obojí se jí podařilo.
Z článku Lidé kolem nás: „Životem na kajaku“.
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
dnešní příspěvek za MŠ mohu začít radostnou zprávou. Pro
školní rok 2016-2017 byla kapacita mateřské školy s počtem 28 dětí
znovu naplněna. Potřebovali bychom ještě alespoň 6 volných míst,
aby se mohly přijmout děti všech rodičů, kteří měli zájem umístit
dítě do zdejší mateřské školy. To však vzhledem k prostorám
v budově není možné.

Pro nynější školní rok bylo přijato devět dětí. Z celkového počtu
28 dětí je 15 dívek a 13 chlapců. Dvacet jedna dětí bydlí se svými
rodiči v obci Sány, pouze sedm dětí je z jiných obcí. Více než jednu
třetinu tvoří dětí tříleté. Osm dětí má předškolní věk.
Kolem budovy MŠ nastala přes prázdniny velká změna. Díky
získaným finančním dotacím panem starostou, byl odstraněn
původní chodník a firma pana Tůmy vydláždila prostor krásnými
novými dlaždicemi. Pan V. Novotný vyrobil a zabudoval pěkné
pevné zábradlí. Pohled ze silnice na MŠ je zase hezčí, ale důležitý
je hlavně přínos těchto změn.
Úkolem zaměstnanců MŠ je vést všechny děti, aby si vážily
prostředí, ve kterém žijí a pomocí her i výrobků přispívaly k jeho
ochraně, ale i výzdobě. Proto v měsíci říjnu vyrobíme z darovaných
dýní v mateřské škole dýňová strašidla a vystavíme je na zahrádce.
Bude to taková menší výstava STRAŠIDEL. Děti použijí i přírodniny,
které postupně sbírají na vycházkách. Jak se výstavka podaří,
budete moci posoudit, až pojedete kolem zahrady MŠ a podíváte se.
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K nahlédnutí přikládám i fotografie z akcí, které již proběhly
v MŠ. Za dětmi přijela Fidorka a Borůvka z Prahy. Jsou to pejsci,
kteří si s dětmi hrají.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Děti shlédly i hudební program, ve kterém slyšely hrát různé
hudební nástroje a společně si za jejich doprovodu zazpívaly veselé
písničky pro dobrou náladu.

Dobrou náladu v následujících podzimních dnech bych chtěla
popřát i všem čtenářům Sánského zpravodaje.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Obyvatelé
Narození:
5. 8. Adéla Hanušová
29. 8. Daniel Brunclík
5. 9. Matyáš Čech
6. 9. Šimon Pinkas

ul. Dlouhá
čp. 144
ul. Krátká
čp. 49
ul. Za kovárnou čp. 68
ul. Dlouhá
čp. 100

Sňatky uzavřeli:
16.7. Jana Vokálová
ul. Dlouhá čp. 114
Josef Fiala
Velký Osek
23.7. Anna Nováková
ul. Dlouhá čp. 100
Václav Pinkas
Velký Osek
3.9. Adam Glier
ul. Dobšická čp. 59
Pavlína Svobodová
Poděbrady
Přistěhovali se:

Dana Jágerská
ul. J. Čapka
Magdaléna Jágerskául. J. Čapka
Petr Sedlák
ul. Krátká
Vanda Sedláková ul. Krátká
Václav Záhora
ul. Krátká
Miloslava Záhorová ul. Krátká

čp. 262
čp. 262
čp. 207
čp. 207
čp. 207
čp. 207

Odstěhovali se:

Michal Cícha
ul. Krátká
čp. 207
Štěpán Cícha
ul. Krátká
čp. 207
Šimon Cícha
ul. Krátká
čp. 207
Miroslava Cíchová ul. Krátká
čp. 207
Jana Fialová (Vokálová) ul. Dlouhá čp. 114
Martina Součková ul. B. Němcové čp. 230

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
11. 8. pí Ivana Nováková ul. Dlouhá čp. 100 ve věku 59 let
14. 9. pí Božena Králová ul. Dobšická čp. 82 ve věku 80 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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VÝSLEDEK KRAJSKÝCH VOLEB v ČR

a VOLEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

ANO ČSSD KSČM ODS KDU-ČSL SPD-SPO|| ANO STAN ČSSD ODS KSČM TOP09

Volby 7. – 8. 10.2016
V devíti krajích získalo
nejvíce hlasů ANO, ve
dvou krajích ČSSD, v
jednom kraji SLK a v
jednom kraji KDU-ČSL.

V Sánech se zúčastnilo při volbách do krajů 135 voličů to je 31,03%..
V Sánech při volbách do krajů získalo: ANO 37 hlasů, Starostové a
nez. 25 hlasů, ČSSD 23 hlasů, ODS 10 hlasů, Koal. Svoboda a přímá
dem. 9 hlasů, KSČM 8 hlasů, Spolu pro kraj 5 hlasů, Občané 2011 3
hlasy, Ne ilegální imigraci 3 hlasy, Česká pirátská str. 3 hlasy, Dělnická
str. soc. spravedlnosti 1 hlas, TOP 09 1 hlas, Romská dem. str. 1 hlas,
Úsvit s Blokem proti islamizaci 1 hlas, Svobodní a soukromníci 1 hlas.
V Sánech při volbě do senátu v prvním kole ze 435 voličů si.
vzalo obálky 120 a 118 je odevzdalo, volební účast byla 27,59%.
Kandidáti získali: Ing. Tomáš Czernin 26 hlasů, JUDr. Jan Malý
25 hlasů, Ing. Josef Táborský 21 hlasů, Ing. Jiří Fiala 15 hlasů,
Mgr. Věra Beranová 14 hlasů, Ivan Doležal 6 hlasů a MUDr.
Vladimír Dryml 3 hlasy. Ve volebním obvodě Jičín získal v prvním
kole nejvíce Ing. Tomáš Czernin za TOP+STAN 28,51% hlasů a
druhý byl JUDr. Jan Malý za ANO 25,11% hlasů.
V druhém kole se zúčastnilo voleb do senátu celkem 15,38 % voličů,
v Sánech 31 voličů 7,11%. Ve volebním obvodě Jičín zvítězil Ing.
Tomáš Czernin, v Sánech získal 17 hlasů a JUDr. Jan Malý 14 hlasů.
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Z kronik obce Sány vyhledal o škole v Sánech
kronikář J. Skala
V r. 1937 byly do obou tříd zakoupeny nové dvousedadlové
lavice od firmy na výrobu nábytku Vichr z Lysé n. Labem za
12 205,50 K a bylo zakoupeno vše potřebné pro školní kuchyni
a opatřeno školní rádio.

far. Jan Dočekal, uč. Laštovková, uč. Jar. Laštovka r. 1941-42
foto zapůjčil Skala Josef st.

Dne 5. září 1942 zemřel řídící učitel Jaroslav Laštovka, který
pro školu a naši obec obětavě pracoval celých 20 let.
Na prázdné místo řídícího učitele byl jmenován Josef Cuřín
a po něm dne 1. července 1943 Bohumil Poříz.

uč. Bohumil Poříz r. 1947

foto zapůjčila pí Věra Smutná
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Další učitelé školy od roku 1932: Věra Koutská od 1.9. 1932 - 30.6.
1934, Anna Laštovková 1.7. 1934 - 31.1. 1939, Jaroslav Konopáč 7.2.
1939 - 1.3. 1939, Alois Kliment 4.3. 1939 - 2.5. 1939, Josef Konopáč
3.5. 1939 - 31.8. 1939, Ladislav Netáhlík 1.9. 1939 - 31.8. 1940, Anna
Alferiová 1.9. 1940 - 18.1. 1942, Anna Miláčková 19.1. 1942 - 28.2.
1942, Růžena Rohlíčková 1.3. 1942 - 31.8. 1942, Jar. Laštovková 1.9.
1942 - 5.9. 1945, Jaroslav Max od 12.5. 1945 - 7.10. 1945,

uč. Jaroslav Max r. 1945 foto zapůjčila pí Jindra Štěrbová

Jiřina Navrátilová 8.10. 1945 - 31.8. 1947, Václav Mikina 1.9.
1947 - 31.8. 1948, Zdeňka Svobodová 1.9. 1948 - 31.8. 1950, Jaroslav
Crkal 1.9. 1950 - 31. 8. 1952, Xenie Hladiová 1.9. 1952 - 1.12. 1953,
Růžena Junová 2.12.1953 - 31.8.1956.

uč. Mikina r. 1947 foto zapůjčil p. Václav Novotný
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Informace pro občany:
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci Sány bude
proveden dne 5. listopadu 2016 od 8:00 hod do 10:00 hod. ve sběrném
dvoře. Zároveň proběhne sběr železného šrotu.

Pozvání pro občany:
V Polabském muzeu v Poděbradech se do 30. října koná výstava
loutek a dekorací z animovaného večerníčku s názvem Večerníček
z chaloupky na vršku.
V Poděbradech v Ekocentru Huslík se koná 1. listopadu
od 16:30 hod oslava Den předků. Jde o poděkování našim předkům
za jejich zkušenosti a za to že tu můžeme být s názvem
DEN PŘEDKŮ SAMHAINU, DUŠIČEK, NÁV.
Cesta po světýlkách s úkoly se koná v pátek 4. listopadu okolo
DDM Symfonie Poděbrady s názvem Světýlková cesta.

Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou nabízí
22.10. od 18.00 h
23.10. od 15.00 h
5.11. od 18.00 h
6.11. od 15.00 h
7.11. od 9.00 h
3.12. od 18.00 h
4.12. od 15.00 h

15. libický divadelní podzim:
Strašidlo Cantervillské
- komedie
O třech čunících
- pohádka
Noc na Karlštejně
- komedie
Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka
Doktorská pohádka
- pohádka
Mátový nebo citron
- komedie
Pohádky do kapsy
- pohádka

Plánované kulturní akce v Sánech:
Obecní zastupitelé budou pořádat v kostele sv. Ondřeje zahájení
Adventu s rozsvícením Betlému, začátkem prosince Mikulášskou
nadílku pro děti na sánském hřišti a „Setkání s dříve narozenými“
při muzice v Myslivně. Bližší informace budou upřesněny.
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