Sánský zpravodaj
Místní občasník
16. ledna 2020 Ročník 17 číslo 1/2020 cena 10 Kč

cY ECEC

V še nejl epší ,
mn oho zdra ví, ště stí
a úspě chů v nové m roce
Vám přřeje OBEC SÁNY

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Rok 2019 je za námi a my přicházíme s novým a také prvním
číslem našeho zpravodaje v roce 2020. Dovolte, abych Vám všem
do nového roku popřála hodně zdraví, lásky, štěstí, spokojenosti a
úspěchů v osobním i pracovním životě.
V minulém roce byla dokončena přírodní zahrada v mateřské
školce Sány a byla vybudována nová sběrná místa v ulici Bačovská
a na místním hřbitově, kde nás ještě čeká usazení vrat, která oddělí
sběrné místo od prostorů hřbitova.
Ke konci roku byl dokončen nový „Územní plán obce Sány“, do
kterého můžete nahlédnout na webových stránkách obce Sány, nebo
přímo na obecním úřadu.
Kromě těchto akcí byly dokončeny projektové dokumentace,
- zasíťování 32 RD u lesa
793 518,-- Kč
- přípojka vodovodu k 3 rodinným domkům u lesa 38 720,-- Kč
- rekonstrukce a oprava obecního úřadu
220 277,-- Kč
- údržbové práce kabin na hřišti
36 300,-- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem:
1 088 815,-- Kč
které jsou nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci.
Rozpis výdajů a příjmů 2019 - Obec Sány
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V současné době bylo už vydáno stavební povolení na rekonstrukci
a opravu obecního úřadu a požádáno o stavební povolení na zasíťování
32 RD u lesa, prodloužení přípojky vodovodu a údržbové práce kabin
na hřišti. Přípravné práce u výše uvedených akcí budou zahájeny po
schválení a obdržení dotací.
V prosinci loňského roku bylo zažádáno o zpracování projektu na
vybudování multifunkčního hřiště v areálu tenisového hřiště, který
bude dokončen v jarních měsících. Se zahájením výstavby i jeho
dokončením se počítá do konce letošního roku.
V rámci Národního programu Životního prostředí byla podána
žádost o poskytnutí podpory na výdaje související s výsadbou 56 ks
stromů v obci ve výši 249 000,-- Kč. Tato částka ovšem nezahrnuje
náklady spojené s kácením starých a výsadbou nových stromů. Proto
prosím občany o co nejhojnější účast na brigádách ohledně kácení a
výsadby stromů, které budou včas oznámeny. Děkuji.
Plánů a práce je mnoho a tak si jen přát,
aby nám z nich co nejvíce vyšlo.
Marie Žďárská - starostka obce.
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Odpad a Bio odpad
Vážení spoluobčané
S novelizující vyhláškou č. 210/2018 Sb. kterou se mění vyhláška
č. 321/2014 Sb. (oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu)
přinesla obcím nové povinnosti. V případě biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) zajistit tyto nádoby celoročně pro naši
obec to jsou ty zelené kontejnery na bio odpad. Z tohoto důvodu byl
ponechán kontejner na bio odpad na místním hřbitově. Dále nám tato
novelizace ukládá zajistit celoroční sběr jedlých olejů a tuků. Tyto tuky
nesmějí být soustřeďovány s jinými biologicky rozložitelnými odpady,
ani komunitně kompostovány, dále je zakázáno tyto oleje a tuky lít do
kanalizace. Tuto povinnost jako obec máme od 1. 1. 2020. Tento sběr
bude řešen odevzdáváním těchto jedlých olejů a tuků ve sběrném dvoře
každou sobotu od 9 do 10 hodin.
Máme tu zimu a jaro za dveřmi a s ním i odpad ze zahrádek. Zelené
kontejnery budou rozmístěny na všechna 4 místa, jak jste zvyklí dle
aktuálního počasí nejdéle však 27. 3. 2020.
Každý rok se potýkáme s některými z vás občanů obce, kteří
soustavně hází do těchto kontejnerů věci, které tam nepatří. Opakování
matka moudrosti.
Do těchto kontejnerů patří: zbytky ovoce a zeleniny, listí a nať
zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, travní hmota, plevel a listí,
hobliny a piliny
Nepatří sem pečivo a zbytky jídla, větve, túje, růže no prostě žádné
dřeviny ani drobné a na drobno nasekané, na tento odpad je pro vás
otevřen sběrný dvůr každou sobotu od 9.00 do 10.00 hod.
Vše co se smí a nesmí dávat do těchto kontejnerů, máte uvedeno na
samolepkách, kterými jsou kontejnery opatřeny.
Prosím čtěte je!!!

Libor Havlůj - místostarosta

Velké obtíže způsobují někteří občané čističce splaškové vody!
Znovu upozorňujeme, že do odpadu je zakázáno házet zbytky jídel,.
mastnoty, slupky od brambor, mastné látkové ubrousky apod. (tyto
věci způsobují závady čerpadel na čističce). Jen neradi bychom
přistoupili k udílení pokut a snad po upozornění dojde k nápravě.
Miroslav Novotný - obsluha čističky odpadů.
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Zprávy z naší obce
Do konce října bylo dokončeno plato na umístění velkoobjemových
kontejnerů v místě bývalé skládky hřbitova.

Zprávy z okolí
Spolek Dobšané pořádal 14. října u Dobšického šenku Zabíjačkové
hody, aneb letní muzicírování. Návštěvníci měli možnost zakoupit
zabíjačkové pochoutky a ještě další vyhrát v tombole.
Obec Dobšice pořádala Posvícenskou zábavu 26. října v sále
Dobšického šenku. K tanci a poslechu hrála skupina Unikát.
Myslivecký spolek Žehuň pořádal 23. listopadu v sále Dobšického
šenku taneční zábavu „Poslední leč“. K tanci hrála skupina Domino,
byla připravena bohatá tombola.
Obecní restaurace Opolany pozvala občany 30. listopadu od 11
hodin na vepřové hody a pivo.
Spolek Dobšané pořádal Advent v Dobšicích. Rozsvícení vánočního
stromku u zvoničky 1. prosince s hudbou, hrála skupina ECHO. Byl
připraven svařák i čaj. Vánoční hudební pohlazení se konalo 8.
prosince v sále Dobšického šenku, hrálo duo MILARNO a také
zazpíval Malý chrámový pěvecký sbor Opočnice. Vánoční setkání
proběhlo 15. prosince v sále Dobšického šenku, hrála Cidlinka.
Obec Polní Chrčice pořádala 7. prosince Adventní setkání na OU.
U rozsvíceného stromečku všichni zazpívali vánoční koledy a byl
nabídnut horký čaj i svařené víno.
Obecní úřad v Žehuni pořádal 31. prosince ve 20.00 hod. u rybníka
Silvestrovský ohňostroj.
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Kultura
Obec Sány pořádala 28. října autobusový zájezd do Prahy do
divadla Palace na představení „Miluju tě, ale…“ Autobus byl zaplněný
a představení se líbilo.
Tvoření adventních věnců proběhlo ve Společenském domě 24.
listopadu za veliké účasti. Připraveno bylo chvojí i ozdobný materiál.
Mikuláš s andělem a dvěma čerty v předvečer sv. Mikuláše
obcházeli domy, aby zlobivé děti trochu postrašili a všechny hodné
obdarovali.

Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního stromu proběhla na
hřišti v pátek večer 6. prosince. Všechny děti si zatančily a zazpívaly s
čertem, kterého se nebály. Poté přišli trochu postrašit dva strašní čerti
a nakonec všechny děti od Mikuláše i anděla obdržely nadílku a pro
dospělé bylo zastupiteli obce přichystáno svařené víno.
Obec Sány pořádala 7. prosince ve vyzdobeném Společenském.
domě koncert vánočních a adventních písní pod názvem „Dobrý večer
tobě“, hrála a zpívala folková skupina Kantoři. Naladit se, do vánoční
pohody přišlo přibližně 60 návštěvníků.
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Dříve narození byli pozváni 14. prosince odpoledne do.Společenského domu na příjemné „Předvánoční posezení“. Zastupiteli obce
bylo nabídnuto občerstvení, pí starostka příchozím popřála, děti ze
školky zazpívaly a přednesly koledy a všem rozdaly hezké vánoční
přání. Překvapením bylo hezké vystoupení taneční skupiny Chrtky.
K tanci i poslechu hrála skupina COMBO 2.
Silvestr byl slaven v hospůdce Vlachovka, na el. varhany hrál a.
zpíval pan Tuček. Po půlnoci proběhl na hřišti novoroční ohňostroj.

Pozvání na připravované zábavy
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svícnů a.věnečků

Tvoření vánočních
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…..Mikulášská nadílka na místním hřišti 6. prosince..…
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Předvánoční
Předvánoční posezení s dříve narozenými 14. prosince
ve Společenském domě
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Činnost SDH
Naši členové se pustili 8. října do oprav tatry
a začali generálkou motoru. Motor vyjmuli z vozu,
rozebrali a proběhly
potřebné renovace.
Práci provedli ve svém
volném čase a zdarma
(přes 100 hod.), proto
zaslouží velký dík. Po
potřebné a náročné
opravě byla tatra opět
uvedena do výjezdu.

Automobil ford se také dočkal nástřiku, již se leskne a září
v hasičské barvě, už jenom zbývá nalepit bílý pruh a nápis hasiči.

Posvícenskou zábavu pořádali naši hasiči v pátek 1. listopadu ve
Společenském domě, hrála skupina 4G Kutná Hora, zábava se vydařila.
SDH Sány všechny srdečně zve na Maškarní bál, který se bude
konat v sobotu 28. března 2020 ve Společenském domě. Hraje skupina
Lady & Gentlemen. Masky jsou obzvláště vítány.
Josef Skála kronikář SDH Sány.
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Činnost TJ
Poslední zápas podzimní části třetí fotbalové třídy
jsme odehráli na hřišti ve Staré Lysé. Domácímu
mužstvu jsme podlehli 3:1. První polovina soutěže se
nesla v duchu nevyrovnaných výkonů, kdy jsme získali body se
soupeři, od kterých se to moc nečekalo, a naopak jsme ztráceli tam,
kde zisk bodů měl být očekávaný. V tabulce se nacházíme po
odehraných třinácti kolech na devátém místě se skóre 28:35 a 17 body.
Druhé mužstvo dospělých odehrálo poslední zápas v Poříčanech,
kde domácímu celku podlehli 7:1. Svoje účinkování zakončili na
předposledním 12 místě se skóre 23:59 a 9 body.
Dorostenci se nacházejí přesně v polovině tabulky, a to na 7 místě
se skóre 31:38 a 17 body. Poslední zápas podzimu odehráli v Křinci a
zvítězili 2:0.
Starší žáci v okresním přeboru odehráli závěrečné utkání na hřišti
Slovanu Lysá nad Labem a zvítězili 2:0. Momentálně naše nejlepší
družstvo přezimuje na pěkném třetím místě se skóre 42:6 a 17 body.
Do jarních bojů přeji všem našim celkům hodně sportovních
úspěchů a více vydařených zápasů.
Na silvestra proběhl na místním hřišti tradiční silvestrovský
fotbálek, tentokrát s menší účastí než bylo zvykem v posledních letech.

Na závěr bych všechny občany rád pozval na již 7. Sportovní ples,
který se koná v sobotu 15. 02. 2020 ve Společenském domě v Sánech.
K tanci a poslechu zahraje skupina Unikát.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
Koncem září se konal výlov rybníku Badra.
I přes horké léto na tomto rybníku nedošlo k
výraznému úhynu a bylo sloveno 300 ks kapra K3.
S výlovem jsme byli spokojeni a ryby se nasadily nad Baderský jez.
V říjnu jsme Krajský úřad Středočeského kraje požádali o výjimku
na snížení lovné míry sumce velkého (Silurus glanis) a změny doby
jeho hájení. Tato výjimka se při lovu sumce značně osvědčila a naše
organizace jí bude plně využívat i v dalších letech. Dále proběhlo
uložení krmné pšenice, která bude sloužit jako krmivo pro další
hospodářský rok na chovných rybnících.
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. Kontrola hospodaření proběhla bez závad a
připomínek ze strany SÚS. Dorazilo nám rozhodnutí od SZIF o
přiznání dotace K2019, jedná se o dotaci na podporu rybářských
revírů, dotace se odvíjí od hektarové plochy revíru, v našem případě se
jedná o 16 ha vody a dotace činila 11 024 Kč. Dále jsme vypracovali
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zarybnění revíru Cidlina
1 B a zaslali ji na obce, kde má naše organizace nejvíce členů. Jednalo
se o obce Sány, Žehuň, Dobšice, Opolany a Choťovice. Tímto bychom
chtěli ještě jednou poděkovat obci Sány a jejím zastupitelům, za
poskytnutý finanční příspěvek, který nám odsouhlasili v roce 2018,
a v roce 2019 byl beze zbytku investován do zarybnění.
V prosinci jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady odeslali hlášení
o počtu volavek a kormoránů ulovených v našem revíru. Celkem bylo
v roce 2019 uloveno 186 ks kormoránů a 16 ks volavek. Dále jsme
stanovili termíny na vydávání nových povolenek na rok 2020, ale i
termín výroční členské schůze. Ta se bude konat dne 29. 2. 2020 od
14:00 hodin v sále místního šenku v obci Dobšice. Účast členů MO
Žehuň je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO, brigádách atd.
Zprávy funkcionářů výboru budou promítány na plátno formou
prezentace a pro účastníky výroční schůze bude připraveno malé
občerstvení. Pro velký úspěch rybářských závodů v minulých letech,
jsme se i pro letošek rozhodli rybářské závody uspořádat, a to v
termínu 18. 4. 2020 opět na Dobšickém rameni v obci Dobšice. Závodů
se bude moci zúčastnit každý (dospělí i děti), kdo má rybářské
- 14 -

vybavení a chuť si zarybařit. Občerstvení na rybářských závodech
bude zajištěno. Více o programu závodů se dozvíte na našich
internetových stránkách www.rybarizehun.cz, nebo z plakátů
umístěných v okolních obcích na začátku dubna.
Na závěr mého lednového příspěvku bych rád poděkoval členům
naší rybářské organizace za projevenou důvěru, obchodním partnerům
za seriózní jednání a v neposlední řadě i výboru naší organizace za
odvedenou práci v roce 2019. Dovolte mi, abych Vám občanům obce
Sány, jako předseda organizace jménem Českého rybářského svazu
MO Žehuň, popřál do nového roku 2020 mnoho zdraví, lásky a dobré
nálady.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň

Činnost hokejového družstva Sány
Letošní sezóna má za sebou první polovinu a naše
výsledky nejsou zdaleka tak příznivé, jako v loňském
roce, kdy jsme se dělili o první příčky tabulky. Zatím
se nám moc nedaří, těžko se scházíme v optimální sestavě, abychom
mohli bodovat. Měli jsme několik zranění klíčových hráčů, bez kterých
se těžko konkuruje týmům z prvních míst tabulky. Pevně ale věříme, že
druhé kolo bude o mnoho lepší a podaří se nám dosáhnout alespoň na
páté místo, jako v loňské sezóně. Zveme tímto všechny naše příznivce a
fanoušky na naše utkání, která se hrají na Zimním stadionu v
Poděbradech. Pozvánky jsou vyvěšeny u obecního úřadu a v hospůdce
Na Vlachovce.

Naši sponzoři: Obec Sány, AAB Aleš Bulíček
Za tým HC Sány přeji jen to nejlepší v novém roce a spoustu
osobních, pracovních i sportovních úspěchů.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
Přichází podzim
Kdo má rád procházky spadaným listím a paletu barev kouzelného
podzimu, tak právě pro něho nastal
ten správný čas.
Prosluněné vycházky do lesa,
sbírání hub, pozorování broučků
v mechu, to byl loňský říjen. Také
byla dokončena instalace posledních
herních prvků do školkové zahrady.
K podzimu patří i dlabání dýní.
Díky panu Vokálovi, který nám
dovezl tři veliké dýně, si děti
vyzkoušely, co je to za práci tu dýni
vydlabat.
V listopadu nám počasí přálo na pouštění dráčků. Občas se
provázek zamotal, ale pod vedením dětí draci létali jak o závod. Ani
nám se nevyhnula chřipka, mnoho dětí omarodilo. Spolu s dětmi, které
vydržely nápor bacilů, jsme se těšili na návrat uzdravených kamarádů.
Společně jsme se připravovali na předvánoční představení. Říkanky
a písničky jsme jako první předvedli v chráněném bydlení, kde jsme
4. 12. 2019 navštívili babičky a dědečky. Bylo až dojemné, jak si někteří
s dětmi broukali a notovali známé koledy. Návštěva ze školky stařečky
vždy potěší stejně jako nás. Jednoho dne naší školku navštívil čertík.
To bylo křiku, očí na vrch hlavy a slibů: „já už zlobit nebudu“. Čert to
dětem uvěřil a odešel o dům dál. To jsme si oddechli. Na oslavu toho, že
vše dobře dopadlo, jsme jeli do Poděbrad, do divadla Na kovárně na
pohádku „Ženich pro čertici“. Všem se představení líbilo a jen ti, kteří
neměli čisté svědomí, se trošku čerta báli. V polovině prosince děti
přednesly říkanky a zazpívaly koledy dříve narozeným v Kulturním
domě. Dortíček za svůj výkon byl zasloužený a chutný. A protože se
Vánoce blížily, bylo potřeba upéct cukroví. Děti se s paní ředitelkou
pustily do díla. Vůně se linula po celé školce. To ale byla dobrota. Však
také jsme pohostili rodiče, kteří přišli na naší besídku. Byla nás plná
školka. Děti se snažily vystupovat, jak nejlépe dovedly. Také je pod
stromečkem čekala hromada dárků. Každý tam objevil něco, co ho
zaujalo. Pozorovat nadšení dětí bylo krásnou odměnou za všechno to
snažení, které předcházelo této třešničce na dortu – besídce v MŠ.
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Za celý kolektiv z naší MŠ bych chtěla všem spoluobčanům popřát
šťastný nový rok 2020, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Učitelka Ilona Eliášová
Obyvatelé do konce roku 2019
Narození:
1. 12. Eliška Hloucalová

ul. B. Němcové

čp. 192

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
5. 10. pí Anna Nováková
ul. Dlouhá
čp. 100 ve věku 91 let
7. 10. p. Jaroslav Prokeš
ul. Družstevní čp. 218 ve věku 76 let
20. 10. pí Radoslava Smereková ul. 9. května čp. 52
ve věku 62 let

Významná jubilea našich občanů v prvním čtvrtletí 2020:
Beneš Oldřich, Vokálová Milada, Řehák František, Král Jaroslav
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Z knih protokolů SDH Sány

V roce 1922 se sbor zúčastnil hasičských cvičení, i cvičení se
sekyrkami v Sadské, v Pečkách, v Bělušicích a v Žehuni.
V roce 1923 na sjezdu hasičstva Československého v Praze,
konaného pod patronací presidenta Masaryka, se zúčastnilo 15 členů.
Lékárna byla objednána v r. 1924 a od firmy Smekal stříkačka
„Berlovka“ (která je po opravě dodnes funkční, ale pouze na ukázku).
Nově byl postaven stožár na sušení hadic.
Od firmy Smekal, byla v roce 1925 zakoupena „Kombinovaná
čtyřkolová stříkačka“ s lucernami, dvouproudová, s motorem o výkonu
10 - 12 koní, o průměru kol 115 cm, motor čtyřtaktní dvoucylindrový
za cenu 42 500 Kč, s příslušenstvím za 44 655,60 Kč. Za starý prodaný
stroj přišlo 6 200 Kč. Odeslán byl do sboru v Pohoří okr. Turnov.

Ples pořádaný naším sborem byl stanoven na 1. února 1925,
jehož výnos byl určen na motorovou stříkačku.
Jednota „Sokol“ Sány v r. 1925 přispěla z výtěžku divadelního
představení a přidali i členové přispívající. Rolník Josef Sixta, také
daroval větší obnos do fondu na motorizaci stříkačky.
V protokolu ze schůze konané dne 28. června 1926, je uvedeno,
že při zpáteční cestě ze Župního sjezdu v Pískové Lhotě na kole, se
srazil s autem František Mikšovský a byl zraněn.
Župní správa zvolila sánského náměstka Josefa Vokála, jako
instruktora nácviku, cvičení se sekyrkami, na krajský sjezd do Mladé
Boleslavi na 6. července 1927.
- 18 -

Sbor se zúčastnil v r. 1927 Župního sjezdu v Choťánkách se
stříkačkou a 12 ti členy a zároveň samaritánského cvičení.
Celkem se sbor v roce 1927 zúčastnil 21 ti cvičení se sekyrkami,
6 ti cvičení se strojem a 9 ti požárních hlídek.
Na sjezdu Slovanského hasičstva v Praze konaného ve dnech 1.5.,
4.6. a 6.7. 1928, pod záštitou presidenta Dr. T. G. Masaryka, cvičilo na
Strahovské pláni ze sánského sboru 12 mužů a 12 žen. Sánský velitel
Josef Vokál, jako župní instruktor nejvíce pobízel a sám šel příkladem
při cvičení. Později o sjezdu v Praze na Strahově řídil hasičská cvičení.
Sánský sbor pořádal 20. května 1928 veřejná cvičení prostná, se
strojem a žebříky. Cvičení se zúčastnili i hasiči ze Žehuně a J. Lhoty.
Ve zprávě jednatele z roku 1928 bylo zapsáno: Při výroční valné
hromadě, je vzpomenuto založení prvního dobrovolného hasičského
sboru v Sánech před 50 lety v roce 1878.
V roce 1929 se konalo mnoho cvičení pořadových, prostných a se
sekerkami. Rovněž ženy cvičily se sekerkami, tlumnicemi a ještě nacvičily krásné cvičení s koši na vodu. Se stříkačkou se konalo 6 cvičení.
Družstevním autem se zúčastnilo 16 členů a členek na oslavě
40 ti let trvání Poděbradské župy „Jiří“ na sjezdu v Koutech. Ženy
vystoupily s koši poprvé a sklidily veliký úspěch.
Divadelní ochotníci ze sboru, sehráli 3 představení v Sánech
a společně se sborem z Dobšic zahráli v Dobšicích divadelní hru Černý
kříž v lese.
Zemský hasičský fond poslal 2000 Kč, obecní úřad daroval
1000 Kč, sbor ušetřil 900 Kč na splácení dluhu za stříkačku a místní
Kampelička odpustila úrok 764 Kč.
O členské schůzi dne 3. prosince 1930, zbrojmistr Procházka
upozornil na svítilny u stříkačky, že je třeba jednat s firmou Smekal
o výměně „protože při nočním požáru jsme stále po tmě“.
V Předhradí na župním sjezdu cvičili muži Vokál, Luťha, Kaňka,
Mikšovský, Čejka, Hněvsa a ženy Čejková, Bubáková a Svobodová.
Samaritánská četa v počtu 3 muži a 1 žena, vykázala 4 případy
ošetření těžké a 9 lehčích. Ještě se zúčastnila na kursech a všech
cvičeních.
V tomto roce se sbor zúčastnil 4 cvičení se stříkačkou, 12 ti cvičení
se sekyrkami, 8 mi cvičení Forejtových, 6 ti cvičení s tlumnicemi a
s košíky.
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Členové sboru se zúčastnili v roce 1931 cvičení na župním sjezdu
v Ratenicích a také v Sokolči. V Praze Kbelích cvičili s čerpacími
žerděmi a samarita při cvičném útoku letadel s otravnými plyny.
Sbor doprovodil svého činného člena Aloise Bubáka na poslední
cestě dne 26. července 1931, v pracovním stejnokroji s výzbrojí.
Dostavily se sbory z Ohař župa Kolínská 6 členů, z Polních Chrčic
župa Chlumecká 4 členové, z Dobšic župa Králové Městecká 7 členů,
Poděbradský sbor s župním starostou Karlem Váchou 9 členů,
z Choťánek 1 člen a z Velkých Opolan 9 členů.
V roce 1932 v obci ošetřila samarita 12 zranění těžkých a 59 lehčího
rázu, většinou pokousání od psů.

V roce 1933 bylo v Sánech ve sboru 12 členů, .
tři muži a 1 žena zasahovali v samaritánské stráži.

V roce 1933 obci aktivně působila samaritánská stráž 3 muži
a 1 žena. Na cvičeních byla slabá účast, z důvodu „přestárlí členové“.
Přesto se účastnili na cvičení 2 krát v Poděbradech, v Sokolči, na
Župním sjezdu a v Kaníně.
Kromě výjezdů k požárům, kterých nebylo málo, (jenom od roku
1899 až po rok 1933 hořelo v Sánech 48 budov) pořádal sbor plesy,
vodění maškary i Staročeské máje, dále pomáhal obecnímu úřadu
s opravami na obci, účastnil se školení a různých cvičení.
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Ptáci v zimě
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Zjednodušené autobusové jízdní řády na rok 2020
Sány – Kolín (nádraží)
04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
05.58 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., jezdí PO-PÁ
07.12 hod., jezdí PO-PÁ
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.25 hod., jezdí PO-PÁ
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
16.23 hod., jezdí PO-PÁ

Kolín (nádraží) - Sány
06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí PO-PÁ
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ

*

*
*

* jede přes V. Osek

Sány – Poděbrady (nádraží)

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.59 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
13.11 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
11.55 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.40 hod., jezdí PO-PÁ
Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.04 hod., 14.22 hod., 15.02 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ
04.45 hod., 05.25 hod., 12.55 hod.

Vlakový jízdní řád na rok 2020
Sány – Velký Osek
04.55 jede v prac. dny
06.21 jede v prac. dny
06.54 jede v prac. dny
08.53 jede ve dnech volna
10.54 jede v prac. dny
12.54
14.54
16.54
18.54

Sány – Chlumec n. C.
05.07 jede v prac. dny
05.54 jede v prac. dny (Dobšice)
07.01
09.01 jede ve dnech volna
11.01 jede v prac. dny
13.01
15.01
17.01 jede v prac. dny
19.02 jede v prac. dny

- 23 -

Informace pro občany:
Plán konání zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2020.
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp. 16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

14.01.2020 v 18.00 hod.
13.02.2020 v 18.00 hod.
17.03.2020 v 18.00 hod.
16.04.2020 v 18.00 hod.
19.05.2020 v 19.00 hod.
09.06.2020 v 19.00 hod.

Červenec – 21.07.2020 v 19.00 hod.
Srpen –
12.08.2020 v 19.00 hod.
Září –
22.09.2020 v 19.00 hod.
Říjen –
20.10.2020 v 18.00 hod.
Listopad – 12.11.2020 v 18.00 hod.
Prosinec – 15.12.2020 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.
Sazby místního poplatku za odvoz komunálních odpadů i poplatek
ze psů pro rok 2020 v obci Sány zůstávají stejné jako v roce 2019.
Jeden pes žijící v domácnosti 50,-Kč, každý další pes 100,-Kč

Poplatky lze hradit od 3. února hotově v kanceláři Obecního úřadu
Sány, nebo bankovním převodem na účet číslo: 5227191/0100.
Variabilní symbol: číslo popisné.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
rozhodlo, že cena pitné vody od 1. 1. 2020 zůstává stejná jako v roce
2019 a bude 41,18 Kč/m3. Cena vody odkanalizované bude zvýšená o
4,5% na 48,42 Kč/m3. Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.
Pravidelně se v kostele sv. Ondřeje konají Mše svaté. Každý lichý
týden v pondělí, v letním čase od 18:00 a v zimním čase od 16:00 hod.
Omlouvám se, v minulém čísle 14. října byl na první straně chybně
uveden Ročník 14 číslo 3/2017, správně mělo být Ročník 16 číslo 4/2019,
kdo si zpravodaje ukládá, prosím o přepsání, aby to bylo v pořádku.
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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. zpracoval: Josef Skála

- 24 -

