Sánský zpravodaj
Místní občasník
14. října 2009 Ročník 6 číslo 4/2009 cena 10 Kč
Budovy obce Sány - „Kabiny“ postavené v letech 1971-73,
opravené v r. 2005-07. Zde působí Tělovýchovná jednota Sány

Dětské, tenisové i fotbalové hřiště a také hospůdka „Vlachovka“

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Uběhly další tři měsíce roku 2009 a je zde další číslo obecního
zpravodaje. Věřím, že jste všichni příjemně prožili uplynulé letní
měsíce a nyní se již těšíte na nadcházející svátky konce roku.
Letošní posvícení v naší obci vychází na 1. listopadový den. Jak je
již zvykem připravují zastupitelé obce i na letošní podzim a zimu
tradiční kulturní a společenské akce, o jejichž konání budete včas
informováni.
K častým dotazům, s kterými se v poslední době setkáváme:
proč se budují nové asfaltové komunikace v okolí dálnice D 11,
nejsou zbytečné a zda za ně obec zbytečně nevyhazuje peníze.
Odpověď: Jedná se o komunikaci od nadjezdu přes dálnici D 11
ke staré silnici a hájovně, od hřiště po obecní cestě za zahradami
k bývalému kravínu a o komunikaci vedoucí od silnice na rozcestí
směrem k Sixtovu lesu a podle náhonu k hlavní silnici na Kolín.
Na potřebu těchto komunikací máme jistě každý svůj názor. Výše
uvedené komunikace, které jsou v současné době budovány, jsou
realizovány v rámci komplexních pozemkových úprav spojených
s výstavbou dálnice D 11 a jsou plně hrazeny státem, obec nestojí
ani korunu. V okolí polní cesty na Dobšice se neprováděly
pozemkové úpravy, proto nemohla být zahrnuta do této akce.
Další dotaz: Jak to vypadá s výstavbou protihlukové bariéry na dálnici
D 11 v okolí obce Sány?
Odpověď: Výstavba protihlukové bariéry byla uložena ŘSD ČR
rozhodnutím, kterým se povoluje předčasné užívání dálnice D 11
s tím, že nejdéle do kolaudace dálnice musí být zajištěna
protihluková opatření. Původní termín pro předčasné užívání byl
do 31.12.2008, tento termín byl prodloužen do 31.12.2010. Obec
Sány zaslala vedení ŘSD ČR žádost o poskytnutí informací o
postupu prací na zajištění protihlukových opatření. Na tuto žádost
jsme doposud neobdrželi odpověď. Proto ji budeme zasílat dále na
vyšší místa. Text bude pro informaci vyvěšen na úřední desce.
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Další dotaz: Jak to vypadá s kanalizací v obci Sány?
Odpověď: V současné době vrcholí práce na podání žádosti o dotaci
na vybudování kanalizace a ČOV v obci Sány. Termín podání
žádosti je do 26.10.2009. Rozpočet akce je 40 mil. Kč bez DPH.
Přesto že máme připravenu větší část prostředků k pokrytí vlastních
nákladů akce, bez této dotace nejsme schopni vlastními silami tuto
stavbu realizovat, neboť nechceme situaci řešit dlouhodobým
značným zadlužením obce. Výsledek nám bude oznámen začátkem
roku 2010 a v případě kladného vyřízení se v roce 2010 začne
s výstavbou.
Novinky z obecního úřadu: Na jaře letošního roku jsme na obecním
úřadě zprovoznili elektronickou spisovou službu, kterou jsme
v současné době připravili na komunikaci s datovými schránkami.
„Datové schránky“- na vysvětlenou pro ty, kteří o nich zatím
neslyšeli. Od 1.11.2009 mají v ČR všechny úřady, orgány veřejné
moci, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinnost mezi
sebou komunikovat elektronicky přes internet pomocí datových
schránek, čímž odpadá komunikace v papírové podobě. Právo zřídit
datovou schránku má i fyzická osoba – ne povinnost. Více informací
o datových schránkách na www.datoveschranky.info popřípadě
v tisku.
Během letních měsíců a začátkem podzimu proběhla částečná
údržba budovy obecního úřadu – oprava fasády, nátěry oken a
železných konstrukcí a vymalování kanceláře obecního úřadu.
Služby portálu Czech POINT poskytované na našem úřadě
V současné době došlo k rozšíření těchto služeb a na našem úřadě
je možno na počkání poskytnout následující:
- výpis živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, trestního
rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku,
seznamu kvalifikovaných dodavatelů a bodového hodnocení
řidiče.
- formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM,
aby datová schránka neplnila funkci OVM, o zřízení datové
schránky, o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby,
o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na
žádost, o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových,
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o přidání pověřené osoby k přístupu do takové schránky,
o opětovném zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena
na žádost.
- formulář autorizované konverze z listinné do elektronické
podoby dokumentu, konverze z elektronické do listinné podoby
dokumentu, ověření provedení autorizované konverze.
- formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou
osobu, pro právnickou osobu a formulář registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH.
Aktuální informace: Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu proběhne v naší obci v sobotu 7. 11. 2009. Čas bude
upřesněn.
Letecké snímky obce z roku 2009 – v současné době je možno
zakoupit na obecním úřadě nové velmi pěkné letecké snímky obce
velikosti A 3 za 250 Kč (pořizovací cena pro obec 238 Kč).
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
V sobotu 8. srpna pořádal HundertGang 2009 (recesistický
celorepublikový sraz nadšenců škodovek) projížďku přes Sány
tzv. Spanilou jízdu vozů Š 1 000 - Š 110r., se zastávkou u hospůdky
Vlachovka, kde muže z posádek čekal první úkol, na čas museli
přebalit panenku a pak pokračovali do Čáslavi a odpoledne zpět.
Celkem se sjelo do Velkého Zboží 65 starých, ale jako nových
škodovek, sjezd se konal po celý víkend. Přijely vozy i ze Slovenska.

Zprávy z naší obce
Obecní hospůdka Vlachovka byla rozšířena.
Přístavba byla pořízena brigádně, z obecního rozpočtu byl hrazen
materiál ve výši 100 000 Kč. Práce prováděli hasiči, sportovci i další
občané. Stavba byla dokončena v září. Nejvíce hodin na stavbě
odpracoval Libor Havlůj, Miroslav Novotný (ten také zakoupil nové
stoly a židle), dále Jaroslav Beran, Zdenek Štok, Petr Král, Václav
Kyjovský, Ondřej Vraník, Vratislav Kyjovský, Radek Muzikář,
Karel Vytlačil, Milan Tichý, Dušan Kyjovský a Josef Vohradník.
Po stavebních pracích uklízely Marcela Novotná a Nikola Novotná.
Rozšířením vznikla další místa na sezení (nová kapacita cca 70
míst) a skutečně pěkné místo na setkání pro občany i na oslavy
například Silvestra.
Zrušené volby
Volby se měly konat v říjnu, ale po stížnosti poslance Melčáka
na protiústavní zákon, (ten si schválili poslanci na předčasné konání
voleb), Ústavní soud rozhodl o zrušení tohoto jednorázového
zákona. Politici včetně presidenta reagovali dost podrážděně, ale
museli se s rozhodnutím smířit. Nejvíce je bolely vynaložené miliony
na jejich předvolební kampaně, proto usilovali o volby v listopadu.
Ke změně došlo 15. září, kdy ČSSD v čele s J. Paroubkem ohlásila
zrušení listopadových voleb, a k volbám tak půjdeme až na jaře.

Kultura
Na konci prázdnin dne 29. srpna pořádala obec Sány na hřišti
hry a soutěže pro děti i dospělé. Sbor místních hasičů připravil pro
děti jízdu na lanové dráze přes rybníček. Dále mohli přítomní
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shlédnout seskok parašutistů na připravený cíl. S velkým ohlasem
se setkalo házení pivním sudem a pivní štafeta. Pro děti bylo
připraveno občerstvení a sladké odměny.
Michaela Piroutková - předsedkyně kulturní komise
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Obec Sány pořádala 26. září autobusový výlet na zámek Žleby,
do Kutné Hory a do kostnice v Sedleci.

Na výlet se vydalo přes 45 výletníků a všichni si se zájmem prohlédli
historické památky. Zajímavý byl výcvik dravců a podívání na bílé
jeleny v oboře. Počasí bylo slunečné a výlet se vydařil.
Obec Sány pořádá dne 18. října DRAKIÁDU. Začátek od 14.00
hodin u hřiště, v případě nepřízně počasí bude změna termínu
ohlášena. Všichni jsou srdečně zváni.
Informace pro občany
ČEZ distribuce žádá občany o pokácení a okleštění (ořez)
stromoví v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu
od 1. října do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu
rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky
elektřiny a snížení ztrát. O podrobnostech a bezpečnosti při práci
je informace ve vitrínce obecního úřadu.
Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku oblečení,
lůžkovin, látek, domácích potřeb, přikrývek atd. Podrobněji ve
vývěsce OU. Věci noste na Obecní úřad Sány do 13. 11. 2009.
Činnost TJ Sány
O prázdninách jsme provedli nátěr všech herních prvků na
dětském hřišti včetně oplocení. Dále byly vybudovány, s pomocí
firmy p. Vytlačila, prostory pro uskladnění hospodářských věcí
a zavlažování fotbalového hřiště, dosud uskladněných v kabinách.
Fotbalové zpravodajství
V měsíci srpnu jsme se zúčastnili fotbalového turnaje na
Volárně, kde jsme se umístili na pěkném 2. místě. Ve finále jsme
prohráli s týmem domácích 3:2. Naši žáci v rámci pouti hráli
s týmem domácích žáků 3 : 4.
-7-

Cyklostezky v okolí, námět na krásné podzimní vyjížďky.
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Cyklostezky v okolí, námět na krásné podzimní vyjížďky.
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Do nového ročníku fotbalové soutěže jsme vstoupili pouze
s jedním týmem dospělých a týmem žáků. Po nevydařené minulé
sezóně jsme byli nuceni zredukovat mužstva dospělých pouze na
jedno.
datum

PODZIM 2009 - MUŽI IV. TŘÍDA C
den
družstva
výsl., zač. u.

22. 08.
29. 08.
05. 09.
13. 09.
19. 09.
26. 09.
04. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
01. 11.

SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

datum

den

30. 08.
05. 09.
13. 09.
19. 09.
26. 09.
03. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.

NE
SO
Ne
SO
SO
SO
SO
NE
SO

Sány
Žehuň
Sány
Křečkov „B“
Sány
Sány
Libice n.C. „B“
Sány
Dlouhopolsko
Sány
Běrunice „B“

Opolany
Sány
Záhornice
Sány
Odřepsy
Dymokury „B“
Sány
Bohemia PDY „B“
Sány
Pátek „B“
Sány

PODZIM 2009 - OS ŽÁCI B
družstva
VOLNO
Sány
Kovanice
Sány
Sány
Opočnice
Sány
Pátek
Sány

Sány
Kněžice
Sány
Libice n.C.
Velenice
Sány
Všechlapy
Sány
Městec Kr.

2:0
2:1
5:1
1:1
6:0
4:1
1:0
3:2
15. 30
14. 30
10. 15

výsl., zač. u.
16 : 0
10 : 2
2:3
3:0
1:3
1:0
13. 30
12. 30

V nové sezóně, kde hrajeme IV třídu C, se v současné době
nacházíme na 2. místě za vedoucí Bohemia Poděbrady. Mužstvo
žáků se nachází na 3. místě.
25. září se na místním hřišti uskutečnil zápas starých gard,
kde domácí tým Sán porazil Velký Osek 4 : 2.
Sány sehrály přátelský fotbalový zápas 7. října s týmem PSVS
s výsledkem 4 : 4.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Z historie TJ: před devadesáti lety v roce 1919 byla založena
„TJ Sokol“ (původně Tělocvičná jednota Sokol Sány).
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Činnost SDH
V sobotu 25. července se 7 členů sboru zúčastnilo zásahu na
prořezání poškozených stromů od větrné smrště, která se prohnala
ve čtvrtek večer přes Sány. S pomocí hasičského žebříku,
horolezecké výstroje a motorových pil bylo nutné ořezat nebezpečně
nalomené větve, hrozil úraz při jejich pádu na zem.
Na žádost starosty obce vyměnili 4. září členové našeho sboru
zbývající vývěsní skříňky před Obecním úřadem za nové.
Slavnostní otevření přístavby u hasičárny se konalo dne 5. září
s opékáním kýty v novém krbu, za účasti členů a pozvaných hostů.
Všichni přítomní se dobře pobavili a stavba byla pochválena.
Naše soutěžní družstvo se dne 26. září zúčastnilo v Pňově
požárního útoku nazvaného „Poslední nasátí“ z 26 jsme se umístili
na 23 místě.
Josef Skála starosta SDH Sány
Činnost ČRS
V Sánech u splavu o prázdninách rybáři provedli výměnu
střechy venkovního posezení za plechovou (eternitová již
propouštěla). Posezení s krbem je stále využíváno pro rybáře
i na zapůjčení pro občany.
Výlovu nádrže pod Sány dne 26. září se zúčastnilo přes 20 lidí
většina ze Sán. Ryby se převážely na rameno č. 1 u Bader na
zakomorování přes zimu, většina obsádky byli kapři K 1 a K 2.
Nádrž zůstane vypuštěná a ve spolupráci s obecním úřadem
budeme opravovat břehy.
Pravidelné krmení ryb na nádrži v Sánech obstarávali Šamša
ml. a Šamša st., o ryby na rameni č. 1 se staral J. Beran, za jejich
práci jim děkuji.
Jan Psota hospodář MO
Činnost v kostele sv. Ondřeje
Mše svaté se konají každou sobotu od 17:00 hod.
Mše slouží p. farář Mgr. Cyril Solčáni
V hradecké realitní nabídce se objevil na prodej objekt sánské
fary se stodolou a zahradním domkem za 1 895 000 Kč.
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Mateřská škola Sány
V měsíci červenci probíhaly v naší mateřské škole malířské
a lakýrnické práce. Malovala se chodba, sociální zařízení a malá
třída, ve které byl zároveň natřen nábytek. Pro vylepšení a zkrášlení
prostorů MŠ byly na stěny místností ještě zavěšeny nové pohádkové
obrázky.
Provoz MŠ začal 24. srpna. Kapacita MŠ - 25 dětí je naplněna.
Z tohoto důvodu nebylo možné zatím vyhovět dalším několika
žádostem o umístění dětí do zdejší mateřské školy.

Sánská školka to je něco,
naučíme se v ní kde co.
Spousty různých věcí víme,
každého tím překvapíme.
Že jsme velcí kamarádi
a máme se všichni rádi…
že pozdravit není těžký,
umí to i malé blešky…
že se chodí na záchod
a nečůrá se do kalhot…
jak se kreslí, čaruje,
čím která značka varuje…

Jak se staví puclíky
je někdy úkol veliký,
že jahůdka je červená
to každý ví a dobře zná.
Hraček máme plnou hernu,
uklízet to budem v červnu,
srovnáme i mravence,
co nám lezou z kredence.
A tak všichni pracujeme,
společně se radujeme
a ten kdo nám nevěří,
nechť zaklepe u dveří.

Foto i básnička je od učitelky Ilony Bulíčkové
A na co se mohou děti těšit tento školní rok? Na návštěvu
divadelních představení, výlety, společné akce s rodiči, hra na flétnu,
harmoniky, výuka angličtiny, poznávání živé i neživé přírody.
Poděkování posíláme občanům, kteří nás zásobují dobrotami ze
svých zahrádek či různými pomůckami (obrázky, samolepky, písek,
hrací prvky na zahradu).
Ivana Jedličková ředitelka školky
- 12 -

Obyvatelé od června do konce září
Narození:
30. června Eliška Šamšová
30. června Sára Šamšová
23. srpna Andrea Holcmanová
23. srpna Barbora Holcmanová

ul. 9. května
ul. 9. května
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá

čp. 10
čp. 10
čp.108
čp.108

Sňatek uzavřeli:
11. července

Vilma Benešová
Ján Kmec

Sány čp. 39
Trebišov

Přistěhovali se:
7. 9. Michaela Holcmanová
7. 9. Jan Holcman
7. 9. Andrea Holcmanová
7. 9. Barbora Holcmanová
4. 8. Anton Lorinčík
4. 8. Gabriela Lorinčíková
4. 8. Karol Pécsi
4. 8. Patrícia Pécsiová

ul. Dlouhá čp. 108
ul. Dlouhá čp. 108
ul. Dlouhá čp. 108
ul. Dlouhá čp. 108
ul. 9. května čp. 183
ul. 9. května čp. 183
ul. 9. května čp. 183
ul. 9. května čp. 183

19. 8. Vilma Kmecová
27. 8. Hana Plevová
27. 8. Filip Pleva
27. 8. Vojtěch Pleva
9. 9. Lubomír Stupka

ul. Družstevní čp. 39
ul. 9. května čp. 222
ul. 9. května čp. 222
ul. 9. května čp. 222
ul. Dobšická čp. 119

Odstěhovali se:

Ivona Procházková matrikářka OU
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Sánská strouha a Bačovský náhon.
Rybník Blato, se rozkládal severovýchodně od Poděbrad
a byl jedním z největších rybníků v Čechách, který neměl říčního
přítoku. Za tou příčinou podnikl kolem r. 1450 Jiří z Kunštátu
stavbu náhonu 2 a čtvrt míle dlouhého (staročeská míle měla asi 11¼ km),
kterým vodu z Cidliny u Baderských stavidel nad Sány na rybníky
poděbradské odváděl. V nejstarších zprávách se nazývá náhon jen
„Struhou“, pak „Lánskou struhou“, později „Sánská strouha“ nebo
„Sánský kanál“. Voda protékající strouhou poháněla tři mlýny.
Odvedením vody z Cidliny náhonem na rybníky se hydrografické
poměry řeky Cidliny od stavidla k ústí do Labe přirozeně valně
změnily.
Z přednášky archeologa Jana Hellicha

Mapa z roku 1720
Rybník Blato

Rybník Bačovský

Po roce 1474 založil Hynek, kníže Műnsterberský (syn Jiřího
z Poděbrad) rybník Bačov. V té době majitel Kolínského panství.
Roku 1475 byl založen čtvrt míle dlouhý nový náhon Bačovský
na napouštění rybníka. Do rybníka Bačovského, přeměněného
později v pozemky, se nasazovalo 400 - 600 kop kaprů. Rybník
protože nebyl udržován, byl zanesen a v r. 1863 zrušen rytířem
Františkem Horským. Pro porovnání rybníky: Blato 996 ha,
Rožmberk 489 ha, Bačovský 367 ha, Žehuňský 335 ha.
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Zdroj: Velký Osek a okolí.

Kolem r. 1450 byla řeka Cidlina rozváděna,
polovice její vody se odváděla k Poděbradům do řeky Labe,
druhou polovicí se přispívalo k naplnění rybníku Blata a rybníků
okolních u vsi Pátku, neboť celá prostora od Dymokur až k Senicím
postrádala přítoku vody.
Ze zápisu Čeňka Příhody řídícího učitele v Sánech

Mapka z roku 1790

Na mapce z roku 1790 jsou zakresleny rybníky v okolí Městce
Králové i poblíž Sán.
Zajímavé je zakreslení velkého množství tehdy existujících
rybníků s největším v Čechách rybníkem Blato (996 ha), uprostřed
býval kdysi ostrůvek, dnes tam stojí vesnička Ostrov.
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Otvírací doby obchodů a provozoven v Sánech
POTRAVINY
pí Kalinové
pí Čejkové
pondělí 7.00 - 11.30
pondělí 7.00 - 17.00
úterý
7.00 - 11.30 15.00 - 16.00 úterý
zavřeno
středa 7.00 - 11.30 15.00 - 16.00 středa 7.00 - 15.30
čtvrtek 7.00 - 11.30 15.00 - 16.00 čtvrtek 7.00 - 11.00
pátek
7.00 - 11.30 15.00 - 16.00 pátek 7.00 - 17.00
sobota 7.00 - 9.00
sobota 7.00 - 10.00
U Bohunků
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

HOSTINCE
Na Vlachovce
11.00 - 22.00
pondělí 11.00 - 22.00
11.00 - 22.00
úterý 11.00 - 22.00
11.00 - 22.00
středa 11.00 - 22.00
11.00 - 22.00
čtvrtek 11.00 - 22.00
11.00 - 23.00
pátek 11.00 - 24.00
11.00 - 23.00
sobota 11.00 - 24.00
11.00 - 22.00
neděle 11.00 - 22.00

POJÍZDNÁ PRODEJNA MASA
p. Kiapeš Jan
úterý
10.15 - 11.00
čtvrtek
10.15 - 11.00
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
pí. Charvátové
středa 8.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 17.00
pátek
8.00 - 14.30
KNIHOVNA.
úterý
17.00 - 18.00
VEŘEJNÝ INTERNET.
pondělí 16.00 - 18.00.
úterý
17.00 - 18.00
středa 16.00 - 18.00
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