Sánský zpravodaj
Místní občasník
14. července 2016 Ročník 13 číslo 3/2016 cena 10 Kč
Dříve a nyní: hospoda i obchod Jareš,
poslední hostinský byl Dytrych, foto před r. 1928

nyní Obecní úřad čp. 16 z r. 2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Jsem velice rád, že Vás mohu všechny opět pozdravit při
příležitosti vydání dalšího čísla našeho oblíbeného obecního
zpravodaje. Tři měsíce uplynuly jako voda a Vy držíte v rukou letos
již třetí, tentokrát letní vydání našeho zpravodaje. Věřím, že Vás
jeho obsah zaujme a poskytne Vám nové poznatky a informace o
dění v obci a jejím okolí. Já se Vám pokusím poskytnout informace
o dění v obci z pohledu činnosti zastupitelů obce a obecního úřadu
a v dalších článcích se dozvíte mnoho dalšího.
Jsem velice rád, že nově vysazené stromy v obci se bezezbytku
zazelenaly a že mohu konstatovat, že společnost Školky Opolany
pana Ing. Čestmíra Tvrzníka odvedla práci ve 100% kvalitě.
Díky získání dotace na rekonstrukci dětského hřiště z Ministerstva.
pro místní rozvoj byly v měsíci květnu započaty práce na realizaci
tohoto projektu. 21. května bylo provedeno vybagrování výkopů
pro dopadové plochy, 8. a 9. června byly zabudovány herní prvky a
10. června byly dopadové plochy vyplněny kačírkem. Všechny práce
byly provedeny v souladu s projektem tak, aby byly zajištěny
všechny platné bezpečnostní předpisy spojené s provozem dětských
hřišť. Hřiště je v provozu od 11. června letošního roku. Při této
příležitosti bych rád poděkoval panu Jindřichu Georgiu, který nám
pomohl se zajištěním bagru a následně provedl výkopové práce,
panu Janu Jehličkovi ze Sdružení soukromě hospodařících
zemědělců Žehuň za nezištné poskytnutí techniky a pracovníka,
což nám velmi pomohlo při instalaci herních prvků a kačírku do
dopadových ploch a panu Jakubu Bydžovskému, který tuto techniku
obsluhoval. Věřím, že nové dětské hřiště v dobrém splnilo naše
očekávání, že se líbí a bude sloužit pro radost dětem i rodičům.
Dne 12. 05. 2016 jsme obdrželi oznámení o rozhodnutí
Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci
chodníkových ploch v Obci Sány ve výši 344 605,- Kč. Jako
zhotovitel této akce byla na základě výběrového řízení vybrána
firma pana Petra Tůmy ze Sán. Tato akce byla již započata, neboť
musí být realizována do konce září 2016. Chtěl bych požádat
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občany, aby při pohybu v okolí rekonstruovaných chodníků dbali
zvýšené opatrnosti. Mrzí mě, že z důvodu rekonstrukcí dojde
k mírnému omezení pohybu občanů v těchto místech, ale věřím,
že z výsledku budeme mít všichni radost.
Dne 11. 05. 2016 jsme obdrželi oznámení o rozhodnutí.
Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ze
Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
na pořízení osobních ochranných prostředků věcnými prostředky
požární ochrany pro SDH Sány ve výši 104 507,- Kč. Za tyto
prostředky budou zakoupeny zásahové oděvy, zásahová obuv
a zásahové přilby.
Na tomto místě bych rád poděkoval zastupitelům Středočeského
kraje v čele s hejtmanem Milošem Peterou za poskytnutou podporu.
Věřím, že podzimní krajské volby dopadnou k jejich spokojenosti a
že i nadále bude možno využívat jejich pomoci při rozvoji obcí
Středočeského kraje.
Dne 25. 04. 2016 jsme zaslali na Ministerstvo zemědělství žádost
o poskytnutí podpory na vybagrování Rybníčku u hasičárny.
Doposud jsme neobdrželi žádnou odpověď. Musíme čekat a věřit.
Na závěr ještě z jiného soudku..
Jak jistě většina z Vás ví, v minulém roce vydala Obec Sány
vyhlášku o zákazu podomního prodeje zboží a služeb. Tabulky
upozorňující na tuto skutečnost jsou umístěny rovněž na
přístupových komunikacích do obce. Občas se od někoho dozvím, že
po obci se pohybovaly osoby nabízející různé služby, především
prodej elektrické energie, aniž by to nahlásily na obecním úřadě a
požádaly o oznámení veřejným rozhlasem.
Rád bych touto cestou poprosil občany o pomoc, aby nám tyto
případy oznámili v kanceláři obecního úřadu, nejlépe v době, kdy
jsou tito podomní prodejci ještě v obci, abychom na tuto situaci
mohli reagovat. Předem děkuji za vaši pomoc.
Ještě jednu věc mám na srdci. Jsem velice rád, že se náš
zpravodaj jeho čtenářům líbí. Největší zásluhu na jeho kvalitě má
jeho autor pan Josef Skála st. a za to bych mu chtěl moc poděkovat.
Myslím, že nejen já.
Přeji všem příjemné čtení a krásné prožití zbytku prázdnin a léta.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Obecní restaurace Opolany pořádala ve dnech 9. – 10. dubna
„Vítání jara“ aneb kuře (grilované) běhá po dvoře a v sobotu dětské
odpoledne s kuřecími křidélky, točenou zmrzlinou i malinovkou.
Hradčanské dílničky se konaly v Domečku u Besedy 23. dubna.
Téma: příprava na čarodějnice. Občerstvení bylo zajištěno.
Spolek přátel historické techniky pořádal 23. dubna Den
s historickou technikou. V areálu motelu u jezera ve Velkém Oseku
se kromě výstavy historických vozidel konaly soutěže pro děti i
dospělé, dále proběhla jízda veteránů a nechybělo ani občerstvení.
Ve dnech 6. – 7. května pořádala Obecní restaurace Opolany
Steakový den. K poslechu hrál reprodukovanou hudbu David Fiala.
Volárenská mládež pořádala 7. května tradiční Staročeské máje
s průvodem a zatančením staročeské besedy pod králem na hřišti.
Na Májové zábavě v Obecní hospodě zahrála kapela ESO.
Staročeské máje pořádali pod záštitou Obecního úřadu Májovci
ve V. Oseku 21. května. Do kroku hrála kapela p. Kysilky a byla
zatančena Staročeská beseda. Večer se konala zábava s hudbou ESO.
Kulturní komise Choťovice pořádala 29. května v Hotelu Na
Farmě již 2. ročník Květinový den aneb Krása našich žen. Jednalo
se o přehlídku šatů, vlasového stylingu, květinových dekorací,
ochutnávku uzenin a taneční vystoupení „Choťovští kluci se Zumbou.“
Slavnosti krále Jiřího se konaly v Poděbradech 4. června, průvod
všech vyšel ze zámku na kolonádu a zpět. Vystoupení měli kejklíři,
šermíři, hudebníci i kat a na nádvoří zámku se konal řemeslný trh.
U příležitosti „Noc kostelů“ 10. června se konal v kostele sv.
Gotharda v Žehuni koncert klasické kytary Milana Štěpánka.
Ještě byla umožněna prohlídka kostela, zvonice věže a kostnice.
Obec Dobšice pořádala ve spolupráci s Dobšany 25. června
Dobšickou pouť spojenou se slavnostním vysvěcením zvonu na
místním hřbitově. Po obědě hrála u šenku Cidlinka, při procesí
na hřbitov hrála kapela TOX, na hřišti Polabská Blaťanka, dále
rocková kapela Na chlupy voskem a večer o zábavě Březovanka.
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Kultura
Posledního dubna pořádala Obec Sány s místními hasiči na hřišti
tradiční pálení čarodějnic. Přišlo plno dětí a také krásných masek,
zastupitelé obce připravili jako vždy občerstvení.
Hospůdka Vlachovka přichystala na 22. dubna akci „Nahoře
bez“, (u stropu byla přivázaná kytice bezu).
Slavnostní vítání občánků se konalo 29. května v obřadní síni
Obecního úřadu. Vystoupení předvedly děti z mateřské školy,
starosta přivítal tentokrát sedm děvčátek a dárky obdržely od obce i
od firmy Vestis. Poté se konalo Rozloučení s předškoláky, těch bylo
devět, od starosty obce obdrželi šerpy „Už budu prvňáček“ a od
obce i učitelek z MŠ dostali dárky i květiny.
Pouťové posezení se konalo večer 3. června v hospůdce Na
Vlachovce s hudbou pana Tučka.
Dětský den pořádala Obec Sány 5. června na místním hřišti, byla
nachystána jízda mašinkou, řada soutěží a střelba ze vzduchovky.
Naši hasiči připravili ukázku vozidel i stříkání z proudnic a
samozřejmě nechybělo ani občerstvení přichystané zastupiteli obce.
Festival tradičního Bluegrassu pořádal již podruhé Libor Kosina
ve spolupráci s Obcí 11. června na hřišti TJ a v hospůdce Na
Vlachovce. Na podiu z kamionu zahrálo šest kapel country hudby.
Přestože počasí tentokrát vyšlo a zazněl příjemný zpěv i hudba,
účast byla slabší.
Punk rock koncert se konal 18. června na místním hřišti u
hospody Vlachovka nazvaný Vostrý Sány. Zahrály kapely: Družba
z Kralup nad Vltavou, Zputnik Praha, Veselí koníci z Mnichova
Hradiště, Fancy Foxx Brno, Kronos Combo Kolín a Drozofila
Heřmanův Městec. Účast návštěvníků byla opět slabší.
Hospůdka Vlachovka pořádala 25. června 1. ročník tradičního
nohejbalového turnaje trojic o Postřižinský pohár v Sánech na hřišti.
Zahrát si přišlo 8 týmů, 4. místo získali „Nekopové“, třetí příčku
SDH Opolánky, druhou „Šestařicátníci“ a první „Leciáni“.
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Slavnostní vítání občánků 29. května v obřadní síni Obecního úřadu.

B
Baarrbboorraa TToom
máášškkoovváá

D
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H
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-7-

A
Anneežžkkaa Č
Čeerrm
máákkoovváá

Rozloučení s předškoláky 29. května v obřadní síni Obecního úřadu
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JJiiřříí ŽŽiižžkkaa

D
Daanniieell K
Kaanniisskkýý

TToom
máášš K
Kaappiicc
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Festival tradičního bluegrasu
se konal v Sánech 11. června pod
názvem Bluegrass u hastrmana Sány
na hřišti TJ Sokol Sány i v hospůdce
na Vlachovce. Vystoupilo šest kapel
a počasí tentokrát vyšlo (nepršelo).
Pořadatelé zaslouží veliký dík.
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Činnost SDH
Na Želviádě 16. dubna prováděli naši hasiči dozor u splavu při
splouvání Cidliny a připravili ohřátí u ohně i občerstvení.

Při konání rybářských závodů 23. dubna v Dobšicích zajistili
členové sboru občerstvení pro všechny zúčastněné.

Posledního dubna měli naši hasiči dohled nad pálením ohně
při čarodějnicích pořádaných Obcí Sány na místním hřišti.
Na dětském dni pořádaném 4. června obcí Rožďalovice i Vrbice.
byla předvedena naše hasičská Tatra, která sklidila veliký úspěch.

Požární výjezd na vyhlášený požár sánského lesa provedli tři naši
členové 8. června v 21.40 hod., jednalo se o planý poplach (u lesa
bylo prováděno pálení kupek sena).
O Dětském dni pořádaném Obcí Sány 5. června předvedli členové.
naši Tatru 148 CAS 32, technické vozidlo SCANIA z HZS SŽDC
Havlíčkův Brod a ještě CAS 32 Tatru 815 z HZS Paramo Kolín.
Josef Skála kronikář SDH
- 11 Sány

Činnost TJ
V sobotu 18. června 2016 skončil další ročník fotbalových soutěží
na nymbursku. Dospělí skončili ve třetí třídě na pěkném čtvrtém
místě se skóre 67:48 a 47 body. Žáci si v okresním přeboru vedli
také úspěšně a svoji účast zakončili na bronzovém stupínku se skóre
84:24 a 49 body. Obě naše mužstva tak dopadla velmi dobře a
dokázala držet krok se soupeři v popředí tabulky.
A2B - III. třída skupina B

E1A - Okresní přebor žáků
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Garda Sány sehrála v jarní části čtyři utkání, s bilancí tří
porážek a jedné výhry. Všechna utkání se odehrála na hřištích
soupeřů, takže na podzim se také představí na domácí půdě.
Nyní pár informaci ohledně nového ročníku. Od 1.7. 2016 se
dle předpisů FAČR ruší pro neprofesionální fotbalisty veškeré
střídavé starty a hostování. Pro všechny kluby to znamená, že budou
existovat pouze přestupy, otázkou zůstává, jak si s touto novinkou
poradí jednotlivé kluby, co se týče hráčské základny.
Další novou informací je, že dochází k tzv. "fúzi" s fotbalovým
klubem Opolany. Došlo k dohodě obou oddílů o výpomoci hráčů
mezi oběma kluby. Pro TJ Sokol Sány toto znamená, že v Opolanech
bude hrát klub pod názvem Sány-Opolany, který bude jakousi
farmou nebo B mužstvem.
Poslední novinkou je, že od nového ročníku vznikne v Sánech
nové mužstvo, a to družstvo dorostu. Dále ukáže čas, jak tyto nastalé
změny budou fungovat, pevně věříme, že budou přínosem pro klub.
Další ročník tradičního fotbalového turnaje se uskutečnil na
místním hřišti 2.7. 2016, za účasti těchto mužstev: TJ Sokol Volárna,
TJ Viktoria Velký Osek, TJ Záboří nad Labem a domácí tým.
Turnaj opanovali, stejně jako loni, hráči Viktoria Velký Osek,
domácí skončili na druhém místě. Večer se konala na letním parketu
taneční zábava se skupinou AZ Band. I za nepříznivého počasí, kdy
do půlnoci tuto akci provázel déšť, se zábava vydařila a setkala se s
kladným ohlasem návštěvníků.
Na závěr bych rád všem sportovcům popřál minimálně takové
úspěchy, jako v minulém ročníku.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
Dne 9.4.2016 jsme lovili rybník na Badrech, sloveno bylo 660 ks
kapra K2, 50 ks amura Am2 a 660 ks kapra K3. Z tohoto počtu ryb
jsme si ponechali potřebné množství násady, které jsme opět vrátili
do rybníka a část převezli do Nádrže v Sánech. Zbytek ryb byl
vysazen na revír, především v k.ú. Opolánky a Dobšice u Žehuně.
Dne 23.4.2016 se na Dobšickém rameni konaly rybářské závody..

Závodů se zúčastnilo 35 závodníků dospělých a 15 závodníků do 18
let věku. Uloveno bylo 240 kusů ryb, převážně kaprů, okounů,
plotic, perlínů, cejnů, línů a karasů. Závodů se zúčastnili nejen naši
členové, ale i závodníci z různých koutů naší republiky. Letošní
vítězkou našich rybářských závodů se stala Kristýna Bludská
z Vlašimi, která ulovila celkem 72 kusů ryb a celkové délce 10,89 m.
Občerstvení po celou dobu závodů zajišťoval SDH Sány, tak jako již
při minulém ročníku, kterým za perfektní zajištění občerstvení na
závodech, patří naše velké poděkování.
Květen znamenal začátek rybářské sezóny, která pro tento rok.
začala ne zrovna nejlepším počasím, avšak natěšené rybáře po
dlouhé zimní sezóně to nikterak od vody neodradilo. Na chovný
rybník v Sánech jsme tento měsíc vysadili 50 tisíc štiky, kterou jsme
měli asi 10 dní na odchovných žlabech.
V červnu jsme se opětovně potýkali s nízkými průtoky vody.
na řece Cidlině. Na tuto skutečnost jsme upozornili Povodí Labe,
Krajský úřad Středočeského kraje, Českou inspekci životního
prostředí a samozřejmě Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Na základě našeho podnětu bylo Krajským úřadem Středočeského
kraje svoláno jednání ve věci nápravy a zajištění dostatečného
průtoku vody zejména v lokalitě Steklá strouha, která je nejvíce
ovlivňována manipulací jezu na Klapce v Žehuni. Avšak z tohoto
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jednání nebyl stanoven jednoznačný výhled, který bezesporu
spočívá ve vytvoření nového manipulačního řádu k vodnímu dílu
Žehuňský rybník. Nájemce Žehuňského rybníka, kterým je
společnost Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. sice přislíbilo
potřebu nového manipulačního řádu, avšak k množství vody,
které by šlo na Steklou strouhu, se zatím nevyjádřilo a toto bude
předmětem dalších jednání mezi všemi uživateli a odběrateli
povrchových vod, které se kolem Žehuňského rybníka nachází a
mají platná povolení k odběru. Celá věc tedy bude předmětem
zdlouhavých jednání a složitých rozhodnutí.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát Vám příjemně.
strávené letní měsíce, dětem co nejdelší prázdniny, zajímavé a
poznávací výlety a rybářům mnoho úlovků, jak při lovu dravců,
tak i ostatních druhů ryb.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň

Činnost hokejového družstva Sány
I když je léto v plném proudu, tak už v těchto dnech probíhá
plánování letošní hokejové sezóny v Poděbradském poháru, kterého
bychom se chtěli zúčastnit. Během srpna a září odehrajeme dvě až
tři přípravná přátelská utkání. Sezóna 2016-2017 by měla začít od
půlky října na Zimním stadionu v Poděbradech. Těšíme se na led a
věříme, že ve vyšší soutěži obstojíme dobře a naše fanoušky
nezklameme.
Ještě tabulka z uplynulé sezóny.

Přejeme krásné prožití letních dnů a těšíme se na Vás.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Týmy silničních motocyklů Sány
Přírodní okruhy jsou v polovině sezóny
a průběžné hodnocení v domácím i Evropském
šampionátu je zatím velmi pozitivní pro jezdce Marka Červeného
a jeho tým AAB Racing. Po odjetí dvou závodů IRRC se Marek dělí
o první místo s holandským jezdce Joey den Bestenem. V domácím
šampionátu třídy do 600ccm je v nekompromisním vedení a ve třídě
1000, kterou Marek jede na stroji o obsahu 600ccm, okupuje celkově
druhou pozici. V úspěšné první polovině sezóny se podařilo
proniknout i do Irského šampionátu, kde se při své premiéře ve
slavném závodě North West 200 umístil Marek na skvělém 15. místě.
Protože jsou výsledky letošní sezóny
uspokojivé, rozhodli jsme se posunout
naše závodění o další krok dopředu.
Chystá se přechod do nejsilnější třídy
Superbike, kde Marek bude závodit na
stroji BMW S1000RR. Několik testování
je již za námi a zatím se vše rýsuje velmi
slibně. Rádi bychom Vás pozvali na
nejbližší podniky domácího RoadRacingu,
a to 6. - 7. 8. Česká Tourist Trophy
Hořice, kde možná uvidíte Marka již v
královské třídě Superbike,
27. - 28. 8. premiéra závodů na Volárně a již známé Dymokury jsou
3. - 4. 9., kde se také představí naši závodní sousedi bratři Petr a
Martin Hulínovi. Přijeďte nás podpořit, rádi Vás uvidíme.
Luboš Bulíček – člen týmu.
Informace o úspěších dalších motocyklových závodníků
Jak jsem vás informoval již v minulém čísle zpravodaje letošních
závodů Mistrovství České republiky TOURIST TROPHY se začali
účastnit i dva závodníci z naší obce. Jsou to bratři Petr a Martin
Hulínovi, kteří spolu s Janem Markalousem startují v kategorii
TWIN v týmu „PANTHER RACING TEAM“. Petr s Martinem
startují na Suzuki SV 650 a Jan Markalous na Kawasaki ERGN.
Od minulého závodu v Brně se všichni zúčastnili dalších dvou
závodů. Byl to 7. – 8. 5. 2016 závod ve Starém Městě u Uherského
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Hradiště, kde Jan Markalous obsadil 5. místo (135,23 km/h), Petr
Hulín 7. místo (132,32 km/h) a Martin Hulín 10. místo (131,46
km/h). Závodu se účastnilo 26 jezdců, jelo se 10 kol.

Druhý závod se jel 18. – 19. 06. 2016 v Kopčanech na Slovensku. Na
start tohoto závodu se postavilo 27 závodníků. Zde se Jan
Markalous umístil na 6. místě, Petr Hulín na 8. místě a Martin Hulín
na 10. místě.

Závod se jel na 12 kol – 37,56 km. K velmi dobrým výsledkům všem
gratulujeme.
Václav Macura
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
měsíce květen a červen byly pro děti z mateřské školy spojeny
s velkým množstvím zážitků a poznávání. Letošní školní výlet byl
opravdu mimořádný. Děti navštívily 21. základnu taktického
letectva v Čáslavi. Po příjezdu nás přivítal kpt. M. M. Švancara
Ph.D. a společně se svou kolegyní nás zavedl do sportovní haly, kde
si děti pod vedením dospělých vyzkoušely své fyzické schopnosti
v přelézání, podlézání, šplhání atd. Následovala prohlídka základny
a ukázka vystavených letadel. Děti si prohlédly i protichemický
oblek s maskou, měly možnost vylézt do hasičského auta a vyslechly
informace od hasičů místního letištního hasičského sboru. S úžasem
v očích jsme všichni sledovali přistávání letadel i jejich vzlety. Piloti
startujících letadel dětem vždy zamávali.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Zajímavá byla také prohlídka v Oboře Žleby, která následovala.
po základně. Pozorování dravců, srnek, černé zvěře a krmení bílých
jelenů upoutalo pozornost dětí.
Děti mají zvířata v oblibě, a proto jako dárek dostaly k 1. 6. na
MDD výukový program s názvem: ,,Učení se zvířátky“. Na zahradě
MŠ mohly děti hladit ovečku, kůzle, slepici a koníka. O každém
zvířeti se dozvěděly zajímavé informace a vyzkoušely si jízdu na
koníkovi. Jízda na koni šla dětem moc dobře, a proto jsme se
rozhodli, že hry v mateřské škole prožijeme jako indiáni. Všichni
se naučili indiánskou básničku, píseň i tanec. Vyrobili si čelenky,
navlékli korále i náramky. Indiánská výprava do lesa prověřila
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zdatnost všech indiánů. Indiáni vyhledávali a poznávali cestou různé
rostliny, házeli sekyrou, přeskakovali lano a nechybělo ani hledání
pokladu. Všichni indiáni v této zkoušce obstáli na výbornou.

Před prázdninami nastal i čas loučení. Jako každý rok, v neděli
dopoledne na pouť se konalo na OÚ v Sánech slavnostní rozloučení
s předškolními dětmi. Děti předvedly své znalosti, převzaly věcné
dárky a šerpu od pana starosty, který zároveň popřál všem
školákům hodně úspěchů. Do školy odchází 1. září 2016 osm dětí.
Jelikož prázdniny a léto jsou na začátku, chtěla bych všem popřát,
aby to Vaše letošní léto bylo krásné, plné zážitků a poznatků.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé
Narození:
13. dubna
7. května
14. května
23. května
29. května

Barbora Králová ul. Brigádnická 01
Ondřej Bičiště ul. J. Čapka čp. 272
Denisa Desenská ul. Dobšická čp. 122
Lucie Rýdlová ul. Na haldě čp. 167
Josef Skála
ul. Dobšická čp. 55

Přistěhovali se: Miroslav Kouble
Petr Kouble
Monika Koublová
Marek Vejborný

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

čp. 152
čp. 152
čp. 152
čp. 222

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
31. 5. p. Šamša Zdeněk ul. Dobšická čp. 205
ve věku 73 let
Ivona Procházková matrikářka OU
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Z kronik pokračování o škole

Protože školní budova naprosto nevyhovovala, bylo přikročeno
ke stavbě nové. Nová krásná školní budova byla postavena v roce
1899. Budova nesla nápis „Bohu, vlasti a mládeži!“ vystavěná byla
na místě, na němž stála budova stará a podržela číslo 58 školy
bývalé. Vysvěcena byla 27. srpna 1899.

V roce 1904 po učiteli V. Tlapákovi ze Žehuně, který byl
později definitivně ustanoven, převzal správu školy p. Josef Sabniel
z Odřepes a vzápětí na to byl jmenován definitivním řídícím
učitelem zdejší školy. Po odstěhování do Choťánek v roce 1906,
po něm opět převzal správu školy učitel Josef Vosáhlo. Zatímně
ustanoven p. Jan Kuchta z Choťánek, který byl roce 1907 jmenován
definitivním učitelem. V roce 1908 byl definitivním učitelem I. třídy
Václav Stryhal a v roce 1911 byl def. učitelem p. Ladislav Černý.

uč. L. Černý a uč. J. Vosáhlo r. 1916 foto od Ing. Vladimíra Brabence CSc.
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Vedle učitele Palečka, byl také řídící učitel Vosáhlo nejlepším
učitelem sánským. Pan řídící Josef Vosáhlo přišel učit do Sán v roce
1897, do výslužby odešel 1. září 1932, po 35 ti letech činorodé práce.
Byl zakládajícím členem, místopředsedou a pokladníkem kampeličky, stal se členem „Besídky“a po založení „Sokola“ v roce 1919 se
stal jeho starostou a plně se mu věnoval. V obci požíval všeobecné
vážnosti. V Besídce při velké účasti, se těšily oblibě jeho přednášky,
rozpravy a recitace. Zemřel 27. ledna 1967 ve věku 96 let.
Kratší dobu zde vyučovali učitelé a učitelky Irma Saitzová,
Jaroslav Suda, František Šťastný, Jaroslav Karafiát, Bedřich
Knaspl, Josef Hruška, J. Pacovská, A. Kučerová, J. Laštovka,
Ot. Bourová. Od r. 1925 ruční ženské práce vyučovala slečna
M. Budínská z Libice.
Dnem 1. prosince 1929 byl ustanoven na zdejší škole def. uč.
Jaroslav Laštovka, v Sánech také již vyučoval v letech 1918-1926,
kdy následkem sníženého počtu žactva byla jedna třída zrušena a
škola změněna na dvoutřídní. Učitel J. Laštovka byl od roku 1918
účetním Kampeličky, jež pod jeho pečlivým vedením se značně
povznesla. Také byl činným členem „Sokola“, jednatelem
„Včelařského spolku“ a v roce 1930 dal první popud ku založení
zpěváckého spolku „Smetana“ v Sánech.
V roce 1930 učili tito učitelé def. říd. uč. Josef Vosáhlo, def. uč.
Jaroslav Laštovka, def. ind. uč. sl. Marie Budínská, uč. nábož. řím.
katol. Adolf Lenz, uč. nábož. čsbr. evang. Vladimír Martínek, uč.
nábož. českosl. Zdeněk Novák.

uč. Josef Vosáhlo r. 1932 foto od Míly Skalové (Kesnerové)
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D
Děěttsskkéé hhřřiiššttěě bbyylloo zzrreekkoonnssrruuoovváánnoo nnoovvýým
mii hheerrnníím
mii pprrvvkkyy
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Námět na výlety o prázdninách
Fajnpark u Chlumce nad Cidlinou otevřel pro turisty i cyklisty
plno zábavy: Zvířátkov, Dinoprales, Hopsálkov, Bosov, autodrom i
plážové sporty. O prázdninách otevřeno denně od 10:00 do 21:00 hod.

www.fajnpark.cz

Pozvání do muzea veteránů Radovesnice II.

Provozní doba: červenec, srpen každý den 10. – 17. hod., dále září, říjen, .
listopad všechny soboty a neděle, o svátcích 28. 9., 28.10., 17.11., 27. a 28.12.
od. 10. – 16. hod.
www.muzeumradovesnice.cz

Kutnohorská bobová dráha dlouhá 1565 metrů

Provozní doba červen, červenec, srpen: Po - Ne 10:00 - 19:00. Za šp. počasí ne.
Další atrakce: rodeo býk, dětské čtyřkolky, trampolíny i nafukovací hrad.
www. bobovadrahakutnahora.cz
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Během letních prázdnin se
můžete každý pátek ve 21.00
hod. (s výjimkou 15.7) setkat
v Poděbradech na Jiřího
náměstí u morového sloupu
s Bílou paní. Ta Vás provede
nejmalebnějšími místy města
a seznámí Vás s poděbradskou
historií. Na trase budou účastníky čekat kat, žoldnéř, markytánka,
hastrmanka i postavy z historie Poděbrad (z Divadelního spolku Jiří).
Na krásné procházky je Klubem českých turistů zeleně vyznačená
a pravidelně obnovovaná stezka Žehuň – Sány – Poděbrady.

Nastal čas prázdnin a dovolených a můžeme si jen přát, aby bylo
hezké počasí a všichni si užili volna, koupání i odpočinku.
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