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Dříve a nyní: Řeznictví Kaňka
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Už zase uběhly další tři měsíce letošního roku a jsem velice ráda, že
Vás všechny mohu pozdravit při vydání dalšího čísla našeho obecního
zpravodaje.
Za poslední měsíce nedošlo oproti loňskému roku z důvodu výskytu
COVID – 19 k zlepšení, ale spíš naopak. Nouzový stav stále trval, byly
zavřeny školy a postupně i mateřské školy, divadla, restaurace a většina
obchodů. Ani kulturní akce nebyly povoleny, a tak jsme alespoň na
velikonoce uspořádali pro děti „Velikonoční stezku v Sánech“, která
začínala u vysílače za místním hřištěm. Děti v doprovodu rodičů, nebo
samy, plnily úkoly na 16 stanovištích umístěných v lese. Za splněné
úkoly si vyzvedly po velikonocích sladkou odměnu na obecním úřadě.
Hra spojená s příjemnou procházkou se všem líbila, a proto podobnou
hru s tématem čarodějnic vyhlásíme kolem 30. dubna. Za uspořádání
této zdařilé akce chci poděkovat pí Eliášové Iloně a pí Hanušové
Romaně, které vše vymyslely a připravily.
Z důvodu uzavření divadel byly přesunuty termíny muzikálů
„Kat Mydlář“ z 10.10.2020 na 18.9.2021 a muzikál „Láska nebeská“
z 26.4.2021 na 2.10.2021. Předběžný prodej lístku bude včas oznámen.
Doufám, že tyto termíny už nebudeme muset měnit a rozjedeme se za
kulturou.
Koncem března začaly práce na zasíťování parcel v lokalitě U lesa.
Při skrývce orniční vrstvy byly objeveny nálezy z doby římské.
Předpoklad trvání archeologických prací je 40 dní.
V polovině dubna očekáváme z MMR ČR rozhodnutí, zda obdržíme
dotaci na rekonstrukci a opravu obecního úřadu. V kladném případě
se obecní úřad přesune po dobu rekonstrukce do budovy „Myslivny“
a s největší pravděpodobností zde nepůjde zapojit veřejný rozhlas.
Informování občanů o probíhajících drobných prodejích a různých
zpráv bude probíhat pouze prostřednictvím SMS zpráv. K tomu je
ovšem potřeba podepsat tiskopis o souhlasu se zpracováním osobních
údajů, který si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Na místním hřišti byly v lednu p. Havlůjem Liborem a p. Kyjovským
Lukášem vykáceny odumírající a vykotlané topoly, které hrozily
samovolným skácením, čímž by mohlo dojít k poškození okolního
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majetku, v nejhorším případě i zdraví či života kolem se pohybujících
osob. Na žádost a po jednání s TJ Sány byly odstraněny na hřišti valy
z důvodu lehčí údržby v době sekání trávy.
V současnosti jsou zpracovávány projekty na ulici „Dlouhá“ a „U
Cidliny“.
Práce je více než dost, a proto mě mrzí chování některých občanů
při třídění a odvážení odpadů do kontejnerů umístěných po obci.
Prosím třiďte odpad, neházejte sklo a potraviny mezi plast a papír.
Odpad větších rozměrů, který neprojde otvorem kontejnerů, odvezte
na sběrný dvůr, který je otevřený každou sobotu od 9 do 10 hodin,
nebo po domluvě s p. Mandákem kterýkoliv jiný den. Ušetříte tím
mnoho hodin práce obecním zaměstnancům a nebude docházet k tomu,
že firma svážející odpad odmítne kontejner vysypat.
Na závěr Vám přeji krásné počasí vhodné k procházkám i sportu a
těším se na Vás při nejbližší možné veřejné akci.
Marie Žďárská - starostka obce
Plán parcel u lesa
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Kultura
Hospůdka Vlachovka připravila v neděli 10. ledna na objednávku
s vydáváním u výdejního okénka v čase 15:30 - 19:00 hodin „Asijské
nudle“.
Obec Sány vytvořila ve dnech 3. - 5. dubna pro děti akci
„Velikonoční stezka Sánským lesem“. Od vysílače v lese ke hřišti si
mohly děti i s rodiči kdykoli samostatně projít stezku a plnit úkoly.
Procházka i pobavení v tomto nepříjemném čase (covidu) všem
prospěla a přinesla radost.

TJ Sokol Brozany nad Ohří a ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří připravili
pro děti stezku „Les na jaře“ je od brodu Cidliny k Sánskému rameni.
Stanoviště jdou navštívit individuálně a bezpečně. Jde o poznávání
rostlin, zajímavosti ze života ptáků, také o cvičení, úkoly a soutěž.
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Činnost SDH
První výjezd na požádání operačního střediska
byl 25. 1. s tatrou do Jestřabí Lhoty k požáru budovy
bývalého kravína, objekt byl využíván jako skladiště.
Vybuchovaly kanystry a z oken i vrat se valil černý dým.
K požáru přivolali HZS Kolín, .
HZS Ovčáry, SDH Ovčáry,
SDH Žehuň, HZS Poděbrady,
SDH M. Králové, SDH Libice
n.C, SDH Pečky a SDH Sány.
Jednotky HZS Kolín, Nymburk, Ovčáry a Poděbrady vyjely
28. února na pomoc vozidlu, které skončilo v řece Cidlině u sánského
brodu. Hasiči v suchých oblecích zajistili automobil a následně pomocí
vyprošťovacího vozidla a kladky vytáhli navijákem auto na břeh.
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Naše jednotka nebyla operačním střediskem vyžádána a z našeho
sboru se vytažení auta zúčastnil Petr Král, který zasahoval s HZS
Poděbrady a byl jedním z dvojice, kteří přeplavali řeku v suchém
obleku, aby připoutali zachraňované vozidlo.
Naši hasiči opravili čerpadlo PS 12, které
již potřebovalo nutné renovace a seřízení.
Dále byly provedeny práce na DA Ford Transit,
naši členové nastříkali podvozek, vyměnili zrcátko
i přední sklo, přimontovali bateriový vypínač ad.
Josef Skála kronikář SDH Sány

Činnost TJ
Vážení sportovní přátelé a fanoušci sánského fotbalu,
tentokrát Vám nepodám žádné zprávy z fotbalových
zápasů, které by se za normálních podmínek touto dobou
odehrály. Vzhledem k současné pandemické situaci nevíme, jestli se
jarní část sezóny rozběhne. Z podzimu zbývají odehrát ještě zápasy,
které se neodehrály a k regulérnosti soutěže se musí odehrát více jak
50% utkání, aby se mohlo rozhodovat o postupech a sestupech
jednotlivých mužstev. Zatím tedy čekáme na rozhodnutí vedení FAČR,
zda a za jakých podmínek se budou moci zápasy odehrát.
Na místním hřišti proběhly terénní úpravy břehů, kde došlo k
odstranění valů kolem hřiště. Na brigádě jsme po dva víkendy srovnali
a upravili terén kolem zahrad, kde jsme následně zaseli trávu a
zaválcovali nerovnosti.
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Na závěr si můžeme jen přát, aby se veškerý amatérský sport mohl
rozběhnout a fungovat jako dříve. Čím déle budou omezení trvat, tím
bude stále těžší dostat hlavně děti (od počítačů) zpátky na sportoviště.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost hokejového družstva Sány
Oddíl ledního hokej HC Sány stále zůstává připraven
v plné sestavě a čeká na znovuotevření všech sportovních
soutěží a začátek Poděbradského poháru. Už je tomu rok, co nám
Covid-19 ukončil nedohranou sezónu 2019-2020. Od té doby jsme
sehráli jen dvě přátelská utkání, a to v polovině září loňského roku.
Všem, a to nemyslím jen sánské hokejisty, neskutečně chybí sportovní
vyžití. Pevně věříme, že pandemie konečně ustoupí a my opět budeme
moci vyjet na led a hájit barvy HC Sány. Doufáme, že v říjnu zahájíme
již 12. sezónu, i za cenu jakýchkoliv opatření. O začátku soutěže vás
budeme včas informovat.
Honza Hanuš kapitán mužstva

Činnost ČRS
Začátkem ledna proběhlo několik termínů výdeje
povolenek pro rok 2021. Výdej probíhal za přísných
protiepidemických opatření, kdy byli členové odděleni od výdejců
plexisklem, byla používána desinfekce a vždy se na výdejním místě
nacházel jen jeden žadatel. Tímto opatřením se bohužel prodloužila
čekací doba na vyřízení nové povolenky, avšak jinak to zrealizovat
nešlo. Tímto se všem za vzniklé prodlevy omlouváme. V měsíci lednu
byly odevzdány veškeré vydané povolenky a zjištěn stav úlovků našich
členů i rybářů s hostovacími povolenkami. Za rok 2020 na revíru MO
Žehuň bylo vydáno celkem 161 ks povolenek a uloveno následující
množství ryb: 778 ks kapra, 96 ks štiky, 79 ks sumce, 6 ks amura, 23 ks
candáta, 56 ks lína, 45 ks úhoře, 7 ks bolena, 22 ks karase, 62 ks
okouna a 3 ks cejna. Celková váha všech ulovených ryb činila 2 707 kg
o celkové ceně 349 184 Kč.
Únor byl ve znamení inventury majetku MO Žehuň, kterou
provedla dozorčí komise, dále probíhalo plánování individuálních
brigád z důvodu pandemických nařízení a bylo rozhodnuto o odložení
výroční členské schůze, která se dle plánu práce měla konat dne
27.2.2021 v Dobšicích. Hned jak to situace dovolí, bude výroční schůze
svolána přesně dle stanov ČRS.
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U rybářské boudy v únoru došlo k pokácení jasanu ztepilého, který pro
svůj nepříznivý zdravotní stav ohrožoval životy osob a majetek ležící v
jeho těsné blízkosti.
V březnu proběhlo 5 termínů individuálních brigád, které se
realizovaly v Dobšicích, Sánech a Žehuni. Z důvodu nařízení bylo
každému účastníku brigády označeno jeho pracovní místo, kde se
pohyboval s dostatečným odstupem od ostatních účastníků. Probíhalo
vysekávání náletových dřevin, sběr odpadků kolem vody a hrabání
trávy. Březen byl ale také ve znamení zarybňování revíru rybí
násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od MO Rožďalovice
byl zakoupen tržní kapr o délce 40 – 50 cm a dále i krásný lín L2 (ryba
od 25 – 35 cm). Všechny ryby byly ve výborné zdravotní kondici a
vysazení proběhlo s nulovým úhynem, MO Rožďalovice rybu dodala
z rybníka v Doubravanech.

Začátkem dubna jsme vysadili 9 000 ks úhořího monté z Francie o
váze 3,00 kg a ceně 31809 Kč, které jsme obdrželi v rámci dotace z EU
a dodala ho společnost František Buda ze Sedlčan. Úhoří monté jsme
vysadili do nejvýše položených partií revíru. Když jsme u dotací,
žádáme o dotaci na mimoprodukční funkce rybářských revírů, tzv.
K2021, která by nám měla být poskytnuta do konce letošního roku.
Vážení čtenáři Sánského zpravodaje, závěrem mého příspěvku bych
Vám rád popřál v této „podivné“ době mnoho zdraví a do začínajícího
jarního období prosluněné dny a všem členům ČRS MO Žehuň do co
nevidět začínající rybářské sezóny mnoho rybářského štěstí, které se
při lovu ryb vždy hodí.
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
Petrův zdar
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Mateřská škola Sány
V této, pro nás všechny, nelehké době ani my nepřestáváme doufat
v lepší časy. Je to pro nás velmi smutná doba, kdy chodby mateřské
školy jsou tiché, prázdné.
Ještě než se zavřely dveře školky, tak jsme si ve školce užili
maškarní karneval. Třída byla plná rozmanitých masek a zajímavých
kostýmů. Děti si karnevalové dopoledne užily, paní učitelka Eliášová
jako hlavní karnevalový klaun zorganizovala spoustu her a soutěží.

Krátce nato jsme shlédli krásnou pohádku O pejskovi a kočičce od
divadelní společnosti Kamila Kouly.
Nikdo z nás si nevybral profesi práce v MŠ proto, aby s dětmi
komunikoval přes telefon nebo počítač. Nemůžeme se dočkat toho, kdy
se konečně otevřou dveře školky a všude zazní hlučné dětské hlásky.
Přesto nezahálíme a po karanténní přestávce jsme se zase všichni
pustili do práce. Ve školce proběhl generální úklid a několikanásobná
dezinfekce snad úplně všeho. S předškoláky jsme pracovali distančně,
na webu školky pro ně byly připraveny materiály a náměty pro domácí
předškolní přípravu.
Celý kolektiv zaměstnanců MŠ se rozhodl alespoň maličkostí
poděkovat lidem, kteří to nemají v této době lehké profesně. Pustili
jsme se do práce a napekli výborné koláče, které jsme s poděkováním
dovezli na oddělení JIP v nemocnici Městec Králové a příslušníkům
Policie a ozbrojených sil. Abychom nezůstali nic dlužni našim dětem,
připravili jsme pro ně a jejich sourozence velikonoční balíčky s pozdravem a přáním brzkého setkání, které jsme opět dětem rozvezli domů.
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V nedávné době jsme se společně s paní starostkou zamyslely nad
rekonstrukcí stávající budovy mateřské školy, kde je nevyhovující
především sociální zařízení a zvýšená vlhkost zdiva. Je třeba také do
budoucna navýšit kapacitu MŠ z důvodu vytvoření nových stavebních
parcel, z nichž časem přibudou děti do naší MŠ. V současnosti máme
plný stav a je třeba hledat řešení. Po shlédnutí mateřské školy
odborníky – statiky a projektanty, bylo konstatováno, že na navýšení
kapacity je současná budova nevyhovující, proto se zastupitelstvo obce
rozhodlo pro stavbu školky nové, která by měla být dvoutřídní. Na
tomto projektu společně s obcí a projektanty pracujeme, upravujeme,
hledáme různé varianty, návrhy zahrady i vnitřních prostor, jak je
zaplnit nábytkem a dalším, protože předmětem dotace bude i toto
vybavení. Budeme doufat, že nám bude přát štěstí a žádosti o dotaci na
stavbu nové školky bude vyhověno.
Kromě tohoto projektu stále pokračujeme s žádostmi o evropské
peníze. Úspěšně jsme ukončili projekt Šablony II a navázali dalším
projektem Šablony III. Jedná se především o poskytnutí finančních
prostředků na školního asistenta a jiné projektové akce.
S jarními dny nám svitla naděje a od 12.4. se naše školka otvírá
alespoň pro předškoláky a pro děti rodičů pracujících v IZS. Budeme
doufat, že s přibývajícími jarními dny přijdou nejen krásné a teplé
dny, ale že se školka brzy zaplní všemi dětmi.
Přejeme vám všem krásné jarní slunečné dny, a především hodně
zdraví.
Mgr. Alena Zvěřinová – ředitelka MŠ Sány
Obyvatelé
Narození:
5. 1. Vojtěch Pelikán
19. 2. Tereza Hroudová
7. 3. Zoe Balamutová

ul. 9. května čp. 235
ul. B. Němcové čp. 275
ul. 9. května čp. 183

Významná jubilea našich občanů druhé čtvrtletí:
Chvála Jaroslav, Jeřábek Václav, Žižková Olga, Trávníček Josef,
Mejzrová Marie, Vrbenská Zdeňka
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z Pamětní knihy, z roku 1932

Dne 10. dubna sehráli členové tělocvičné j. „Sokol“ z Pátku na
jevišti zdejšího „Sokola“ lidovou hru se zpěvy a tanci „Tulácká krev“.
Zejména se líbil představitel brusiče p. Svoboda, který bavil jak hrající
tak i posluchače. Vystoupení bylo velice chváleno.
Poslanec A. Prokůpek, byl uvítán dne 15. května na nádvoří sušárny
přáním dvou dívek Z. Soukupové a M. Bartákové. Za obec
ho přivítal starosta V. Barták a za družstevní podniky F. Havelka.
Při hudbě kapely P. Svobody šel průvod děti v krojích, hasiči, sokolové,
pěvecký sbor, zastupitelé a občané k pomníku padlých. Tam společně
zapěli písně, děti přednesly básně, p. Křička přednesl „Raport“
a vzpomínku na padlé učinil p. ing. Klus z Poděbrad. V sokolovně
přednesl projev A. Prokůpek, pěvecký sbor zapěl několik písní, Vlasta
Svobodová zapěla sólové písně a kapela zahrála české skladby.
Svěcení nového zvonu se konalo dne 5. června, světil biskup
P. Čihák z Prahy a p. farář A. Lenz z Ovčár. Tímto zvonem byla
uctívána památka blahoslavené Anežky Přemyslovny. Průvod
s naloženým zvonem šel od sušárny k pomníku, kde zazněly básně
od sánských dívek a byly zapěny hymny. Po té byl vynesen na kostelní
věž a tam zavěšen. Poledne bylo vyzváněno již třemi zvony.
Po odjezdu biskupa místní farář na hřbitově vykropil nově zařízenou
hrobku pro zdejší duchovní, nato tam byla uložena rakev s pozůstatky
pana faráře Rudolfa z Ehrenwaldů, jehož hrobka se nacházela
uprostřed hlavní cesty hřbitova a při pohřbech se po ní muselo chodit.
Na schůzi obecního zastupitelstva dne 11. června, byl za svoji
činorodou práci v obci, řídící Josef Vosáhlo, jednomyslně jmenován
čestným občanem Sán.
Dne 26. června byl pořádán v Sánech „Dětský den“.
Za vedení učitelského sboru přednášely děti básně, zpívaly písně
a předváděly ladné tance. Hoši malí čsl. vojáci hrdinně ovládli jeviště.
Starší žáci svými výstupy a scénami propagovali mravní názory
a vzpomínali na osvobození našeho národa. Po přestávce následovalo
loučení s říd. učitelem Josefem Vosáhlem, který odešel na odpočinek
a od starosty obce V. Bartáka obdržel diplom „Čestného občana obce
Sány“, za dlouholetou činorodou práci pro děti i občany naší obce.
Sdružení domkářů a malorolníků oslavilo dne 5. července v sále
u Říhů, oslavu památky M. Jana Husa, rovněž bylo vzpomenuto na
tragické události bitvy u Zborova.
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Na IX. všesokolském sletu, konaném dne 6. července v Praze,
se v průvodě zúčastnilo ze Sán 40 členů místní jednoty „Sokol“.
Dne 17. září na Benešově poli, byla zapálena hranice na paměť stých
narozenin zakladatele „Sokola“ Dr. Miroslava Tyrše. Žačka Květa
Vlastníková přednesla báseň a učitelka A. Laštovková projev.
Dne 29. září zavítal do zdejší obce pražský arcibiskup p. Karel
Kašpar a ve zdejším kostele přijalo svátost biřmování téměř 300 lidí.
V předvečer Národního svátku dne svobody se sešli občané
s dětmi a učiteli, s lampiony u pomníku padlých. Vzdělavatelka
„Sokola“ vzpomněla na 28. říjen 1918, na čtrnácté výročí naší
samostatnosti a na padlé z naší obce. Děti zazpívaly „Písničku naší
svobody“, recitovaly básně a zazpívaly hymny.
V Sánech si zakoupili automobily tito občané Václav Skopec,
Josef Brabenec a Alois Veselý ml.

Autobusové spojení zajišťoval p. Václav Špinka z Ohař do Lázní
Poděbrady.
Pokračování příště
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Informace pro občany:
Aby hospůdka Vlachovka přežila těžké koronavirové období, je
prodáváno u okénka točené pivo do pet lahví každý den 15:30-19:00.
Pivo je zakázáno konzumovat na veřejnosti. V březnu začalo vaření
obědů do menu boxů na objednávku za jednotnou cenu 100,- Kč.
Obědy je možné objednat na tel. 602151282 nejlépe formou SMS, nebo
přímo v hospůdce. Obědy na další týden je třeba objednávat do
sobotního večera. Jsou vydávány PO-PÁ od 11:00 do 13:00 hod.
Svoz bio popelnic se koná každou středu v lichý týden.
Svoz komunálního odpadu se provádí každé úterý.
Všechny velké kontejnery na bioodpad jsou umístěny na obvyklých
místech. Opět apelujeme na občany, aby do těchto kontejnerů nedávali
větve, kořeny, túje apod., jsou určeny jen na trávu či padaná jablka.
Větve a roští je třeba odvážet do sběrného dvora, kde jsou štěpkovány.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady mohou občané vozit do
sběrného dvora každou sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod. Na sběrný
dvůr je možné odvézt roští nebo velkoobjemové odpady i mimo tuto
dobu po dohodě s Milanem Mandákem na telefonním čísle 606 608 240.
Čím dál častěji někteří nezodpovědní občané do kontejnerů na
plasty či papír dávají tašky s netříděným odpadem, obecní pracovníci
odpad musí přebírat místo potřebných úklidových prací po obci. Snad
každý ví, co do barevných kontejnerů patří. Prosíme, třiďte odpad!
Na provádění veřejně prospěšných prací po obci na rok 2021 byl
prozatím určen: Milan Mandák.
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 atd. (tyto věci
způsobují závady čerpadel na čističce). Očekáváme rychlou nápravu!
Také je nezbytné občas kontrolovat jímku, zda nesyčí, či v ní není
naplavený hrubší odpad. Případné závady hlaste na tel. 776272444.
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