Sánský zpravodaj
Místní občasník
12. října 2022 Ročník 19 číslo 4/2022 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Statek Čermáku
foto asi z roku 1955 a dům čp. 20 rok 2008

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Opět tu máme podzim a my přicházíme s již čtvrtým zpravodajem
v tomto roce.
Volby 23 a 24. 9. 2022 ukončily činnost minulého zastupitelstva,
a proto bych chtěla v tomto čísle zhodnotit naši práci za uplynulé roky
a připomenout, co všechno se nám povedlo a co z toho, o co jsme
usilovali se ještě nepovedlo.
Pro přehled uvádím investiční akce realizované v letech 2018 – 2022.
Byly dokončeny dotované akce z předcházejícího volebního období:
a) pořízení kompostérů pro obec Sány, které si i nyní můžete v případě
zájmu vyzvednout ve sběrném dvoře
b) sběrný dvůr byl rozšířen o kontejnery na odpad a rovněž se zvýšil
počet nádob na sklo, papír a plast
c) byla dokončena - rekonstrukce veřejného osvětlení
- obnova Malé vodní nádrže u hasičárny
- úprava přírodní zahrady v Mateřské škole Sány
- byl ukončen Nový územní plán obce Sány
Kromě dokončení těchto akcí se podařilo ukončit:
a) zasíťování a prodej nových parcel v lokalitě U lesa
b) prodloužit vodovod k rodinným domům u lesa
c) byly zrekonstruovány kabiny na hřišti
d) zakoupením nové kuchyňské linky a drobnými úpravami bylo opět
zavedeno vyváření obědu dětem MŠ.
e) v roce 2020 byly vysázeny nové stromky po obci
f) na hřišti byl prohlouben a vyčištěn rybníček, odstraněny přestárlé
topoly a odstraněny valy po stranách hřiště
g) kromě topolů na hřišti byly pokáceny i topoly v Olšince, které
ohrožovaly majetek a zdraví kolem se pohybujících osob
h) přestárlé topoly ohrožovaly i osoby a cyklisty na Staré cestě a
z tohoto důvodu byly rovněž vykáceny
ch) byla vyhlášena sbírka na opravu zvonů na místním kostele „Zvony
pro Sány“
i) v ulici Dlouhá proběhla úprava místní komunikace
j) u obecního úřadu přibyla pro místní občany nová čekárna a nové
zprávy si občané mohou přečíst na nové elektronické Úřední desce
vyvěšené na obecním úřadě
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k) za obcí byl vysázen a oplocen nový lesík Hliňák
V minulém volebním období byly zpracovány projekty na
rekonstrukci obecního úřadu, výstavbu nové Mateřské školy v Sánech
a rekonstrukci ulice Dlouhá a U Cidliny. Bohužel vše záleží na dotacích,
o které opakovaně žádáme. Některé již byly zamítnuty, ale o výstavbu
nové mateřské školy, rekonstrukci ulice U Cidliny a o výsadbu aleje na
Staré cestě žádáme znovu.
Zastupitelé rovněž pokračovali v již tradičních kulturních a
společenských akcích obce jako je vítání občánků, dětský den,
čarodějnice, pouť, velikonoční a vánoční tvoření, rozloučení
s prázdninami, lampionový průvod, mikulášská nadílka, zahájení
adventu, posezení s dříve narozenými, zájezdy do divadla a výlety pro
občany.
Závěrem svého příspěvku bych chtěla poděkovat zastupitelům obce
za jejich práci, především za to, že jsme po celé volební období pracovali
jako tým a táhli za jeden, jak se říká, provaz. Rovněž bych chtěla
poděkovat i všem ostatním, kteří obci pomáhají a přispívají tak k jejímu
dalšímu rozkvětu.
Všem přeji štěstí, zdraví a hodně úspěchů do dalších let.
Marie Žďárská - starostka obce
Elektronické úřední stránky jsou na nové informační dotekové tabuli,
kde má každý možnost si prohlédnout internetové obecní stránky včetně
praktických informací třeba o mateřské škole, obecní knihovně, občanské
vybavenosti, také jízdních řádů IDOS atd. Jsou tam spousty fotografií z
pořádaných kulturních akcí, také ze spolků např. TJ Sány, SDH Sány,
ČRS Žehuň rybáři Sány a další, z historie obce i z kostela sv. Ondřeje,
fotografie Cidliny i krásného okolí.
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Zprávy z naší obce
Jistě jste si všimli nového veselého nátěru lodě i hradu na hřišti.

Po obci obecní pracovníci rozvezli vaky na vodu k novým stromkům,
které se plní vodou, aby stromky netrpěly suchem. Také byla provedena
po obci výměna silničního značení a doplněna o nové.

Zprávy z okolí
V Dobšicích ve dnech 9. -10. července proběhl auto–moto sraz a
hudební festival HELP DAYS FEST. Po sobotním festivalu se v neděli
konaly soutěže vozů a motocyklů, dražba a spanilá jízda po okolí.
Rockový mejdan se konal v Opočnici 28. července v hospodě U
Herčíků, hrála kapela ADAM BOMB.
Pravá tradiční Polnochrčická Rioneckiáda se konala v Polních
Chrčicích 30. července. Po průvodu následovalo dětské a dospělácké
soutěžení, taneční představení Chrtky a spol. jako zombie, večer hrál
k tanci i poslechu TOX.
Sokol Jestřabí Lhota oslavil 100 let fotbalu 20. srpna s bohatým
programem. Pro děti bylo připraveno dopravní hřiště i zorbing fotbal,
setkání Lhoťáků, mistrovské utkání A-týmu, koncertní verze muzikálu
Mama mia a večerní taneční zábava hrál Globus band.
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Akce Osecká brázda proběhla 20. srpna při účasti asi 15 traktorů a
výtečném občerstvení. Super akce se vydařila.

V Opolanech 26. srpna promítlo na hřišti po setmění Putovní kino
pohádku „Tajemství staré bambitky 2“.
Spolek Dobšané pořádal 10. září Letní muzicírování a zabíjačkové
hody s bohatým programem. Zároveň se konal nultý ročník olympiády
mateřských školek regionu MAS Zálabí. Vystoupení měly MŠ Žehuň,
MŠ Ohaře, MŠ Jestřabí Lhota a Masarykova základní škola Velký
Osek.
Evangelický sbor ve spolupráci s Diakonií, SDH Libice nad Cidlinou
a Obecním úřadem pořádali 10. září 4. ročník „Slavníkovský den“.
Proběhlo předvádění historických zbraní, Lvi ze Staré – ukázka
soubojů, turnaj pro dospělé, akce pro děti – lukostřelba, bludiště,
katapult, pohádka s bojovkou, občerstvení. Také byla otevřena pamětní
síň slavníkovské Libice.

Kultura
Stanování na hřišti proběhlo ve dnech 8. -10. července, tentokrát bylo
postaveno 16 stanů. V pátek si všichni mohli pochutnat na pizze, kterou
opět vyráběl Ital Maurizio.
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V sobotu všichni zhlédli v letním kině na hřišti pohádku „Tajemství
staré bambitky 2“.
Děti si užily stanování,
ježdění s vozítky,
střílení ze vzduchovek,
proběhla celá řada
soutěží, které připravil
p. Křižanovič a v lese
narazily na bandity. Maminky se postaraly o jídlo, uvařily pořádný
hrnec buřtguláše a všem chutnalo. Stanování se líbilo a už těší se na příště.
Letní tábor 31 dětí pod vedením Terezy Dobřichovské s pomocnicemi
se konal od 1. -5. srpna. Děti byly na výletě v Liberci v IQlandii, pěšky se
v Kaníně podívat na koně, koupaly se v Poděbradech na jezeře a hrály v
místním Společenském domě různé hry (Bandité, Přestřelka, Burza).

Hospůdka Vlachovka uspořádala akci 18. srpna výrobu hot-dogů u
udírny, 1+1 zdarma a tankové pivo 3+1 zdarma. Všem příchozím chutnalo.
Obec Sány opět všechny pozvala na Putovní kino, které 27. srpna na
místním hřišti promítlo komedii Vyšehrad, film z fotbalového prostředí.
Akce „ Konec prázdnin“ proběhla 3. září, začala v dopoledních
hodinách rybářskými závody a pokračovala odpoledním programem
pro děti. Byla připravena vozítka, řada soutěží i her, starší děti přecházely
po lanech přes rybníček a zpět se vezly na lodičce. Večer hráli Mistři Band.
Obec Sány pořádala 24. září autobusový zájezd do Prahy na divadelní
představení „Prachy“. Veselé představení se líbilo.
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Činnost SDH
V srpnu bylo s Tatrou prováděno zalévání nových
stromků po obci, už to potřebovaly, aby neuschly.

V sobotu 24. září odpoledne byl naší zásahové jednotce vyhlášen
poplach „Sány záchrana osob z výšky“, bylo nahlášeno nebezpečné
počínání osoby na mostě nadjezdu přes dálnici D11. Po příjezdu
několika jednotek hasičů i policie již nebyl nikdo nalezen.
Z iniciativy Mgr. Hany Kmeťové a dalších pomocníků byl založen
hasičský kroužek „Sánský drak“, pro děti od 3 let. Na programu jsou
míčové a kolektivní hry, sportovní, hasičské a další pohybové aktivity,
již je přihlášeno 43 dětí, které mají zájem o pobavení a sportování.
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V sobotu 1. října proběhlo slavnostní otevření hasičské expozice
v budově Muzea Sadská, která představuje bohaté dějiny hasičstva na
Nymbursku. Naši hasiči se též zúčastnili slavnostní přehlídky se svým
historickým praporem a obdrželi pamětní stuhu.

Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
V sobotu 27. 08. 2022 začala další sezóna okresních
fotbalových soutěží. Po minulém ročníku, kdy byly třetí
třídy rozděleny do tří skupin po osmi mužstvech a hrálo
se dvoukolově na podzim a na jaře, se vrátil systém rozdělení do dvou
skupin po 14 mužstvech.
V prvním kole jsme zajížděli do Opočnice (hráno v Běrunicích), kde
jsme jednoznačně zvítězili 5:1. V dalších kolech se nám dařilo střídavě,
ale hlavně dva zápasy označované jako "derby" s Libicí nad Cidlinou a
Odřepsy jsme vyhráli. V současné době se nacházíme, po odehraných 7
kolech na čtvrtém místě.

Druhé družstvo dospělých zahájilo nový ročník ve čtvrté třídě
remízou 1:1 v Hrubém Jeseníku. O týden později na domácí půdě
zvítězilo nad mužstvem TJ Seletice 2:1. V průběžné tabulce se B
mužstvo nachází na osmém místě.
Zatím asi nejproblémovější kategorii máme v mládeži, a to jak v
dorostu, tak i v mladších žácích. V této věkové skupině se potýkáme
bohužel s nedostatkem hráčů. Každý zápas je kolikrát těžké odehrát
právě z těchto důvodů. Když vypadne nějaký hráč ze sestavy, z
jakéhokoliv důvodu, je těžké ho nahradit, protože vlastně není kým.
Tímto bych chtěl apelovat na rodiče, aby své děti přivedli k tomuto
sportu, kde se mohou všestranně rozvíjet.
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Před začátkem sezóny jsme opět instalovali lavičky, které byly dříve
na valu u zahrad. Došlo k jejich opravě včetně natření komponentů.

V tomto období se nacházíme právě v polovině odehraných zápasů.
Doufám, že druhá polovina, která zbývá odehrát, bude pro naše
mužstva úspěšná jak z pohledu herního, tak i bodového.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS MO Žehuň
V červenci jsme museli pročistit odtok
z Libněveského ramene, kde vlivem pobřežní vegetace
bylo odtokové potrubí zcela zarostlé kořínky a voda nemohla odtékat.
V rámci akce došlo k pročištění tohoto potrubí a část potrubí byla
vyměněna za plastové. Přes plastové potrubí se již bujné kořeny nikdy
nedostanou a potrubí bude svému účelu sloužit další desítky let.

Jistě jste si všimli, že náš region v letních měsících trápil velmi nízký
stav vody. Průtok byl tak nízký, že Cidlina a Lánská strouha byla
prakticky vyschlá, ryby se skryly v několika málo tůních, které v toku
zůstaly. Vše jsme monitorovali a naštěstí k žádnému výraznějšímu
úhynu ryb, vzhledem k nízkému stavu vody přes letní měsíce, nedošlo.
Dále jsme se jako rybáři zúčastnili oslav 665 let od vzniku obce
Choťovice, kde jsme se aktivně zapojili do výstavy místních spolků.

Výstava pojednávala o činnosti spolků na území obce Choťovice.
Prezentovali jsme zde naši činnost na infopanelech a dále jsme poskytli
preparace ryb a rybářské vybavení.
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V srpnu jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje 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 dorazili vědci z
hydrometeorologického úřadu, aby elektrickým agregátem odlovili
vzorek tohoročních ryb (letos vytřených) a zjistili, jaké druhy se na
revíru Cidlina 1 B přirozeně vytírají a v jakém počtu, a následně zda
jejich organismy obsahují těžké kovy. Při samotném odlovu byly nejvíce
zastoupeny tyto druhy – střevlička východní, hrouzek obecný a hořavka
duhová. Přesné výsledky o početnosti a samotném rozboru odlovených
ryb budeme znát po Novém roce. Nyní pracujeme na výrobě nové lávky,
která nahradí starou, již nevyhovující, u Dobšického ramene.
V září jsme se od investora akce Povodí Labe státní podnik dozvěděli,
že pozastavená rekonstrukce jezu v Sánech bude dále pokračovat a
technické problémy byly nově zpracovanou PD odstraněny a vyřešeny.
Doufáme, že již žádné další ,,problémy“ při rekonstrukci nenastanou a
jez bude do jarních měsíců roku 2023 dokončen a bude na něj zpět
usazena renovovaná lávka pro pěší, tak jako tomu bylo v minulosti.
Výlov Sánského ramena na Badrech se bude konat v jarních měsících
roku 2023 a to z důvodu (přes zimní měsíce) pokračování etapy
odbahňování Žehuňského rybníka, kde půjde celou zimu značně zkalená
voda Cidlinou a vysazovat ryby do revíru, který bude značně ,,zakalen“
je zbytečné.
Je říjen a rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak
rybářům přeji mnoho úspěchů při lovu dravců a Vám, čtenářům
Sánského zpravodaje, mnoho zážitků z barevného podzimu.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň

Činnost hokejového družstva Sány
Po předčasném ukončení minulé sezóny Poděbradského
poháru se podařilo soutěž znovu obnovit za účasti prozatím
4 mužstev, a to HC Sány, HK Běchovice, HC Pátek a HC Tsunami
Nymburk. V jednání jsou ještě dva týmy, které by se měly v průběhu
sezóny připojit. První zápas jsme již odehráli 2. 10. proti loňskému vítězi
soutěže HC Pátek. Koncovku vyrovnaného zápasu jsme nakonec
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nezvládli a prohráli 6:10. Příští zápas nás čeká v neděli 16. 10. proti HK
Běchovice. Veškeré podrobnosti o zápasech a výsledcích Poděbradského
poháru můžete najít na stránkách podebradskypohar.cz . Pokud budete
mít čas a chuť, přijďte nás podpořit na naše zápasy.
Krásný podzim přeje za HC Sány
Honza Hanuš kapitán mužstva

Mateřská škola Sány
Příroda se pomalu halí do podzimních barev, a to je znamení, že už
jsme se s létem rozloučili nadobro. Přestože je léto ve znamení prázdnin
a dovolené pro nás dospělé, pracovali jsme pilně ve školce i během
letních měsíců. Provoz mateřské školy byl jako každoročně začátkem
července a koncem srpna. Stihli jsme si poslechnout velmi přínosnou
interaktivní přednášku o myslivosti s panem Zdeňkem Ševčíkem
z mysliveckého sdružení Cidlina, za což mu ještě jednou mnohokrát
děkujeme a budeme se těšit na další pěkné vyprávění.
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Vzhledem k výsledkům květnového zápisu do MŠ jsme se společně
s vedením obce rozhodli, že podáme žádost o navýšení kapacity dětí
v mateřské škole na 30 dětí. Víc se nám jich do školky bohužel nevejde
z důvodu malého prostoru jak kuchyně a jídelny, tak tříd a také malé
zahrádky. Tomu však předcházelo mnoho práce. Došlo k navýšení počtu
umývadel a WC mís pro děti dle hygienických norem, vybudování
nového prostoru WC s umývadlem pro personál a s tím související
stavební práce jako jsou různá stavební začištění, obklady, dlažba,
výmalba, elektroinstalace apod.
Po těchto úpravách došlo
k vybudování nové třídy, která
vznikla ze stávající ložničky.
Požádali jsme Obec Sány o
finanční příspěvek na vybavení
právě této třídy nábytkem, ale
i ostatním materiálem nutným
k běžnému provozu.
Byl nakoupen nový nábytek
včetně stolečků a židliček, nová
kuchyňka s obýváčkem (novou
kuchyňku jsme zakoupili i do
původní třídy, kdy nahradila
starou, již velmi poškozenou).
Z příspěvku obce jsme zakoupili
i interaktivní tabuli, která je velkým a také oblíbeným přínosem pro
vzdělávání předškolních dětí.
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A jelikož bylo naší žádosti o navýšení kapacity vyhověno, mohli jsme
nový školní rok zahájit jako dvoutřídní mateřská škola.
V současné době zajišťují provoz ve dvou třídách mateřské školy
učitelky na 3,5 úvazku, asistentka pedagoga na 0,5 úvazku a dále
kuchařka a uklízečka.

Koncem srpna jsme dokončili dotační projekt Šablony III a od září
jsme úspěšně zažádali o další dotaci OP JAK, která přinese naší školce
nejen personální podporu, ale především další finance, které můžeme
využít na pomůcky, hračky a další vybavení naší MŠ. Samozřejmě, že
žádosti, a především vypracování potřebných podkladů a materiálů
k získání dotace je časově dost náročné, ale v dnešní nelehké době je to
téměř nutnost hledat jiné zdroje a nečekat jen na peníze, které pokryjí
pouze nutné náklady. Z těchto peněz dále dětem hradíme i výlety a
divadýlka u nás ve školce.
A protože jsme školička u rybníčka, máme 1. oddělení ŽABIČEK a 2.
oddělení RYBIČEK. Rybičky jsou mrštné, rychlé, proto jsou tu většinou
starší děti. V oddělení Žabiček máme ty nejmenší a teprve se
rozkoukáváme. Ale i tak jsme moc šikovné děti. Měsíc září utekl jako
voda a už chodíme do školky statečně bez slziček. Všechny děti
se zapojují do tematických projektů výchovně vzdělávacího procesu,
chodíme na vycházky po okolí, hrajeme si na školní zahrádce, a dokonce
jsme si na zahrádku pořídili morčátka, o které se společně učíme starat
a krmit je. Adaptační období je pro děti i pro nás dospělé za námi a
můžeme se konečně v klidu pustit do tradičních podzimních akcí, které
nás čekají. Je jich hodně, ale o tom zase až příště.
Na závěr bych chtěla poděkovat zastupitelům obce za spolupráci a
v neposlední řadě všem, kteří přes prázdniny udělali ve školce opravdu
kus dobré práce. Moc si toho vážíme.
Přejeme vám klidné a pohodové prožití podzimních dnů a ať jsou už
sychravé nebo slunečné, přejeme vám dobrou náladu.
Mgr. Alena Zvěřinová – ředitelka MŠ
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Obyvatelé
Narození:
7. 7. Jakub Bulíček

Sňatky uzavřeli: 6. 8. Eliška Rycková
Adam Kaipr
6. 8. Kateřina Kotrčová
Josef Červinka
20. 8. Marie Macurová
Radek Šimák
9. 9. Zuzana Frimlová
Jakub Spilka
17. 9. Kristýna Piroutková
Aleš Bulíček

ul. B. Němcové čp. 228

ul. Družstevní čp. 4
ul. J. Čapka

čp. 284

ul. Bačovská

čp. 214

ul. Krátká

čp. 99

ul. Bačovská

čp. 295

Významná jubilea našich občanů v tomto čtvrtletí:
Kyjovská Anna, Němec Václav, Kyjovský Zdeněk, Vejchoda Josef,
Benešová Zuzana, Kaňkovská Alena, Bohunková Jitka, Novotná
Danuše, Šamšová Eva, Svoboda Zdeněk, Jiránková Marie
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
25. 7. pí Bohuslava Dobřichovská ul. Dlouhá čp. 163 ve věku 84 let
31. 7. p. Josef Kněz
ul. B. Němcové čp. 188 ve věku 83 let
13. 8. pí Věra Vytlačilová
ul. B. Němcové čp. 197 ve věku 88 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z Pamětní knihy Rok 1936

Na levém břehu Cidliny na obecních polích pan Boh. Koníček s Fr.
Šťastným vysázeli na jaře 180 jabloní. Tento sad byl později obecními
zastupiteli nazván Bradáčovým.
Dne 31. května při oslavě trvání 25. let sokola ve Velkém Oseku se
zúčastnilo ze sánského sokola 66 účastníků z toho 51 cvičících a to
7 žáků, 19 žákyň, 3 dorostenci, 12 dorostenek, 4 muži a 6 žen.
Na jevišti sokola dne 11. června o dětském dni žáci s učiteli předvedli
divadelní hru „Váša nespokojenec“, účinkovalo 24 žáků.
Dne 6. července uspořádala těl. jed. „Sokol“ oslavný večer na
památku Mistra Jana Husa. O jeho díle promluvila vz. A. Laštovková.
Přítomní zazpívali hymnu, „Šestého července“ a některé sokolské
a pochodové písně.
Cvičení civilní protiletecké ochrany (zatemnění) dne 14. - 18.
července, kontrolovalo obecní zastupitelstvo s velitelem, ponocným
p. Jedličkou. Počátek i konec cvičení byl odtrouben členem hasičského
sboru. Z 15. na 16. července o 24. hod. na znázornění poplachového
cvičení, členové dobrovolných hasičů ohlásili poplach trubkami a z věže
se rozlehly údery zvonu, z hasičského skladiště vyjeli hasiči se
stříkačkou a byli připraveni v pohotovosti.
Na nádvoří Rolnického družstva se v září začalo se stavbou skladiště
na obilí.
Pro špatné počasí 28. října se nekonala veřejná oslava Dne svobody,
pouze byl osvětlen a ozdoben pomník padlých. Večer v sokolovně
pořádala těl. jed. „Sokol“ oslavu 28. října, po proslovu uč. A.
Laštovkové zahráli žáci hru s tanečky „Čarovný květ“, dále zahráli
„Pohádku o žních“, žačky předvedli „Pochod radosti“, dorostenky
„Mladost radost“ a žačky zatančili tanečky.
Dětskou besídku pořádala těl. jed. „Sokol“ dne 6. prosince
odpoledne, po uvítání byli předneseny básně, 3 výstupy a aktovka
„Ať žije Mikuláš“.
Večer byly na programu zpěvy, komické výstupy a 2 aktovky „Moric
v úzkostech a „Pantáta Vohnout spiritistou“. Jako účinkující byli
členové ochotnického divadla z Poděbrad.
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Na Boží hod, dne 25. prosince sehrála těl. jed. „Sokol“ frašku
od K. Fořta „Návrat k přírodě“, za režie p. Potměšila a p. Tichého.
Dne 26. prosince se konala v sokolovně „Štěpánská taneční zábava“
s hudbou kapelníka Fr. Ryby.
Posledního prosince se konal v hostinci u Havelků „Silvestrovský
večer“ s pestrým pořadem a s hudbou Karla Svobody.

Události z roku 1937
Na výroční valné hromadě Rol. čtenářské Besídky dne 6. ledna,
přednášel o ovocnictví majitel ovocnář. a lesnických školek p. Ladislav
Vacek z Řečan n. L.
Na večírku dne 19. února přednesl říd. uč. J. Laštovka přednášku
„Mobilizace mravních sil národa na obranu státu“. Uč. A. Laštovková
přečetla úryvky z knížky „Paběrky“ od podmockého písmáka Millera.
Dne 6. března v 7. hod. večer místní Sbor dobr. hasičů za obcí zapálil
vatru na oslavu narozenin presidenta T. G. Masaryka. Žáci přednesli
básně a pěvecký sbor „Smetana“ zapěl státní hymnu.
Na oslavu narozenin presidenta T. G. Masaryka sehrála těl. jed.
„Sokol“ dne 7. března divadelní hru „Tomešův grunt“, za režie Fr.
Tichého. Před začátkem přednášela uč. A. Laštovková o presidentu T.
G. Masarykovi a o založení pražského „Sokola“ před 75. lety.
V naší obci k 14. březnu 1937 působilo 11 nepolitických spolků.
Rolnicko čtenářská Besídka měla 97 členů, Rolnické družstvo 148 členů,
Strojní družstvo 171 členů, Kampelička spoř. a záložní spolek 231 členů,
Honební společnost 20 členů, Lesní družstvo 32 členů, Včelařský spolek
30 členů, „Sokol“ 64 členů toho 39 mužů a 25 žen, Sbor dobrovolných
hasičů 31 členů a 1 členku, zpěvácký spolek „Smetana“ 37 členů a
Civilní protiletecká obrana 70 členů.
Dne 16. března byli u odvodu v Poděbradech sánští hoši a pět jich
bylo odvedeno. U pomníku padlých starosta připomněl brancům
vlasteneckou povinnost k obraně vlasti. Branci Ladislav Soukup a
Václav Vorlíček zavěsili na pomník věnec a hudba zahrála hymnu.
Večer se konala v hostinci u Říhů taneční zábava.
Pokračování příště
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Pozvání pro občany:
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Zpráva z obecní knihovny: ve čtvrtek 13. 10. knihovna bude
otevřena od 17:00 do 19:00 hodin. Od příštího týdne bude knihovna
otevřena úterky a čtvrtky od 17:00 do 19:00 hod. Těší se na vás vaše
knihovnice.
Výlov Žehuňského rybníka proběhne ve dnech 18. – 21. října. Výlov
tohoto velkého rybníka stojí za podívání a na hrázi bývá prodej ryb.
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