Sánský zpravodaj
Místní občasník
16. října 2015 Ročník 12 číslo 4/2015 cena 10 Kč

Dříve a nyní: Obchod Emanuel Písecký a část hasičské kůlny
před r. 1911,

před r. 1928
a r. 2008 dům čp. 5

Obchod vyhořel v r. 1928

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Zdravím Vás opět při vydání dalšího čísla obecního zpravodaje.
Čas nezadržitelně běží a letos je to číslo již poslední. Věřím, že jste
všichni ve zdraví přečkali letošní letní vedra a neobvyklá sucha.
Trocha vláhy by jistě ničemu neublížila. Doufejme, že se vše vrátí
opět blíže normálu.
Rád bych Vás všechny při této příležitosti informoval o věcech,
které v obci v současné době připravujeme a na kterých se pracuje.
V druhé polovině srpna nám bylo oznámeno, že jsme získali
dotaci ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) na akci „Výsadba
alejových stromů v Obci Sány“. Ihned poté jsme museli provést
výběrové řízení na zhotovitele akce a poskytnout požadované
výsledky poskytovateli dotace. Ve skutečnosti to znamená, že se nám
podařilo získat finanční prostředky na výsadbu nových stromů
v obci. Jedná se o vzrostlejší stromy s obvodem kmene 14-16 cm ve
výšce 1 m nad zemí, tedy o výšce stromu 2,5 – 3 m ve složení Javor
mléč Crimson King – 2 ks, Javor babyka – 51 ks, Lípa velkolistá –
66 ks a Sakura Kanzan – 3 ks, které budou umístěny především
podél hlavních komunikací v obci. Výsadba by měla proběhnout do
prosince letošního roku a bude ji provádět vítěz výběrového řízení
společnost Školky Opolany. V posledních dnech jsme předkládali
ještě poslední doklady, které po nás ještě požadoval SFŽP jako
poskytovatel dotace.
V současné době finišujeme rovněž s přípravou žádosti na získání
prostředků pro kompletní rekonstrukci ulice Dlouhá. Příslušná
výzva k podávání žádostí by měla být vyhlášena kolem 20. 10. 2015.
Jedná se o druhý pokus tyto finance získat, neboť napoprvé nám
chybělo, jak jsem Vás dříve informoval, asi 6 trvale hlášených
obyvatel, abychom žádost mohli vůbec podat. Všechny podklady
včetně stavebního povolení pro podání žádosti máme od jara
připraveny, takže věřme, že tentokrát nám naši snahu nic nepřekazí.
Dnes 12. 10. proběhlo na Obecním úřadu jednání dotčených
stran ohledně projektu vedoucímu k získání finančních prostředků
na vyčištění Rybníčku u Hasičárny a následně celé Bačovky až na
hranici katastru obce. Žádost o tuto dotaci budeme podávat
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pravděpodobně začátkem jara příštího roku, protože letos již není
možnost.
Závěrem ještě jedna pro nás celkem příjemná zpráva.
V minulém týdnu proběhla na Obecním úřadu třídenní kontrola
Finančního úřadu Nymburk. Jednalo se o kontrolu dotací na
kanalizaci, obnovu starého koryta Cidliny, získání vybavení na
likvidaci bioodpadu a financování VPP (veřejně prospěšných
pracovníků). Všechny požadované dokumenty byly kontrole
předloženy (a nebylo jich málo) a pracovnice finančního úřadu nám
doposud neoznámily shledání nějakého nedostatku.
Ing. Václav Macura - starosta obce.

Plánované kulturní akce:
Obec Sány bude pořádat Posvícenskou zábavu 31. října ve
Společenském domě od 20.00 hod., k tanci a poslechu bude hrát
hudba Miloše Petráška.
Obecní zastupitelé budou pořádat před kostelem sv. Ondřeje
zahájení Adventu s rozsvícením Betlému, začátkem prosince
Mikulášskou nadílku pro děti na sánském hřišti a „Setkání s dříve
narozenými“ při muzice v Myslivně. Bližší informace budou
upřesněny.

Zprávy z naší obce:
Začátkem srpna byly obecními pracovníky zabudovány u vjezdů
do obce cedule „VÍTÁME VÁS V OBCI SÁNY“.
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Zprávy z okolí
Uctění památky Mistra Jana Husa proběhlo v Libici nad
Cidlinou 6. července při příležitosti 600. výročí jeho upálení. Po
úvodním slově zazněl zpěv i recitace, položení květin u památníku
a posezení s občerstvením při vystoupení skupiny Dargís.
Pravá tradiční „zasněžená“ Polnochrčická neckiáda se konala
25. července s průvodem z dolní části obce. Všichni se pobavili
soutěžemi, nechybělo občerstvení a zahrály Peklo a Kromos Combo.
Turnaj v malé kopané proběhl v Opolanech 25. července na
hřišti, pořádal ACS - fanclub Opolany, hrála kapela Dargís.
Na Kmochově ostrově v Kolíně se konal 15. srpna „Císařský den“
- Kolín v době husitské. K výročí 600. let upálení Mistra Jana Husa
zazněla historická hudba, vystoupili kejklíři, šermíři, vznikla vozová
hradba, dobové tržiště a konaly se ukázky řemesel.
V zahradním centru Parkon u Libice n/C se konala od 11. do 13.
září výstava melounů, tedy Melounobraní. K vidění bylo na 40
druhů melounů a některé mohli návštěvníci i ochutnat.
Na opravy barokního kostela sv. Gotharda v Žehuni se podařilo
získat dotaci od Ministerstva kultury z Programu záchrany arch.
dědictví 600 tis. korun a aktivisté i obec přispěly 200 tis. korunami.
Podle mluvčí aktivistů pí Ludmily Tvrdíkové se letos opraví střecha.
V Kulturním domě v Libici nad Cidlinou pořádalo Řeznictví
Fanda 19. září zábavu, k tanci a poslech hrála dechovka Pardubická
Šestka. Vstupné bylo dobrovolné.
Slavnostně byl otevřen 30. září nový nadjezd přes železniční trať.
v lokalitě Koutecké ulice v Poděbradech. Nadjezd postavilo sdružení
firem M – Silnice a Stavby mostů Praha za cenu 137 milionů korun,
z toho 117 mil. korun pokryla dotace z ROP Střední Čechy. Při
průjezdu 200 vlaků denně stavba ušetří dlouhé čekání u závor a jistě
zajistí bezpečný přejezd.
Na poděbradském nádraží byly provedeny opravy za 12 mil.
korun. Byla opravena střecha, interiér i fasáda. Již v loňském roce
byly vybudovány nové autobusové terminály a parkoviště pro asi 80
aut. Poděbrady mají konečně důstojný příjezd pro lázeňské hosty.
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Ukázka zásahu hasičů z HZS Poděbrady, vyproštění osoby z automobilu

a velice oblíbená jízda motorovým vláčkem po obci
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Činnost SDH
Naši členové zásahové
jednotky vyjeli 7. srpna k
požáru příkopu a strniště
na kraji obce za bývalým
zahradnictvím. Oheň
vznikl od jiskry při doteku
zemědělského stroje
s betonem mostku. Celkem
bylo svoláno 5 jednotek, ale
naši hasiči s tatrou zasáhli
okamžitě a velmi rychle
rozběhlý požár uhasili.

Na soutěži v požárním útoku „O Kanínského klokana“ se
zúčastnili naši hasiči s tatrou 8. srpna na doplňování vody do kádí.

Náš sbor, pořádal 3. října ve Společenském domě Rockovou
zábavu se skupinou Vendetta z Hradce Králové. Pobavit se přišlo
přes 80 lidí.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Nový ročník fotbalové sezóny 2015-2016 začal pro všechny kluby
v ČR tzv. FOTBALOVOU REVOLUCÍ. Od 1. 7. 2015 musí každý
klub vést, dle předpisů TAČR, novou elektronickou evidenci hráčů
a včetně fotografií. Tato elektronická evidence nahradila léta
používané registrační průkazy. Z toho důvodu jsme byli nuceni
zajistit v kabině přístup k internetu a pořídit nový počítač. Po
počátečních problémech a jistou nedůvěrou v nové věci můžeme
konstatovat, že se tento systém začíná pomalu rozjíždět a naplňovat
to, k čemu má sloužit. Dnes je možné si ihned prohlédnout jakýkoli
zápis o utkání, výsledky utkání, střelce branek atd.
Dospělí do nové sezóny ve III. třídě vstoupili úvodním vítězstvím
na domácí půdě proti mužstvu ze Sokolče, a to výsledkem 4:3.
Dosavadní průběh zápasů naznačuje, že i ve vyšší soutěži se nám
daří, jak předvedenou hrou, tak i postavením v tabulce: 4 místo,
skóre 16:13 a 14 bodů.
PODZIM 2015 MUŽI III. TŘÍDA B.

V případě žáků se mužstvo, i přes počáteční nesnáze, kdy bylo
nutné doplnit kádr novýmí hráči, pohybuje v popředí tabulky
okresního přeboru žáků. Současné pořadí žáků v tabulce: 3. místo,
skóre 27:10 a 15 bodů.
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PODZIM 2015 OP ŽÁCI

Garda Sány, po nevydařených zápasech na jaře, kdy ani jednou
nevyhrála, získala první vítězné body. Dvě vítězná utkání byla
sehrána s mužstvem z Odřepes a jedno vítězství se zrodilo na
domácím hřišti proti mužstvu z Bobnic s hokejovým výsledkem 6:5.
Věřím, že všechny naše mužstva budou pokračovat v dobrých
výsledcích.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost hokejového mužstva Sány
Začátkem října odstartovala naše již sedmá
sezóna, kterou odehrajeme opět v soutěži VHL
na zimním stadionu v Poděbradech. Soutěže se
účastní šest týmů, a to: HC Sány, HC Velký Osek,
HC Libodřice, HC Last minut, HC Libice a HC Rožďalovice.
Každý s každým odehraje 3 vzájemná utkání a hracími dny pro
letošní sezónu jsou pondělí, pátek a neděle. Pozvánka na každý náš
zápas bude vyvěšen před obecním úřadem na vývěsce a v hospodě U
Bohunků. Tímto bych jménem našeho mužstva chtěl pozvat všechny
příznivce a fanoušky našeho hokeje. Těšíme se na Vaši podporu
v jednotlivých zápasech.
kapitán mužstva Honza Hanuš
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Tým silničních motocyklů Sány
Na konci srpna letošního roku před týmem AAB Racing
s jezdcem Markem Červeným stál nejtěžší podnik této sezóny.
Závod IRRC v Hořicích a tedy možnost získat titul Mistra Evropy
pro české barvy. Nervozita byla cítit na každém Markově kroku
v průběhu celého víkendu. „Před takto psychicky těžkým závodem,
jsem nestál, ani nepamatuju“ zaznělo z úst Marka už před sobotní
kvalifikací. Od prvních kol, Marek Červený potvrzoval svoji letošní
nepřemožitelnost a vnesl do týmu lehkou dávku klidu, když si
zajistil první místo na roštu. První jízdu Marek vyhrál a od zisku
titulu jsme byli neskutečný kousek.

V druhém závodě, se na stroji Kawasaki objevila technická
závada na převodovce, která zapříčinila, že Marek mohl jet pouze
na 3. rychlostní stupeň. I přes tento hendikep získal náš jezdec
3. místo a to nám zajistilo historicky první titul Mistra Evropy a to
s předstihem jednoho závodu ve Frohburgu. Pro rok 2015 je Marek
Červený a tým AAB Racing šampiónem v IRRC, AČR a ČAMS.
Luboš Bulíček – člen týmu
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Činnost ČRS
V červenci jsme se věnovali sekání trávy, krmení ryb a odchovu
amura Am1, kterého jsme slovili v počtu 7 000 ks o velikosti 5 - 6 cm,
následně byl amur nasazen do revíru a část ponechána jako násada
na Nádrži v Sánech. Všichni z nás si letos nemohli nepovšimnout
dlouho trvajícího sucha, které nejen náš kraj, ale i celou republiku
zasáhlo. To způsobilo naprosto minimální průtok na Cidlině. Bohužel
tento stav zapříčinil úhyn ryb na Nádrži v Sánech. Důvodem úhynu
ryb byl nedostatek kyslíku a vysoká teplota vody. Dne 5. 6. 2015
vypukl v zemědělském areálu na Hradčanech požár balíků slámy,
ten likvidovalo několik desítek jednotek hasičů několik dnů. Voda,
která hasičům posloužila při hašení a byla významně kontaminovaná
uhlíkem a dalšími látkami, které vznikají při hoření, dotekla
Milešovským potokem až do Libněveského ramene, kde způsobila
úhyn bílé ryby a několika kusů štik. Jediné štěstí pro rybáře bylo,
že toto rameno ještě po odbahnění, které proběhlo v roce 2014,
nebylo zarybněno. Pokud by zde již byla vysazena rybí násada,
výsledná škoda by se pohybovala v desítkách tisíc korun. Abychom
takové situaci do budoucna předešli, podali jsme podnět na Českou
inspekci životního prostředí, aby prošetřila stav zemědělského
areálu na Hradčanech a také stav melioračních kanálů, které od
obce Hradčany do Libněveského ramene vedou. Výsledky tohoto
šetření zatím nejsou známy. Celou věcí se také aktivně zabývá Obec
Dobšice, která je vlastníkem Libněveského ramene.
V srpnu se nám opět podařilo získat výjimku od krajského úřadu
Středočeského kraje na snížení lovné míry sumce velkého (Silurus
glanis) a změny doby jeho hájení. Lovit sumce velkého (Silurus
glanis) je možno znovu již od 1. 5. 2016 a nejmenší lovná míra je
snížena na 20 cm. Uloveného sumce velkého nad touto minimální
délkou rybář nesmí vrátit zpět do vody, protože stavy tohoto rybího
druhu jsou na vysoké úrovni a škody, které tento druh způsobuje na
rybích populacích, jsou každý rok větší a větší. V srpnu dále proběhl
monitoring rybích společenstev, který se prováděl elektrickým
agregátem a provedl ho Ústav experimentální biologie z Brna.
Lokalita, kde odlov probíhal, se nacházela od Sánského silničního
mostu směrem po proudu. Na 100 m úseku Cidliny bylo za 15 minut
odloveno cca 90 ks ryb ve stádiu rybího plůdku. Jednalo se zejména
o cejny, hrouzky, ostroretky, hořavky, střevle a mřenky.
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Dne 26. září se konal výlov Nádrže v Sánech. Sloveno bylo celkem
1000 ks kapra K2, 300 ks kapra K3 a 120 ks amura Am3. Z větší
části byl výlovek použit jako násada na chovné rybníky a zbylá část
byla vysazena do revíru. Na začátku října proběhlo uložení krmné
pšenice, která bude sloužit jako krmivo pro další hospodářský rok
na chovných rybnících.

Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak všem
rybářům přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se na podzim
loví nejlépe, a ostatním čtenářům příjemné podzimní měsíce,
strávené odpočinkově či pracovně. A pamatujte, matka příroda bere
na podzim paletu barev do svých rukou a je jen na ní, jakou krajinu
nám letos vymaluje. Proto mějme oči otevřené, aby nám tento
pohled pro samý spěch a shon neunikl.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
s radostí mohu oznámit, že kapacita MŠ Sány 28 dětí, byla i
tento školní rok naplněna. Z tohoto celkového počtu dětí je 13
chlapců a 15 dívek. Deset dětí má předškolní věk. Místo trvalého
bydliště v obci Sány má 21 dětí. To je zatím největší počet dětí od
školního roku 2003 – 2004.
Poslední srpnový týden se děti opět sešly v mateřské škole, jejíž
prostory se v době prázdnin malovaly. Nově byla vymalována
jídelna. Jelikož děti obdivují tajemný svět dinosaurů, byly použity
na výzdobu i obrázky různých dinosaurů, aby se dětem v jídelně
líbilo. Vymalována byla i velká herna a malá třída, ve které mají
děti hrací kout s obchodem a kuchyňkou.
Pro děti jsou i letošní školní rok 2015 – 2016 naplánované
poznávací výlety a divadelní představení. Koncem měsíce října
pojedou děti na výlet do Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi.
V měsíci září navštívilo nově MŠ Sány Divadlo Kozlík a zahrálo
dětem Vodnickou pohádku s krásnými velkými loutkami. Dětem se
pohádka hodně líbila a na závěr si mohly s loutkou podat ruku a
nechat se společně vyfotografovat.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové
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Děti se v mateřské škole budou také podílet na její výzdobě.
Všechny děti se již zapojily do podzimního sbírání přírodnin, které
využijí k různým výtvarným dekoracím.
Naším hlavním cílem je vést děti k uvědomování si, že příroda i
na podzim je krásná a má svoje kouzlo. Povinností nás lidí je
přírodu chránit a ne ničit množstvím odpadků, které se mají dávat
na místa k tomu určená. Tím místem není PŘÍRODA.
Při podzimních procházkách Vám přeji vážení čtenáři hodně
krásných chvil a zážitků.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé
Sňatky uzavřeli:
18. července
29. srpna
19. září

Josef Skála
Květa Ulmanová
Markéta Žďárská
Jan Mikulka
Aneta Nolová
Martin Lednický

Sány 55
Pňov
Sány 127
Kal u N. Paky
Sány 26
Libice n/C

Přistěhovali se:
Markéta Svobodová
ul. Krátká
Květa Skálová
ul. Dobšická
Marie Kronowetterová ul. Dobšická
Aleš Kronowetter
ul. Dobšická
Bořivoj Kronowetter
ul. Dobšická
Michaela Kronowetterová ul. Dobšická
Petr Musil
ul. Dobšická
Matyáš Černý
ul. Dlouhá
Barbora Černá
ul. Dlouhá

čp. 24
čp. 55
čp. 240
čp. 240
čp. 240
čp. 240
čp. 122
čp. 145
čp. 145

Odstěhovali se:
Miroslava Jiránková
ul. Dobšická čp. 240
Kristýna Čandová
ul. Dlouhá
čp. 157
Zuzana Čandová
ul. Dlouhá
čp. 157
Nora Mikulková
hájovna
čp. 127
Markéta Mikulková
hájovna
čp. 127
Aneta Lednická
ul. 9. května čp. 26
Ivona Procházková matrikářka OU.
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Výluka Kanín – Převýšov
(důvod výluka výměna výhybek, žel. svršku a odstranění propadu
rychlosti).
Ve výběrovém řízení vyhrála soutěž TSS Grade SK.
Výluka byla financována z prostředků SFDIA EU.
Výluka se konala od 19. 4. do 25. 5. 2015 a dále byla prodloužena
do 1. 6. 2015.
Ve výluce byla provedena výměna žel. svršku v délce 15 km 350 m.
Nově stávající žel. svršek E62UIC a pražce BS91 položil rakouský
stav. stroj SMD 80 rakouské výroby s posádkou stroje z Maďarska.
Ve výluce též provedena výměna 8 přejezdů z Kanína do Převýšova.
Materiál dodala rakouská firma Bodan.

V ŽST Dobšice a v ŽST Choťovice bylo položeno v rámci výluky
8 výhybek UIC na betonových pražcích, pod výhybkami provedena
sanace a odvodnění. V ŽST Choťovice jsou položeny 2 výhybky o
délce 68 m. Tyto výhybky jsou jedny z nejdelších v rámci dráhy.
V měsíci červenci byly prováděny noční výluky z důvodu svařování
a odklizení výzisku z tratě.
V rámci výluky byla provedena generální oprava mostů mezi
Kanínem a Sány v km 3 550 a 4 450.
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V úseku trati Kanín – Převýšov se provedla generální oprava
nejdůležitějších propustků.
V ŽST Choťovice, ŽST Dobšice a zastávce Sány byla provedena
oprava a zkrácení všech nástupišť na délku 100 m.
Další výluky jsou plánovány na měsíce říjen – prosinec z důvodu
svařování úklidu výzisku a 3. podbíjení tratě automatickou strojní
podbíječkou.
Foto i zprávu dodal Šimonovič Jan

- 17 -

Roku 1925 byly zařízeny ve staré zbrojovně parní a vanové lázně
pro potřebu členů družstva a zaměstnanců.
Bylo tam deset van, sauna a místnost na vychladnutí po koupání.
Když se vešlo dovnitř, byl tam kotel asi 1,5 m široký a 3 m vysoký,
ve kterém se ohřívala voda pro lázně. Tím se i vytápěly. Lázně
Doplnil J. Skala st.
obsluhovala starší slečna Matějková.
Na nádvoří Rolnického družstva se v září 1936 začalo se stavbou
skladiště na obilí a v dalším roce bylo dokončeno.

Ke zdárnému a rychlému vývoji přispívala značnou měrou
Ústřední jednota hospodářských družstev. V době založení našeho
družstva soustřeďovala Ústřední jednota jen spořitelní a záložní
spolky, avšak po změně stanov bylo sánské družstvo přijato za člena
jako první výrobní družstvo vůbec. Ústřední jednota poskytovala
družstvu část úvěru, chránila zájmy družstva a prováděla zákonnou
revizi.
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Nemalým podílem na vývoji a dobrých výsledcích družstva se
podílela místní Kampelička, která poskytovala družstvu od začátku
levný provozovací úvěr. Kromě zmíněných podniků provádělo
družstvo nákup hospodářských potřeb pro členy, zejména
strojených hnojiv, semen, osiv a uhlí tím způsobem, že účtovalo
nákupní ceny bez zisku.
Služba družstva členům byla rozsáhlá. Platili poloviční pečné
v pekárně, měli k dispozici spoustu strojů, platili jen za užívání
traktoru, mláticích souprav a vylušťovače jetelového semene.

Ostatní stroje měli zdarma, např. mlátičku na dlouhou žitnou
slámu, sedmistopý samovazač, 5 secích strojů jetelových, dva
čekankové, dva na obilí, vylušťovač kukuřice a jiné drobnější stroje.

Foto
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p. Smutný

Pozvání pro občany:
Hospůdku Vlachovka Obec Sány pronajala firmě Pivovar
Nymburk spol. s.r.o., který zajistil personál.

V nabídce je pivo Postřižiny 11̊ a Flamendrák 11̊, všichni jsou zváni.
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou nabízí
14. libický divadelní podzim:
24.10. od 18.00 h Strašidlo Cantervillské
- komedie
25.10. od 15.00 h Hrnečku vař a O mlsné Kateřině
- pohádky
14.11. od 18.00 h Cesta kolem světa za 80 dní
- komedie
15.11. od 15.00 h O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku - pohádka
28.11. od 18.00 h Mistr Jan aneb naše kaše
- premiéra
6.12. od 15.00
Budulínek a Červená Karkulka
- pohádka
I. ELEVEN Velkoosecká podzimní „12“ se koná 24. října
v areálu Motel u jezera
Přijďte si zaběhnout závody: kratší 6 km, nebo delší trať 12 km.
„Běh pro paraple“ závod pro děti na 1 km, nebo pro veřejnost 2 km.
„Šlapeme pro Paraple na pohodu“ závod pro vozíčkáře na 14 km.
V doprovodném programu Vás čeká: dračí loď pro všechny,
projížďka na raftu, koloběžky, ze ZOO Liberec – jaké naše zvíře
předběhneš a výstava vozů Suzuki.
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