Sánský zpravodaj
Místní občasník
18. dubna 2018 Ročník 15 číslo 2/2018 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Hostinec u Adamců rok 1906
a rok 2016 Hospoda u Bohunků

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Opět uběhly další tři měsíce letošního roku a já jsem velmi rád,
že vás všechny mohu pozdravit při vydání dalšího čísla našeho
oblíbeného obecního zpravodaje.
V tomto úvodním článku bych vám rád alespoň částečně nastínil
dění v naší obci v minulých měsících a to, na čem pracujeme nyní
s výhledem do blízké budoucnosti. Jak jste si jistě všimli, nové
veřejné osvětlení je v provozu a již proběhlo testovací období. Na
základě připomínek občanů jsme osvětlení doplnili ještě o několik
svítidel, aby vše fungovalo k všeobecné spokojenosti. Ještě budou
provedeny drobné úpravy, aby osvětlení neobtěžovalo některá
obydlí. Dále jsme usoudili, že je skoro zbytečné, aby všechna světla
svítila celou noc. Proto bychom rádi provedli ještě jednu úpravu
v pozdních nočních hodinách cca od půlnoci do rána, než lidé
odcházejí do zaměstnání, kdy bychom v bočních ulicích mimo hlavní
nechali svítit jen každé druhé světlo, čímž dojde k další úspoře energie.
Koncem března byly dokončeny práce na odbahnění rybníčku u
hasičárny, vyčištění Bačovky a opravě dvou mostků přes Bačovku,
které byly ve špatném stavu. Ještě je třeba provést drobnou úpravu
stavidla, abychom dosáhli provozní hladiny dle projektu, která činí
196,3 m nad mořem, což je o 90 cm víc, než je současný stav. Nyní
probíhají další práce na dokumentech, které jsou potřeba ke
kolaudaci stavby. Ta by měla proběhnout, pokud všechno půjde
dobře, v nejbližší době.
Začátkem měsíce proběhlo na základě geometrického plánu
vytýčení stavebních pozemků v lokalitě U lesa. Nachází se zde 32
stavebních pozemků. Nejmenší pozemek má 704 m2, největší 1178 m2.
Dle požadavků stavebního úřadu byl uprostřed vyčleněn jeden
pozemek o velikosti 1 183 m2, kde budou provedeny parkové
úpravy, umístěny lavičky, případně nějaké prvky pro děti a tento
pozemek bude sloužit jako odpočinková zóna. V současné době
pracujeme na dokumentaci k územnímu rozhodnutí, na přípravě
projektů a dalších potřebných náležitostech, abychom mohli co
nejdříve provést zasíťování pozemků, neboť o pozemky je nebývalý
zájem.
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Po přidělení a přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí
na pořízení domácích kompostérů jsme provedli výběrové řízení na
dodavatele, ve kterém zvítězila společnost ELKOPLAST Zlín.
S touto společností jsme obratem podepsali smlouvu na dodávku
kompostérů v počtu 250 ks. Kompostéry by měly být dodány
v nejbližších dnech. Poté budou zájemcům kompostéry poskytnuty
zdarma k využití.
Stále čekáme na rozhodnutí poskytovatele dotace ohledně
pořízení kontejnerů pro rozšíření služeb sběrného dvora a plastových
kontejnerů pro vytvoření dalších dvou sběrných míst na sběr
tříděných odpadů (plasty, papír, sklo). Podle dnešní informace by
komise rozhodující o přidělení dotace měla zasedat koncem července
a rozhodnutí by mělo být známo začátkem srpna (mají dost času).
To by bylo pro dnešek z mé strany vše. V případě jakýchkoli
dotazů vás rádi uvidíme na obecním úřadu.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z naší obce
V lednu a v únoru pokračovalo kácení zbylých přestárlých topolů
u cesty Na haldě i vysekání a úklid roští.
Povodí Labe, státní podnik prováděl vyřezání křoví od sánského.
splavu proti proudu až ke brodu, v šířce cca 5 metrů po obou
březích řeky.

Kultura
Fotbalový klub TJ Sány pořádal 10. února ve Společenském
domě „Sportovní ples“. K tanci hrála skupina Unikát, děvčata
z okolí v souboru „Chrtky“ zatančila kankán a nechyběla ani bohatá
tombola.
Výlet na Tanvaldský špičák pořádala Obec Sány 24. února,
autobus byl zaplněn, počasí přálo a všichni si sněhu i lyžování užili.
Sbor dobrovolných hasičů Sány pořádal v pátek 16. března od
20:00 hod ve Společenském domě „Maškarní bál“ hrála skupina
LADY&GENTLEMEN. Masky měly slevu na vstupném, děvčata
„Chrtky“ zatančila kankán a byla přichystána bohatá tombola.
V neděli 18. března se konal od 13:30 hod „Dětský karneval“,
s klauny, tancováním, množstvím her a také s tombolou pro děti.
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Zprávy z okolí
Myslivecké sdružení Pod Oškobrhem se sídlem v Opolanech
pořádalo 20. ledna Myslivecký ples v kulturním domě v Libici n/C.
K tanci i poslechu hrála hudba STYL Lomnice nad Popelkou.
Tradiční Masopust pořádal SDH v Opolánkách 3. února.
Začínalo se v poledne před místním hostincem, s doprovodem
kapely Blaťanky pana Dandy, průvod masek pobavil celou ves.
Kulturní komise obce Opolany a Občanská iniciativa OKOO
pořádali 8. února kulturní přednášku týkající se dávné minulosti
našeho kraje, pod názvem „Co dokládají nalezené artefakty.“
Archeolog Polabského muzea Andrej Lamprecht vyprávěl o
slovanském osídlení v letech 600 - 1100 našeho letopočtu.
SDH Dobšice pořádal veselý Masopust 10. února od 11 hodin.
Sraz se konal u Obecního úřadu a po vsi v průvodu přibližně
60 masek hrála Polabská. Blaťanka.
Obecní restaurace v Opolanech pořádala Zabíjačkové hody 23. -.
24. února. V nabídce byla paštika, prdelačka, tlačenka a jaternice.
V Domečku u KD Beseda v Hradčanech se 3. března pro děti a.
doprovod konaly dílničky, vyráběly se kufříky na drobné poklady.
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk a SH ČMS - SDH
Libice n/C pořádaly 3. března v Libici n/C v kulturním domě X. Ples
dobrovolných hasičů, k tanci hrál Hasičský band Lysá nad Labem.
Obecní úřad Opolany, Dance Hall Opolany a dětský bavič Pája
Chabičovský pořádali 17. března od 14 hodin Dětský maškarní
karneval. Pro děti byl připraven kouzelný program, tanec i tombola.
Sokolský ples pořádali sokolové v Libici n/C 17. března
v kulturním domě. Stylově byl ples zaměřen na Disco 80 let, do tance
zahrála skupina Pavla Stříbrného a bylo přichystáno i předtančení.
Pozvánka NA DEN S HISTORICKOU TECHNIKOU aneb program
pro celou rodinu. Akce proběhne ve Velkém Oseku v areálu motelu
u jezera 28. dubna. Nosné téma vnitřní expozice - vše kolem mašinek
a železnice. Do 10:00 hod instalace exponátů, v 11:00 hod. slavnostní
zahájení, ve 14:00 hod. start spanilé jízdy a rodinný víceboj, v 16:00
hod. losování tomboly. Občerstvení a hudba po celý den.
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Masopust 3. února v Opolánkách

Masopust 10. února v Dobšicích
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Bagrování rybníčku v lednu 2018
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firmou I. Kamenická

V období leden - únor bylo provedeno odbahnění a oprava břehů
rybníčku u hasičárny, také bylo vybudováno nové stavidlo a
vyčištěna Bačovka od rybníčku ke hřišti.
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Činnost SDH

Výroční valná hromada se konala 20. ledna v Myslivně.
Vyznamenání „Za věrnost“ 60 let u sboru obdržel Ludvík Václav.
Byli přijati noví členové Sobota Milan, Beran Jaroslav čp. 33,
Hanušová Romana. V SDH Sány je nyní 32 mužů a 19 žen.

Naši hasiči prováděli čerpání vody z rybníčka podle potřeby i
v nočních hodinách, aby po ránu bylo možno začít s bagrováním
a umožnili v hasičské zbrojnici uskladnění materiálu i nářadí.
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První výjezd k požáru byl už 11. ledna ve 3:40 hod. ráno.
Požár vznikl v Sánech od žhavého popela v plastové popelnici domu
čp. 176 a u domu čp. 177 hořel přístřešek se sekačkou, motorkou
Babetou i uskladněnými pneumatikami. Naši hasiči zasáhli u požáru
s tatrou dříve než profesionálové z okolí. Uchránili majitele od
větších škod na altánu i přilehlém stavení.
Na žádost operačního střediska vyjeli čtyři naši hasiči 7. března
dopoledne do obce Hradišťko I. Probíhalo pátrání po ztracené starší
ženě, bohužel byla nalezena v traťovém domku již bez známek života.
Sbor pořádal v pátek 16. března ve Společenském domě
„Maškarní bál“, hrála skupina LADY&GENTLEMEN, dívky ze
skupiny Chrtky zatančily kankán a neděli 18. března se konal
„Dětský karneval“. Na obě akce byly připraveny tomboly, bylo plně
obsazeno a všichni se velice pobavili.
Želviáda na Cidlině se konala 14. dubna. Šlo o splutí Cidliny,
start byl u hráze Žehuňského rybníka, v Sánech u splavu sánští
hasiči připravili pro všechny občerstvení i ohřátí u ohně. Tentokrát
museli pomáhat několika vodákům ze splavu při převrácení jejich
lodí. V cíli na soutoku se konal tradiční candrbál.
Skála Josef kronikář SDH Sány
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Kalendář hasičských akcí v rámci OSH Nymburk r. 2018
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Činnost TJ
V sobotu 10. února 2018 se uskutečnil ve společenském domě
v Sánech již pátý sportovní ples. K dobré náladě a tanci zahrála
kolínská skupina Unikát a zpestřením plesu bylo vystoupení
tanečního souboru z Polních Chrčic.

O víkendu 24.3. 2018 měla začít jarní část fotbalové sezóny, ale
kvůli nepříznivým podmínkám bylo první jarní kolo z větší části
odloženo na 1.5. 2018. Sány/Opolany B, přesto svůj zápas odehrálo
a to vítězstvím 1:0 nad mužstvem Chleb.
O týden později se již soutěž rozjela naplno. Domácí zápas A
mužstva nevyšel zrovna dobře a v závěru utkání ztratilo 3 body s
Pátkem prohrou 1:0. V neděli dopoledně zvítězil dorost na domácí
půdě nad Záhornicemi 2:0 a odpoledne v Opolanech B porazilo také
Záhornice 4:1.
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V sobotu 14.4. 2018 se na domácím hřišti odehráli tři zápasy,
dopoledne porazil dorost hostující Městec Králové 1:0. V
odpoledním utkání hraném od 14:30 hod. nastoupili žáci k svému
prvnímu zápasu v okresním přeboru, ale bohužel podlehli hráčům
z Křince 0:2. Od 16:30 hod. začalo utkání A mužstva proti soupeři
z Křečkova, tento zápas skončil zaslouženou bezbrankovou remízou.
V neděli v Opolanech sehrálo B mužstvo smolný zápas s Vestcem,
kdy po vedení 2:0 nakonec podlehli soupeři 3:2.
Závěrem bych tímto chtěl pozvat všechny příznivce fotbalu na
nadcházející zápasy, které jistě nabídnou mnoho sportovních
zážitků.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
V únoru jsme se zúčastnili jednání s Povodím Labe,
OŽPZ Poděbrady a Obcí Sány, ohledně výstavby nového jezu
v Sánech. Výstavba jezu se v letošním roce realizovat nebude, z
důvodu průtahů při výběru dodavatele stavby, výstavba jezu by
měla proběhnout v roce 2019. Následně si členové výboru organizace
připravovali příspěvky na březnovou výroční schůzi.
V březnu se konala volební výroční schůze, na kterou se dostavilo
52 členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace
za uplynulý hospodářský rok 2018, a to ve zprávě hospodáře,
předsedy, účetního a revizní komise. Na závěr výroční schůze proběhla
volba nového výboru organizace, který byl zvolen na další čtyři roky
funkčního období. Po výroční schůzi následovalo 5 termínů brigád,
které se realizovaly v Žehuni, Dobšicích a Sánech. Probíhalo
vysekávání náletových dřevin, sběr odpadků kolem vody a hrabání
trávy. Účast na brigádách byla oproti minulým letům velmi slabá.
Březen byl ale také ve znamení zarybňování revíru rybí násadou,
kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od rybářů z Rožďalovic byl
zakoupen kapr o délce 40 – 50 cm, kterého jsme následně vysadili do
revíru.
Na začátku dubna jsme vysadili 7 530 ks úhořího monté z Francie
o váze 2,51 kg a ceně 30 000 Kč, které jsme obdrželi v rámci dotace z
EU. Úhoří monté jsme s nulovým úhynem vysadili do revíru. Když
jsme u dotací, žádáme o dotaci na mimoprodukční funkce
rybářských revírů, tzv. K2018, která by nám měla být poskytnuta
do konce roku 2018. Nemohu zapomenout Vás seznámit s novou
webovou stránku naší organizace, který byla zřízena po výroční
schůzi, a to www.rybarizehun.cz, dozvíte se zde aktuální informace o
dění v naší organizaci, zarybňování, školení nových členů, brigádách
atd.
Na závěr mého příspěvků, bych Vám čtenářům Sánského
zpravodaje popřál prosluněné jarní dny a všem členům ČRS MO
Žehuň do co nevidět začínající rybářské sezóny mnoho rybářského
štěstí a hezkých chvil u vody.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Tým silničních motocyklů Sány
„Hulín Brotherly road racing team“
Jarní cena Brna se nám moc nepovedla. Martin měl problémy
s technikou už v pátečních trénincích a do závodu nezasáhl. Petr
se kvalifikoval na velmi slušném šestém místě. Bohužel ani Petrovi
se technické problémy nevyhnuly a na startu mu zásluhou elektrické
závady zhasl motor, takže začala stíhací jízda z konce startovního
pole, kde dojel v krátkém závodě na 11 příčce ze 45 závodníků. Do
nedělního závodu už nenastoupil pro již zmíněnou elektrickou
závadu motoru. Technické závady řešíme a doufáme, že příště bude
lépe. Díky všem, kteří nás podpořili. Další závod nás čeká ve Starém
Městě u Uherského Hradiště 5-6. května.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi.
Činnost hokejového družstva Sány
Letošní sezóna je již minulostí a naše ambice na závěrečné
umístění v soutěži se naplnily. Obsadili jsme páté místo
v tabulce Poděbradského poháru, což je nejlepší umístění v historii
HC Sány v této soutěži. Jsme velmi spokojeni s celkovým výsledkem
i s herními výkony našich hráčů. Hned tři hráči se 14 střelenými
góly se podělili o první místo v kanadském bodování HC Sány.
V následující sezóně, která bude již jubilejní desátá, chceme bojovat
ještě o lepší výsledky. Velký dík za naše úspěchy patří obci Sány a
Aleši Bulíčkovi, kteří finančně podporují naši činnost, díky které
můžeme obec reprezentovat.

Za celý tým HC Sány přejeme krásné slunečné dny
Honza Hanuš kapitán mužstva.
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Mateřská škola Sány
Nový kalendářní rok jsme ve školce zahájili poněkud netradičně.
Na vlastní žádost odstoupila z funkce ředitelky MŠ paní Jedličková.
Nastalou provozní situaci se nám podařilo bezproblémově zvládnout
a s novou paní ředitelkou Mgr. Alenou Zvěřinovou nám ve školce po
dlouhé době opět zasvítilo sluníčko.
Maškarní bály jsme měli dva, protože v tomto období bývají děti
nemocné, tak aby si to užilo co nejvíce dětí. Ve třídě, na jejíž
výzdobě se hlavně podílely starší děti, bylo živo. Společně jsme tančili,

soutěžili a řádili, jak se patří. Kdo by nechtěl být alespoň na chvilku
princeznou, zvířátkem, duchem nebo závodníkem formule1.
Nechyběly dobrůtky a ani odměny pro každého. Však také po obědě
skoro všichni usnuli.
Zima byla dlouhá a tak jsme se s tím rozhodli něco udělat.

Pošleme zimu po vodě pryč a přineseme si jarní sluníčkové počasí.
Tak jsme také udělali. Smrtku (Moranu) jsme donesli k Cidlině,
zapálili a hodili z mostu do řeky. „Zimo, zimo táhni pryč, nebo
na tě vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy, přes ty hory, přes ty lesy.
A až půjdu nazpátek, svléknu zimní kabátek.“
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Od řeky jsme si nesli líto, pentličkami ozdobenou větvičku, symbol
jara a obnovení života.
Oslavou vzkříšení přírody k novému životu jsou Velikonoce,
křesťanský svátek na základě příběhu Ježíše Krista. Děti si
omalovaly vejdunky a vyráběly líbivé dekorační předměty, jako
například slepičku. S koledou a písničkou jsme zašli do chráněného
bydlení, kde jsme svou přítomností zpříjemnili dříve narozeným den.
Snahou vedení naší mateřské školy je, pokud možno, vyhovět
nárokům dnešní doby. Byla zavedena elektronická úhrada plateb
stravného a školného (úplaty). Rodiče si můžou rozhodnout o formě
úhrady (hotově, složenkou, elektronicky).
Pro snadnější identifikaci dětí na výletě jsme zakoupili jednotné
čepice s potiskem MŠ Sány. Čekají nás dva výlety a Školkohry
v Jestřabí Lhotě. Ale o tom zase příště.
S přáním krásných jarních dnů.
Ilona Eliášová, učitelka ze školky
Obyvatelé
Přistěhovali se:
Hana Hlubůčková
Václav Čížek
Renáta Čížková
Hana Šulcová
Libor Čermák

ul. Jana Čapka ze Sán čp. 269
ul. Dobšická
čp. 60
ul. Dobšická
čp. 60
ul. Krátká
čp. 109
ul. Krátká
čp. 109

Pavel Frýda
Jiří Hajný

ul. Dobšická
ul. Dobšická

Odstěhovali se:
čp. 60
čp. 60

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
25. 2. pí Anna Chovanová
ul. Dlouhá čp. 181
ve věku 89 let
31. 3. p. Jindřich Plematl
ul. Dobšická čp. 81
ve věku 94 let
10. 4. pí Miloslava Plematlová ul. Dobšická čp. 81
ve věku 94 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování o škole v Sánech

uč. Emilie Kůtková r. 1975 foto ze školní kroniky

uč. Štechrová asi r. 1977 foto zapůjčil Jaroslav Beran
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uč. Emilie Kůtková r. 1977 foto ze školní kroniky

Školní rok 1980-81 byl ukončen dne 30. června 1981 rozdáním
vysvědčení. Celkem chodilo do školy 36 žáků. (ze školní kroniky)
V roce 1980 bylo nařízeno školu zrušit a přes marné protesty
sánských od 1.9.81 začaly děti dojíždět autobusem do školy v Žehuni.
Budova školy byla přebudována na Nákupní středisko „Cidlina“,
a předána do užívání 30. 11. 1984. V přízemí byla otevřena prodejna
potravin a v prvním poschodí oděvy a drogérie. Budova byla
převedena na podnik LSD Jednota Nymburk.
V roce 1993 prodala Jednota budovu p. Ladislavu Kučerovi
z Kolína za 750 000 Kč. Ten v přízemí provozoval potraviny (jednu
malou místnost měla na 1 rok spořitelna) a nahoře měl byt. V roce
1996 zakoupila Obec Sány budovu na 5letý úvěr za 2 200 000 Kč, ale
záměr zřízení alespoň dvou tříd školy zamítl Okresní školní úřad.
Od r. 1998 prodávala v potravinách pí Čejková, od r. 2001 v části
přízemí měla Diakonie (péče o nemohoucí) jídelnu a nahoře pokoje.
V prvním poschodí bylo v r. 2008 vybudováno Odlehčovací
pobytové centrum pro seniory. V budově bývalé školy v přízemí
otevřela v roce 2011 Jednota Nymburk (COOP) prodejnu potravin
a otevřelo i kadeřnictví. V roce 2014 byla vyměněna okna, dveře i
střešní krytina, budova zateplena a dostala novou fasádu.
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Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Každý lichý týden v pondělí bude svoz bioodpadu od 9. dubna 2018.
Každý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 5. května.
Sběr se uskuteční ve sběrném dvoře od 8:00 – 10:00 hod.
Sběrný dvůr na bioodpad bude otevřen každou sobotu od 9:00 do
10:00 hod. Upřesnění nebo případné změny budou včas oznámeny.
Opět byly umístěny velké kontejnery na bioodpad a to u hasičárny,
na hřišti, za hřbitovem a u cesty ke splavu. Tyto kontejnery jsou
pouze na trávu, případně na padaná jablka apod., nikoli na větve,
které je třeba odvážet do sběrného dvora, kde budou štěpkovány.
Na provádění veřejně prospěšných prací po obci na rok 2018 byli
vybráni tito pracovníci: Mandák Milan, Kalinová Jana, Andresová
Blanka a Tůma Petr.
Ve dnech 16. dubna až 21. května budou po přechodnou dobu
uzavírky silnice č. III/3289 (ul. 9. května) a místních komunikací ul.
Dobšická a ul. Za Kovárnou, z důvodu umístění montážního vozidla
- plošiny, pro demontáž vzdušného elektrického vedení a uložení
kabelového vedení do zeleného pásu podél silnice, případně
silničního pozemku. Tím bude dokončeno uložení kabelového vedení
do země v obci Sány.

Obcí plánované kulturní akce:
Posledního dubna pálení čarodějnic na hřišti
Dětský den na místním hřišti
Stanování na místním hřišti pro děti s rodiči proběhne od 29. června
do 01. července
Veselé ukončení prázdnin na místním hřišti
Podrobnosti o čase konání kulturních akcí budou včas vyvěšeny i vyhlášeny.
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