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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Vítám Vás v dalším vydání Sánského zpravodaje, který si můžete
přečíst třeba na sluncem zalité zahrádce nebo v posezení pod deštníkem.
Počasí na začátku prázdnin je jak na houpačce. Teplé počasí plné
slunce se střídá s nízkými teplotami a deštěm.
25. června jsme v naší obci přivítali deset nových občánků.
Po vystoupení dětí z Mateřské školy v Sánech, zápisů do pamětní knihy
a předání dárků, probíhalo focení dětí s rodiči, babičkami, dědečky a
sourozenci v parčíku za obecním úřadem. Děkuji paní Skálové Květě za
krásné fotografie.
Začátkem prázdnin 8.7. – 10.7. 2022 proběhlo na místním hřišti
stanování dětí s rodiči. V pátek si stanující i ostatní návštěvníci
hospůdky Vlachovka mohli pochutnat na pizze a sobotu zhlédnout
pohádku „Tajemství staré bambitky 2“. Celá akce se podle počtu
účastníku a počtu stanů vydařila. Na další filmové promítání na hřišti se
můžete těšit 27.8.2022. Název filmu i čas bude včas upřesněn.
3.9.2022 bych Vás ráda pozvala na akci „ Konec prázdnin“, který
začne v dopoledních hodinách rybářskými závody a bude pokračovat
odpoledním programem pro děti, kde bude i mimo jiné předvedena
ukázka činnosti sportovně hasičského kroužku „Sánský dráček“.
Začátek kroužku se předpokládá v týdnu od 19. Září 2022 a jak už
z názvu vyplývá, bude zaměřen na sportovní činnost (kola, brusle,
koloběžky, lukostřelba, základy hasičského sportu, míčové hry, plavání
atd.). Bližší informace se dozvíte podrobněji přímo na hřišti.
V září 24.9.2022 Vás Obec Sány zve na zájezd do divadla „Palace“
na komedii „Prachy“ s O. Vetchým, V. Hybnerovou a dalšími herci.
Prodej vstupenek se uskuteční začátkem září.
Z činnosti obce Sány. V prosinci 2021 jsme podali žádost o finanční
příspěvek na workoutové hřiště a rekonstrukci obecního úřadu. Obě
žádosti byly z nedostatku finančních prostředků a velkého počtu
žadatelů zamítnuty. V současnosti očekáváme vyhlášení výzvy na
výstavbu nové mateřské školy. Projekty a všechna povolení jsou
připraveny a nezbývá nám než čekat.
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Na závěr malá zpráva o odpadovém hospodářství v roce 2021
Náklady na svoz a uložení směsného komunálního odpadu byly 788 717,-- Kč.
Náklady na svoz a uložení tříděného odpadu byly 140 604,-- Kč
Náklady na svoz nebezpečného odpadu a pneumatik byly 46 761,-- Kč
Celkem byla za likvidaci všech druhů odpadu v roce 2021 vynaložena
částka 976 082,-- Kč.
Množství vyprodukovaného odpadu v roce 2021
Druh odpadu
Množství v tunách
Plasty
9,19
Papír a nápojové kartony
5,18
Sklo
6,92
Bioodpad
29,74
Směsný odpad
180,04
Objemový odpad
36,62
Pneumatiky
3,5
Nebezpečný odpad
1,88
Oděvy
1,61
Celkem
265,3 t
Příjmy za odpad
Od občanů za svoz směsného odpadu
Od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad
Od podnikatelů
Celkem

290 248,-- Kč
77 317,-- Kč
13 688,-- Kč
381 253,-- Kč

Výdaje obce za likvidaci odpadů převyšovali příjmy o 594 829,-- Kč.
V roce 2021 v průměru občan Sán vyprodukoval 318 kg směsného
komunálního odpadu.
Pro rok 2022 je stanoveno limitní množství odpadů na 1 občana na 190 kg/rok.
Abychom se k tomuto limitu alespoň přiblížili, potřebujeme více o odpadech
mluvit, zvýšit míru třídění a předcházet jejich vzniku.
V současnosti se hodně mluví a věnuje pozornost odpadům a to z důvodu,
že od roku 2030 bude zákaz skladování využitelných nevytříděných
komunálních odpadů. Klasické uložení nevytříděného komunálního odpadu
na skládku bude možné, ale za mnohem vyšší cenu.
A protože nikdo nechceme platit za odpady tisíce korun ročně, je
lepší je třídit a předcházet jejich vzniku.
Přeji Vám klidnou a pěknou dovolenou a dětem, aby prázdniny byly co
nejdelší, co nejslunečnější a aby si spolu s rodiči vychutnaly společné chvíle.
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Zprávy z okolí
Dětský den se konal v Opolanech 28. května na fotbalovém hřišti.
V programu byly soutěže, třpytivé tetování, balonky, skákací hrad i
kolotoč, předvedení HZS Poděbrady, vyhlídkový vláček, vojenská
technika z Pardubic a občerstvení.
U Motelu U Jezera ve Velkém Oseku v přilehlém písečáku se po
obědě 4. června konala akce „Velkoosecký drak“. Proběhl 14. ročník
závodu dračích lodí.
Obec Ovčáry oslavila ve dnech 24. a 25 června 1 000 let obce Ovčáry
s velice bohatým programem. V pořadu byl např. Cirkus, Ohňová show,
Letní kino, ukázka požární techniky, kapela ESSO, večer hrál Vesper,
zpívali Jakub Machulda, Lucie Třešňáková, Míla Hartman a další.

Kultura
V Obecním domě pořádala Obec Sány 9. dubna oblíbenou akci
„Velikonoční tvoření“. Připraveno bylo vrbové proutí, větvičky,
ozdobný materiál a špalíky na výrobu velikonočních zajíčků.
Velikonoční cestička lesem
byla označena vajíčky,
začátek i konec byl u vysílače
a po splnění úkolů čekalo na
děti něco na zub. Pěkně
nachystala Hanka Kmeťová.
Čarodějnickou stezku
lesem si mohli projít děti od
soboty posledního dubna do
středy. Začátek i konec byl u
vysílače. Cesta byla značena
barevnými fáborky a na konci stezky byly pro každou čarodějku a
malého čaroděje připraveny sladkosti. Připravila a poděkování zaslouží
Hanka Kmeťová.
Posledního dubna pořádala Obec Sány na hřišti akci Pálení
čarodějnic, děti plnily úkoly, které přichystala pí učitelka ze školky
Eliášová. Potom byl zapálen veliký oheň s čarodějnicí a všichni si na
menším ohýnku opekli buřty.
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Obec Sány pořádala 7. května autobusový zájezd do Prahy do
Divadla Palace na komedii Dokud nás milenky nerozdělí.
U hospůdky Vlachovka 14. května od 14:00 hod se opět konala
Maurizio pizza párty, známý Ital pekl velice oblíbenou čerstvou pizzu.

Dětský den pořádala Obec Sány 28. května na hřišti, pro děti bylo
připraveno plno her a vozítek, střelba ze vzduchovek i občerstvení. Také
přijel bavič z FunActivity.cz a s dětmi cvičil a tancoval. Také proběhlo
oblíbené malování na obličeje dětí.
Velká pouť se konala na hřišti, přijel Lunapark Janeček a od pátku
17. až do 19. června provozoval plno atrakcí: kolotoče, autodrom,
skákací hrady, houpačky, střelnici, prodávaly se cukrovinky atd.
Večer v sobotu 18. června hrála na hřišti k tanci a poslechu kapela TOX.
V obřadní síni Obecního úřadu se konalo 25. června slavnostní vítání
občánků. Paní starostka Žďárská přivítala přítomné a děti ze školky
předvedly vystoupení. Rodiče podepsali pamětní knihu, dostali květiny a
pro děti dárky.
Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo na školkové zahrádce,
od pí starostky i učitelek z MŠ dostali dárky a stužky.
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Výroba velikonočních věnečků
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Sofie Vavřichová

Laura Höll

Stela Hulínová

Elen Remeňová

Tereza Červinková

Slavnostní vítání nových občánků 25. června

Noemi Rezková

Lukáš Kajpr

Šarlota Peterková
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Natálie Novotná

Vilém Eliáš
Foto Skálová Květa

Činnost TJ
Závěr letošní sezóny jsme odehráli na hřišti v Pátku,
kde se hrálo v pravé poledne a vzhledem k panujícím
vysokým teplotám, někteří hráči kolabovali. Prohra 3:0
nakonec již nic neznamenala a i pro příští sezónu jsme třetí třídu
zachránili. V nadcházející sezóně, která by měla začít 20. - 21. srpna
2022, se systém rozdělení skupin vrátí k původnímu scénáři, a to dvě
skupiny po 14 mužstvech. Samozřejmě bude záležet, kolik klubů soutěž
přihlásí.
Naše druhé mužstvo dospělých obsadilo ve své skupině o postup do
třetí třídy předposlední místo. Své účinkování v soutěži zakončilo
remízou 1:1 na půdě Sokola Struhy B.
Dorostenci odehráli poslední utkání na domácím hřišti 18. června a
v dopoledním zápase podlehli mužstvu Smidary - Červeněves 2:0.
Starší žáci zakončili svoji účast v soutěži výhrou nad AFK Semice, ale
vzhledem k malému počtu žáků již tuto soutěž hrát nebudou. Pro příští
sezónu by se měla hrát pouze skupina 7+1.
Na závěr mi dovolte takové zamyšlení nad budoucností vesnického
fotbalu. Jak už někteří vědí tak několik let se nehraje fotbal v Žehuni,
dva roky v Dlouhopolsku a nyní se již nebude hrát v Hradčanech.
Udržet tento sport na vesnici je s ohledem na absenci mladých hráčů
každým rokem těžší. Toto se děje jak na poli hráčském, tak i
funkcionářském napříč celou republikou. Tímto bych rád apeloval
hlavně na rodiče dětí, aby je k tomuto sportu vedli a zachovala se tak
jeho budoucnost na další roky, aby tento krásný sport z vesnic
nevymizel.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Trénink leden rok 2021.
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Činnost SDH
Posledního dubna naši členové připravili na hřišti
na čarodějnice hranici s čarodějnicí a táborák na
opékání buřtů. Při pálení prováděli dozor.

Naše zásahová jednotka vyjížděla k požáru v Sánech 2. května, před
obecním úřadem hořel plastový kontejner s papíry.

Požární výjezd se konal k požáru polního porostu v Sánech 12. května
za silážní jámou. Zásah provedly SDH Sány, stanice Ovčáry a Kolín.
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K požáru slámy u kravína v Žehuni vyjížděla naše zásahová jednotka
s Tatrou 19. května. Zasahovaly jednotky Ovčáry, Kolín, Poděbrady.

Na vyhlášený požár lesa 4. června u Vlkova pod Oškobrhem vyjely
jednotky JSDH Sány, HZS PS Poděbrady, JSDH Velký Osek, HZS PS
Nymburk a JSDH Libice nad Cidlinou, jednalo se o planý poplach.

Na dětský den pořádaný 4. června přivezli naši hasiči na Vlkov pod
Oškobrhem historickou stříkačku z roku 1903 a také s Fordem i s
Tatrou byli vytvořit lehkou pěnu k radosti dětí. Dále vyjeli s Tatrou
a Fordem i Agregátem ALP100 do obcí Vrbice 11. června a do Němčic
18. června opět vyrobit lehkou pěnu pro obveselení místních dětí.

Byla zakoupena nová trička a mikiny na výjezdy na dětské dny i
zásahy se sánským znakem, poděkování za pořízení zaslouží T. Loudová.
Příjemné posezení u krbu u hasičárny pro členy se konalo 25. června.
Poděkování Lence, Haně a Radkovi za přípravu občerstvení.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost ČRS
Dne 16.4.2022 se na Dobšickém rameni opět konaly
již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně chladné,
ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala
prezence a při jejím ukončení bylo celkem 53 závodníků, z toho 26 dětí
a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili
do dvou věkových kategorií, a to děti do 15 let a dospělí nad 15 let.

Úderem deváté zazněl startovní výstřel a závody odstartovaly. Již v
prvních minutách závodů bylo mnoho závodníků úspěšných a lovili
kapry, plotice, karasy, okouny a cejny. Po celou dobu závodů nám
občerstvení zajišťoval pan Biško z Nové Vsi se svým plně vybaveným
karavanem, kde griloval výborné klobásy a točil dobré pivo a limo. Čas
závodů ubíhal jako voda a v 13:30 zazněl další výstřel, který závody
ukončil. Traťoví rozhodčí od závodníků vybrali karty s úlovky a
organizátoři začali sčítat výsledky. Po pečlivém spočítání všech úlovků
závodníků organizátoři přešli k vyhlášení vítězů rybářských závodů.

Na prvním místě v kategorii dospělých se umístil pan Pavel Horák
se 614 body a získal poukaz na rybářské vybavení v hodnotě 3 000 Kč,
na druhém místě se umístil pan Michal Klatka s 205 body a získal
poukaz na rybářské vybavení v hodnotě 2 000 Kč, na třetím místě
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se umístil pan Miroslav Pecina s 153 body a získal poukaz na rybářské
vybavení v hodnotě 1 000 Kč. Na prvním místě v kategorii dětí se umístil
Jan Římek se 158 body a získal rybářský prut, naviják, vezírek, stoličku
a krmení, na druhém místě se umístil Jiří Horyna s 53 body a získal
rybářský prut, naviják, vezírek, na třetím místě se umístila Amálie
Procházková se 49 body a získala rybářský prut a naviják. Ale i ostatní
závodníci, kterým rybářské štěstí moc nepřálo, si odnesli rybářské ceny,
aby měli na rybářské závody památku. Dostali užitečné věci jako metry,
krmení, splávky, háčky atd. A tak si každý z dětských závodníků
nějakou tu cenu domů odnesl. Celkem se ulovilo 48 kaprů, 28 ks bílé
ryby, 5 karasů, 4 cejni, 2 okouni a 39 perlínů – tedy 126 ks ryb. I přes
chladnější počasí se rybářské závody velice vydařily a za rok se můžeme
všichni těšit na další.
Začátkem května jsme se dozvěděli informaci, že probíhající
rekonstrukce jezu v Sánech, bude muset být přerušena z důvodu zjištění
nových skutečností na stavbě. V jezovém vývařišti byla po jeho
vyčerpání zjištěna destrukce dna z více jak 50 % s hlubokou kavernou
s negativním vlivem na přilehlé stavební konstrukce včetně jezu
samotného. Dále byla zjištěna odchylka skladby betonu konstrukce
stávajícího jezu, než bylo obsaženo v projektové dokumentaci.
V současné době investor stavby pracuje na změně projektové
dokumentace, po odstranění všech technických překážek, bude
s rekonstrukcí jezu dále pokračováno, ale zatím přesný termín obnovení
rekonstrukce jezu doposud není znám. Dále jsme se věnovali vyúčtování
finančních příspěvků na zarybnění, které nám poskytly okolní obce v
různé výši. V rámci vyúčtování příspěvků byly doloženy faktury za rybí
násadu a výpis z účtu, plus fotodokumentace samotného vysazení. Tímto
ještě jednou děkujeme obci Sány a jejím zastupitelům za poskytnutí
příspěvku na zarybnění revíru Cidlina 1 B.
Červen byl ve znamení sečení trávy kolem chovných rybníků, ale také
monitoringu čistoty vody na revíru. Dále dorazilo rozhodnutí od SZIF o
přiznání dotace K2022, jedná se o dotaci na podporu rybářských revírů,
dotace se odvíjí od hektarové plochy revíru, v našem případě se jedná o
16 ha vody. Dotace od SZIF činila 10 736 Kč a byla použita na zarybnění
revíru Cidlina 1 B.
Závěrem mého letního příspěvku mi dovolte popřát dětem hezké
prázdniny, rodičům pevné nervy a všem čtenářům Sánského zpravodaje
a členům ČRS MO Žehuň příjemně strávené léto.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň.
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Mateřská škola Sány
Máme rádi jaro …
Sluníčko si přičesává své paprsky a ve školce se chystá „Velká výprava
za pokladem zajíčka Fouska“. Cesta plná úkolů všechny zaujala a každý
si mohl prověřit své znalosti, které získal ve školce. Poklad byl ukryt pod
velikou hromadou roští a i tak byl k radosti všech dětí brzo nalezen.
Velikonoční svátky jsme oslavili koledováním po vsi. Děti se naučily
hezkou koledu, bezbolestně vyšlohaly např. pí poštmistrovou, pí starostku,
pí prodavačku z Jednoty a jiné. Neuschnou a budou se těšit dobrému
zdraví. Kousíček jara jsme donesli i do chráněného bydlení babičkám a
dědečkům. Koncem dubna jsme na zahradě zorganizovali čarodějnický
den plný soutěží, her, cukrové vaty a různých dobrot. Dopoledne plné
srandy a smíchu pobavilo jak malé, tak velké účastníky.

Měsíc květen jsme zahájili pohádkou „Lvíček a bolavý zub“
v provedení Divadla paní Lhotákové. Pohádku plnou poučení děti se
zájmem sledovaly.
Na oslavu Mezinárodního dne dětí nám počasí přálo a tak vystoupení
vysloužilé cirkusové rodiny mohlo být předvedeno na zahrádce.
Předvedli práci s kočkou a psem, bylo vidět, že hodně pamatují, ukázali
zlatého bažanta, akrobacii s kruhy a kouzla.
V posledním školním měsíci červnu jsme uspořádali výlet „Výprava
za bílým jelenem“ do obory ve Žlebech. Program pro děti byl
zaměstnanci obory velmi dobře připraven. Prolety dravých ptáků,
střílení z luku, blízká setkání s dravci i jejich mláďaty.
Opravdu nezapomenutelné zážitky
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Poslední akcí v tomto školním roce bylo rozloučení s předškoláky,
které proběhlo na školní zahrádce. Více než děti si to uvědomovali
rodiče. Přece jen je čeká krok do další etapy života. Bude se nám
stýskat. Též se uskutečnil zápis dětí do naší MŠ, které nastoupí 1.9.2022.
Na nové dětičky se těšíme a doufáme, že první dny se obejdou bez
slziček a velikého stýskání.
Hezký letní prázdninový čas všem
Učitelka Ilona Eliášová
Obyvatelé
Narození:
9. 4. Elen Remeňová
20. 4. Natálie Novotná

ul. J. Čapka čp. 286
ul. 9. května čp. 43

Významná jubilea našich občanů v tomto čtvrtletí:
Staněk Jiří, Musil Petr, Tahadlo Zdeněk, Šancová Jaroslava, Tichý
Milan, Čechová Marie, Krejčíková Eva
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 Rok 1935

Dne 20. června měli žáci zdejší obecné školy „Dětský den“
ve znamení holdu mládeže naší republice a presidentu republiky.
V předvečer 520. výročí upálení Mistra Jana Husa, pořádala těl.
jednota „Sokol“ dne 5. července vzpomínkovou oslavu nejslavnějšího
syna české země. O jeho činnosti promluvil řídící učitel J. Laštovka
a pak všichni zazpívali „Šestého července“, „Hranice vzplála“, státní
hymnu, některé sokolské a pochodové písně.
Dne 20. října zemřel na svém rodném statku Bohumír Bradáč
předseda sněmovny, od r. 1929 ministr zemědělství a od r. 1932 ministr
obrany ve věku 54 let. V naší obci byly vyvěšeny černé vlajky a četní
místní obyvatelé se zúčastnili na jeho pohřbu.
Na den svobody 27. října se kvůli dešti konala oslava pouze
v sokolovně. Pomník padlých a lípa Svobody byly osvětleny. Na pomník
dívky položili kytice a srdíčko z chryzantém. Po proslovu řídícího uč.
J. Laštovky a po hymně, zazpívali žáci několik písní a zarecitovali básně.
V den národního svátku 28. října sehrála těl. jed. „Sokol“ v Sánech
divadelní hru „I člověk spravedlivý“, děj za světové války.
Dne 24. listopadu sehrála jed. „Sokol“ ze Sán v Opolánkách divadelní
hru „I člověk spravedlivý“.
Dne 1. prosince pořádala těl. jednota „Sokol“ v Sánech akademii,
s programem cvičení a hry žáků, tanečky a zpěvy, s hudbou kap. Ryby.
V sobotu 14. prosince 1935 po čtvrtém volebním období, odešel ze
svého úřadu první president naší republiky Tomáš Garrigue Masaryk,
president osvoboditel, který se zasloužil o stát.
Dětskou besídku pořádala těl. j. „Sokol“ dne 15. prosince, na
programu byl Kašpárkův proslov, básně, rytmické tanečky motýlků,
zpěvy a dvě aktovky „Pantáta Vohnout“ a „Mikulášské nadělení“.
Ve středu 18. prosince, byl poslanci a senátory zvolen ve
Vladislavském sále druhý president naší republiky dr. Edvard Beneš.
Dne 26. prosince v sokolovně byla pořádaná „Štěpánská“ taneční
zábava s hudbou kapelníka Ryby.
Posledního prosince pořádali místní hasiči v hostinci u Havelků
„Silvestrovský večer“ s pěkným pořadem a hudbou kap. Ryby.
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Události z roku 1936
Dne 26. ledna za spoluúčinkování 2 členů ochot. spolku „Jiří“,
z Poděbrad sehrála místní těl. jed. „Sokol“, Langrovu hru „Jízdní
hlídka“, za režie Fr. Potměšila a scény Fr. Tichého.
Za starého ponocného p. Josefa Krištofa, který zastával tuto noční
službu 12 let. byl 10. února zvolen p. Josef Jedlička.
Rolnická čtenářská Besídka s lidovou školou hospodářskou,
uspořádala dne 22. února v sále u Havelků přednášku s diapozitivy,
s tímto pořadem „Africká kolonie Togo“, „Kamerun“, „Sahara“
a veselohru „Žabomyší vojna“.
Dne 6. března za účasti všech místních korporací v Sokolovně,
se konal III. Masarykův den Československého zahraničí. Pěvecký
sbor „Smetana“ zapěl „Sláva Tobě“, „Vlasti zdar“ a Státní hymnu.
Paní uč. A. Laštovková přednesla „Masaryk a zahraniční krajané“,
říd. uč. J. Laštovka měl 2 přednášky se světelnými obrazy Magistrála,
Sibiř a Vl. Martínek přednesl „Deset let Československé republiky“.
Dne 7. března večer, byla místním sborem dobr. hasičů zapálena
vatra za vsí u lesa a jednatel V. Novotný pronesl zdravici prezidentu
Osvoboditeli. Žáci přednesli básně a pěvecký sbor zapěl státní hymnu.
Místní těl. jednota „Sokol“ Sány, s dvěma hosty z Poděbrad, sehrála
pohostinsky dne 8. března v Žehuni, hru „Jízdní hlídka“.
Dne 8. března v hostinci u Havelků pořádal včelařský spolek
přednášku odbor. uč. včelařství p. Václava Jakše o práci na včelíně.
Za hojné účasti místních včelařů i z okolí, z Libice n/C., Vel. Oseka a
Městce Králové.
Dne 15. března na III. Masarykův den našeho zahraničí, byla
provedena sbírka, členy obec. zastupitelů p. Bartákem, Novým, Skalou
a Veselým, bylo vybráno 510 Kč.
Členové „Sokola“ ze Žehuně sehráli dne 15. března v sánské
sokolovně komedii z Buriánova divadla „Ryba a host třetí den …..“.
Napsal Miloš Kareš, režii měla J. Kvasničková.
Dne 18. března byli sánští hoši u odvodu v Poděbradech, čtyři byli
odvedeni. Při zpáteční cestě s hudbou se zastavili u pomníku padlých.
Branec Jaroslav Šamša zavěsil na pomník vavřínový věnec s trikolórou,
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hudba zahrála hymnu a „Hoši od Zborova“. Večer se konala v hostinci u
Havelků taneční zábava.
Dne 11. dubna na Bílou sobotu za nepříznivého počasí, deště se
sněhem vzpomínali občané a žáci s učiteli u pomníku padlých, na své
padlé ve válce. Dvě žákyně přednesly básně a všichni zapěli hymnu. Člen
hasičského sboru z okna školy zatroubil „Pozor“ a polední zvon zakončil
vzpomínku.
Těl. jednota „Sokol“ zahrála dne 19. dubna českou veselohru
od O. Minaříka „Zorka“, za režie Fr. Potměšila.
Dne 3. května byla pořádána sokolská domácí akademie ve prospěch
zájezdu dorostu zdejšího „Sokola“ na Slovensko. Po proslovu
vz. A. Laštovkové ke stému výročí úmrtí básníka K. H. Máchy,
následovaly tanečky, prostná cvičení, hra na školu s ukázkou učitelky
žákyně I. měšť. školy Jitky Vlastníkové. Píseň a tango od uč. Josefa
Kadavého „Nymburské hradby“, zazpíval řid. uč. J. Laštovka a refrén
zpívali všichni. V programu hrála hudba kapelníka Františka Ryby.
Jelikož dnem 1. dubna byl pol. okres nymburský oddělen od pol.
okresu poděbradského, byly vypsány volby do okres. zastupitelstva
v Poděbradech. V Sánech se volby konaly dne 10. května v sále hostince
u Havelků.
Místní sdružení rep. dorostu, pořádalo v Sánech dne 17. května .
„Staročeské máje“ pod vedením JUDr. Luďka Novotného z Mladé
Boleslavi, za spoluúčasti mládeže z Opolan, Kolaj a Polních Chrčic.
Po krojovaném průvodu s hudbou p. Ryby, pod 19 m borovou májí 12
párů v českých a moravských krojích zatančilo českou, moravskou
a slovenskou besedu. Taneční veslice se konala v hostinci u Havelků.
Dne 19. května se žáci s občany zúčastnili uvítání presidenta .
dr. E. Beneše s ministry v Lázních Poděbradech.
Zdejší těl. jed. „Sokol“ se zúčastnila dne 24. května okrskového
cvičení v Sokolči, v počtu 36 ti cvičících. Členové jeli na žebřiňáku
a osm jich jelo na kolech.
Tělocvičná jed. „Sokol“ s učitelským sborem a žáky pořádali .
dne 27. května oslavný večer na počest 52. narozenin presidenta
dr. Edvarda Beneše. Po proslovu vz. A. Laštovkové následovaly recitace,
básně a písně žáků. Zazněly hymny a provolání zdravice.
Pokračování příště
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Do roku 1910

Do roku 1920
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Pozvání pro občany:
Opět začaly tradiční letní historické
vycházky s Bílou paní za poděbradskou
historií. Vychází se vždy ve 21 hodin od
květinových hodin každý pátek, kromě
15. 7. a 26. 8., budou celé léto až do 2. září.
Vystoupení pořádá Divadelní spolek Jiří.

Farma Park Berosini
v Rozkoši u Kutné Hory
pořádá představení s artisty
i zvířaty. Ukázky dojení
kozího mléka, jízdy na
koních a krmení zvířat.
Je zajištěno občerstvení i
dětský koutek. Otevřeno
středa až neděle od 10:00 do
18:00 hod. Cirkusové
představení vš. dny od 15:00
hod., víkendy od 16:30 hod.
O víkendech přijde Kašpárek
ve 13:00 a 15:00 hod.
Skupina historického šermu
a dobové hudby Páni z Kolína
vás zvou na Historické slavnosti
na Kmochově ostrově v Kolíně,
které se budou konat 13. srpna.
Čeká vás hudba, tanec, kejklíř,
šermířská vystoupení a další.
U altánu bude rytířské ležení,
výstava zbraní, katovna, stará
řemesla i sokolník. Představí se
alchymistická dílna i golem.
K velice zajímavé atmosféře jistě přispěje i jarmark.
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I takovéto úlovky jsou letos z naší Cidliny, Kapr obecný 75 cm, Amur
bílý 100 cm, ulovili Šamšové.
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