Sánský zpravodaj
Místní občasník
13. července 2020 Ročník 17 číslo 3/2020 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Dřevoprůmysl a pila Veselý před r. 1950
dům čp. 138 rok 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Tradičně pro Vás v našem Sánském zpravodaji připravujeme
shrnutí dění v naší obci a okolí.
V měsíci dubnu se nám podařilo dokončit opravu kabin na místním
hřišti a uskutečnit některé akce, které byly z důvodu výskytu koronaviru
a vyhlášení nouzového stavu zrušeny nebo omezeny vládním nařízením
– Dětský den a Sánská pouť. Obě akce měly velkou účast a podle mě se
vydařily. Jen počasí se v den konání poutě v podvečer zkazilo. Silný déšť
přerušil provoz pouťových atrakcí a ovlivnil i návštěvnost večerní zábavy.
Déšť přetrvával i v neděli a vyžádal si zásah místní jednotky SDH,
která kromě výjezdů do okolních obcí, musela zasahovat i u nás. Od
nedělních odpoledních hodin až do pondělí do rána čerpali místní
hasiči vodu z Bačovky, která hrozila vylitím se z břehů a zaplavením
okolních domů a ulic. Vše dobře dopadlo a chtěla bych všem místním
hasičům poděkovat za jejich pomoc a zároveň poděkovat i Danu
Šmejkalovi a Terezce Loudové, kteří se po celou dobu starali o jejich
občerstvení. Zároveň děkuji i ostatním občanům, kteří svou pomocí
pomohli zajistit průběh obou akcí.
V měsíci červnu byla podepsána s firmou FlexumTrade a.s., Praha 1,
smlouva o dílo na projektovou dokumentaci nové mateřské školy
v Sánech, která bude zpracována pro územní řízení do září 2020 a
stavební povolení do prosince 2020 a následně pro provedení stavby do
února roku 2021.
Dne 16.6.2020 na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl na
úřední desce vyvěšen „Záměr obce – prodej 32 pozemků „určených
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě u lesa, za cenu 1400,-- Kč/m2.
V současné době bylo přijato 31 žádostí o odkup pozemků. Koncem
července začnou probíhat v této lokalitě práce, spočívající ve zhotovení
elektroměrových rozvaděčů a položení kabelu veřejného osvětlení,
které by měly být provedeny do konce srpna. Následně bude provedeno
připojení na místní vodovod a kanalizaci. Výstavba komunikace v této
lokalitě proběhne v příštím roce ve dvou etapách.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na letní kino, které se bude již po
druhé promítat 8.8.2020 na místním hřišti a popřát všem hezkou
dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Marie Žďárská - starostka obce
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Zprávy z okolí
Pouť v Dobšicích proběhla 27. června na hřišti s bohatým
programem. Od dvou hodin byl připravený program pro děti,
následovalo Duo Adamis, Jiří Helekal a Martin Šimůnek. Koňské
spřežení p. Votavy provádělo projížďky po vsi, nechyběl stánkový
prodej a pouťové atrakce. Večer hrála kapela Faust Band.

Kultura
Po částečném odeznění koronavirové nákazy bylo od pondělí
25. května již uvolněno vše, co bylo zakázáno, lázně, hotely a vnitřní
prostory restaurací, roušky už bylo povinné nosit pouze ve vnitřních
prostorách, v divadlech, v obchodech i ve veřejné dopravě. Kulturní
akce již bylo možné pořádat do 300 osob pokud možno s rozestupy.
Obec Sány pořádala na hřišti „Dětský den“ 30. května odpoledne
SHOW S MYŠÁKEM MICKEY pro děti i dospělé. Proběhly soutěže, tanec
s maskotem myšáka i písničky v podání umělecké skupiny Fastagenci.
Zastupiteli obce bylo připraveno občerstvení párky, klobásy, limonáda,
langoše i bavorské vdolečky. Ještě se konala bublinková šou, malování
na obličeje dětí a jízdy na loďce po rybníčku. Bylo pod mrakem, ale
nepršelo, a tak se akce s hojným počtem dětí vydařila.
Hospůdka Vlachovka připravila v sobotu 6. června na čepu
naražené zelené pivečko a také tradiční bramboráky. Po celý den hrála
hudba oblíbeného DJ BERY.
Obec Sány pořádala 13. června velikou sánskou pouť. Lunapark
Janeček přivezl autodrom, velký kolotoč, malý kolotoč, houpačky,
aquazorbink, velikou šmoulí skluzavku, střelnici, zvonkovou dráhu
a stánky s cukrovinkami. Zastupiteli obce bylo nabízeno bohaté
občerstvení - klobásy, párky v rohlíku, grilované maso, pouťové
koláčky, limo, pivo i zelené. Celé odpoledne hrála skupina MISTŘI
BAND a večer na pouťové zábavě hrála skupina TECHNICS.
U hospůdky Vlachovka byl 20. června sehrán již třetí ročník
klasického nohejbalového turnaje s názvem „Pohár starosty Vaška
Macury“. Zúčastnilo se sedm týmů, hrálo se celou dobu v dešti. Zvítězil
tým ze Žehuně, druzí byli „Řízci“ a třetí „Čtyřky“, Pivovar Postřižiny
daroval na podporu sportu věcné ceny.
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Činnost SDH
Polepení nápisem hasiči a bílým pruhem na boku
byla v květnu dokončena úprava vozidla ford do
hasičských barev. Také bylo pro členy zásahového družstva zakoupeno
osmnáct nepromokavých bund v signální žluté barvě se sánským znakem.
Dále potřebné kalové čerpadlo, sací plovoucí koš a čtyři reflexní vesty.

Plán činnosti od června 2020 – stanovisko OSH Nymburk
V letošním roce se neotevře ročník naší Polabské ligy v požárním
útoku. Proběhnou pouze 3 pohárové soutěže pod „Záštitou OSH
Nymburk„ v požárním útoku pro mladé a dospělé hasiče s pravidly
požární ligy (stejné PPS 12, stejná časomíra…)
27. června 2020 – Soutěž v požárním útoku Pňov.
dopoledne mladí hasiči – požární útok
odpoledne – MUŽI, ŽENY, SMÍŠENKA
12. září 2020 – Písková Lhota - Pohárová soutěž v požárním útoku
za účasti OSH Nymburk
19. září 2020 – Sloveč - Pohárová soutěž v požárním útoku za
účasti OSH Nymburk
26. září 2020 – Pňov - Poslední sání
Veškeré soutěže proběhnou za přísných hygienických opatření dle
nařízení vlády ČR.
17. září 2020 čtvrtek – Shromáždění delegátů – od 17:00 hod.
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Naši hasiči vyjeli po přívalovém dešti 14. června do obcí Volárna,
Kolaje, Vlkov i Sán na čerpání vody ze zatopených sklepů, dvorů i
příkopů. Celkem zasahovalo 12 členů zásahové jednotky, uskutečnili
6 výjezdů s fordem s plovoucím čerpadlem a také s tatrou s
použitím čerpadla.

Po přívalovém dešti 14. června (84 mm) byl rybníček u pošty naplněn
vodou včetně Bačovského náhonu a hrozilo přelití přes mostky, naši
hasiči celou noc odčerpávali cisternou vodu z náhonu do odpadního
potrubí z dálnice, kudy odtékala do Cidliny. Bačovka, která teče dále
přes Velký Osek do Labe, je za Sány zanesená a nestačila velikému
průtoku vody. Dne 15. června provedli na břehu Bačovky u hřiště
pořezání i úklid spadlé podmáčené třešně.
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Dne 22. června se konal další výjezd na čerpání vody na Vlkov pod
Oškobrhem a 26. června vyjelo 5 členů do obce Dománovice na čerpání
vody po přívalovém dešti. Poslední devátý výjezd v červnu proběhl 30.
června mezi Opolany a Kanín na odstranění stromu přes komunikaci.

Z obecních kronik

V roce 1947 při rychlém jarním tání sněhu vznikly zátopy, které
neměly pamětníka v obci. Husánek a bačovská čtvrť byly zatopeny až
30 cm protékající vodou. Voda stála i na dvoře domu čp. 138. Voda
přitékající od obecního „Hliňáku“ se zastavovala o klenbu mostku přes
silnici, rozlévala se po polích a odtékala Sixtovým příkopem na luka.
Josef Skála kronikář SDH Sány.
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Činnost ČRS
V dubnu bylo z SÚS dodáno 3 000 ks rychlené štiky,
které byla roznesena po celém revíru. Z MO Čáslav bylo
18. 4. dodáno celkem 200 kapra K4 a 400 kg kapra K2.
Ryba byla nasazena na Sánskou strouhu, Libněveské rameno a mezi
jezy k Žehuni. Dále proběhlo školení nových členů, zájemců o první
rybářský lístek, a přijímaní nových členů, kteří již rybářský lístek
vlastnili. Celkem bylo prozatím v roce 2020 přijato 9 dětí a 8 dospělých
členů.
V květnu se nově vzniklému obecnímu zastupitelstvu obce Dobšice
dostala k projednání naše žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
zarybnění revíru Cidlina 1 B, kterou jsme podávali koncem roku 2019.
Poskytnutý finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč, který nám zastupitelé
odsouhlasili, bude beze zbytku investován do zarybnění.
Povodí Labe požádalo MO Žehuň a Obec Sány o stanovisko
k plánovanému vypuštění jezové zdrže pod Špinkovými, které se
plánuje již od října 2020 z důvodu celkové rekonstrukce jezu.
V červenci se koná jednání na OÚ Sány v této věci a upřesní se
harmonogram rekonstrukce jezu.
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Dále jsme lovili rybníček Výtěrák, kde jsme měli nasazeného mníka
jednovousého. Část mníků jsme následně vysadili po revíru a část byla
odprodána MO Plaňany.

Červen je ve znamení sečení trávy kolem chovných rybníků, ale také
monitoringu čistoty vody na revíru. Dále také pokračujeme
v administrativě, vzniklé výměnou jednatele naší MO, kterým se na
výroční schůzi konané dne 29.2.2020 stal pan Pavel Bořek ze Žehuně.
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Z Krajského úřadu Středočeského kraje přišla datovou schránkou
pozvánka na ústní jednání konané dne 16.7.2020, ve věci mimořádné
manipulace na VD Žehuňský rybník. Jedná se o plánovanou
revitalizaci rybníka, o které se hovoří již několik let. Jednání se
zúčastníme a budeme dělat maximum, aby byl zachován alespoň
minimální zůstatkový průtok přes Steklou strouhu (Klapku) a tím
nebyl ohrožen celý vodní ekosystém mezi jezy na Steklé strouze.
Z SÚS byl dodán váčkový plůdek amurka Am0 v počtu 20 000 ks, ten
byl několik dní ponechán na odchovných žlabech a následně vysazen
na Výtěrák, intenzivně ho nyní přikrmujeme a v září dojde k jeho
přelovení na jiný chovný rybník a část bude vysazena na revír.
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

Činnost TJ
Nová část fotbalové sezóny 2020/2021 by měla
začít o víkendu 22. - 23. 08. 2020.
Z jednání OFS Nymburk bylo rozhodnuto, že nový ročník
okresních fotbalových soutěží bude rozdělen do těchto skupin:
OP dospělí - 14 mužstev
3. třídy dospělí - 3 skupiny (A, B, C) po 11 mužstvech
4. třídy dospělí - 2 skupiny (A, B) skupina A 10 mužstev, skupina B 9
mužstev
OP dorostu - 15 mužstev
OP starších žáků 10+1 - 11 mužstev.
Jediná změna nastala ve třetích třídách, kde došlo k rozšíření ze
stávajících dvou skupin na tři skupiny.
V naší skupině zůstávají tradiční rivalové, jako jsou TJ Libice nad
Cidlinou, TJ Odřepsy a další mužstva, která jsou z bližšího okolí,
než tomu bylo doposud.
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V době jarní pauzy jsme provedli
brigády na údržbu fotbalového areálu,
kde byly natřeny fotbalové brány,
ocelová konstrukce za branami,
opraveny a natřeny lavice kolem hřiště
+ lavice přenosné. Dále došlo k výměně
starých sítí za branami.
Věřím, že období pandemie
koronaviru máme již za sebou, a
novému soutěžnímu ročníku nebude
nic stát v cestě.
Touto cestou bych rád pozval
všechny fanoušky a příznivce kopané
na pravidelnou porci zápasů, která
nám byla na jaře odepřena. Přijďte
fandit a podporovat naše mužstva v
podzimních bojích o mistrovské body.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Foto „Staré gardy“
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Mateřská škola Sány
Školka trochu jinak
Ani naši školku neminulo přerušení provozu z důvodu
mimořádného opatření Covid 19.
Všem rodičům byl doručen dotazník. Po vyhodnocení dotazníků, kde
se zjišťoval zájem o znovuotevření MŠ, byla školka otevřena 18.5.2020.
Všichni včetně zaměstnanců, rodičů i dětí dodržovali Manuál vydaný
Ministerstvem školství pro dodržování zvýšených hygienických
opatření. Toto se odrazilo i v organizování dalších aktivit ve školce.
Bohužel jsme nemohli navštívit dědečky a babičky v Chráněném
bydlení, nemohli jsme se proletět na koštěti jako čarodějnice, byla
zrušena dvě divadelní představení, neuskutečnilo se společné
fotografování dětí a což nás velice mrzí je, že jsme se nemohli účastnit
„Školkoher“ v Jestřabí Lhotě.
A protože jsme museli zrušit i školní výlet, připravila paní ředitelka
překvapení pro nás všechny. Přijeli dva opravdoví záchranáři s
opravdovou sanitkou. Děti si osvojily teoretické i praktické dovednosti
při poskytování první pomoci, trénovaly ošetření obvazem hlavu, oko,
končetiny, přikládaly nafukovací dlahy a zkoušely masáž srdce.

Následně si děti prohlédly opravdovou sanitku zvenku i zevnitř.
Vyzkoušely si práci s nosítky, jak se leží v nafukovacím vaku a měly
možnost si osahat celé vybavení sanitky. Na rozloučenou děti dostaly
figurku malého záchranáře. Pro nás všechny bylo setkání se záchranáři
velice poučné. Skoro všechny děti by chtěly pracovat jako záchranáři,
tak je možné, že nám v budoucnu může zachránit život někdo z naší
školky.
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I letošní zápis do MŠ proběhl za zpřísněných hygienických
podmínek. Jiným způsobem a bez přítomnosti dětí.
Rozloučení s předškoláky bylo bohužel bez přítomnosti rodičů a
přátel školy, pouze za přítomnosti paní starostky M. Žďárské a paní
I. Procházkové. Děti předvedly připravené vystoupení s básničkami,
písničkami a dramatizací dvou pohádek. Odměnou jim byl potlesk,
sladké odměny nejen od paní starostky, ale i od naší paní kuchařky,
která napekla vanilkové věnečky. Byla to taková dobrota, že v mžiku
nezůstal ani jeden.

Předškoláci byli pasováni na školáky a ostužkováni. V upomínku na
školku dostali pohádkovou knížku s věnováním a od zástupců OÚ
kufřík plný školních potřeb na cestu do první třídy.

Čekají nás prázdniny a spousty volného času. Přejeme všem krásně
prožité léto plné zábavy, opékání buřtů a pohody.
Učitelka Ilona Eliášová.
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Obyvatelé
Narození:
1. 5.
12.6.
18.6.
20.6.
27.6.

František Šroub
Tobiáš Staněk
Aneta Bičišťová
Elen Zlatohlávková
Veronika Beranová

ul. U Cidliny
ul. Družstevní
ul. J. Čapka
ul. Dlouhá
ul. 9. května

čp. 250
čp. 3
čp. 272
čp. 158
čp. 98

Sňatky uzavřeli:
26.6. Lucie Třešňáková
Jaroslav Břeský

ul. U Cidliny čp. 244
Hořice

Významná jubilea našich občanů ve třetím čtvrtletí:
Černocká Vladimíra, Čech Václav, Novotný Oldřich, Prokešová Iva
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
12. 4. Ladislav Lavrovič ul. Za kovárnou čp. 87
ve věku 71 let
7. 5. Miroslav Hyka
ul. 9. května
čp. 222
ve věku 70 let
1. 7. Václav Kratochvíl ul. Krátká
čp. 29
ve věku 71 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování o pěveckém sboru

Sbor zpíval 1. dubna 1934 v Žehuni. Členové sboru se zúčastnili
15. července manifestace „brannosti“ v Poděbradech. Ples se konal
v hostinci u pana Stanislava Havelky.

V Ohařích zpíval sbor 6. července 1935 na oslavě Mistra Jana Husa.
V prosinci 1935 se nabídli členové pěveckého spolku z Opolan
vypomoci se zpěvem na pohřbu br. Nechvíla, dirigoval br. Kotek
z Opolan (protože sbormistr K. Svoboda byl nemocen).
Z Pěvecké obce Československé vystoupil sbor v roce 1936. Skončil
sbormistr V. Svoboda a 19. 1. 1937 nastoupil Karel Svoboda.
Na valné hromadě konané 27. ledna 1937 byli zvoleni: předseda
Hájek František, místo př. Vorlíček F., jednatel Čermák V., pokladník
Mil. Poláček a další členové výboru Skala Jos., Němec V., Špinka Fr.,
Kubiček V., Prokeš Jar., B. Kolařík a Horyna Jos. Revizoři účtů J.
Brabenec a Vl. Havelka. Také bylo schváleno pořádat ples.
Poslední zápis je z výborové schůze konané dne 19. května 1939.
Tiskovým ref. byl zvolen br. Líva. Byl vyhlášen nábor mladých hochů i
děvčat, s vedoucími br. Bartákem a ses. Hájkovou.
Z Knihy protokolů Pěveckého sdružení „Smetana“
zapůjčeno od Marie Kubíčkové (Čermákové) v r. 2009
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Šedesát členů pěveckého sboru „Smetana“ v Sánech.

Foto zapůjčeno od Vojtěcha Řeháka.
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4. řada
X
X

3. řada
X
X

Vrbenský F.
Havelka V.
Opasek Jos.

Procházka J.
Kubiček V.
Prokeš J.

Záhora z Chrčic
Veselý Voj.
Procházka V.
Balík V.

Kubíček F.

2. řada
Drahný Jan
Pokorný V.
Barták Jar.
Čejka V.
Řehák Voj.
Čermák V.
Špinka F.
Němec V.
Novák J.
Vokál Lad.

Pecháček J.
Ventura V.

Opasek Jan
Svoboda K.
Kolařík B.
Bubák F.
X
X
X

Kaucký V.
Beneš O.
Čejka F.
X
X
X

Řehák
Poláček Mil.
Svoboda E.
Petrášek z Chrčic

1. řada
X
Barták děd Vokála
Ontl O.
Skala J. čp. 55
Skala J.
Kvasnička A.
Barták V. starosta
Hájek F. mlynář
Svoboda V. kapel.
Havelka Vl.
Tichý F.
Tůma V.
Vorlíček F.
Laštovka J. učitel
Hlavatý K.
Ouředník V.
X

Muži nacvičili přes padesát sborových zpěvů:
Slavnostní sbor, Modlitba pod hvězdami, Bývali Čechové,
Přídi Janík, Čechy krásné, Chodíval k nám chodíval, Smutné časy,
Kdyby moje milá, Hřbitove hřbitove, Klekání, Dokonáno jest, Heslo
(B. Smetana), Kde domov můj, Kočičí sněm, Boleras, Taků som si!,
O vlasti má, Letěla husička, Blíž k tobě Bože můj, Věno, Kdes
holubičko lítala, Mí drahý rodiče, Dárek z lásky, Z nebe zazněl mocný
hlas, Já mám chaloupku, Úboj, Národní modlitba, Sivá holubičko kdes
byla, Žabí láska, Vzhůru plavci, Pod našima okny, Soumrak nad
Cidlinou, Zasviť mi ty slunko zlaté, Hoši od Zborova, Odvedený,
Hubička, Ach mí ubozí sirotci, Inu! Měl jsem hezkou holku, Slovan,
Směs národních písní (Sláva vlasti, Koupím já si koně vraný, Hop hej
cibuláři, Počkej já povím, Jeníčku bloudíš, že za mnou, chodíš,
Chovejte, mě má matičko, U panského dvora, Treba byla rychtárova
dcera), Pohřební, Hluboké mlčení, Již tedy s Bohem jdi, Mrtvým
hrdinům, S požáru dýmem, Svoji k svému, Padlým hrdinům, Dřímej
sladce, Vlasti zdar.
Ze zapůjčeného zpěvníku Václava Čermáka, od Marie Kubíčkové (Čermákové).
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Pozvání pro občany:
Rok 2020 je pro Poděbrady
důležitým výročím narození
českého krále Jiřího z Poděbrad
a Kunštátu, letos slavíme 600 let.
Vydejte se s námi za Jiřího
životem společně s Bílou paní,
která vás tradičně provede
různými poděbradskými
zákoutími a seznámí s mnoha
důležitými postavami z králova
života. Na procházku historií půjdeme každý teplý páteční večer od
konce června až do začátku září. Začínáme u květinových hodin na
kolonádě přesně ve 21:00!
Poslední prázdninový víkend
od 27. do 30. srpna se bude v
lázeňském městě Poděbradech
už popáté konat festival filmové
hudby a multimédií Soundtrack
a dozná kvůli koronaviru
razantních programových změn.
Přesto se mají návštěvníci na co
těšit, např. na multimediální show.
Skanzen v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem

www.polabskemuzeum.cz
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Informace pro občany:
Povinné používání roušek skončilo venku i ve vnitřních prostorách,
v autobusech i vlacích s platností od 1. července. Povinnost používat
roušku platí už jen při návštěvách nemocnic, domovů seniorů či
obdobných zařízení poskytujících sociální služby. V Praze roušky dále
zůstávají povinné v metru a na vnitřních hromadných akcích např.
v divadlech s účastí nad 100 osob.
Vážení občané a přátelé Obce Sány,
v rámci modernizace a udržitelnosti aplikace Česká Obec byl vydán
upgrade systému. Původní aplikace byla zastavena 22. 5. 2020 a
aktualizována 24. 05. 2020. Po upgradu a aktualizaci se vám v telefonu
už zobrazí nová aplikace, která nahradí starou. Budete si muset znovu
přidat sledovanou obec. Aplikace se aktualizuje automaticky (pokud
máte nastaveno) anebo manuálně.
Ivona Procházková matrikářka OU
Pojízdná Benešova Pekárna z Kutné Hory prodává každé úterý a
pátek ve 13:40 hod za obecním úřadem čerstvé pečivo, zákusky,
chlebíčky a koláče, prodej trvá přibližně 10 minut.
Pozvání na výstavu panenek,
která se koná v sále městské knihovny v Poděbradech a začala již 4.
července a skončí 28. srpna. Otevírací doba je každé úterý až do neděle
od 10:00 - 17:00 hod. Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma. Na prodejní
výstavě je k vidění okolo 500 panenek jako živých i panenek podle
slavných osobností. Výstava se koná pod záštitou starosty J. Červinky.
Pozvání na letní kino
Obec Opolany plánuje na 25. července letní kino promítání začne po
setmění a promítán bude film Teroristka. Deky a dobrou náladu sebou.
Obec Opolany plánuje na 15. srpna letní kino promítání začne po
setmění a promítán bude film Přes prsty. Deky a dobrou náladu sebou.
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