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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Čas letí a opět tu máme jarní vydání našeho čtvrtletního Sánského
zpravodaje, ve kterém naleznete nejen co se děje na Obecním úřadě, ale
i mnoho informací o činnosti místních spolků a společenských a
kulturních akcích v naší obci.
Letošní rok jsme zahájili po roční pauze zabijačkovými hody.
Snažili jsme se, aby Vám všem chutnalo. Bylo vyrobeno 650 jitrnic, 300
krupáků, 22 tlačenek a čtyři kotle černé polévky. Kromě kroupových
jelit se vše prodalo a to nás těší. Děkuji všem, kteří se na přípravě a
výrobě zabijačkových pochoutek podíleli.
Účast na dětském karnevalu „Možná přijde i kouzelník“ byla
opravdu velká. Vystoupení kouzelnice zaujalo především větší děti, ale
věřím, že i menší drobotina si karneval užila.
V sobotu 2. dubna se i naše obec zapojila do celostátní akce
„Ukliďme Česko“. Přes nepřízeň počasí, studený a silný vítr
s přeháňkami, se úklidu v naší obci zúčastnilo přes 20 lidí, včetně dětí.
Odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů na hřišti. Kdybych měla
zhodnotit celou akci, musím říct, že sběr odpadu v areálu obce byl
uspokojivý. Pár pytlů s odpadem se nasbíralo, ale co dokáží lidé mimo
areál obce, tak pro to nemám slov. Směrem k Hajkům jsou vysypány
hromady suti a ostatního odpadu. Bezohlednost a chování některých lidí
mě nepřestává udivovat.
V letošním roce jsme formou dotazníku oslovili místní občany o
zavedení popelnic na plast a papír do jednotlivých domácností. Přihlásilo
se celkem 111 domácností na plast a 70 na papír. Do čtrnácti dnů budou
popelnice dovezeny do sběrného dvora, kde budou nádoby pracovníky
svozové firmy opatřeny známkami s ulicemi a čísly popisnými, spárovány
s čipy a předány jednotlivým domácnostem. Začátek a následné svozy
budou včas zveřejněny. Doufám, že zavedením tohoto svozu odpadu se
předejde nepořádku kolem popelnic na sběrných místech v Sánech.
Z důvodu podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu a
novou žádostí o finanční podporu na výstavbu nové mateřské školy
v Sánech nelze plánovat další větší investice, kterou by nová komunikace
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v ulici Dlouhá a U Cidliny určitě byla. Z tohoto důvodu proběhla pouze
oprava místní komunikace v ulici Dlouhá, Boženy Němcové a u místních
smíšených obchodů. Některé nedostatky opravy těchto komunikací
řešíme s firmou, která opravy provedla.
Na jaře a začátkem léta se můžete těšit 30. dubna na den čarodějnic
a opékání buřtů, 7. května na zájezd do divadla Palace na představení
„Dokud nás milenky nerozdělí“, 28. května na dětský den, 18. června na
sánskou pouť s večerní zábavou a 9. července na letní kino.
Přeji Vám krásné prožití jara, více sluníčka a v příštím zpravodaji
na shledanou.
Marie Žďárská - starostka obce

Zprávy z okolí
Obecní restaurace Opolany připravila na 19. – 20. února tradiční
Vepřové hody, prodávaly se jitrničky, jelítka, guláš i tlačenka.
Obec Jestřábí Lhota pořádala 12. března v místním kulturním domě
Pirátské maškarní odpoledne pro děti.
V budově Dance hall v Opolanech se 19. března odpoledne konala
pro děti Bambino party.cz. Akcí provázel DJ, moderátor a bavič Karel
Hejl, proběhlo plno soutěží, malování na obličej a nechybělo občerstvení.
Zahradní centrum Parkon Libice nad Cidlinou pořádalo 14. – 20.
března akci „Vítání jara“. Proběhla výstava 25 odrůd tulipánů a
v konané soutěži bylo možné vyhrát kytici 50 tulipánů.
Ve Velkém Oseku v areálu hotelu u jezera se 16. dubna bude konat
7. ročník akce „Den s historickou technikou“. Od 11.00 hod proběhne
výstava historických exponátů, spanilá jízda, rodinný víceboj,
občerstvení bude zajištěno.
Jestřabí Lhota bude pořádat Staročeské máje 14. května od 13.00
hod. a Májová zábava začne ve 20.00 hod. v místním kulturním domě.
V Sendražicích u kiosku U Rendy proběhne 25. června Gulášfest,
start od 13.00 konec 17 hod. Večerní zábavě bude hrát SCHIMPI BAND.
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Zprávy z naší obce
V hospůdce Vlachovka proběhla koncem března rekonstrukce
výčepního zařízení, pivovar Březňák instaloval nádrže (tanky) na pivo.

V únoru začaly práce na rekonstrukci jezu na Cidlině v katastrálním
území Sány. Nejprve bylo vybagrováno obchvatové řečiště a sundaná
lávka. Lávka byla odvezena na opravu a vrátí se na nové pilíře. Stávající
konstrukce jezu bude částečně odbourána a nahrazena vakuovou
hradící konstrukcí, přelivová hrana vztyčeného vaku bude mít stejnou
úroveň, jako měl původní jez.
V sobotu 26. března začaly práce na opravě komunikace v Dlouhé
ulici bagrováním středního pásu a nakonec následoval nástřik asfaltu.

Kultura
Obec Sány připravila 25. ledna v Myslivně „Zabíjačkové hody“.
Byly nachystány zabíjačkové pochoutky, v pátek byla uvařená
prdelačka a v sobotu byly nabízeny ke koupi ještě jitrnice, jelítka i
tlačenky. O pochoutky byl obrovský zájem.
Dětský karneval pořádala Obec Sány 5. března ve vyzdobeném
Společenském domě, s názvem Možná přijde i kouzelník. Nepřišel
kouzelník, ale kouzelnice, která dětem předváděla různé triky. Děti
si zatancovaly a vydováděly na sále plném nafouklých balonků.
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Příprava zabíjačkových hodů
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Dětský karneval
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Obec Sány se připojila k akci Ukliďme Česko - Ukliďme Sány 2. 4.

Pro špatné počasí a velkou nemocnost dětí přišlo pomoc jen pár lidí,
úklid obce byl přesto proveden a nakonec si všichni opekli buřty.
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Činnost SDH
Výroční valná hromada se konala 18. ledna
ve Společenském domě. Vyznamenání „Za věrnost“
Obdrželi za 10 let Dobřichovský Zdeněk, Steklý Petr,
Havlina Marek, Piroutek Martin, Piroutková Michaela, Syrová
Michaela, za 20 let Jeřábková Veronika, Ulrichová Zdena, Král Petr st.,
Třešňáková Lucie, Vorlíčková Hedvika a za 40 let Řehák Vojtěch.
Tentokrát kvůli nebezpečné nákaze koronavirem nebyli pozváni hosté a i
členů přišla přibližně jen polovina. I tak bylo připraveno občerstvení i
výborný guláš a zúčastnění se příjemně pobavili.
První výjezd našich hasičů se konal na žádost operačního střediska
16. března k požáru nízké budovy (stodoly) v Choťánkách.

Další výjezd k požáru proběhl 19. března, v Sánech v Dlouhé ulici
čp. 125 došlo k požáru nízké budovy (kotelny).

- 8 - Josef Skála kronikář SDH Sány

Činnost TJ
První kolo jarních okresních fotbalových soutěží
odstartovalo v sobotu 19. 03. 2022. Všechna mužstva
vstoupila do bojů o mistrovské body remízami.
Nejprve v sobotu dopoledne na domácím hřišti remizovali dorostenci
s týmem ze Sokola Stratov 1:1. Odpoledne A mužstvo v Kovanicích
hrálo 2:2 a poté B mužstvo ve Všechlapech dovršilo remízový víkend s
výsledkem 3:3. Pouze starší žáci podlehli v Opolanech mužstvu z
Drahelic 0:7.
Ve třetí třídě se v současné době nacházíme na druhém místě, pouze
o bod za mužstvem z Pátku. V prvních třech kolech jsme získali sedm
bodů, což je vzhledem k situaci ve skupině o udržení velmi dobré a toto
dává velkou naději, že ve třetí třídě setrváme i příští sezónu. Ve čtvrté
třídě se B tým nachází na desátém místě a jeho bilance ve třech zápasech
je jedna prohra a dvě remízy. Dorost to má zas pěkně vyrovnané, a to
jednu výhru, jednu prohru a jednu remízu. Žáci bohužel zatím neuspěli
vůbec a jsou bez bodu.
Jsem rád, že veškerá omezení týkající se návštěvy sportovních utkání
skončila, a tím pádem si můžeme vychutnávat veškeré sportovní události
jako dříve.
Na závěr chci pozvat všechny fotbalové fanoušky na domácí i
venkovní zápasy našich mužstev, které potrvají každý víkend až do 18.
června, kdy je na pořadu závěrečné kolo.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
CFA - dorost
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CFA – starší žáci

Sány/Opolany A

Sány/Opolany B
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Starší žáci

Stará garda
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Činnost ČRS
Začátkem ledna proběhlo několik termínů výdeje
povolenek pro rok 2022, výdej probíhal tak jako v loňském
roce za přísných protiepidemických opatřeních, kdy byly členové
odděleni od výdejců plexisklem, byla používána desinfekce a vždy se na
výdejním místě nacházel jen jeden žadatel. V měsíci lednu byly
odevzdány veškeré vydané povolenky a zjištěn stav úlovků našich členů i
rybářů s hostovacími povolenkami. Za rok 2021 na revíru MO Žehuň
bylo vydáno celkem 174 ks povolenek a uloveno následující množství
ryb: 607 ks kapra, 77 ks lína, 43 ks štiky, 84 ks sumce, 1 ks amura, 9 ks
candáta, 22 ks úhoře, 2 ks bolena, 24 ks karase, 6 ks okouna a 1 ks cejna.
Celková váha všech ulovených ryb činila 1 933 kg o celkové ceně 230 629 Kč.
Únor byl ve znamení inventury majetku MO Žehuň, kterou provedla
dozorčí komise. Dále probíhalo plánování jarních brigád, plánování
dovozu rybích násad od dodavatelů, a hlavně plánování a organizace
výroční členské schůze. Ta se konala dne 5.3.2022 v sále Dobšického
šenku v obci Dobšice. Výroční členské schůze se zúčastnilo celkem 45
členů organizace. Účastníci výroční členské schůze byli seznámeni s
chodem organizace v roce 2021 a výhledem a plány na rok 2022.
Byl zvolen i nový výbor MO na období 2022 – 2026 ve složení: Ing.
Ondřej Jedlička, Ing. František Malý, Mgr. Oldřich Novotný, Jakub
Syrový, Pavel Bořek, Pavel Bohatý, Luboš Vondráček a dozorčí komise
na období 2022 – 2026 ve složení Petr Krause, Jaroslav Selichar a Josef
Mach. Zprávy členů výboru byly promítány formou prezentace na zeď
sálu a v průběhu schůze měli účastníci k dispozici drobné občerstvení.
Po výroční schůzi následovalo 5 termínů brigád, které se realizovaly
v Dobšicích, Sánech a Žehuni. Probíhalo vysekávání náletových dřevin,
sběr odpadků kolem vody a hrabání trávy. Březen byl ale také ve
znamení zarybňování revíru rybí násadou, kterou nám stanoví
zarybňovací plán. Od MO Rožďalovice byl zakoupen tržní kapr o délce
40 – 50 cm v množství 1 000 kg a dále i krásný lín L2 (ryba od 30 – 40
cm) v množství 60 kg a amur o délce 60 cm v množství 40 kg. Všechny
ryby byly ve výborné zdravotní kondici a vysazení proběhlo s nulovým
úhynem, MO Rožďalovice ryby dodala z rybníka v Doubravanech.
Od MO Rožďalovice byl o týden později zakoupen i kapr K2 o
průměrné váze 1kg, který byl v množství 250 kg vysazen na Lánskou
strouhu a 50 kg bylo v rámci výborné spolupráce s obcí Sány vysazeno
,,darem“ na rybníček vedle hospůdky ,,Vlachovka“, aby i ti nejmenší
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rybáři si mohli u dětského hřiště zarybařit. Zajisté jste si asi již všimli,
že započala dlouho plánovaná a očekávaná rekonstrukce jezu v Sánech.
Kolem tělesa jezu byl vybudován dočasný obtok a původní koryto
Cidliny bylo přehrazeno zemním valem. Následně došlo k odčerpání
vody z podjezí, aby se zjistit skutečný stav tělesa jezu. Železná lávka, na
kterou jsme všichni byli zvyklí, byla demontována a Povodí Labe ji
zrenovuje a po ukončení výstavby nového vakového jezu bude původní
lávka již v novém kabátě a laku usazena zpět na své původní místo.
Začátkem dubna jsme vysadili 12 000 ks úhořího monté z Francie o
váze 4,00 kg a ceně 35 067 Kč, které jsme obdrželi v rámci dotace z EU a
dodala ho společnost Ing. Peter Heuer z Unhoště. Úhoří monté jsme
vysadili do nejvýše položených partií revíru. Když jsme u dotací,
žádáme o dotaci na mimoprodukční funkce rybářských revírů, tzv.
K2022, která by nám měla být poskytnuta do konce letošního roku.
Na závěr mého příspěvku, bych Vám, čtenářům Sánského zpravodaje,
popřál jarní pohodu nejen na zahrádce nebo výletech a všem členům
ČRS MO Žehuň do co nevidět začínající rybářské sezóny mnoho zážitků
a rybářského štěstí, které se při lovu ryb vždy hodí.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň

Výlov jámy pod sánským splavem 16. března

Byli vyloveni sumci, úhoři, mníci a dokonce i parmy.
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Mateřská škola Sány
To to letí …
V prvním čtvrtletí nového roku jsme si zimních radovánek moc
neužili. Kdo nejel na hory, ten si sněhuláka nepostavil. Vločky by se
nechaly pomalu spočítat a ani mráz neukázal, jak se umí dát do tance
s metelicí. I v tak mírné zimě mají zvířátka, žijící ve volné přírodě hlad.
Kdo měl možnost nasbírat kaštany, nelenil. Jednoho dne jsme se
vypravili do lesa zvířátkům přilepšit. Žádného srnečka jsme nezahlédli,
ale sojka jim to určitě letěla vyřídit.
V únoru nás navštívilo divadlo Kašpárek s pohádkou O perníkové
chaloupce a také divadélko paní Lhotákové s poučnou pohádkou O
veverce Zrzečce. U dětí mají tato představení velký úspěch.
Maškarní karneval byl opět bujarý, se vším, co k němu patří.
V posledních letech se stává tradicí, že se nesejdeme v hojnějším počtu.
Příčinou jsou onemocnění, využití již zmíněného pobytu na horách a
z jiných důvodů.
Když se to zimní období dlouho vleče a všichni vyhlížíme sluníčko,
je načase se zimou skoncovat. Vynášení smrtky, nebo také Moreny je
obyčej trošičku strašidelný, nicméně potřebný. Pomocí říkadel, např.
zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič zapovíme zimu, na mostě
u Cidliny smrtku zapálíme a hodíme do vody. Děti pozorují, jak proud
odnáší hořící symbol zimy, dokud se v zátočině neschová očím. Ulomíme
větvičku (takzvané líto), na kterou děti naváží barevné pentličky.
Symbolizuje jaro, které si doneseme do školky.
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S jarem se probouzí příroda a rostlinky vystrkují z pod studené hlíny
své první křehké lístečky. Jak to s rostlinkami je, jsme pozorovali na
semínku hrášku. Stačilo dát do pytlíčku hrstku hlíny, hrášek a navlhčit.
To bylo panečku kouzlo … kouzlo přírody.
Závěrem bych chtěla upozornit na ZÁPIS DO MŠ, který se koná
4.5.2022. Bližší informace na www.mssany.cz
S přáním příjemných jarních dnů
Učitelka Ilona Eliášová
Obyvatelé
Narození:
15. března Lukáš Kaipr
31. března Noemi Rezková

ul. Družstevní čp. 4
ul. Dlouhá
čp. 186

Významná jubilea našich občanů v tomto čtvrtletí:
Svojša Pavel
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
30. března p. Ladislav Havlůj ul. Dobšická čp. 217
2. dubna p. Josef Svoboda ul. Dlouhá čp. 162

ve věku 73 let
ve věku 75 let

Počet obyvatel k 1. 1. 2022 bylo v Sánech: 558 občanů ČR a 17 cizinců.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z Pamětní knihy

Události z roku 1935
Dne 24. února pořádal Sbor dobrovolných hasičů Sány, v hostinci u
Havelků, divadlo „Románek z české vesnice“, za režie p. Josefa Kaňky.
K oslavě 85. narozenin presidenta T. G. Masaryka, byla zapálena
hranice, dne 6. března večer za vsí místními dobr. hasiči, po proslovu
čtyři žákyně II. třídy přednesly básně a společně s ostatními zazpívaly
„Bože věčný králi“. Pěvecký sbor „Smetana“ zapěl státní hymnu.
K uctění narozenin p. presidenta, se konala oslava dne 7. března
večer v přeplněné sokolovně. Pořádala těl. jed. „Sokol“, pěvecký sbor
„Smetana“ a obecná škola. Po proslovu říd. uč. J. Laštovky, zapěl sbor
„Sláva Tobě“ a „Přání“. Žáci zpívali a recitovali, po té zahráli hru
od Fr. Baleje „Vlast máti až nás zavolá“, za režie pí. uč. A. Laštovkové.
Sbor ukončil státní hymnou. Ve výkladní skříni obchod. J. Vlastníka,
byl dekorován obraz s iniciálami T. G. M. 85. a vyloženy jeho spisy.
V naší obci byla provedena sbírka na motorizaci armády, členy
zastupitelstva Jos. Skalou a Al. Veselým, která celkem vynesla 942 Kč.
Dne 15. března bylo u odvodu v Poděbradech, 11 sánských hochů,
z nich byli 4 odvedeni. Při zpáteční cestě s hudbou se zastavili
u pomníku padlých. Branec Josef Špinka zavěsil na pomník vavřínový
věnec s trikolórou a hudba zahrála hymnu. Po té se konala v hostinci
u Havelků taneční zábava.
Těl. jednota „Sokol“ zahrála dne 31. března veselé divadlo o .
3 jednáních, z mlynářského prostředí „Hastrman krajánka Švejnohy“.
Dne 20. dubna vzpomínali občané a žáci s učiteli u pomníku padlých
na padlé ve světové válce. Čtyři žákyně přednesly básně,
pěvecké sdružení zapělo písně a státní hymnu. Dva členové has. sboru
v hasičském kroji stáli čestnou stráž, a 2 trubači zatroubili „Pozor“.
Polední zvon ukončil mírovou vzpomínku.
Na Boží hod dne 21. dubna členové těl. jednoty „Sokol“ sehráli
v Pátku veselohru „Hastrman krajánka Švejnohy“.
Agrární dorost pořádal dne 12. května „Staročeské máje“, s lidovou
slavnostní scénou „Stínání májového krále“, která byla provedena pod
ozdobenou 24 m vysokou borovou májí, blízko „Lípy svobody“. Pak se
odebral krojovaný průvod do sokolovny k taneční veselici.
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Těl. jednota „Sokol“ pořádala 26. května v Sánech den „Dětský den
brannosti“. Průvod šel od sokolovny na letní cvičiště, kde přednesl
projev br. J. Truhlář I. náměstek ČOS. Následovala cvičení prostná,
závody žáků, cvičení na nářadí a cvičení dětské armády.

Po skončení se konala sokolská veselice při hudbě kap. Fr. Ryby.
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Policie ČR – Krajské ředitelství Středočeského kraje rozšiřuje služby pro občany,
na kontakt s policií. Vznikla možnost spojení s policií jednoduchým způsobem.
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Informace pro občany:
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Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Každý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Každý lichý týden ve středu bude svoz bioodpadu od 13. dubna 2022.
Opět byly umístěny velké kontejnery na bioodpad a to u hasičárny,
na hřišti, za hřbitovem a u cesty ke splavu.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady mohou občané vozit do sběrného
dvora každou sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Na provádění veřejně prospěšných prací po obci na rok 2022 byli
určeni tito pracovníci: Milan Mandák a Liudmyla Yarmuratii.

Upomínka:
Sány se poprvé připomínají v roce 1352, kdy zde stála zemanská
tvrz a kostel. V tomto roce je kulaté výročí naší obce, tedy již 670 let!
Letos je to již 80 let co z protektorátu Čechy a Morava uloupili
nacisté v roce 1942 celkem 9 801 zvonů, mnoho se jich nevrátilo.
Za německé okupace 17. března a 11. června 1942 byly sňaty sánské
kostelní zvony a měly být upotřebeny pro válečné účely. Konec války
tomu však zabránil a zvony byly znovu umístěny na věž. Zpět byly prý
přivezeny až z Hamburku. Podle záznamu pí Marie Jelínkové.
Starší a menší zvon byl slit r. 1551 od zvonaře Jiřího Klábala z Kutné
Hory. Nese nápis psaný gotikou „Já hlas volajícího na poušti! Spravte
cesty Páně! Jiřík Konvarz 1551“. Letopočet je psán na jižní straně a
pod ním nalézá se obraz svatého Ondřeje, patrona kostela.
Zvon větší má nápis: Tento zvon udělán ke cti a chvále pánu bohu do vsi
Sán, za správce rychtáře Pavla, mlynáře a kostelníka Havla a Jana
Matyášova 1573.
Pamětní kniha z roku 1928 - 1959
Ještě stále probíhá veřejná sbírka na opravu renesančních zvonů ve .
věži kostela sv. Ondřeje. Všichni, kteří chtějí přispět na opravu a uslyšet
hlas zvonů, tak mohou učinit zasláním libovolné peněžní částky na účet
č. 115-9830720227/0100, nebo vložením hotovosti do pokladny zřízené na
OÚ Sány pro tento účel.
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