Sánský zpravodaj
Místní občasník
12. října 2018 Ročník 15 číslo 4/2018 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Baťa, pí Mejzrová prodávala obuv do roku 1967
a rok 2013 dům čp. 123

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Letní měsíce jsou už za námi a s nimi i horké dny, kterých jsme si
letos užili víc než dost. Vysoké teploty a nedostatek srážek způsobily
sucho, které přetrvává bohužel i dnes. Smutný byl pohled na
zprahlý trávník, usychající stromy a keře. Touto cestou bych chtěla
poděkovat hasičům Lukáši Kyjovskému, Zdeňkovi Dobřichovskému
a Milanu Procházkovi, kteří pomáhali zalévat po obci stromy vysázené
v roce 2015. Doufám, že tato snaha nebyla zbytečná a převážná část
stromků na jaře opět obrazí. Pořádný deštíček by neškodil.
Celý červenec a srpen probíhal rozvoz kompostérů občanům,
kteří přišli na obecní úřad podepsat smlouvu o výpůjčce.
Kompostérů máme ve sběrném dvoře stále dost a i nadále si mohou
další zájemci po podepsání smlouvy nechat přivézt kompostér domů.

V měsíci srpnu nám byla schválena ve výši 778 393,-- Kč dotace
z Ministerstva životního prostředí na rozšíření a dovybavení
sběrných míst v obci Sány. Na základě výběrového řízení byla
s firmou Komunální technika, s.r.o., Boleslavská 1544, Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, uzavřena kupní smlouva na dodávku 9 ks
velkoobjemových kontejnerů a 8 plastových.
Kromě dotace na kontejnery, byla ze Státního fondu životního
prostředí ČR schválena podpora ve výši 220 417,-- Kč na vytvoření
přírodní zahrady v MŠ. Z důvodu stížností některých rodičů na
kvalitu dovážených obědů pro děti v mateřské školce se zastupitelstvo
obce rozhodlo pro obnovení kuchyně a vyváření obědů přímo ve školce.
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Výroba nové kuchyňské linky byla zadána p. Ladrovi Michalovi
z Úmyslovic. Zároveň s renovací kuchyně probíhá i oprava shnilé
podlahy. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce listopadu
a vařit by se mělo hned po novém roce.
Prázdniny skončily, dětem začal nový školní rok a s ním se
přiblížily nové volby do místního zastupitelstva obce. Chtěla bych
bývalému zastupitelstvu poděkovat za jejich práci a obětavost a
popřát jim hodně zdraví a spokojenosti v zaměstnání i v osobním
životě. Novému zastupitelstvu přeji hodně elánu a nových nápadů,
které přispějí k rozvoji obce a spokojenosti občanů.
Marie Žďárská - starostka obce
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Vlaštovičky naposledy na drátech

el. vedení v Dobšické ulici

Sundávání drátů el. vedení i nástřešáků a odstranění sloupů

Dráty zůstaly k hájovně
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Zprávy z okolí
Druhý ročník akce Cimbálová muzika se uskutečnila 14. července
navečer v Opolanech v Obecní restauraci. Spokojení posluchači měli
v jídelníčku na výběr mnoho grilovaných dobrot.
Na místním fotbalovém hřišti v Opolanech promítalo putovní
letní kino 14. července večer českou komedii Dvě nevěsty a jedna
svatba.
Polnochrčická neckiáda proběhla za pěkného počasí 28. července.
Tentokrát ve Westernovém stylu, pobavit se přišlo mnoho dětí i
dospělých i z okolí.
V Areálu motelu u jezera ve Velkém Oseku vystoupila 10. srpna
Petra Janů a skupina Amsterdam, Xanadu + Nevereasy
Obec Žehuň pořádala 18. srpna na místním hřišti společně
s JSHD a Mysliveckým spolkem akci „Prázdninová Žehuň“. Pro děti
byly připraveny soutěže, skákací hrad, myslivecká laserová střelnice,
hasičské zásahové vozidlo a další. Občerstvení bylo zajištěno.
V Poděbradech byla 30. srpna otevřena u nádraží parkovací
cyklověž Biketower, na bezpečné uložení 118 jízdních kol za cenu na
den 5 Kč. Výhodou je i možnost ponechání oblečení, batohů i přileb.
Rozloučení s létem pro děti aneb Cesta kolem světa pořádali 9. září.
aktivní občané za podpory obce Opolany. Start byl u myslivecké
chaty v Opolanech a cíl na hřišti v Kaníně. Nechybělo občerstvení.
SDH Ohaře a Klub ohařských žen pořádali 7. ročník volejbalového turnaje smíšených týmů, takzvaný OHAŘE CUP 2018, 15. září
na místním hřišti Union. Večer do tance zahrála skupina Domino.
Svatováclavské vinobraní proběhlo ve dnech 20. - 23. září
v zahradním centru Parkon Libice nad Cidlinou. Konaly se oslavy
léta, výstava hroznů i lisování, ochutnávka burčáku a další akce.
Pod kopcem Oškobrh proběhla 22. září „Oškobržská zpátečka“.
Jednalo se již o 3. charitativní běh pozpátku na kopec Oškobrh pro
fond KRTEK dětské onkologie a byl pro všechny věkové kategorie.
V Opolanech v DANCE HALL se konala 22. září megapárty
Československá diskotéka. Zazněly hity ze 70 let až do současnosti.
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Kultura
U fotbalového hřiště se konal 4. srpna „Gulášfest“, 1. ročník
soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Soutěže se zúčastnilo 13 týmů.
Také proběhlo několik soutěží na lyžích a v pití piva na ex. Pro děti
byly připraveny různé hry, skákací hrad i malování na obličej. Akce
se zúčastnili sánští hasiči s Tatrou a žehuňští se Scanií. Večer k tanci
zahrála skupina „Na chlupy voskem“, celý den bylo slunečno a
zábava se vydařila. Poděkování zaslouží pořadatel Luboš Bulíček
s pomocníky, kteří celou akci pro pobavení všech připravili.
Obec Sány pořádala 9. září autobusový výlet do Fajnparku
v Chlumci nad Cidlinou, původně se mělo jet 1. září, ale pro deštivé
počasí byl zájezd přeložen na později. Pobavit se jelo 40 dospělých
s dětmi a počasí tentokrát přálo.
Letní kino mělo promítat 1. září po setmění na místním hřišti film
„Život je život“, ale pro deštivé počasí bylo promítání přesunuto do
Společenského domu, představení zajistila obec Sány.
Na 3. Svatováclavské slavnosti na zámku Svijany pořádala obec
Sány autobusový výlet 28. září. Návštěvníky čekala speciální várka
Svijanského piva, řemeslný jarmark, stánky s krajovými specialitami
i tvůrčí dílny pro děti. Autobus byl zaplněný a všichni se pobavili.

Pozvánky z okolí
Výlov Žehuňského rybníka proběhne ve dnech 16. až 19. října.
Je to vždy zajímavé podívání na zatahování ryb do sítí i nakládka
na nákladní auta, která odváží ryby hlavně do chlumeckých sádek.
Na hrázi bývá obvykle možnost zakoupení čerstvě vylovených ryb.
Obec Hradčany a Umělecká agentura KAZ bude pořádat
zábavně umělecký pořad pro seniory s tancem „Tancuj se mnou dnes“
v sále KD Beseda Hradčany 20. října od 16:00 hod vstupné 100 Kč.
K tanci i poslechu hraje ADAMIS, pořadem bude provádět Z. Kaňka.
Spolek TJ Sány - Opolany, oddíl kopané zve na taneční zábavu,
která se bude konat 17. listopadu od 20:00 hodin v kulturním domě
v Opolanech. K tanci i poslechu zahraje skupina POHODA, doprava
zajištěna. Autobus bude vyjíždět ze Sán v 19:00 hod od Obecního
úřadu a zpět pojede ve 2:00 hod a ve 3:00 hod.
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1. Gulášfest v Sánech na hřišti
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Činnost SDH
Opět byly prováděny výjezdy Tatrou na zalití
mladých stromků po obci v červenci i srpnu.
S Tatrou vyjeli naši hasiči 25. července k recyklaci stavebního
odpadu na středisko Šumbor - Hájka, kde poskytli pomoc s
kropením suché a velice prašné skládky.
Na žádost operačního střediska proběhl 26. července výjezd
na dálnici k nahlášenému požáru automobilu, ale po vyjetí našich
vozidel byl poplach zrušen, zřejmě zahoření nebylo vážné.
Na akci Gulášfest 4. srpna na sánském hřišti svojí pomocí i
sprchou přispěli i naši hasiči, a také se svým novým vozidlem značky
SCANIA přijeli na ukázku hasiči ze Žehuně.

Josef Skála kronikář SDH Sány

Činnost TJ
V sobotu 25. 8. 2018 se rozběhl další ročník
okresních fotbalových soutěží. Po odehraných sedmi
kolech není bilance A mužstva zrovna lichotivá,
po dvou výhrách, jedné remíze a čtyřech prohrách se nachází ve
spodních patrech tabulky. Asi dosud nejpovedenější zápas jsme
odehráli na domácí půdě 8. 9. 2018 v "derby" s Libicí nad Cidlinou.
Tento zápas nám vyšel jak herně, tak i výsledkově a svého soupeře
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jsme porazili 3:0. V Opolanech hrajícímu B mužstvu vstup do nové
sezóny vychází střídavě. Po šesti kolech má bilanci tři výhry a tři
porážky. V tabulce se nachází prozatím na šestém místě.
Mládežnická mužstva dorostu a žáků hrající pod hlavičkou CFA
(Cidlinská fotbalová akademie) jsou na tom podstatně lépe a v
současné době se nachází v popředí svých soutěží. Dorost má po
odehraných sedmi kolech na svém kontě tři výhry, dvě remízy a dvě
prohry, do konce podzimu zbývá odehrát posledních pět zápasů.
Věřím, že v těchto zápasech budou převažovat výhry, a tím i lepší
postavení v tabulce.
Žáci si vedou velmi dobře, i když poslední zápas doma skončil
prohrou s mužstvem Sokolče 0:4, ale v tabulce se nacházejí na
pěkném třetím místě se skóre 19:8 a deseti body.
A nyní bych zde rád vyzdvihl velký sportovní úspěch sánského.
fotbalového odchovance Stanislava Rosendorfa, který byl součástí
výběru hráčů ČR do 21 let v malé kopané na Mistrovství světa, které
se konalo v Praze ve dnech 4. - 7. 10. 2018. Tento výběr vybojoval ve
strhujícím finále se Slovenskem zlaté medaile!!!
Standovi tímto gratulujeme k tak velkému sportovnímu úspěchu s
přáním "Stando jen tak dál".

Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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Činnost ČRS
V měsíci srpnu dorazila kontrola ze SZIF,
ohledně věcí které jsme pořídili v rámci dotace
OPR 2014 – 2020, pro připomenutí jednalo se o přívěsný vozík,
plovoucí čerpadlo, nádrž na přepravu ryb, vysazovací rukáv a
dřevěné dluže do rybníka, dotace činila 50% nákupní ceny.
Kontrola proběhla ze strany SZIF bez závad a po sérii dlouhého
papírování byla dotace proplacena a na účet přišlo 63 889 Kč.
V srpnu také oslavil náš dlouholetý člen a zároveň člen výboru pan
Josef Vaníček z Dobšic své 85. narozeniny. Za celou naši organizaci
jsme mu popřáli hlavně hodně zdraví a předali mu dárkový balíček.
Dále jsme Krajský úřad Středočeského kraje požádali o výjimku na
snížení lovné míry sumce velkého (Silurus glanis) a změny doby jeho
hájení. Tato výjimka se při lovu sumce značně osvědčila a naše
organizace jí bude plně využívat i v dalších letech, tak jako doposud.
Září se neslo ve znamení oprav a výlovů, nejdříve proběhla
oprava prvního jezu směrem od Žehuně, který byl vybudován ze
soustavy jezů jako první, a to již v roce 1972, tento jez byl poškozen
mrazy a velkou vodou. Byla poškozena skluzná hrana i přeliv a bylo
jej nutno ještě před výlovem rybníka a zimou opravit. Oprava se
uskutečnila v půlce září a podílelo se na ní 10 členů naší organizace.
Všem, kteří se na této akci podíleli, tímto děkuji.

Dne 22.9.2018 se v Průhonicích konala územní konference SÚS,
na které se volil nový výbor, komise i předseda. Schválily se zde
důležité změny týkající se i naší organizace, které budou platit od
začátku roku 2019, ale o nich se konkrétněji zmíním až v příštím
zpravodaji. Koncem září se konal výlov rybníku Badra. I přes velmi
horké léto na tomto rybníku nedošlo k výraznému úhynu a bylo
sloveno 350 ks kapra K4 a 205 ks kapra K2. S výlovem jsme byli
spokojeni a ryby se nasadily nad Baderský jez a na Libněveské rameno.
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V mém podzimním příspěvku mi dovolte zmínit se o důležitém
jubileu naší organizace, které nás čeká. Naše rybářská organizace
byla založena již v roce 1929 a v příštím roce oslavíme 90 let své
existence. Toto kulaté výročí oslavíme konáním rybářských závodů,
které se uskuteční 20.4.2019 na Dobšickém rameni. Ale nebude to
jen o závodech! V rámci tohoto dne chceme zajistit doprovodný
program i pro nerybářskou veřejnost, k vidění bude např. sokolník
a jeho ukázky s dravci atd. Na přípravě oslav 90 let od založení
rybářské organizace usilovně pracujeme a program oslav se plní.
Večer se v sále Dobšického šenku bude konat rybářská zábava a
nebude chybět ani bohatá tombola.
Je říjen a vše co jsme si na počátku letošního roku naplánovali,
máme až na pár drobností splněno, za což jsem osobně velmi rád.
Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak rybářům
přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se v těchto chladných
měsících loví nejlépe.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
Tým silničních motocyklů Sány „Hulín Brotherly road racing team“
Zdravíme všechny. Od květnových závodů ve Starém Městě jsme
měli pauzu až do domácích Dymokur, které se jely 1. - 2. září a ty
jsme nemohli vynechat. Na závod jsme vyráželi s tím, že pojedeme
po velké pauze a se slabším motorem než minulý rok, tak se hlavně
svést a nerozbít motorku. Sobotní kvalifikace pršelo a na vodě Petr
jel podruhé v životě, takže dobrá příležitost si to zkusit na relativně
bezpečném okruhu. Nedělní závody se už odjely na suchu a Petr
obsadil 10. místo. Poslední závody tento rok se jely v Hradci Králové
a to 14. - 15. září. Na poslední chvíli jsme se rozhodli startovat.
Tímto se chci omluvit Jolče Pelikánové, dnes už Zlatohlávkové a
Honzovi Zlatohlávkovi, že jsem chyběl na jejich svatbě. Hradec
Králové se ale povedl mnohem lépe než Dymokury a to tak, že Petr
se kvalifikoval na druhém místě a nedělní závod dokončil na třetím
místě a tím jsme si spravili chuť v letos ne moc podařené sezoně.
Martin, bohužel Dymokury a Hradec Králové vynechal pro více
důvodů a už teď se soustředíme na sezonu 2019, která snad bude
o dost lepší. Nechme se překvapit. Děkujeme všem, co nás podporují
a velké díky patří naší obci Sány.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi
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Činnost hokejového družstva Sány
Prvním víkendem v říjnu začala pro HC Sány
již 10. sezóna. Loňský ročník byl pro nás dosud tím
nejúspěšnějším v Poděbradském poháru, kdy jsme obsadili 5. místo.
Výsledek letošní jubilejní sezóny bychom chtěli ještě posunout o
nějakou tu příčku výš, což bude velice těžké v tak velké konkurenci
mužstev jako jsou HK Běchovice, HC Brkouni, HC Hokejky, HC
Hornets, HC Křečhořské vosy, HC Pátek a HC Tsunami. Na sezónu
se těšíme i se dvěma hráčskými posilami v týmu. Tímto zveme
všechny naše fanoušky na naše utkání.
První zápas se už odehrál v sobotu 6. 10. v podvečer a hned
úspěšně. Utkali jsme se s týmem HC Brkouni a po dramatickém
vývoji jsme vyhráli 10:8. Další termíny zápasů budou vyvěšeny před
obecním úřadem, v hospůdce Na Vlachovce nebo na webových
stránkách zimpdy.cz. Velký dík patří našim stálým sponzorům, obci
Sány a AAB Aleši Bulíčkovi za finanční podporu.
Za celý tým HC Sány přejeme krásné podzimní dny a spoustu
sportovních zážitků,
Honza Hanuš kapitán mužstva
Mateřská škola Sány
Tolik jsme se těšili na prázdniny a jsou jako mávnutím proutku
pryč. Září zaklepalo na dveře a do naší školičky nastoupilo 26 dětí,
z toho 15 děvčat a 11 chlapců.
Přece jen nějaká změna děti čekala. Vzhledem k nabytí účinnosti
nařízení GDPR (což je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
neboli General Data Protection Regulation) jsme v budově MŠ zřídili
ředitelnu, kde jsou uzamčeny veškeré osobní spisy. Byl odstraněn
některý starý a již nebezpečný nábytek, přeorganizovány hračky i
pomůcky a spousty malých úprav. Velkou změnou je přijetí
asistentky pedagoga, která se např. věnuje dětem při odpočinku, a
předškoláci se v té době věnují předškolnímu studiu.
Jak si jistě mnozí všimli, na naší zahrádce se něco děje. Započala
realizace dotačního projektu „Přírodní živly“, což je rekonstrukce
zahrádky. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu, bez jehož
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přispění by všechny práce trvaly daleko déle a možná bychom je ani
nemohli uskutečnit.
Koncem září se MŠ Sány zapojila do tzv. Šablon II., které mají
pro školku význam jak finanční (např. na modernizaci interiéru a
pomůcek), tak profesní (pro financování asistentky). Zkrátka jak
řekl pan Werich: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá
důvod“. Jsme velice rádi, že naše paní ředitelka hledá způsoby a ne
důvody. Jak je vidět, tak když se chce, spousta věcí jde.
V první polovině září nás navštívilo divadélko Paleček s poučným
programem „Halí hola, začíná nám škola, aneb kamarádská
pohádka“. Děti se zapojily do děje a hodinové představení uteklo
jako voda. I trénování na drakiádu bylo zábavné. Do povětří jsme
vypustili čtyři draky a jeden neposeda uletěl. Tak malé ručičky a
jakou mají sílu udržet draka na provázku až u mráčků. V rámci
výuky jsme si připravili celodenní akci s tématem Svatého Václava.
Výprava do lesa, plnění úkolů a povídání o Václavově životě. To vše
bylo zajímavé nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. A září končí.
Malíř podzim si chystá paletu nádherných barev a my ve školce se
těšíme na podzimní čas plný překvapení.
S přáním sluníčkového podzimu
Ilona Eliášová - učitelka MŠ
Obyvatelé
Narození:
23. 4. Ellen Pršalová
27.7. Nela Hroudová
11. 8. Stella Kavanová
21. 9. Jakub Šembera

ul. Dlouhá
čp. 178
ul. B. Němcové čp. 275
ul. 9. května
čp. 32
ul. Jana Čapka čp. 267

Sňatek uzavřeli:
15. září Jolana Pelikánová
Jan Zlatohlávek

ul. Dlouhá čp. 158
Libice nad Cidlinou

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
24. září Tomáš Koblic
ul. Bačovská čp. 139 ve věku 65 let
14. září Květoslava Hyhlíková ul. Za Kovárnou čp. 47 ve věku 68 let
Ivona Procházková matrikářka OU
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Dne 28. října 2018 slavíme významné výročí 100 let od
vzniku samostatného státu Československé republiky,
události, která předurčila osud země i každého z nás. Radostná
zpráva se tehdy rozšířila i do nejzapadlejších vesnic, kde nebyl
telegraf, tam dovezli zprávu na kolech odbojáři nebo sokolové.
Lidé strhávali symboly rakouského panství, nová doba sebou
přinesla zněnu názvu ulic, parků a ústavů.
O vznik Československé republiky se zasloužil T. G. Masaryk
podnětem k sestavení čs. legií v Rusku a legionáři svým hrdinným
bojem pod naší vlajkou. Jejich vojenské nesporné úspěchy sehrály
významnou roli při jednáních o vzniku Československa v roce 1918
jako nástupnického státu někdejšího Českého království. Ze Sán
bojovali v Rusku tito legionáři: Staněk František, Skala Josef,
Datlinger František, Slavík František, Bulíček Josef, Vokoun
František, Volejník Karel, Vondrák Václav, Vrbenský Václav,
Jedlička Josef, Poláček Bedřich a ve Francii legionář Malý Václav.

V roce 1928 byl před školou postaven pomník padlým.
hrdinům z I. světové války:
otcové: Vojtěch Řehák, Alois Paleček, Josef Prokeš, Josef Tůma,
svobodní: Jan Vokoun, Václav Vokoun, Jan Matějka, Václav Jedlička,
Bedřich Poláček leg., František Hněvsa, Josef Písecký, Josef Kryštof,
František Tůma, František Vondrák a Václav Houžvička. Později byli
připsáni padlí z II. světové války: Bohumil Kotek a František Festa.

Jak se slavilo výročí osamostatnění od Rakousko-Uherska.
Například v Sánech dne 27. října 1933 v předvečer svátku 15. výročí
republiky vyšel průvod z nádvoří sušárny, žáci s praporky a
lampióny, sokolové, hasiči, pěvecký spolek a občané, došli s hudbou
p. Svobody k ozdobené „Lípě Svobody“. Starosta obce přednesl řeč
a hudba zahrála „Hej, Slované“. Poté průvod prošel kolem kostela
do Havlíčkovy ulice (asi Dlouhá), k Švehlovu domu (dnes školka) a
po hlavní silnici k ozářenému pomníku padlých. Pěvecký spolek
zapěl Smetanovo „Věno“. Řídící učitel p. Josef Laštovka přednesl
projev k výročí 15 let naší národní samostatnosti. Děti I. a II. třídy
recitovaly básně, starší děti zapěly dvojhlasnou píseň Sládkovu
„Svobodo, svobodo“, pěvecký spolek zapěl Bendlovu skladbu „Svůj
k svému“ a nakonec hudba zahrála pochodovou píseň „Slovan jsem
a Slovan budu“.
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Z vyprávění Josefa Skaly čp. 55 - ruského legionáře
V roce 1914 byl povolán na vojnu a po výcviku v Milovicích ho
poslali na frontu do Karpat. Spolu s ním také Jindřicha Vlastníka,
který měl obchod na rohu Dobšické ulice. Ten ale byl zraněn a proto
se vrátil na marodku. Po uzdravení válčil ještě v Itálii.
Do zajetí šel Skala s ostatními. Několik dní je vedli pěšky. Potom
je naložili na vlak a odvezli na Sibiř. Tam byli v táboře, než je
rozdělili na různé práce. Některé poslali na práce do lesa, ale tam to
moc dobré nebylo. Další se dostali na statky.
Když tam byli asi rok, přišel český emisar a sháněl dobrovolníky
do Československých legií. Tak se také přihlásil a jeli na Ukrajinu,
kde sestavovali IV. pluk Prokopa Velikého. Potom se zúčastnili bojů
proti Němcům, a také u Zborova, kde se Čechoslováci vyznamenali.
Načež vypukla revoluce a bolševici uzavřeli s Rakouskem a
Německem takzvaný Brest - Litevský mír a přenechali nepříteli část
Ukrajiny bez boje. Čechoslováci zůstali sami. Československá vláda,
která byla v Anglii, dohodla s bolševiky převezení československého
vojska přes celé Rusko do Vladivostoku a odtud loděmi do Francie,
aby mohli dále bojovat proti Rakousku. Bolševici je ale začali nutit
k rozpuštění ČSL vojska a vstupu do rudé armády. Nebo k nástupu
do pracovních táborů. S tím ale Češi nesouhlasili. Cestu přes Rusko
si pak museli v těžkých bojích probojovat. (Ale o tom někdy příště.)

Vlaky naši vojáci dojeli do Vladivostoku, tam se nalodili na lodě.
a celé vojsko odjelo domů. IV. pluk jel na lodi Amerika. Jeli okolo
Japonska, přes Hongkong, Singapur, Colombo, Aden, Suezským
průplavem do Port Saidu a nakonec do Itálie do Terstu. Odtamtud
vlaky domů. Přijeli dva roky po válce, dne 13. června roku 1920.
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Poděbrady nádraží od 22. - 25. 9. všední dny 8. -16. h, víkend 9. -16. h
Ročník 17 „Libický divadelní podzim 2018“
v kulturním domě v Libici nad Cidlinou
SO 20. 10. od 18.00 h „Bylo nás pět“ - komedie
Divadýlko na dlani Ml. Boleslav
NE 21. 10. od 15.00 h „Tři oříšky pro Popelku“ - loutky
LS Před Branou Rakovník
SO 3. 11. od 18.00 h „Večer plný překvapení“ - překvapení
Poezie, improvizace, slam poetry
SO 10. 11. od 18.00 h „Uspokojenkyně“ - komedie
V.A.D. Kladno
NE 11. 11. od 15.00 h „Ferda Mravenec“ - pohádka
DS Hálek Nymburk
SO 1. 12. od 15.00 h „Návštěva v pekle“ - pohádka
Divadýko Kuba Plzeň
SO 1. 12. od 20.00 h „Grönholmova metoda“ - drama
DS Jiří Poděbrady
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Aktuální informace o dění ve vaší obci teď nově i ve vašem
mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace „Česká Obec“
Obec Sány se zapojila do projektu „Česká Obec“
Obec Sáhy využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou
informovanost o dění v obci Sány o důležitých informacích,
uzavírkách, poruchách, povinnostech plateb apod.
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém
občané českých obcí, městských částí a měst získají rychlé a aktuální
informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i
o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou
chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.
Máte možnost sledovat nejen obec Sány,
ale také jiné obce (pokud jsou do projektu
Česká Obec zapojeny), jednoduchým
přidáním další obce v mobilní aplikaci.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním
systémem Android nebo iOS(iPhone) a má
velikost 4,56 KB, což zabere minimální
místo v paměti vašeho mobilního zařízení.
Zde je jednoduchý návod k jejímu
stažení: ve svém mobilním telefonu najdete
ikonku "Obchod Play" nebo "App Store",
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec, po zobrazení na tuto aplikaci
klikněte a zadejte instalovat, po instalaci
klikněte „Otevřít", aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu
najdete znaménko „+", po kliku na něj se zobrazí žluté pole s
nápisem „Přidat Obec", po kliknutí na něj můžete jednoduše
přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete
řadit v závislosti na tom, která obec má být první nebo druhá tím,
že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů, dále klikněte
v levém horním rohu na „Přehled obcí", zobrazí se obec, kterou jste
si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí
se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním,
že s námi nespolupracuje. Potom už vám budou automaticky chodit
upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu.
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Informace pro občany:
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden dne 3. 11. od 8-10 hod..
Obec Sány byla v srpnu zařazena do seznamu (Dešťovka) suchem
ohrožených obcí, ve kterých je možné žádat o dotaci na systém
využití srážkové vody pro zálivku zahrady v rámci aktivity 1.5.B.1,
bez nutnosti dokládat potvrzení o náhradním zásobování vodou.
Zajímavost:
Správa železniční dopravní cesty připravila projekt výstavby
druhé koleje na trati z Velkého Oseka přes Hradec Králové do
Týniště nad Orlicí (kde má stavba začít). Celá modernizace je
naplánovaná na roky 2022 až 2030, odhadované náklady 25 miliard
korun. Nyní trvá cesta rychlíkem z Hradce do Prahy hodinu a 45
minut, vlak zastavuje v Chlumci nad Cidlinou, Poděbradech, Nymburku a Lysé nad Labem, po nové trati by to mělo trvat hodinu.
V územním plánu Sán je vyznačen koridor pro železniční spojku,
před křížením trati s dálnicí u Kanína by byla odbočka podle
dálnice k napojení s tratí na Libici nad Cidlinou, nejelo by se přes
Velký Osek. Studie proveditelnosti plánovanou rychlost 120 km za
hodinu navrhla zvýšení rychlosti až na 160 km za hodinu, ale to by
Z článků: hradec.idnes.cz
se týkalo až nových expresů.
Plánované kulturní akce v Sánech:
Obecní zastupitelé budou pořádat 27. října vítání občánků, a
28. října lampionový průvod spojený s oslavou 100 let vzniku státu.
V měsíci listopadu bude uskutečněno setkání na výrobu adventních
věnců nebo svícnů, na 23. listopadu je plánován zájezd do divadla na
představení „Muž se železnou maskou“. V prosinci v kostele sv.
Ondřeje bude zahájení Adventu s rozsvícením Betlému. Začátkem
prosince proběhne Mikulášská nadílka pro děti na sánském hřišti a
„Setkání s dříve narozenými“ při muzice ve Společenském domě.
Bližší informace budou upřesněny.
Oprava: V minulém čísle se vyskytla chyba, bývalá kovárna má č. 57.
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