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Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych Vás všechny pozdravila při letošním vydání dalšího,
tentokrát letního čísla našeho zpravodaje. Prázdniny již začaly a počasí
si s námi trochu zahrává. Doufejme, že se ustálí, děti si užijí prázdniny
a dospělí zaslouženou dovolenou.
Situace s koronavirem se trochu uklidnila a od poloviny května
začalo postupné uvolňování nařízených opatření. Maminky s dětmi
mohou trávit pěkné dny na dětském hřišti a osvěžit se v již otevřené
místní hospůdce „Na Vlachovce“. Otevření jistě přivítali i ostatní
obyvatelé Sán a projíždějící cyklisté. Pro nejmenší děti jsme objednali
houpačku se sedákem a ohrádkou, jen čekáme na její dodání.
V současné době je z důvodu ztrouchnivělého břevna dána do opravy
závěsná houpačka s lavicí. Po opravě bude opět převezena na své
původní místo.
V ulici 9. května byly umístěny pro cyklisty a nové návštěvníky Sán
informační ukazatele.
I když jsem se doslechla, že jsme zapomněli podat dotace na novou
mateřskou školku v Sánech, můžu Vás ubezpečit, že tomu tak není.
Dotace na opravu obecního úřadu i novou mateřskou školu byly včas
podány, ale rozhodnutí z příslušných ministerstev jsem ještě neobdržela.
Jediné co bylo zamítnuto, byla dotace na nové multifunkční hřiště.
Ostatní obě dotace doufám obdržíme, jak se říká – naděje umírá poslední.
Proti obecnímu úřadu byla umístěná
nová čekárna a pevně věřím, že se budeme
chovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
Letošní bouřky provázené silnými větry
způsobují samovolné kácení stromů,
především topolů, které byly v sánském
katastru vysázeny v 50 a 60 letech min.
století. V lednu jsme z důvodu jejich stáří
vykáceli 14 topolů za hřištěm a na jaře v Olšince. Větší problém je ale
226 topolů na „Staré silnici“ mezi Sány a Volárnou. Po poslední bouřce
zde leží v polích vyvrácené silné stromy. Z důvodu nebezpečí
samovolných pádů topolů se zastupitelstvo obce Sány rozhodlo pro
jejich vykácení s následnou výsadbou nové aleje. Přípravné práce
s vypracováním projektu již začaly.
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Nyní pár informací k minulým i plánovaným akcím. 6. 6. 2021 se
děti mohly těšit z různých atrakcí na „Sánské pouti“ a pomoci tak
maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům vyprázdnit peněženku –
peníze kazí lidi. 20. 6. 2021 jsme do naší obce přivítali 9 nových
občánků a 10. 7. 2021 se na místním hřišti promítal film „Špunti na
vodě“. Další promítání se uskuteční 7. 8. 2021.
Od 16. do 18. 7. 2021 se mohou děti těšit na stanování s rodiči na
místním hřišti a 21. 8. 2021 na oblíbený „Fest guláš“. Poslední týden
v srpnu, nebo první týden v září se uskuteční „Rozloučení
s prázdninami“ spolu s rybářskými závody, které proběhnou
v dopoledních hodinách. Termín bude ještě upřesněn. Začátkem září
si zájemci o kulturní představení mohou na obecním úřadě zakoupit
vstupenky na muzikál „Kat Mydlář“ a „Láska nebeská“. Podrobnější
informace budou včas zveřejněny.
Na závěr Vám přeji krásné léto plné krásných zážitků a pohody..
Marie Žďárská - starostka obce.

Zprávy z okolí
Obecní úřad Žehuň pořádal 30. 4 a 1. 5. k oslavě Filipojakubské
noci „Čarodějnou stezku“. Úkoly byly pro děti podle složitosti (mini,
předškoláci - 2. třída a starší). Stezka nebyla jako hromadná akce, ale
každý mohl jít v libovolný čas. Start byl u OU u čarodějnice Mrákoty.
Dětský den byl v Dobšicích oslaven v areálu hřiště odpoledne.
29. května. Přijela Fastagency s Mickey Mouse a jeho dětskou show,
proběhly soutěže, tanec a zazněly písničky.
Na hřišti v Opolanech byl slaven Den dětí 5. června. Děti čekalo.
několik soutěžních i zábavných disciplín, skákání na trampolíně, jízdy
vláčkem i hasičským autem a pro všechny bylo zajištěno občerstvení.
V obecní restauraci v Opolanech se konalo 18. června večer posezení.
u cimbálu, hrála cimbálová muzika Žándár. Byly speciality na grilu a
kromě piva drink bavorák.
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou zahrál 19. června.
v místním kulturním domě slavnou komedii Slaměný klobouk.
Pouť v Dobšicích se konala 25. - 27. června s bohatým programem..
V pátek se konaly oslavy 45 let hudebního souboru Cidlinky. V sobotu
proběhl Keltský program, Pouťový program, dětem přijely pouťové
atrakce p. Janečka a večer hrála kapela Rocketa.
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Zprávy z naší obce
Bagrování ulic duben, květen v lokalitě U lesa a práce archeologů

nález hrnec - urna
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nález kostry keltské ženy

nálezy pecí na tavení železa

nález pozůstatku polozemnice

červen, ukládání potrubí vodovodu
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červenec, práce pokračují
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Kultura
Čarodějnická stezka byla připravena pro děti s rodiči 1. - 2. května.
Kvůli probíhající pandemii covidu nebyla akce pořádána společně.
Začátek byl u vysílače u lesa za hřištěm, stezka byla plná úkolů a zábavy,
všichni si ji mohli projít kdykoli o víkendu a na OU byla připravena
sladká odměna.

Obec Sány pořádala 5. června velikou sánskou pouť. Zastupiteli
obce bylo nabízeno občerstvení klobásy i párky v rohlíku a zákusky.
Celé odpoledne hrála folková skupina Kantoři, a večer na pouťové
zábavě zahráli MISTŘI BAND. Lunapark Janeček provozoval 4. -6.
června autodrom, velký kolotoč, malý kolotoč, houpačky, aquazorbink,
velikou šmoulí skluzavku, střelnici, dva skákací hrady a cukrovinky.
Hospůdka Vlachovka pořádala 11. června od 16 hod. „Pizza párty“.
Přijel Ital Maurizio a pekl oblíbenou picu, k dobré náladě hrál DJ Beri.

Pozvánka: Na 4. září je naplánován turnaj trojic v nohejbale o
pohár Vaška Macury.
-7-

-8-

A
Annttoonníínn B
Buullííččeekk

G
Gaabbrriieell N
Neecchhvvííll

V
Voojjttěěcchh PPeelliikkáánn

N
Naattáálliiee R
Raajjm
maannoovváá

TTeerreezzaa H
Hrroouuddoovváá

V
Viikkttoorrkkaa Č
Čeecchhoovváá

ZZooee B
Baallaam
muuttoovváá

B
Baarrbboorraa LLaannccoovváá
Foto Květa Skálová

-9-

a pro všechny
sladká odměna
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Činnost SDH
Výjezd na čerpání zaplaveného sklepa ve Vrbici
provedla naše zásahová jednotka 12. května.

Šest našich členů vyjelo 19. června na Dětský den do Němčic, kde
vytvořili lehkou pěnu k radosti dětí.

Odvoz materiálu na Moravu
našimi členy s fordem 26. - 27. 6.,
do Břeclavi, z vyhlášené sbírky
obcí i SDH Sány pro postižené
tornádem. Děkujeme občanům
za velké množství přinesených věcí.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Jarní část fotbalové sezony byla kvůli stále trvající
pandemii zrušena a všechna dosavadní odehraná utkání
z podzimu byla anulována.
Nastávající nový ročník by měl pokračovat ve stejném duchu jako
ten nedohraný. To znamená, že zůstávají nadále 3 skupiny třetích tříd,
2 skupiny čtvrtých tříd a veškeré mládežnické kategorie.
Termín zahájení soutěží zatím ještě není pevně stanoven, ale jako
pravděpodobný restart obnovení mistrovských utkání se zdá být o
víkendu 21. -22. 8. 2021.
Takže, teď můžeme jen doufat a věřit, že se všechny soutěže
rozběhnou, ale hlavně taky dohrají v řádných termínech.
Na konci května jsme uskutečnili jednu z dalších brigád, tentokrát
na úpravu střechy a její prodloužení v části kolem udírny. Stávající
posezení bylo rozšířeno a zakryto střešní krytinou. Zde budou moci
diváci sledovat jednotlivá utkání i v případě nepříznivého počasí.
Zbývá ještě doplnit krytinu v zadní části udírny a mezi hospodou.

Nyní se můžeme jen těšit, že veškeré podmínky pro otevření
amatérského sportu budou splněny a soutěže začnou naplno běžet.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
V květnu 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. Trochu nás
potrápil jarní úhyn ryb, které hynuly zejména na jarní virémii, tak
samozřejmě i přirozeně po dlouhé zimě, úhyn však byl pouze v rámci
cca do 50 ks a mohli jste se s ním setkat v rámci celého revíru. Od SÚS
byly dodány nové cedule na označení rybářského revíru. Cedule jsou
mnohem propracovanější a jejich koncepce a forma se velice povedla,
ostatně až půjdete kolem rybářského revíru, můžete posoudit sami.
Povodí Labe požádalo znovu MO Žehuň a Obec Sány o stanovisko
k plánovanému vypuštění jezové zdrže pod Špinkovými, které se nově
plánuje již od srpna 2021 z důvodu celkové rekonstrukce jezu. Minulé
povolení pozbylo platnosti, neboť se za celý rok 2020 – jaro 2021
nevybral dodavatel stavby, a tím celá akce rekonstrukce jezu pod
Špinkovými nabrala značné zpoždění. Všichni doufáme, že tentokrát
již k výběru dodavatele stavby dojde a práce budou zahájeny, co
nejdříve to půjde. Dále jsme v květnu prováděli pročištění přítoku do
rybníčka Výtěrák, kde byl nasazen mník.
Červen byl ve znamení sečení trávy kolem chovných rybníků, ale
také monitoringu čistoty vody na revíru. Dále jsme lovili rybníček
Výtěrák, kde jsme měli nasazeného mníka jednovousého, část mníků
jsme následně vysadili po revíru a část byla odprodána MO Plaňany.
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Z SÚS byl následně dodán váčkový plůdek amurka Am0 v počtu
60 000 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. Vzhledem k tomu, že protikoronavirová opatření se rozvolnila,
byli jsme povinni dle stanov ČRS naplánovat výroční členskou schůzi,
ta se bude konat již 17.7.2021 od 14. hodin v sále Dobšického šenku.
Účast členů MO Žehuň je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO,
brigádách atd. Zprávy funkcionářů výboru budou promítány na
plátno formou prezentace a pro účastníky výroční schůze bude
připraveno malé občerstvení. Jsme si plně vědomi, že část členů může
být na letních dovolených, ale kvůli obavám ohledně možného
zpřísnění protikoronavirových opatření od podzimních měsíců není čas
s výroční schůzi otálet, a proto tento červencový termín. V červnu jsme
dále za pomoci SDH Žehuň pročistili vtok do rybníka Nádrž, který byl
značně zanesený sedimentem, a za pomoci výkonného čerpadla bylo
potrubí kvalitně vypláchnuto a nyní znovu slouží na 100 %, za pomoc
tímto SDH Žehuň moc děkujeme.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát Vám příjemně strávené
letní měsíce, krásnou dovolenou, zajímavé či adrenalinové výlety a
rybářům mnoho významných úlovků.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány
V květnu proběhlo každoroční soustředění HC Sány,
opět v táboře u přehrady Seč. Během června už jsme mohli
vyzkoušet poděbradský led, kde jsme dvakrát potrénovali.
Během prázdnin máme volno a koncem září bychom měli zahájit
novou sezónu Poděbradského poháru, pokud to složitá doba dovolí.

Za tým HC Sány přeji příjemné prožití letních dnů.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Poznání na kulturní akce
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Mateřská škola Sány
Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!
Chvíli teplo a pak zas chlad, s tím se musí počítat.
Po coronavirové odmlce jsme do školky opět začali chodit 12. dubna.
Společně jsme se vrhli do příprav na čarodějnický rej, dopoledne
prolétané na koštěti, plné her a soutěží se vyvedlo. Za běhání
v sedmimílových botách, lovení žab, hadů a pavouků, házení pařátem,
atd., byly děti odměněny leteckým průkazem na koště a medailí.
Začátkem května také proběhl zápis do MŠ. Bylo přijato 8 dětí,
všechny ze Sán.
Jarní měsíc jsme mimo jiné strávili výukou o zvířátkách. Jako tečka
byl výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Přes nepříznivou
předpověď počasí byl výlet vydařený. Počasí nám přálo a děti si výlet
užily … kdo by nechtěl mít doma opici?

Jako předzvěst Dětského dne bylo batikování triček. Hoši modrá a
děvčata červená. Do uzlíků se zaplétaly i prstíky, ale vše dobře dopadlo.
Úvod června byl tradičně věnovaný dětem. U nás ve školce to nebylo
jinak. Oslava Mezinárodního dne dětí konaná na zahrádce dopadla
nad očekávání. Dopoledne plné smíchu, bublin z bublifuků a cukrové
vaty doplňovaly disciplíny jako skákání v pytli, chůze na chůdách,
házení míčkem na cíl a spousta jiné zábavy. Na své si přišli kluci při
silové soutěži zvané „páka“. Přemohli i paní učitelku. To bylo radosti.
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Měsíc červen utekl jako voda a čekala nás trošičku smutná
záležitost. Slavnostní rozloučení s předškoláky. Po prázdninách do
první třídy odchází 8 dětí, z toho 4 chlapci a 4 děvčata. Slavnost za
účasti paní starostky M. Žďárské a paní I. Procházkové z OÚ byla
důstojným zakončením školního roku. Předškolní děti dostaly od OÚ a
MŠ dárky v podobě školních pomůcek a upomínkových předmětů.
Všem přejeme, aby prázdniny, které nás čekají, přinesly jen radost,
žádný úraz a nekončící pohodu nejen dětem, ale i krásné léto všem
spoluobčanům.
Učitelka Ilona Eliášová
Obyvatelé
Narození:
2. 5. Barbora Lancová

ul. J. Čapka čp. 287

Významná jubilea našich občanů třetí čtvrtletí:
Šamšová Alena, Veselý Jiří, Krejčíková Eva
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
29. 4. p. Ing. Vladimír Brabenec CSc. ul. 9. května čp. 229 ve věku 78 let
1. 5. p. Václav Ešner
ul. Dobšická
čp. 120 ve věku 58 let
30. 6. pí Olga Šantrůčková
ul. B. Němcové čp. 189 ve věku 88 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z Pamětní knihy

Události z roku 1933
Dne 10. března bylo v Poděbradech u odvodu 22 hochů, z nichž
bylo 7 odvedeno. Při cestě z nádraží s hudbou se zastavili u pomníku
padlých, kde položili věnec, obecní starosta V. Barták zdůraznil jejich
vlasteneckou povinnost a připomněl vykonané skutky legionářů.
Po zahrání státní hymny, se konala zábava v hostinci u Havelků.
K uctění 83 narozenin presidenta republiky, se konala dne 12.
března „Slavnostní akademie“, těl. jednotou „Sokol“, pěvec. sborem
„Smetana“, obecnou školou a všemi místními korporacemi.
Dne 18. března měl p. učitel Slabý přednášku v hostinci u
Havelků „Z cizineckých francouzských legií“. Vylíčení cesty severní
Afrikou a Indočínou.
Těl. jednota „Sokol“ v Sánech sehrála dne 19. března českou hru
„Děvče od Čerchova“ od B. Rajské, režie br. František Potměšil.
Dne 9. dubna sehrál zdejší „Sokol“ působivou frašku od R.
Bukovského „V manželské kleci“. Mezi akty hrál Svobodův Jazzband.
Dne 15. dubna vzpomínali u pomníku na padlé na bojištích,
občané a žactvo s učiteli. Žákyně A. Novotná přednesla Macharovu
báseň „Intermezzo“, pěvecké sdružení zapělo 2 písně a hymny. Pan
Ryba z Dobšic zatroubil na křídlovku „Pozor“ a „Odchod“.
Zdejší obci darovalo ministerstvo zemědělství katastrální mapy
naší obce, zásluhou sekč. šéfa p. Dr. Pazderky. Byly to 3 nástěnné mapy
a jedna skládací, v hodnotě asi 10.000 Kč.
Odbor těl. j. v Sánech sehrál dne 30. dubna hru „Hřích lesního
Křikavy“ od V. Fraňka. Režie br. Potměšila.
Dne 25. června ve 3 hod. odpol. byl pořádán „Dětský den“
spojený po americkém vzoru se „Svátkem matek“. Pořad začínal
proslovy, recitacemi, pokračoval písněmi, tanečky a výstupy chlapců
a dívek. Zisk byl poslán péči o mládež, sirotkům, slepcům, a invalidům.
V předvečer upálení M. Jana Husa dne 5. července, těl. jednota
„Sokol“ pořádala vzpomínkovou oslavu velikého Čecha. Proslov měla
vzděl. p. A. Laštovková, Macharovu báseň „Mistr Jan Hus“ přednesl
říd. uč. J. Laštovka. Pak všichni zazpívali „Hranice vzplála“, hymny a
některé sokolské pochodové písně.
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Dne 23. července ve 2 hod. odpoledne, před zahájením veřejného
cvičení těl. jednoty „Sokol“, vyšel průvod 200 členů, členek,
dorostenců, dorostenek, žáků a žaček v selských krojích, zúčastněných
okolních jednot z Opolan, Poděbrad, Předhradí, Vel. Oseka a Žehuně
z nádvoří sušárny kolem Švehlova domu, dlouhou ulicí Havlíčkovou
k pomníku padlých. Tam promluvil říd. uč. p. J. Laštovka vzpomínkou
na padlé, dále o velikém významu sokolské práce, mravní i tělesné výchově.
Po hymnách se průvod odebral na cvičiště, za Brabencovou
cementárnou. Br. starosta Fr. Hájek přivítal nám. starosty ČOS. br.
Josefa Truhláře z Poděbrad, který přednesl řeč o Tyršově sokolství a
jeho heslu „Ve zdravém těle zdravý duch“. Hudba zahrála „Lví silou“.
Následovala cvičení prostná žáků, žákyň, ženy z Předhrádí
v krojích se stuhami, dorostenci, dorostenky cvičení prostná, žákyně II.
tř. s panenkami, žáci závody, žákyně I. tř. tanec loutek, nářadí hrazda,
kůň, ženy prostná, muži z Předhrádí válečná desítka, muži z Vel.
Oseka volný styl, ženy ze Sán rej s věnci, muži prostná, zápas
v odbíjené Velký Osek - Žehuň.

Pestrý program doprovázela hudba K. Svobody ze Sán a tanec
loutek doprovázela na piáno sl. Jaruška Laštovková. Večer byla
pořádána veselice.
Dne 22. října pořádal T. J. Sokol v Sánech, k oslavě 15. výročí
naší národní samostatnosti českou divadelní hru „Golgota“ od
Mikšičky.
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Obrázky a pohlednice Sán
do r. 1928
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Pozvání pro občany:
U fotbalového hřiště proběhne 21. srpna oblíbená akce „Gulášfest“,
4. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Při tom bude připraveno
mnoho soutěží i zábavy a samozřejmě nebude chybět občerstvení.

Opět začaly procházky s Bílou paní, která vypráví o dějinách
Poděbrad, v tom jí pomáhají oživlé postavy spojené s historií města
a také ty nadpřirozené. Procházky začaly 25. června a jsou každý pátek
od 21:00 hod., mimo 16. července a 27. srpna, sraz je u květinových hodin.
Vystoupení pořádá Divadelní spolek Jiří.

Při dálnici D11 u Dobšic vedle občerstvení KFC bylo postaveno další
nové občerstvení Burger King s odlišným nabízeným sortimentem.
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Informace pro občany:

Uzavírka komunikace!
Ve dnech 19. 7. 2021 až
19. 10. 2021 bude provedena
uzavírka komunikace z důvodu
opravy mostu ev.č. 3289 přes dálnici
ze Sán směr na Kolín.
Objízdná trasa bude vyznačena
přes Opolánky a Dobšice.
- 22 -
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Informace pro občany:
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny je instalováno u hasičárny.

Každé úterý od 10:15 hod.
je u obecního úřadu prováděn
prodej uzenin a lahůdek,
prodej trvá cca 30 minut.
Každou středu od 11:00 hod.
je u obecního úřadu prováděn
prodej uzenin a masa,
prodej trvá cca 30 minut.
Povodí Labe, státní podnik bude
provádět vypuštění jezové VD Sány na
Cidlině v ř.km 7,440 v katastrálním
území Sány v termínu srpen 2021 prosinec 2022 za účelem rekonstrukce
jezu. Bude zajištěn obtok na pravém
břehu toku a ochranné zemní jímky
v nadjezí a podjezí. Stávající
karetkový jez bude nahrazen novým
vzduchem plněným vakovým jezem
s elektrickou přípojkou.

vzduch ve vaku

betonový základ
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