Sánský zpravodaj
Místní občasník
6. července 2015 Ročník 12 číslo 3/2015 cena 10 Kč

Dříve a nyní: čp. 10 rok 1932 a rok 2011

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Zdravím vás všechny na začátku prázdnin, v době dovolených,
při příležitosti vydání dalšího čísla oblíbeného obecního zpravodaje.
Se začátkem prázdnin se umoudřilo i počasí, takže doufejme, že
vydrží a děti, stejně jako dospělí, si užijí příjemné léto, prázdniny
a dovolené. Každou chvíli slyšíme v rozhlase a televizi, nebo čteme
v novinách, že na současné teploty si budeme muset díky změně
klimatu zvykat. Uvidíme. Nechme se překvapit, protože s tím stejně
mnoho nenaděláme. S čím však můžeme něco dělat, je péče o
prostředí a pořádek v naší obci a jejím okolí. Myslím si, že Obec
v tomto směru dělá plno nových věcí a snaží se občanům vytvářet
podmínky pro likvidaci odpadů takovým způsobem, jak je zvykem
v kulturně a společensky vyspělých zemích. Samozřejmě mluvím o
odpadech, neboť ty se stávají poslední dobou dost závažným
problémem. Věřím, že většině z vás není jedno, když vidí nepořádek
kolem silnic, případně v místech v okolí obce, kam nepatří. To
všechno záleží především na nás všech, jak se k přírodě a svému
okolí budeme chovat.
V nedávné době se nám podařilo zlikvidovat nechutnou skládku,

Rekultivace skládky u brodu proběhla těžkou technikou 3. a 4. června

která nám začínala přerůstat přes hlavu, především díky
nevychovaným spoluobčanům. V době, kdy byl na skládku vyvážen
pouze bioodpad (větve, listí a další materiál rostlinného původu) a
byl řádně rozlišován – větve na větve, tráva na trávu apod. – bylo
možno odpad bez problémů likvidovat (spálení větví, odvoz a
zapravení na pole – tráva apod.) bez větší újmy na životním prostředí.
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Později začali někteří lidé oproti zaběhlým pravidlům toto místo
využívat k vyvážení bezmála všeho, co se jim nehodilo, přesto, že
v obci stále fungoval podzimní a jarní svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu a již léta je zajištěno dostatek kontejnerů
na třídění odpadu.
V současné době jsem rád, že jsme se tohoto „strašáka“ zbavili.
Po zkušenostech s některými spoluobčany jsme pro jistotu místo
označili cedulemi a zabezpečili fotopastmi s okamžitým odesíláním
snímků do počítače. Věřím, že zde již nikdy nevznikne ani náznak
toho, co zde bylo dříve. Pro ty, kteří nevědí, o čem mluvím, jedná se
o pozemek „U brodu“.
Ještě trošku k odpadům. V současné době je likvidace odpadů
v naší obci řešena následně: Komunální odpad – popelnice
v jednotlivých domech, letní svoz 1 x za 14 dní, zimní svoz každý
týden – data jsou upřesňována.
Bioodpad – menší množství – bio popelnice vyvážené v době
vegetace 1 x za 14 dní (co můžete dát do popelnice je na samolepce
nalepené na popelnici), - větší množství bioodpadu a větve – větve se
vyvážejí na sběrný dvůr bioodpadu, kde jsou dle potřeby
rozštěpkovány (provozní doba – sobota od 8:00 do 10:00 hodin –
každý dostal do poštovní schránky leták), tráva, padaná jablka, listí
apod. – zelené kontejnery na bioodpad rozmístěné po obci (na
kontejneru je samolepka s vypsaným materiálem, který se může do
kontejneru vyhazovat).
kontejnery

u hřiště

.

u hasičárny

u cesty ke splavu

do nich se nesmí ukládat větve, způsobovaly potíže při rozvozu po polích
Plasty a nápojové kartony – kontejner na plasty žlutý – na .
kontejneru je samolepka s materiálem, který do kontejneru patří
(sběrné místo u hasičárny a obchodu potravin z východní strany).
Papír a papírové obaly – kontejnery na papír modré (sběrné místo
stejně jako plasty).
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Barevné sklo – kontejnery na barevné sklo (sběrné místo stejně jako
pro plasty a navíc kontejner na sklo u hřbitova – nevhazovat sklo do
kontejneru na komunální odpad černý plastový u hřbitova – ten
slouží na odpad ze hřbitova mimo sklo).
Velkoobjemový a nebezpečný odpad – pravidelný svoz – jaro a
podzim – přesné datum je hlášeno rozhlasem a na letácích ve
vývěsce, případně ve zpravodaji (zvažujeme zvýšení četnosti na čtyři
svozy za rok).
Myslím, že to by o odpadech mohlo stačit, i když to stejně někdy
nestačí.
Nyní ještě něco málo k připravovaným věcem.
Stále čekáme na rozhodnutí Středočeského kraje o přidělení
případné dotace na rekonstrukci povrchů v ulici „Za kovárnou“.
V současné době máme podánu žádost o dotaci ze SFŽP na obnovení
obecní zeleně.
Další věcí, kterou připravujeme, a předpokládám, že budeme žádat
na podzim je vyčištění rybníčku u hasičárny, možná i na hřišti a
vyčištění náhonu zvaného zčásti nesprávně jako Bačovka od
rybníčku až na konec katastru naší obce.
Jsem přesvědčen, že pan Skála má pro Vás připraveno mnoho
zajímavostí a novinek ze Sán i okolí a proto už nebudu zdržovat
dalšími záležitostmi a přeji vše dobré a krásné prožití léta.
Ing. Václav Macura - starosta obce
Za pomoc těm, kteří to potřebují
obdržela Obec Sány různá ocenění.
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Zprávy z okolí
Na starém hřišti v Libici nad Cidlinou 4. dubna měl představení.
cirkus Pacific. Vystoupili klauni, artisté i cvičená zvířata.
Tradiční svatovojtěšská pouť s mnoha atrakcemi a stánky se
konala v centru obce Libice nad Cidlinou od 24. do 26. dubna. Mše
svatá proběhla 25. dubna v kostele sv. Vojtěcha a byla zakončena
průvodem na slavníkovské hradiště.
Tradiční pálení čarodějnic na hřišti v Dobšicích pořádali místní
hasiči. Pozvané byli nejen nadpřirozené bytosti, ale i obyčejní
smrtelníci. Večer vystoupila šermířská skupina s ohňovou šou a
k tanci hrála skupina Duo dreams.
Volárenská mládež pořádala Staročeské máje 9. května
s průvodem po obci a zábavou v Obecní hospodě, hrála Polabanka.
Májovci ve Velkém Oseku pořádali 16. května Staročeské máje,
v 8:30 hod. byl zahájen průvod s muzikou pod vedení p. Kysilky,
v 18:00 mládež tančila Staročeskou besedu a večer k tanci i poslechu
hrála kapela ESO pod vedením p. Hartmana.
Tradiční Staročeské máje se konaly 16. května v Jestřábí Lhotě,
po průvodu obcí následovala beseda i poprava krále. Na májové
zábavě hrála skupina Paragraf 202.
V rámci akce Noc kostelů, byl otevřen k prohlídce 30. května také
kostel sv. Gotharda v Žehuni i barokní kostnice.
Závody dračích lodí se konaly ve Velkém Oseku v rámci dětského
dne na místním písníku 30. května s bohatým programem. Dračí
lodě každá s dvaceti pádlujícími, kormidelníkem a rytmus
udávajícím bubeníkem, zaujaly mnoho přihlížejících.
Turnaj v minikopané Kevin cup 2015 pořádal na hřišti
v Odřepsích F.C.S. Red Horses Poděbrady v sobotu 20. června.
Večer se konala rockotéka pod hvězdami a dovednostní soutěže.
Pivní slavnosti se konaly od 26. do 28. června v obecní restauraci
v Opolanech. Čepovalo se 7 druhů piva a nechyběly speciality kuchyně.
Dobšická pouť a Keltské slavnosti proběhly v Dobšicích 27. června
s velice bohatým programem. Večer k tanci hrála Březovanka.
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Kultura
Ve Společenském domě se 25. dubna konala 1. rocková zábava.
Kapela Vendetta rock revival z Hradce Králové, zahrála celou řadu
skladeb známých skupin. Sál byl plně obsazený a všichni se
příjemně pobavili.
Posledního dubna pořádala Obec Sány pro všechny Čarodějnický
rej se zapálením hranice, opékáním buřtů a uhašením žízně.
Na poslední zápasy v Mistrovství světa v hokeji, které se konalo
v Praze a v Ostravě byly přichystány
velkoplošné obrazovky v Kolíně,
v Nymburce ale také poprvé
v Sánech o rozměrech 5 x 3 m. Akci
v Sánech zorganizoval hospodský
Váňa s podporou starosty obce. Sešlo
se na dvě stovky diváků, pro které
bylo připraveno občerstvení. Získat
medaili na domácím šampionátu se
ale našim hokejistům nepodařilo.

Zastupitelé Obce Sány pořádali Májovou veselici 23. května
ve Společenském domě. K tanci a poslechu hrála hudba M. Petráška.
Dětský den pořádala Obec Sány na místním hřišti 6. června,
obecní zastupitelé připravili řadu her i soutěží a také občerstvení. Byl
připraven skákací hrad, malování na obličej a děti si hráli i na hasiče.
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Festival tradičního bluegrasu
se konal v Sánech 13. června pod
názvem Bluegrass u hastrmana Sány
na hřišti TJ Sokol Sány i v hospůdce
na Vlachovce. Vystoupilo šest kapel,
škoda, že počasí pokazilo vystoupení,
ale pokračování bylo v hospůdce.
Pořadatelé zaslouží veliký dík.

Činnost TJ
Závěr sezóny skončil pro naše mužstva následovně: dospělí celou
jarní část sváděli na dálku boj o první místo s rivalem z Odřepes,
který vyvrcholil v posledním kole právě soubojem obou týmů. Na
tento domácí zápas dorazilo na místní hřiště cca 250 - 300 diváků,
což je návštěva, kterou by nám mohla závidět mužstva hrající
daleko vyšší soutěže. Utkání skončilo bez branek a právě bod z
tohoto zápasu stačil k umístění na prvním místě se ziskem 50 bodů
a skóre 71:22.
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A3C – OS IV. C muži

Žáci zakončili své účinkování v okresním přeboru na sedmém místě
se ziskem 26 bodů a skóre 54:79.
E1A Okresní přebor žáci

Garda Sány odehrála pouze tři jarní zápasy, ve kterých odešla
bohužel třikrát poražena.
V sobotu 4. července 2015 se na místním hřišti uskutečnil
tradiční fotbalový turnaj za účasti těchto mužstev: TJ Sokol
Volárna, Viktoria Velký Osek, TJ Záboří nad Labem a domácího
týmu. Večer se konala na letním parketu tradiční taneční zábava.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost SDH
Naše zrekonstruovaná Tatra byla předvedena 16. května na
oslavě výročí založení SDH ve Výklekách, předvedl ji Lukáš Kyjovský.

Sánští hasiči při
doplňování vody i
na zásahu u požáru stohu slámy na Hradčanech ve dnech 5. -9. 6. 2015.
Celkem se střídalo 12 našich členů s Tatrou, Avií i s čerpadlem PPS 12.

Hořelo na tisíc dvoumetrových balíků slámy a sousední střecha
kravína, při hašení i dopravě vody se postupně vystřídalo 48 jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů z okolí, ale i z větší dálky.
Skála Josef kronikář SDH Sány
- 13 -

Činnost ČRS
Na začátku dubna jsme vyčistili ostrůvek, který se nachází na
Dobšickém rameni. Následně spolu s ,,o.s.DOBŠANÉ“ žádáme o
dotaci, abychom na tento ostrůvek mohli vybudovat lávku a lavičky.
Pak se na ostrůvek dostanou nejen rybáři, ale i turisté, kteří si zde
budou moci opéct uzeninu u táboráku, nebo jen posedět na malém
ostrůvku. Dále nám SDH Dobšice pomohlo vyčistit přítok a odtok
z Libněveského ramene. Následně jsme vybudovali nový kbel
u výpusti z ramene a dnes je Libněveské rameno zprůtočněné
a postupně se bude zarybňovat rybí násadou. Bude zde stanovena
určitá doba hájení, která poslouží pro dostatečné zarybnění
a aklimatizaci rybí obsádky. Dne 25.4.2015 se na odbahněném
Dobšickém rameni konaly rybářské závody. Závodů se účastnilo
celkem 35 závodníků a uloveno bylo celkem 42 kaprů, 9 okounů,
68 plotic, 18 perlínů, 5 cejnů, 1 bolen, 2 líni, 4 karasové a 1 jelec.
Celkem bylo uloveno 145 ks ryb.

Závodů se zúčastnili nejen naši členové, ale i závodníci z různých
koutů naší republiky. Třeba vítěz našich závodů byl až z Třeboně.
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Na ukončení rybářských závodů dorazily i Dobšické mořské panny,
které připluly na lodi po Cidlině. Následně se u Dobšického šenku
konalo slavnostní předání cen úspěšným závodníkům. Občerstvení
po celou dobu závodů zajišťovalo SDH Sány, kterým za perfektní
zajištění občerstvení na závodech patří velké poděkování. Celý den
se všichni účastníci dobře bavili a i počasí nám tento den více než
přálo. Zároveň bych ještě jednou chtěl poděkovat jak organizátorům,
tak i závodníkům, že se nově odbahněné Dobšické rameno otevřelo
takto úspěšným dnem.
Květen znamenal začátek rybářské sezóny, která pro tento rok
začala ne zrovna nejlepším počasím, ryby byly značným kolísáním
teplot rozladěné a příliš nebraly. Na chovný rybník v Sánech jsme
tento měsíc vysadili 60 tisíc štiky, kterou jsme měli asi 6 dnů na
odchovných žlabech. Dále jsme odchovali na Výtěráku mníka,
kterého jsme následně odprodali Středočeskému územnímu svazu,
ten ho v rámci svého zarybňovacího plánu rozvezl po svých revírech
ve středních Čechách. Dne 21. května se do obce Dobšice dostavila
hodnotící komise ze soutěže Vesnice roku 2015, do které se obec
Dobšice přihlásila. Obec Dobšice se ucházela o Zelenou stuhu, za
zlepšení životního prostředí a projekty na úseku životního prostředí.
Osobně jsem se prezentace odbahněného Dobšického ramene
zúčastnil a vysvětlil komisi historii, současnost a budoucí záměr
s tímto úsekem rybářského revíru.
18. června se zástupci obce Dobšice, spolu se zástupci všech
spolků, vydali do Kutné Hory, aby zde byli přítomni slavnostnímu
vyhlášení Vesnice roku 2015. Ze silné konkurence dvaceti obcí, které
se do soutěže v rámci Středočeského kraje přihlásily, se obec Dobšice
umístila na neuvěřitelném prvním místě, za což získala 400 000 Kč.
Navíc postupuje do celorepublikového kola, které se uskuteční v září
a je potřeba se na něj náležitě připravit, aby v tvrdé krajské
konkurenci obstála.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát Vám příjemně
strávené letní měsíce, krásnou dovolenou, zajímavé či adrenalinové
výlety a rybářům mnoho významných úlovků jak při lovu sumců,
tak i ostatních druhů ryb.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Tým silničních motocyklů Sány
Český road racingový závodník Marek Červený v týmu AAB
Racing jede letos sezonu snů. Každý závod bez ztráty květinky
s výbornou bilancí vítězství v každém závodě.

Výborně rozjetou sezonou má nakročeno k velkým úspěchům a to.
nejen na domácí scéně, ale především v evropském road racingovém
šampionátu IRRC, ve kterém jede už druhou sezonu a po 4 odjetých
závodech vede průběžné pořadí bez ztráty bodu.

První místo celkového hodnocení i v MMČR potvrzuje letošní
nadvládu tohoto závodníka. Nepředbíhejme ale, jsou to závody a
stát se může cokoliv. V polovině srpna se opět celý tým AAB Racing
a doposud neporažený Marek opět představí na nejkrásnější trati v
Hořicích. Přijeďte se podívat a podpořit nás v cestě za historickým
úspěchem.
Luboš Bulíček – člen týmu
- 16 -

Činnost hokejového mužstva Sány
Letošní úspěšnou sezónu jsme zakončili jak posledním zápasem,
tak i kulturně-společenskou akcí, která proběhla za účasti hráčů,
fanoušků i sponzorů v sánské hasičárně.

Večer gradoval díky fanouškům,
kteří nečekaně dekorovali hráče HC
Sány za dosažené druhé místo.
Krásné skleněné medaile a pohár
nás mile potěšily, a proto bychom
chtěli touto cestou ještě jednou
všem, kteří se podíleli na ocenění,
poděkovat. Už teď se těšíme na další
sezónu, která začne během října na
zimním stadionu v Poděbradech, a
zveme tak všechny příznivce a věrné
fanoušky na naše utkání.

kapitán mužstva Honza Hanuš
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
jarní měsíce v MŠ jsou již minulostí, ale děti mají měsíc duben,
květen i červen spojený s velkým množstvím zážitků.
V měsíci dubnu se konalo v MŠ společné vyrábění rodičů a dětí.
Děti si za pomoci maminky, tatínka navlékaly dle vlastní fantazie
korále na krk nebo náramek. Hotový výrobek si děti odnesly domů.
Rodiče dostali malou odměnu jako poděkování, že si našli čas
společně výtvarně tvořit se svými dětmi.
I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s MŠ Jestřábí
Lhota. Koncem května jsme jeli na společný výlet do ZOO Jihlava.

Svou velikostí je tato ZOO vhodná pro děti předškolního věku
a zvířat k vidění tu bylo mnoho. Děti zde měly možnost vidět
i doprovodný program – naši dravci. Nad hlavami všem létali
postupně různé druhy dravců žijících u nás v České republice.
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Také ve školce proběhla
1. června návštěva canisterapeutů se svými psy.
Canisterapie, tím se rozumí
léčebný kontakt psa a
člověka a vyvolání dobré
nálady kde je jí potřeba.
Slavnostní atmosféru děti prožívaly v neděli 7. června při vítání.
občánků a rozloučení s předškolními dětmi na OÚ Sány. Ve školním
roce 2014 – 2015 bylo v MŠ 11 předškolních dětí. Z tohoto počtu
nastoupí v září povinnou školní docházku 5 dětí. Čtyři dívky a jeden
chlapec si převzali od OÚ Sány dárky, které při docházce do ZŠ
určitě využijí. První šerpu ve svém životě dostaly děti od pana
starosty Ing. V. Macury, když všem přítomným v obřadní místnosti
předvedly svoje znalosti. Poděkování patří i rodičům, kteří přišli
s dětmi na nedělní slavnost. Setkání s rodiči se v MŠ uskutečnilo i

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

před prázdninami. Všichni přítomní nejprve shlédli pásmo tanců .
a básní s tématem ,,koťata.“ Následoval táborák s opékáním buřtů.
V závěru příspěvku přeji všem čtenářům, aby v období prázdnin.
nebo dovolené načerpali co možná nejvíce krásných zážitků.
Ivana Jedličková ředitelka školky.
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Krásné prostředí,
posezení s občerstvením
a také mini zoo
u obecní hospůdky
Vlachovka.

Obyvatelé
Narození:
1.6. Hedvika Vorlíčková ul. Dobšická
čp. 119
25.6. Barbora Tomášková ul. Jana Čapka čp. 291

Přistěhoval se: Kamil Hrouda

ul. Boženy Němcové čp. 275
Ivona Procházková matrikářka OU
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Nová zástavba v Sánech

Ulice Jana Čapka ze Sán

U Cidliny.
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Hospodářské a strojní družstvo vybudovalo již v roce 1906
vlastní elektrárnu a rozvod po vsi. Dne 13. srpna 1906 se mlátilo
poprvé pohonem elektřinou u p. Františka Bartáka. Motor na
nasávaný plyn poháněl generátor na stejnosměrný proud, ve dne
napájel spotřebiče a baterie, v noci byl odstaven a svítilo se z baterií.
U motoru pracoval strojník Josef Vondrák. Protože se výroba
proudu nevyplácela, byla obec v roce 1912 napojena na Kolín
(tam postavil František Křižík v letech 1911-1912 parní elektrárnu)
a vlastní elektrárna byla zrušena. V Poděbradech byla postavena
vodní elektrárna v r. 1919 a v Kolíně až v r. 1931.
Strojník Vondrák u motoru centrály na výrobu elektřiny

pšeničná mlecí stolice

Roku 1908, bylo přikročeno ke stavbě družstevního mlýna,
citelně postrádaného. Ten již byl poháněn elektřinou. Postavením
mlýna, byl umožněn i nákup pšenice a mletí veškerého obilí selského
i obchodního ve vlastním mlýně.
Družstevní mlýn, elektrárna a sušárny

- 22 -

Koncem srpna r. 1910 se začalo se stavbou záloženského domu
u rybníčka. Rybníček byl v létě při regulaci Bačovky upraven a
vydlážděn.
Zdroj ze sánské Farní kroniky

Roku 1910 na počátku kampaně sušárna shořela, avšak byla
během krátké doby 4 týdnů znovuzřízena a pokračováno v kampani
bez větších ztrát. Mimořádnými poměry za války byla činnost
družstva značně omezena.
Roku 1917 koupilo družstvo od místní Kampeličky budovu
záložny, ve které byly umístěny úřadovny Kampeličky, pošty a dva
byty naturální. V r. 1925 byla budova pojmenovaná „Švehlův dům“.
Vzdálený dovoz všech surovin i výrobků do stanice Libněves,
dal podnět k postavení vlečky při osobní zastávce Sány, což bylo
uskutečněno v roce 1918.

Pokračování příště
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Námět na výlety o prázdninách

Večerní procházky s Bílou paní po Poděbradech pořádá divadelní
spolek Jiří od 19. června od 21 hodin každý pátek, sraz bude u
květinových hodin. Ochotníci v dobových kostýmech provedou
zájemce po kolonádě a na zámku zhlédnou scénku objevení pramene.
Zábava pro děti i dospělé na
celý den PARK MIRAKULUM.
Množství herních prvků, kontaktní
a lesní zoo, několik tobogánů,
jízdy úzkolejnou parní železnicí i
ve vojenských obrněných vozech.
Provozní doba červen až srpen
každý den od 10.00 – 18.00 hod.
Kolínská řepařská drážka byla nově prodloužena až do Býchor..
Odjezdy o prázdninách: 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15.
Jízdní řád:
11. - 12. 7. parní provoz,
18.- 19. 7. dieselový provoz
25. - 26. 7. parní provoz,
1. - 2. 8. dieselový provoz
8. - 9. 8. parní provoz,
15.-16. 8. dieselový provoz
20. - 23. 8. parní provoz,
29.- 30. 8.
parní provoz
Plavby lodí Král Jiří
Jízdní řád: Poděbrady 11.00 – Cidlina 11.30 – Poděbrady 12.00,
Poděbrady 12.30 – otočka v Kovanicích – Poděbrady 13.30,
Poděbrady 14.00 – Cidlina 14.30 – Poděbrady 15.00,
Poděbrady 15.30 – otočka v Kovanicích – Poděbrady 16.30,
Poděbrady 17.00 – Cidlina 17.30 – Poděbrady 18.00.
Máte rádi středověk? Krčma Dětenice nabízí středověké.
speciality, jí se rukama a personál obsluhuje v dobových kostýmech
s poněkud drsnou staročeskou mluvou. V nabídce je černé i světlé
Dětenické pivo i středověký program: tanečnice, fakír, šermíři atd.
Otevřeno o letních prázdninách každý den od 11.00 – 23.00.
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