Sánský zpravodaj
Místní občasník
16. října 2017 Ročník 14 číslo 4/2017 cena 10 Kč

Dříve a nyní: Stará hospoda rok 1914 a rok 2014 Společenský dům

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny srdečně pozdravil při příležitosti
vydání dalšího, letos již posledního čísla našeho oblíbeného obecního
zpravodaje. Věřím, že se v něm dočtete mnoho zajímavého z dění
v naší obci a okolí a každý zde najde to, co ho zajímá.
Rád bych vás všechny při této příležitosti informoval o věcech, na
kterých v současné době pracujeme a které připravujeme.
Možná jste si již všimli, že byly zahájeny práce na rekonstrukci
veřejného osvětlení. Při rekonstrukci bude provedena výměna
elektroinstalace uvnitř stožárů veřejného osvětlení a bude
provedena výměna stávajících svítidel za nová v provedení LED.
Led svítidla, která byla doposud používána, budou umístěna na
stožáry v ulici Bačovská. Rekonstrukci provádí společnost SATHEA
VISION, s.r.o. a byla na ni získána dotace z Ministerstva průmyslu
a obchodu ve výši 452 830 Kč z programu EFEKT 2 pro rok 2017 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Rekonstrukcí by mělo dojít k úspoře elektrické energie o cca 13
MWh za rok, čímž by měla být snížena produkce oxidu uhličitého
o 45 tun za rok. Rekonstrukcí tedy dojde k úspoře finančních
prostředků Obce Sány a bude ušetřena i příroda snížením produkce
jednoho z hlavních skleníkových plynů. Věřím, že obec bude i lépe
osvětlena. Rekonstrukce by měla být hotova do listopadu tohoto roku.
Další věcí, která by měla být v nejbližší době zahájena, je
odbahnění a oprava břehů Rybníčku u hasičárny. Zde se objevily
určité komplikace s nečekaně silným přítokem vody z podzemních
pramenů nacházejících se v Rybníčku. Přesto věřím, že si s touto
věcí zhotovitel, jímž je I. Kamenická stavební a obchodní společnost,
poradí. Současně bude vyčištěno i koryto Bačovka od Rybníčku ke
hřišti. Na tuto akci jsme získali dotaci od Ministerstva zemědělství
z programu 12929 Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích ve výši 668 000 Kč.
V neposlední řadě bych vás rád seznámil s tím, že obec vykoupila
pozemky za hřištěm až k Haldě v rozsahu 35 800 m2. Jedná se o
pozemky určené v Územním plánu obce pro výstavbu rodinných
domů. Jedná se o poslední ucelené území v obci, kde je možno ještě
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stavět. V současné době pracujeme na geodetických pracích a studii,
abychom mohli přistoupit k projektové přípravě. Na jaře příštího
roku bychom rádi provedli zasíťování, abychom mohli v druhé
polovině roku začít s prodejem stavebních pozemků. Mělo by jich
zde být cca 35 a minimálně 1 000 m2 veřejných prostranství
osázených zelení. Věřím, že vše proběhne ke spokojenosti nás všech,
včetně majitelů sousedních nemovitostí. Není naším úmyslem
provádět věci, které by měly být v rozporu s potřebami kterýchkoli
našich spoluobčanů. Proto, až budou připraveny nějaké návrhy
řešení tohoto území, rádi je budeme konzultovat s každým, kdo o to
bude mít zájem.

Peníze získané z prodeje, zde vzniklých stavebních parcel,
bychom rádi využili k rekonstrukci a dokončení místních komunikací,
které to potřebují, samozřejmě ve spojení s příslušnými dotacemi,
pokud se nějaké nové objeví.
Děkuji za pozornost a přeji příjemné čtení.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Polnochrčická neckiáda proběhla 29. července. Po 31. tuto akci
pořádala obec s dobrovolnými hasiči a počasí jim přálo.
Venkovní posezení s cimbálovou muzikou se konalo 29. července
v Obecní restauraci v Opolanech, bylo připraveno mnoho pochoutek.
Sjezd rodu Steklých se uskutečnil už potřetí v Žehuni v areálu
kostela sv. Gotharda 29. července, zpřístupněna byla i kostnice.
Organizátor Petr Steklý nechal zhotovit bílé košile s vyobrazením
rodového znaku. Zúčastnilo se celkem 168 osob z rodu Steklých.
U Osečku obsadili louku technaři snad z celé Evropy (odhady
činily 5-6 tisíc. Od pátku do neděle 28. – 30. července bylo často až
v Sánech slyšet technohudbu. Bez povolení bylo na louce u dálnice D
11 poblíž 35 km instalováno 10 stage se silnými reproduktory a světly,
ale bylo postaráno i o občerstvení i WC a po akci o úklid. Pro veliký
dunivý hluk se místní v blízkém okolí dvě noci moc nevyspali. Policie
akci monitorovala, vyzývala k ukončení akce, ale raději nezasáhla.
Obec Žehuň s místními hasiči pořádali 19. srpna od 13:00 hod.
oslavy 880 let založení obce a 135 let JSDH Žehuň. Byla předvedena
hasičská technika okolních obcí, konaly se projížďky lodí po rybníku,
ukázka zásahu při požáru a pro děti dovádění v hasičské pěně. Také
byl postaven skákací hrad (has. auto), sehrána pohádka a nechybělo
ani občerstvení. Večer k tanci i poslechu hrála skupina ROCKETA.
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Obec Opolany zajistila 19. srpna promítání na místním hřišti.
Letní kino promítalo od 21:30 hod. českou komedii Špunti na vodě.
SDH Košík pořádal 26. srpna „Traktoriádu“ a sraz historické
techniky. Proběhly traktorové soutěže i soutěže pro děti, dopoledne
hrála kapela Příchvojanka a od 13.00 hod Veselka Lad. Kubeše.
Obec Dobšice a Sbor dobrovolných hasičů v Dobšicích pořádali
2. září na místním hřišti oslavu 130. let založení sboru. Proběhla
ukázka hasičské techniky a soutěžní družstvo předvedlo požární
útok. Pan Votava s koňským spřežením vozil po obci a nechybělo
občerstvení. Večer k tanci hrála skupina „Na chlupy voskem“.

Akce Velkoosecká brázda proběhla 16. září, také ze Sán přijelo se
svými již historickými traktory rovněž několik účastníků.

Svatováclavské vinobraní se konalo 29. září - 1. října v zahradním
centru Parkon Libice n/C již po osmé. Proběhly oslavy konce léta,
výstava hroznů i lisování, a také ochutnávka burčáku.
Pod kopcem Oškobrh proběhla 30. září „Oškobržská zpátečka“.
Tato charitativní akce pro fond KRTEK byla určena pro všechny
věkové kategorie, část trati bylo zdoláváno popředu a část pozadu.

Kultura
Stanování na hřišti v Sánech pro děti a rodiče proběhlo ve dnech
14. -16. července s bohatým programem. Děti si užily plno soutěží,
jezdily autíčky, na rybníku na kanoi, u táboráku zazněla kytara,
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viděly letní kino, pohádku všem zahrálo divadélko Kůzle a maminky
připravily občerstvení. Všichni si užili táboření za pěkného počasí.
SDH a TJ Sány pořádaly na hřišti zábavu 25. září, hrála kapela
Vendetta a předkapela DAY OF ADDICTION. Zájem byl docela
slušný (přes 90 platících).
Pro nepřízeň počasí bylo další plánované stanování ve dnech
1. -3. září na hřišti v Sánech pro děti a rodiče bohužel zrušeno.
Veselé ukončení prázdnin pořádala Obec Sány 2. září. Pro děti
byla připravena cesta lesem s dvěma loupežníky a plnění úkolů:
stavění domečků pro skřítky, foukání balónků ad. Na hřišti si děti
zastřílely ze vzduchovek, kreslily, vystřihovaly a dostaly občerstvení.
Autobusový výlet na Karlštejn,
do muzea betlémů a do rodinného
pivovaru Berounský medvěd
pořádala Obec Sány dne 23. září.
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Želviáda na Cidlině u splavu 7. října
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Činnost SDH
Stanování na hřišti v Sánech pro děti s rodiči se
konalo 14. – 16. července. S přípravou akce pomáhali i naši členové.
Požární poplach byl vyhlášen 8. srpna o půlnoci, u bývalé
hospody na Kolajích hořel kontejner s papírem, naši hasiči byli
okamžitě přichystáni s tatrou vyjet, ale operační středisko je těsně
před výjezdem odvolalo (JHZS Poděbrady požár rychle zvládla).
Na oslavě 130. let SDH v Dobšicích nás 2. září s tatrou zastoupili
tři členové. Předvedli techniku a doplňovali vodu do kádě při ukázce
požárního útoku.

Zkušební odčerpávání rybníčku dne 15. září před plánovaným
vybagrováním.

Želviáda proplula Sány 7. října, všichni, kteří splouvali na lodích
nebo raftech Cidlinu i přihlížející, se měli možnost občerstvit u
splavu. Naši členové připravili při hudbě občerstvení i ohřátí u ohně
a zajistili bezpečné sjíždění jezu (jednoho vodáka museli zachránit).
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
I v nové sezóně pokračuje naše spolupráce se
sousedními Opolany na rozvoji fotbalového dění v obou
vesnicích. Jediná změna, která nastala je v mládežnických
kategoriích, kde dochází ke změně názvu, a to na CFA
(Cidlinská fotbalová akademie). K tomuto kroku jsme dospěli z
důvodu seskupení dětí z okolních vesnic, a také k snazšímu získávání
prostředků od státních organizací.
Začátek nového ročníku okresních soutěží zatím moc nevychází
A mužstvu, které je se svými nevyrovnanými výkony ve druhé
polovině tabulky. Ani poslední zápas na domácí půdě nedopadl pro
domácí družstvo dobře, kdy prohrálo vysoko se Slovanem Poděbrady.
Naopak B mužstvu se vstup do podzimních zápasů povedl a v
současné době se nachází v horních patrech tabulky své skupiny.
Dorostu se po loňském premiérovém ročníku již tolik nedaří, ale
je to dáno především odchodem některých hráčů do mužské kategorie.
Žáci mají soutěž rozehranou celkem úspěšně a v polovině zápasů
jsou na pěkném čtvrtém místě.
Garda Sány odehrála do této doby pouze tři zápasy, z toho dva
venku a jeden na domácím hřišti s bilancí dvou porážek a jedné výhry.
V rámci údržby sportovního areálu jsme provedli na hřišti
provzdušnění trávníku, které se nám osvědčilo při jarní úpravě.
Stav hrací plochy se po těchto zásazích viditelně zlepšil. Dále byla
na připravenou betonovou desku instalována nová plechová garáž,
která bude sloužit na uskladnění dřeva a sportovního materiálu.

Na závěr bych chtěl všem mužstvům popřát do druhé poloviny
soutěží mnoho úspěchů a více vítězství na naší straně. Budeme rádi,
pokud nás při našich zápasech přijdete povzbudit.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
V červnu a červenci jsme se věnovali sekání
trávy, krmení ryb v chovných rybnících, odchovu
amura Am1, které jsme následně slovili
v celkovém počtu 2 000 ks o velikosti 10 - 13 cm, následně byl amur
nasazen na rybník Badra. U malého rybníčku ,,Výtěráku“, kde jsme
měli amura nasazeného, jsme řešili problém s ucpáním odtokové
trubky, s jejímž pročištěním nám pomohl pan Ondřej Bičiště ze Sán,
kterému bych chtěl za tuto pomoc poděkovat.
V srpnu 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.
Dále jsme museli dát do opravy elektrické čerpadlo, které jsme
nutně potřebovali na zářijový výlov Nádrže.
Dne 30. září se konal výlov Nádrže v Sánech. Sloveno bylo celkem
700 ks kapra K2, 250 ks kapra K3 a 220 ks štiky. Z větší části byl
výlovek vrácen zpět do rybníka jako násada na další hospodářský
rok. Část byla převezena a vysazena na Libněveské rameno a štika
byla rozvezena mezi obce Žehuň a Dobšice. Na začátku října proběhlo
uložení krmné pšenice, která bude sloužit jako krmivo pro další
hospodářský rok na chovných rybnících.

Rybářský i kalendářní rok se nám pomalu chýlí ke svému závěru,
a tak všem rybářům přeji ke konci rybářské sezóny mnoho hezkých
podzimních zážitků, ať už při lovu dravců nebo při pouhých
toulkám naším revírem, který se právě na podzim obleče do
pestrobarevného šatu.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Tým silničních motocyklů Sány
„Hulín Brotherly road racing team“
Další závod po Těrlicku se jeli Radvanice u Ostravy (22-23.7) což
je velmi nebezpečný závod v našem kalendáři mistrovství České
republiky. Po bratrově pádu právě ve zmíněném Těrlicku jsem ani
nevěděl, jestli se Radvanic zúčastním. Nakonec jsme celý tým včetně
Martina vyrazili na velmi důležitý závod, protože jsem mohl
v celkovém bodování mistrovství České republiky skončit na 3. místě.
V závodě jsem si po velkém souboji vyjel 3. místo a tím jsem si
potvrdil celkové 3. místo v Mistrovství ČR z čeho máme celý tým
obrovskou radost.

Poslední závod letošní sezony byly naše domácí Dymokury.
Bohužel se bratr (Martin) ještě nemohl pro svou zlomenou nohu
zúčastnit. V pátek, kdy jsme měli vyjíždět do Dymokur, tak celý den
pršelo, což je vždycky nepříjemná záležitost. Do sobotních tréninků
se počasí umoudřilo a mohli jsme vyjet na suchých pneumatikách.
V prvním tréninku jsem překvapivě skončil na 1. místě, takže jsme
do druhého tréninku nastupovali s tím, že by bylo dobré udržet
první řadu, a to se nám nakonec podařilo 2 místem na startovním
roštu a s tím jsme byli velmi spokojení. Do závodu se mi podařilo
dobře odstartovat, což je jeden z dobrých předpokladů k dobrému
závodu. Hned po prvním kole jsem se držel na třetím místě a to se
podařilo udržet až do konce závodu, z tohoto výsledku na našem
domácím podniku jsme měli velkou radost.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří nám v našem závodění
pomáhají: RSTmoto.cz, Kroon oil, Oldtimerkarosserie Hulín, Obec
Sány, Moto-pneu.cz, Pohonné hmoty Mikšovský, SutrTech (Michal
Čáp) stavěl naše motocykly a v neposlední řadě Petru Koštálovi za
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dlouholeté zkušenosti a rady. Velké poděkování patří našemu
celému týmu, bez kterého by to nešlo, a moc nám to na závodech
ulehčují (přítelkyně, Honza Podlipný, náš táta, Václav Macura a
kamarádi, kteří nás přijedou podpořit.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi

Činnost hokejového družstva Sány
Soutěž o Poděbradský pohár
Hokejová sezóna 2017-2018 byla zahájena
a v úvodním zápase jsme se utkali s HC Hornets
a vyhráli 7:6 po urputné brankové přestřelce. První tři cenné body
jsme nad soupeřem, který skončil v loňské sezóně na pátém místě,
dokázali vybojovat v poslední minutě zápasu. V tomto ročníku se
utkáme s celkem osmi týmy a počet kol bude ještě upřesněn. Věříme,
že letošní sezóna bude pro nás úspěšnější, než ta loňská. Tímto chci
jménem celého mužstva HC Sány pozvat všechny fanoušky hokeje
na naše utkání, hrajeme na zimním stadionu v Poděbradech. Rád
bych poděkoval i našim stálým a skvělým sponzorům (obec Sány,
AAB Bulíček), bez kterých bychom tuto soutěž těžko odehráli.
Jan Hanuš kapitán mužstva
Další
utkání:

Ne 22.10. 19:30 hod HC Sány - HK Běchovice
Ne 29.10. 15:00 hod HC Tsunami - HC Sány
So 4.11. 11:15 hod HC Sány - HC Pátek
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
podzim nám všem ukazuje svoji paletu barev a plody na
zahrádkách, polích a stromech dozrály nebo ještě dozrávají. To vše
je námětem her a činností pro chlapce a dívky v mateřské škole.
Z nasbíraných listů, semen, z ovoce a zeleniny děti vyrábějí různá
strašidla, zvířátka, mořské živočichy, atd. Jak vidíte na přiložených
fotografiích, jejich výrobky jsou opravdu zdařilé a zdobí nám
chodby ve školce.

Koncem října znovu vyzdobíme dýněmi také školní zahradu.
Letošní rok byl na dýně úrodný a ochotní občané ze Sán, Oškobrhu
a Dobšic nám velké množství dýní darovali. Děti z nich v rámci
dýňového týdne vytvoří obličeje nejrůznějších tvarů a vzhledů.
Možná, že se jich budete i trochu bát, až pojedete kolem MŠ a
strašidlům budou ve tmě svítit velké zuby a zamračené oči. Téma
strašidla se objeví i na společné akci pro rodiče a děti, která se bude
konat v podvečerních hodinách dne 31.10.2017. Tentokrát nebudeme
hledat pouze strašidla, ale i draka, který k podzimu rozhodně patří.
Podzimní plody se děti učí také zpracovávat v kuchyni. Hra: ,,Na
kuchaře“ nesmí při dopoledních činnostech v mateřské škole chybět.
Rodiče ochotně spolupracují a dávají dětem potřebné ingredience.
Naši malí kuchaři zkoušeli připravit dobrotu z brambor. Děti si
nejprve očistily brambory a potom je krájely na tenké plátky. Ty
následně pokládaly na omaštěný plech, posolily a daly péct. Vůně
pečených brambor se linula po školce, a že to byla dobrota, o tom
nás přesvědčily prázdné talíře. Společně se chystáme i na pečení
jablkového nebo dýňového koláče.
Určitě budete souhlasit s tím, že k životu nepatří pouze jídlo, ale
důležitý je i pohyb. Mateřská škola Sány se tento letošní rok zapojila
do projektu: ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Projekt
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je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst
a obcí ČR. Účast na projektu je dobrovolná. Záměrem je brát pohyb
jako každodenní potřebu dětí, podpořit aktivní sportování, radost ze
splnění úkolů. Učit se překonávat překážky a zdokonalovat
pohybové dovednosti.
Od začátku školního roku je v mateřské škole zapsáno 24 dětí −
14 dívek a 10 chlapců. Devatenáct dětí je ze Sán a ostatní jsou z okolí.
Na závěr bych chtěla všem doporučit krásnou podzimní procházku
za příznivého počasí.
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé
Sňatek uzavřeli:

1. 7. Alena Šamšová
Jakub Šembera

ul. B. Němcové čp. 219
Číněves

Přistěhovali se:
Jana Léblová
Sabina Vaníčková

ul. Dobšická čp. 149
ul. Dobšická čp. 149

Odstěhovali se:
Kateřina Brožíková ul. Dlouhá
Mária Lejsková
ul. Krátká
Jiří Paroulek
ul. Krátká

čp. 179
čp. 99
čp. 109

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
18.7. pí Oldřiška Kudrásviliová ul. Bačovská čp. 72
24.7. p. Vlastimil Rezek
ul. B. Němcové čp. 193
7.8. p. Josef Kocner
ul. Dlouhá
čp. 148
10.8. pí Alena Rapsová
ul. Dobšická
čp. 83
27.8. pí Irena Vondráková ul. 9. května
čp. 222

ve věku 69 let
ve věku 90 let
ve věku 79 let
ve věku 83 let
ve věku 69 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování o škole v Sánech

uč. Emilie Kůtková r. 1970 foto zapůjčila J. Skalová (Mojžíšová)

uč. Marie Valchová r. 1971 foto ze školní kroniky
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Budova školy před opravou r.1972
Generální oprava školy proběhla v r. 1972-73 nákladem vyšším
než 1 milion korun. Byly sníženy 4 metrové stropy, vyměněny podlahy,
okna, dveře, sociální zařízení a zřízeno nové ústřední topení. Byl
zrušen byt učitele a vybudována nová školka, kuchyň a jídelna.
Také se zaskvěla nová fasáda. Odpracováno bylo přes 15 tisíc hodin.

uč. Emilie Kůtková r. 1974 foto zapůjčil Jaroslav Beran
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Pozvánka na kulturní akce pořádané Obcí Sány:
3. prosince od 17:00 hod v kostele sv. Ondřeje zahájení Adventu s
rozsvícením Betlému, 8. prosince od 16:30 hod Mikulášskou nadílku
pro děti na sánském hřišti a 10. prosince od 14:00 hod „Posezení s
dříve narozenými“ při muzice ve Společenském domě.
Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou nabízí
Ročník 16 „Libický divadelní podzim 2017“
v kulturním domě v Libici nad Cidlinou
SO 23. 9. od 19.00 h „Nevěsta k pohledání“ - komedie
DS Vojan Libice nad Cidlinou
NE 24. 9. od 15.00 h „Měla babka čtyři jabka“- pohádka
DS Vojan Libice nad Cidlinou
NE 22.10. od 15.00 h „Cirkus“ prvky černého divadla
DS J. K. Tyl České Budějovice
UT 24.10. od 09.00 h „Jak si hrají tatínkové“ - pohádka
i v 10.30 h Divadlo Drak Hradec Králové
ST 25.10. od 9.00 h „Makový mužíček“ - pohádka
Divadlo Drak Hradec Králové
SO 11.11. od 15.00 h „Není drak jako drak“ - tři pohádky
Divadýlko Kuba Plzeň
SO 11.11. od 18.00 h „S úsměvem nepilota“ - kabaret
Kočovné divadlo AD HOC
SO 2.12. od 15.00 h „Pohádky do hajan“ - pohádka
DS Vojan Libice nad Cidlinou
SO 2.12. od 19.30 h „Alelujá, svatá Nituš!“ - opereta
DS Jirásek Nový Bydžov
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Upozornění na Nový lesní zákon
Legislativní rada vlády ČR schválila 23. 2. 2017 změnu zákona č.289/1995 sb.

Podle § 19 odst. 1 lesního zákona platí, že každý má právo vstupovat
do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní spotřebu lesní plody
a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat,
nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě
nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Při vstupu při honě hrozí až 30 000 Kč.
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Informace pro občany:
Přestože je neustále
upozorňováno na zákaz
házení klacků, roští atd.
do kontejnerů, stále se
někteří lidé snaží, o to aby
kontejnery na trávu
zmizely ze svých stanovišť,
a všichni budou nuceni
vozit trávu až do sběrného
dvora a jen v sobotu v
určený čas. Ukázka toho
co je někdo schopný hodit mezi trávu (celou tuji i s kořenem).
Tyto větve někdo naházel do kontejneru u hasičárny dne 11.10.2017
v podvečerních hodinách.

Velké obtíže způsobují někteří občané čističce splaškové vody!
Opět upozorňujeme, že do odpadu je zakázáno házet zbytky jídel,
mastnoty, slupky od brambor, mastné látkové ubrousky atd. (tyto
věci způsobují závady čerpadel na čističce). Také je zakázán svod
dešťové vody do vakuové kanalizace, přesto to někteří lidé nedodržují
a neuvědomují si, že jim hrozí pokuta! Očekáváme rychlou nápravu.
Také je nezbytné občas kontrolovat jímku, zda nesyčí, či v ní není
naplavený hrubší odpad. Případné závady hlaste na tel. 776272444.
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