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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Děti se vrátily do
školních lavic a my ostatní jsme se vrátili z dovolených, odpočinutí
a s načerpanými novými silami. Ráda bych všem našim školáčkům
základní školy a i ostatním studentům do nového školního roku
popřála krásné chvíle strávené ve školních lavicích a hodně úspěchů
v tomto školním roce.
O letošních prázdninách se děti s rodiči zúčastnily stanování na
místním hřišti. Společné opékání buřtů, příprava společného oběda,
stezka odvahy lesem ve večerních hodinách, soutěže a autíčka,
koloběžky, míče, skákací hrad a jiné herní prvky, které nám
zapůjčila společnost MAZ Zálabí, se všem zúčastněným líbilo.
V sobotu večer během stanování proběhlo na hřišti i promítání
filmu „Ženy v běhu“. Promítání dalšího filmu „Bohemia Rhapsody“
se uskutečnilo 23. srpna. Velká účast na obou filmech svědčí o vašem
zájmu a tak se můžete těšit na další promítání i v příštím roce.
Prázdniny byly zakončeny dnem „Rozloučení s prázdninami“,
kde děti zhlédly dětské představení „Kufr plný pohádek“ od
společnosti Divadlo na cestách.
První víkend v září se již po druhé pořádal na místním hřišti
„Guláš fest“, kterého se zúčastnilo deset soutěžních družstev. I přes
nepříznivé deštivé dopolední počasí se soutěž vydařila. Všichni
návštěvníci si mohli užít krásné odpoledne zpestřené soutěžemi
družstev a ochutnávkou různých gulášů. Všechny byly dobré, ale
vyhrát může pouze jeden. Tímto chci poděkovat p. Luboši Bulíčkovi
a p. Jiřímu Černému, kteří celou akci zajistili, ale i ostatním, kteří
přišli pomoci. Děkuji!
V červenci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele „Projektové
dokumentace - výstavba 32 RD – II. Etapa“. Na základě komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek zastupitelstvo obce Sány
schválilo společnost „Flexum Trade a.s. Praha“. Termín vyhotovení
projektové dokumentace je do 31.12.2019. Poté nás čeká stavební
povolení a výběrové řízení na zhotovitele.
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Z důvodu úpravy a opravy objektu úřadu Obce Sány byla
stejnou společností vyhotovena i projektová dokumentace na tuto
akci. V současnosti probíhá stavební povolení. Se započetím prací
obou akcí se počítá v příštím roce za předpokladu finanční podpory
formou dotací.
Z důvodu opoždění dodávky objednaného stavebního materiálu
na sběrná místa v obci se termín vyhotovení opozdil. V dnešní době
je již dokončeno sběrné místo v ulici Bačovská a práce na
vybudování nového sběrného místa v rohu hřbitova pokračují.
Termín dokončení se počítá do 31.10.2019.
Jako každý rok, pomalu, ale neodvratně se blíží období adventu
a vánočních příprav. Abychom nezapadli do stereotypu, rozhodli
jsme zahájit adventní období trochu jinak. I v letošním roce bude
rozsvěcen vánoční stromeček a postaven betlém u místního kostela
sv. Ondřeje. Místo vystoupení dětí MŠ a koncertu v kostele se bude
dne 7.12.2019 konat v „Kulturním domě“ od 18.00 hodin adventní
koncert folkové skupiny „KANTOŘI“ s názvem „Dobrý večer Tobě
– adventní a vánoční písně různých národů“. V měsíci listopadu
proběhne vánoční tvoření svícnů a adventních věnců. Mikulášská
nadílka pro děti bude připravena na sánském hřišti a „Setkání s
dříve narozenými“ příjemně uplyne při muzice ve Společenském
domě. O všech akcích budete včas informování vyvěšením plakátů,
na webových stránkách obce i přes aplikaci „Česká obec“.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli na opravu a
obnovu provozu renesančních zvonů v místním kostele sv. Ondřeje.
Veřejná sbírka„Zvony pro Sány“ stále pokračuje.

Přeji Vám hezký podzim s trochou sluníčka, ale i trochou tolik
potřebného deštíčka.
Marie Žďárská - starostka obce
-3-

Zprávy z naší obce
Byla dokončena oprava zídky pod plotem u školky.

Již je hotovo rozšíření plata na přidané kontejnery u hasičárny.

Probíhají práce na umístění kontejnerů na odpad
v místě bývalé skládky hřbitova.
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Zprávy z okolí
V Obecní restauraci v Opolanech zahrála 6. července Cimbálová
muzika Michala Horsáka písničky z Moravy, Čech a Slovenska.
Proběhlo grilování a k pití bylo kromě jiného i kvalitní víno.
Obec Opolany pořádala 20. července na fotbalovém hřišti letní
kino. Byl promítán film Po čem muži touží. Promítl TS Production.
Restaurace Cidlina na soutoku připravila na 20. července
zajímavý hudební program, nejprve se představil Roman Beny
Beneš a později zazpíval rockový zpěvák Aleš Brichta.
V Dobšicích na hřišti byl pořádán ve dnech 20. - 21. července .
HELP CUP - Tuningový sraz - sraz veteránů pro Žanetku. Zábava
se konala s muzikou a Auto neon show. Výtěžek charitativní sbírky
byl věnován Žanetce a jejím rodičům.
Polnochrčická neckiáda se konala již po třiatřicáté 27. července,
tentokrát jako Pirátská neckiáda. Po průvodu bylo připraveno
lovení perel i zlata, tetování, bludiště, skluzavka a další. Zahrála
kapela Mára a Pája a také Bona sax, zatančila skupina Chrtky + muži.
Jáma Sport Bar ve Velkém Oseku pořádala 16. srpna zábavnou
TRAVESTI SHOW techtle mechtle a kočky v pořadu.
Obec Opolany pořádala 17. srpna na fotbalovém hřišti letní kino.
Byl promítán rozmarný film Ženy v běhu. Promítal TS Production.
Zahradní centrum Parkon pořádalo od 6. do 8. září oblíbenou
výstavu melounů, tedy Melounobraní. Zájemci mohli ochutnat
několik druhů melounů a také si prohlédnout podzimní výstavu květin.
Motel u jezera ve Velkém Oseku pořádal 7. září Dožínky
s bohatým programem. Zahrály skupiny: Six pastels, Krásné nové
stoje, Simulante banda, Gamba blues band, Záviš Prasákův gang,
Kriminal Roman, Losutřinos Buesbery.
Čtvrtý ročník běhu pro nadační fond Krtek Oškobržská zpátečka
proběhl 21. září odpoledne. Běžely se 4 kategorie děti do 10 let i do
15 let, ženy, muži a nakonec všichni ostatní. Nechybělo občerstvení.
Zahradní centrum Parkon pořádalo od 20. do 22. září
Svatováclavské vinobraní. Nabízen byl burčák a vína z Tasovic.
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Kultura
O prázdninách proběhlo na místním hřišti stanování pro děti
s rodiči od 12. do 14. července. Tentokrát bylo postaveno 16 stanů.
Bylo připraveno posezení u táboráku s kytarou, procházky lesem
a samozřejmě občerstvení. Děti měly radost ze šlapacích vozítek i
skákacího stanu a letní kino promítlo komedii „Ženy v běhu“ na
kterém byla hojná účast. Občas zapršelo, ale zase vysvitlo sluníčko.
Hospůdka Vlachovka pozvala 21. července všechny na nedělní
kuřecí tortilu, k dostání u udírny, na čepu byl výjimečně i Březenský
speciál Beránek IPA za příznivou cenu.
Rozloučení s prázdninami se konalo na hřišti 1. září, pro děti byly
připraveny různá vozítka, výtvarné dílny, skákací hrad, malování
na obličej a divadelní představení „Kufr plný pohádek“. Přijely
stánky se sladkostmi i se smaženými brambůrkami. Místní hasiči
přichystali lehkou pěnu, ve které se děti vyřádily. Občerstvení
rovněž připravili zastupitelé obce.
Obec Sány pořádala 23. srpna na fotbalovém hřišti letní kino. Byl
promítán film „Bohemian Rhapsody“, zajistil TS Production. Film je
oslavou rockové skupiny Queen a zpěváka Freddie Mercuryho.
Na místním hřišti proběhl 7. září druhý ročník Gulášfestu, soutěž
o nejlepší kotlíkový guláš, zúčastnilo se 10 týmů. Pro týmy proběhly
závody na lyžích a v pití piva na ex. Pro děti byly připraveny různé
hry, skákací hrad i ukázka hasičské Scanie hasičů ze Žehuně. Celý
den bylo podmračeno, ale akce se vydařila, v několika stáncích bylo
připraveno občerstvení a všichni měli možnost ochutnat guláše i
hlasovat o nejlepší, pobavit se přišlo přes 250 lidí. Poděkování
zaslouží pořadatel Luboš Bulíček s pomocníky, kteří celou akci pro
pobavení všech připravili. Večer k tanci zahrála skupina „Něco“.
Obec Sány pořádala 14. září autobusový výlet do Prahy na
Vyhlídkovou plavbu Pražskými Benátkami. Následovala prohlídka
zámku v Brandýse nad Labem. Autobus byl zaplněný a výlet se líbil.
Hospůdka Vlachovka pozvala na 5. října od 17.00 hod pro
pobavení kapelu „My(s)tři band“, v nabídce byly navíc čerstvě
smažené bramboráky i černé pivo.
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1. Gulášfest v Sánech na hřišti 7. září.
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Plavba Pražskými Benátkami a prohlídka zámku v Brandýse n/L
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Klasický nohejbalový turnaj trojic proběhl 29. června na hřišti o
pohár starosty Vaška Macury. Hrálo se o památeční poháry i věcné
ceny od pivovaru.
Přihlásilo se sedm
týmů: Klopejťáci,
Dřeváci, Negramoti,
Řízečci, Kokoti,
Lopaty aVlachovka.
Zvítězili všichni ti, kteří se přišli pobavit.

Něco málo z úžasné akce „4. Osecká brázda“ 19. srpna 2019,
přehlídka traktorů a ukázka orby. Bylo připraveno i občerstvení.
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Činnost SDH
Druhý stupeň požárního poplachu byl vyhlášen
26. července na hašení požáru obilí u staré silnice u
lesa. Požár vznikl od kombajnu při drcení slámy. Kombajn se
podařilo zachránit a rovněž přilehlý les i další plochy obilí. Ohněm
bylo zasaženo asi 4 ha obilí a okraj lesa. Zasahovalo 14 jednotek
hasičů: ze stanice Ovčáry i z Poděbrad po dvou autocisternách,
s jednou cisternou ze Žehuně, ze Sán, z Městce Králové, z Kolína,
z Ovčár, z Velkého Oseka, z Libice n/C, z Veltrub, z Kutné Hory,
z Radovesnic II. Některé se plnily i třikrát. Z rybníčku u hasičárny
doplňovali vodu do cisteren s čerpadly PS -12 hasiči z Dobšic a Sán.
Také byla využita 3 plovoucí čerpadla. Hladina rybníčku klesla asi
jen o 14 cm, po vybagrování v r. 2018 je v něm dostatečná zásoba
vody. Po ukončení zásahu byl prováděn dohled vozidlem ford transit
a nová vznikající ohniska dohašena našimi členy s tatrou.
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Na akci Ukončení prázdnin přijeli naši hasiči s tatrou i s fordem a
přichystali pro děti na hřišti sprchu i lehkou pěnu, na kterou se vždy
všechny děti velice těší.

Naši členové se pustili 8. října do oprav tatry a začali generálkou
motoru. Motor vyjmuli z vozu, rozebrali a probíhají potřebné renovace.

Josef Skála kronikář SDH Sány
- 13 -

Činnost TJ
V neděli 25. 8. 2019 začal další ročník okresních
fotbalových soutěží. První mužstvo zajíždělo k sehrání
mistrovského zápasu do Sadské, kde po slušném výkonu
vybojovalo remízu 2:2. O týden později jsme na domácí půdě přivítali
hráče z Chrástu, v tomto zápase jsme zvítězili 3:1. V dalších utkání
se nám dařilo střídavě a v současné době se nacházíme na 10. místě.
Druhé mužstvo dospělých začalo svoje účinkování ve IV. třídě o
den dříve a to domácí prohrou s Bobnicemi 3:4. Další zápas se odehrál
opět na domácím hřišti s Dlouhopolskem, který skončil výhrou v
poměru 4:0. Postavení v tabulce je zatím totožné s prvním mužstvem.
Dorostenci zajížděli v prvním kole do Sadské, ve kterém podlehli
místním dorostencům 7:2. V prvním domácím utkání poměřili síly s
mužstvem FK Litol, ve kterém brali bod za remízu 1:1. Po odehraných
sedmi kolech jsou hráči na 9. místě.
Starší žáci zahájili svoje účinkování v soutěži výhrou 8:0 nad
Slovanem Lysá nad Labem. V dalším utkání zvítězili na hřišti v
Kostelní Lhotě 10:0. Po odehraných 5. kolech jsou žáci na 4. místě.
V sobotu 28. 9. odehrála Garda Sány v Opolanech na oslavě dne
obce zápas s výběrem hráčů, kteří dříve působili v klubu.

Do konce podzimní části zbývá zhruba měsíc a tak věřím, že v
následujících zápasech naše mužstva dokážou vylepšit svá dosavadní
umístění, aby mohli v klidu přezimovat a připravit se na jarní boje.
Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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Činnost ČRS
Ke konci dubna jsme od SÚS zakoupili 30 tisíc štiky
Š0, kterou jsme měli asi 5 dnů na odchovných žlabech,
kde se rybička dobře rozplavala, rozkrmila a povyrostla
na cca 4 cm, následně jsme ji roznesli po celém revíru. Potýkali
jsme se ale i s problémy s průtokem vody přes jez na Klapce
v Žehuni, přes naše urgence a dovolím si říci až stížnosti, na
manipulaci na tomto jezu, bylo svoláno jednání s Povodím Labe,
Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou a.s., a ČRS MO Žehuň, kdy se
vše konkrétně vyjasnilo a od té doby se manipulační řád na jezu
Klapka v Žehuni dodržuje.
V květnu proběhla u sousední MO ČRS Žiželice proškolení RS,
které organizoval SÚS a školitelem byl sám předseda SÚS pan
Dušan Hýbner, proškolení se zúčastnili 4 členové RS MO Žehuň.
Dále jsme obdrželi žádost hydrometeorologického úřadu se
záměrem, na odlov tohoročních ryb el. agregátem na revíru Cidlina
1B. Také jsme lovili malý rybníček v Sánech, tzv. ,,Výtěrák“, kde
bylo celkem sloveno 5 000 ks rychleného mníka, tato ryba byla
dodána do MO Plaňany a MO Žiželice. Za odchov mníka a dalších
ryb, patří velké poděkování našemu hospodáři, panu Janu Psotovi
z Opolan, který se o rybníky a ryby v nich svědomitě stará a pečuje.
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 4 - 6 cm, následně byl
amur nasazen do revíru. 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.
V srpnu dorazili vědci z hydrometeorologického úřadu, aby
elektrickým agregátem odlovili vzorek tohoročních ryb (letos
vytřených) a zjistili, jaké druhy se na revíru Cidlina 1 B přirozeně
vytírají a v jakém počtu a následně zda jejich organismy obsahují
těžké kovy. Při samotném odlovu, byly nejvíce zastoupeny tyto
druhy – střevlička východní, hrouzek obecný a hořavka duhová.
Přesné výsledky o početnosti a samotném rozboru odlovených ryb,
budeme znát po novém roce. Všichni jste si také ale všimli, že srpen
byl z hlediska početnosti srážek, velmi podprůměrný a to se odrazilo
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i v samotném průtoku v Cidlině. Bohužel i na našem revíru došlo
k menšímu úhynu ryb, konkrétně dne 10.8. a 24.8., kdy jsme na jezu
na Badrech, nalezli uhynulé zejména dravé ryby, jako jsou sumec,
candát, bolen, okoun, ale i několik amurů a kaprů. Na místo byla
povolána veterinární správa, Povodí Labe, ČIŽP, na místě byly
odebrány vzorky vody, které jsou podrobeny rozboru. Uhynulé ryby
byly sesbírány a následně předány do kafilérie, kde byly odborně
zlikvidovány. Nevíme, zda za úhynem ryb je nedostatek kyslíku, či
nějaký jiný činitel – otrava. Každopádně ČIŽP prověří možné
zdroje znečištění vody, jako jsou čističky odpadních vod na našem
revíru či jiná zatrubnění, která ústí do Cidliny. Na výsledky šetření
je ještě brzy, ale doufejme, že tyto úhyny se již nebudou opakovat,
neboť každé ryby či jiného živočicha je velká škoda.
Je říjen a rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a
tak rybářům přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, a vám čtenářům
sánského zpravodaje mnoho zážitků z barevného podzimu.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň

Činnost hokejového družstva Sány
Začátkem října začala již 11. sezóna HC Sány.
Stihli jsme odehrát již dva zápasy, které se nám bohužel nepodařilo
vyhrát, a nenavázali jsme na loňský úspěšný začátek. Čeká nás ale
ještě celá řada zápasů, a tak uděláme vše pro to, abychom udělali co
nejlepší výsledek.
Poděbradský pohár má i letos 8 účastníků a našimi soupeři jsou
tak HC Pátek, HC Hokejky, HC Lysá, HK Běchovice, HC Tsunami,
HC Brkouni a HC Křečhořské Vosy.
Rádi bychom prostřednictvím Sánského zpravodaje pozvali
všechny fanoušky na naše utkání, která se hrají v Poděbradech.
Pozvánky budou vyvěšeny v hospůdce Na Vlachovce a na vývěsce
před obecním úřadem. Naši sponzoři jsou obec Sány a AAB Aleš
Bulíček.
Za tým HC Sány přeji krásný podzim a mnoho nejen sportovních
zážitků.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Tým silničních motocyklů Sány
„Hulín Brotherly road racing team“
Zdravíme všechny. Tak máme za sebou další sezónu a tentokrát
bez zranění, což je důležité.
Pro Petra byla letošní sezóna novou výzvou a to v přestupu do
druhé nejrychlejší třídy Supersport to jsou motocykly čtyřválcové
600 ccm s výkonem kolem 130 koní, jedeme ji na motocyklu
Yamaha R6 ročník 2015 s velkou škálou úprav proti sériovému
stavu z fabriky.
Martin letošní sezónu měl svoji motorku na velké opravě, tak si
letos od našich kamarádů stroje alespoň půjčoval, aby se alespoň
někde svezl a nevypadl úplně z ježdění.

Od letošní sezóny spolu nejedeme v jedné třídě, ale každý v jiné.
Martin by do budoucna chtěl také přestoupit, tak uvidíme, jak to vše
dopadne.
Teď na podzim už chodíme trénovat na motokrosových
motorkách s Lubošem Bulíčkem na různé tratě, abychom na
motorce seděli co nejčastěji, je to pro nás důležité.
V následujících měsících nás čekají repase motoru, podvozku a
výměna všeho potřebného a nakonec nalakování našich kapot.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, co nám pomáhají, bez vás by
to nešlo a jsme za to moc rádi. Ke sponzorům jako jsou Obec Sány,
RST moto.cz, Kroon oil, Old Timer Karoserie Hulín, underground
Riders se pro letošní sezonu přidal i Jan Souček se svojí firmou
Hydrocont, za což jsme mu velice vděční, moc děkujeme.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi
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Mateřská škola Sány
A máme tu podzim
Prázdniny jsou za námi, ale nebyly to dva měsíce zahálení.
Máme vymalováno, nové podlahové krytiny v obou hernách a
konečně jsme se dočkali nového nábytku. Velké díky patří OÚ Sány,
zaměstnancům MŠ za odvedenou práci při stěhování a úklidu a paní
ředitelce, která se snaží renovovat a modernizovat prostředí ve školce.
Když se chce, tak to jde.

Podařilo se nám zrealizovat projekt nazvaný „Spojení s
přírodními živly – přírodní zahrada v MŠ Sány”. Každý si jistě
všiml změn, které na zahradě nastaly. Byl srovnán terén a oset
trávou, vysázen živý tunel a domeček z vrbového proutí, dvě
bylinkové zahrádky, pískoviště s palisádou, atd. Zahradníci nás
naučili, jak se správně proplétá, vyvazuje a upravuje vrbové proutí.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Investor: Obec Sány, projektant: AZ PROJEKT spol. s r.o. - Ing.
Jiří Kadleček, dodavatel: Michal Kopic, Nerudova 296, Nová Ves.
Začátkem září proběhla organizační schůzka rodičů. Kdo nevěděl,
ledacos se dozvěděl.
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Jednoho zářijového dne jsme se vypravili do Chlumce n. C., na
výstavu „Brouci nejen z chlumecka“. V Městském muzeu Loreta
jsme si prohlédli spousty motýlů a broučků i s broukem Pytlíkem
(což je tesařík piluna). Při té příležitosti jsme si prošli pohádkovou
cestu zámeckým parkem Karlova Koruna. Vstupné i dopravu
hradila MŠ.

Touto cestou děkujeme panu Vokálovi za tři krásné obrovské
dýně. Těšíme se na dlabání, dýňový kompot i polévku.
Koncem měsíce nás s divadelním představením navštívila paní
Lhotáková. Pohádka „Jak Matěj vysvobodil vítr“ se všem líbila.
Nově příchozí děti se dobře začlenily do kolektivu, i když se to občas
neobešlo bez slziček. Ale jen malinko.
Opět nás čeká podzim plný barev a posledních hřejivých paprsků
sluníčka. Krásný podzim přejí všichni z MŠ.
Učitelka Ilona Eliášová
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Obyvatelé
Narození: 14.7. Adam Kajpr ul. Družstevní čp. 4
Sňatky uzavřeli:
7. září Tereza Peterková
ul. Dlouhá čp. 178
Michal Pršala
20. září Přemysl Staněk
ul. Družstevní čp. 3
Markéta Vavrušková
Významná jubilea našich občanů:
Jeřábek Josef, Műller Vladimír, Charvátová Jitka
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
19. 7. pí Marie Kolářová chalupář ul. Dobšická ve věku 72 let
5. 10. pí Anna Nováková
ul. Dlouhá
čp. 100 ve věku 91 let
7. 10. p. Jaroslav Prokeš
ul. Družstevní čp. 218 ve věku 76 let

Ivona Procházková matrikářka OU
Pozvání na 18 ročník „Libický divadelní podzim 2019“
v kulturním domě v Libici nad Cidlinou
NE 20. 10. od 15.00 h „Tři kmotřičky“ - pohádka
1. neratovická divadelní společnost
NE 3. 11. od 18.00 h „Maryša“ - drama
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
SO 16. 11. od 18.00 h „Narozeniny vesele i vážně“ - pořad
DS Vojan Libice nad Cidlinou
NE 17. 11. od 15.00 h „Kašpárek a čerti“ - pohádka
LS Před Branou Rakovník
SO 7. 12. od 18.00 h „Adventní koncert“ - koncert
Orchestr Harmonie 1872 Kolín
NE 8. 12. od 15.00 h „Komedie o narození Ježíška aneb Betlém“
DS D3 Karlovy Vary - pohádka
SO 21. 12. od 18.00 h „Slaměný klobouk“ - komedie
DS Vojan Libice nad Cidlinou
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Výběr z nejstarších záznamů SDH a TJ
Z knih protokolů SDH Sány

Na sjezdu hasičské župy Poděbradské „Jiří“ v roce 1912
v Ratenicích, se zúčastnilo 9 členů ve stejnokroji.
O slavnosti „Božího těla“ se zúčastnilo několik členů, ve
stejnokroji i přes zákaz a porušení stanov.
Ve zprávě jednatele z roku 1914 je zapsáno o narukování do
války. „Přemnozí z naší obce, plníce tu nejtěžší povinnost, jakou stát
požaduje, odebrali se r. 1914 na pole válečné i členové našeho sboru“
Celkem bylo ze sboru mobilizováno 25 členů ze 30.
V protokolu zapsaném na valné hromadě dne 2. 2. 1918,
je zapsán návrat členů z pole válečného po 5 letech a vzdána čest
Vojtěchu Řehákovi, který padl v Haliči v r. 1916 u Nádvorné.
Nezvěstní byli Jan Vokoun, Václav Bulíček a Václav Vrbenský.
František Crha byl raněn a již se nemohl účastnit při hašení požárů.
Z počátků Tělocvičné jednoty Sokol Sány se bohužel mnoho
dokladů o činnosti nezachovalo, přestože její činnost byla významná
pro život lidí v Sánech, zvláště při pořádání kulturních akcí.
Patrně nejstarší doklad fotbalu v Sánech - foto z r. 1912.

……. ?, ……?, Jelínek ?, Skala Jos., ……?,
……?, Bulíček ?, .…..?,
Staněk ?, Vlastník Jin., ……?
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Nejstarší dochované zápisy TJ

V minulosti se zápisy ze schůzí nazývaly „Protokoly“
Protokol č. 1
byl zapsán 11. února 1920 o mimořádné valné hromadě
těl. jednoty „Sokol“, zároveň na schůzi fotbalového odboru Sokola
v Sánech.
Kapitán St. Vosáhlo zahájil schůzi sdělením o ustanovení
fotbalového odboru v polovici října 1919 bez potřebných stanov
a navrhl: 1.) Zakládací příspěvek 7 K zaplatit všemi členy do 29.2.
2.) Čtvrtletní příspěvek stanoven na 2 K.
3.) Každý člen je povinen se dostavit na ohlášený
(training), který ohlašuje kapitán, v případě 3 x neomluvené
neúčasti zaplatí člen pokutu 5 K.
Při volbě funkcionářů lístky byli většinou hlasů na jeden rok
zvoleni: předseda - Vojt. Havelka, kapitán - Stan. Vosáhlo, jednatel Václ. Skopec, pokladník - Jindř. Vlastník. Funkci jednatele V.
Skopec nepřijal a aklamací byl zvolen J. Skopec. Schůze se zúčastnilo
13 členů. Podepsali: kapitán St. Vosáhlo a předseda Vojt. Havelka.

Protokol č. 2
byl zapsán 22. ledna 1921 na výroční schůzi „Fotbalového odboru
Sokola“ v Sánech v místnosti sokolovny.
Kapitán Stanislav Vosáhlo podal zprávu o činnosti: 4 zápasy v jarní
sezoně, 4 v podzimní sezóně, z nichž bylo šest vítězných a dva
prohrané s celkovým skóre 28:18.
Za stavbu hřiště „U Olšinek“ bylo uděleno uznání Fr. Tichému,
Vlastníkovi, Svobodovi i všem ostatním.
Na II. Výroční valnou hromadu „Sokola“ byl určen delegátem
Vlastník Jindřich.
Podepsali: Vlastník J., Dvořák Vl., Havelka V., Vosáhlo S., Kádrle Al.

Protokol č. 3
byl zapsán 13. dubna 1921 na členské schůzi „Fotbalového
odboru Sokola“ v Sánech v místnosti sokolovny.
Předseda žádal V. Němce, aby do 17. dubna provedl zápis všech
dorostenců, kteří mají zájem o fotbal. Příspěvky byly také stanoveny
na 2 Kč čtvrtletně. Br. Vlastníkovi byl předán referát o stavbě hřiště.
Podepsali: J. Vlastník tč. pokladník a Vojt. Havelka tč. předseda.
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Ze starší kroniky školní
V obci naší čile se uplatnila Tělocvičná jednota „Sokol“, jejímž
starostou je od založení v r. 1919 pan řídící učitel Josef Vosáhlo.
Z knih protokolů SDH Sány

Tělocvičná jednota „Sokol“ byla založena v r. 1919, jejím
starostou se stal p. řídící učitel Josef Vosáhlo. Místní jednota
sokolská souhlasila, aby se zakládajícím členem stal Sbor
dobrovolných hasičů a oznámil, že je v Sánech potřeba postavit
„Spolkový dům“ se sokolovnou a lidovými lázněmi.
Oslava 10 let, znovu založení sboru se konala dne 29. května 1921
v Riegrově shromažďovacím domě. Začátek s hudbou, vítání sborů,
slavnostní schůze, cvičení sboru řadové se stříkačkou a žebříky.
Jednota „Sokol“ přispěla s dívčím dorostem, ladnými národními
tanci. Z Poděbradské hasičské župy „Jiří“ se zúčastnil celý župní
výbor a sbory z Peček, Sadské, Ratenic, Kluku, Pátku, Přední
Lhoty, Úmyslovic, Choťánek a Kanína., z župy Chlumecké starosta
Cvrček i jednatel Vácha a sbor z Dobšic, z župy Kolínské se
dostavily sbory z Ohař, Chrčic a Němčic, z župy Poděbradské sbory
z Peček, Sadské, Ratenic, Kluku, Pátku, Přední Lhoty, Úmyslovic,
Choťánek a Kanína, z župy Chlumecké sbor z Dobšic. Jako ukázka
byl proveden požární útok na budovu Rolnického družstva.

Foto z roku 1922 - sraz Sánských a žehuňských hasičů v Žehuni
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Informace pro občany:
Pro chovatele psů přibude od 1. ledna 2020 podle zákona nová
povinnost, každý pes bude muset mít mikročip. Čip je aplikován
zvěrolékařem injekcí pod kůži a stojí podle typu od 120 do 450 Kč.
Zvěrolékaři u psa bez čipu nesmí provádět povinné očkování proti
vzteklině. Případná pokuta za neoznačeného psa hrozí ve správním
řízení až 20 tis. korun. Čipování se zavádí kvůli snadné identitě,
prokázání vlastnictví psa při způsobené škodě, k účinnějšímu
monitoringu chovů, ztrátě či odcizení psa.
Nezapomeňte na povinnou revizi kotlů na tuhá paliva. Nabízí se
topenářská firma Dům kotlů a provádí revize kotlů Dakon, Viadrus,
Sokolov, Atmos, Opop a dalších. Pokud máte zájem o revizi kotle za
sníženou cenu, kontaktujte obecní úřad. Nebo přímo informace tel.
603 971 354, info@dumkotlu.cz, www.dumkotlu.cz.
Opět se v kostele sv. Ondřeje konají Mše
svaté. Každé první pondělí v měsíci, v letním
čase od 18:00 a v zimním čase od 16:00 hod.

Pozvánky z okolí
Výlov Žehuňského rybníka proběhne ve dnech 15. až 17. 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 Dobšice vás srdečně zve na Posvícenskou zábavu, která se
koná v sále Dobšického šenku 26. října od 20:00 hod. K tanci a
poslechu hraje skupina Unikát.
V Žehuni bude strašit 2. listopadu. Výroba lampionů začne od
15:30 hod. v domě čp. 11, v 16:30 vyjde od pošty strašidelný průvod,
později nastane boj o duchařský poklad a k občerstvení bude
přichystána dýňová polévka, buřtovačka a čajík.

Sánský zpravodaj - místní občasník
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