Sánský zpravodaj
Místní občasník
17. července 2017 Ročník 14 číslo 3/2017 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Obchod Jindřicha Vlastníka r. 1912

foto asi r. 1928

foto z r. 2013 dům čp. 113

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych Vás všechny pozdravil při příležitosti vydání
dalšího tentokrát letního čísla našeho oblíbeného obecního
zpravodaje. Léto je v plném proudu, děti si užívají prázdnin a
dospělí zasloužených dovolených. Věřím, že se počasí brzy umoudří
a všichni si příjemně užijeme i zbytek léta.
Nyní v době dovolených je na úřadech poskytovatelů dotací
relativní klid a úředníci s ničím nespěchají. Přesto, že jsme ke všem
podaným žádostem o dotace již před nějakým časem dodali všechny
další požadované doplňující dokumenty, ještě jsme neobdrželi
konečná vyjádření. Na můj vkus to trvá trochu dlouho. Jedná se o
dotace na vyčištění Rybníčku u hasičárny a rekonstrukci veřejného
osvětlení, které jsou dle mého názoru bez problému, a akce by se
měly realizovat v druhé polovině letošního roku.
Trochu déle to bude trvat asi s dotacemi na pořízení kontejnerů
pro rozšíření služeb sběrného dvora a s dotací na pořízení domácích
kompostérů, které byly z důvodu vyčerpání finančních prostředků
přesunuty do dalšího kola, a v případě, že bude našim žádostem
vyhověno, se budou akce realizovat pravděpodobně až v příštím
roce. Nyní nám nezbývá nic jiného než čekat.
V posledních měsících proběhlo v naší obci i v okolí mnoho
kulturních, sportovních a společenských akcí, o kterých Vás bude
dále ve zpravodaji informovat pan Josef Skála, a proto se rozloučím
tímto krátkým úvodem a nechám více prostoru pro další články.
Všem přeji vše dobré a děkuji za spolupráci.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Ve velkém Oseku v areálu motelu u jezera se konal 22. dubna
3. ročník Den s historickou technikou. V programu byla přehlídka
exponátů, start spanilé jízdy veteránů (okruh vedl i přes Sány), pro
celé rodiny proběhl rodinný víceboj, skautsko - indiánská stezka a
plno her pro děti.
Volárenská mládež pořádala 6. května Staročeské máje
s průvodem po obci a zatančením besedy pod Králem na místním
hřišti. V sále obecní hospody k tanci hrála kapela Joy of Moonrise.
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou sehrál 13. května
v kulturním domě pro děti Pohádky do hajan.
Staročeské máje se konaly v Jestřabí Lhotě 13. května. Ve čtvrtek
byly rozváženy májky, v pátek postaven Král a v sobotu průvod obcí
a poprava krále. Hrála kapela S.O.S BANDA.
Májovci pod záštitou Obecního úřadu ve Velkém Oseku pořádali
20. května Staročeské máje. Do průvodu hrála kapela p. Kysilky a
byla zatančena Staročeská beseda, večer hrála kapela ESO.
Dobšané, z. s. ve spolupráci s obcí pořádali 27. května oslavy
10. let existence Dobšanů. Vystoupení kapel a mažoretek proběhlo
u Dobšického šenku, setkání motorkářů před muzeem Keltů s jízdou
k domu p. Zdeňka Pohla a další program se konal u lávky za hrází.
V sále Dobšického šenku hrála k tanci i poslechu kapela TOX.
Ve Velkém Oseku byl 3. června pořádán 4. ročník Dračích lodí,
závodu se zúčastnilo šest posádek, zvítězila posádka Namydleného
Blesku z Libice nad Cidlinou, druhý byl MS Pětidubí a třetí SDH
Velký Osek.
Kulturní dům v Jestřábí Lhotě pořádal 15. července hudební.
podvečer, k pobavení zahrála skupina Tetovanka.
Zastupitelstvo Obce Kolaje uspořádalo 17. června oslavu 240 let
od založení obce Kolají. Od hasičské zbrojnice prošel průvod
s doprovodem dechové hudby až k obecnímu úřadu, kde se konala
prohlídka fotografií i dokumentů, také byla vystavena hasičská a
zemědělská technika. Vystoupila i šermířská skupina Gonfanon.
Během oslav hrála hudba a byly postaveny stánky s občerstvením.
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Kultura
Obec Sány pořádala 10. května autobusový zájezd do divadla
na metalovou operu „7 proti Thébám“ RockOpera Praha,
představení bylo pozoruhodné a líbilo se.
TJ Sokol Sány uspořádal 13. května ve Společenském domě
Májovou veselici, k tanci a poslechu hrála skupina ESO.
Posledního dubna pořádala Obec Sány na místním hřišti pro
všechny čarodějnický rej se zapálením hranice, opékáním buřtů a
hašením žízně. Dostavila se celá řada krásných masek a ty dostaly
kouzelné Čarodějnické vysvědčení.
Dětský den pořádala Obec Sány s hasiči 4. června na místním
hřišti. Byl prováděn aguazorbing (chození v koulích po vodě),
střelba ze vzduchovek i z paintballových zbraní, malování na obličej,
obecní zastupitelé připravili řadu her i soutěží a také občerstvení.
Také zavítal sokolník s ukázkou dravých ptáků a přijel stánek se
zmrzlinou i cukrovou vatou.
TJ Sokol Sány pořádal 8. července tradiční fotbalový turnaj.
Večer se konala na parketu zábava, hrála skupina AZ Band.
Hospůdka Vlachovka pořádala 17. června nohejbalový turnaj
trojic „O pohár mistra kachny“ v Sánech na tenisovém hřišti.

V obřadní síni Obecního úřadu se konalo o pouti 18. června
vítání občánků. Místostarostka přivítala přítomné a děti ze školky
předvedly vystoupení. Rodiče podepsali pamětní knihu a dostali pro
děti dárky. Poté se konalo rozloučení s předškoláky, místostarostka
obce jim navlékla šerpy „Už budu prvňáček“ a od obce i učitelek
z MŠ dostali dárky i květiny.
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
v závěru školního roku uskutečnila mateřská škola Sány neobyčejný
výlet. Děti se jely podívat do závodu VARI, a.s. v Libici nad
Cidlinou. Pan Tomáš Belinger M.B.A., obchodní ředitel výrobního
závodu, umožnil dětem prohlídku výrobků. Děti prohlížely sekačky,
rotavátory, zametací kartáče, křovinořezy. Mohly se také posadit na
traktůrky, motorky a vozíky pro seniory a pokládat zvídavé otázky.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Po celou dobu návštěvy se pan ředitel spolu s panem Pavlem
Benešem, dětem maximálně věnovali. Pro chlapce i děvčata byly
připraveny i zajímavé soutěže. Děti si z tohoto výletu odvezly
nejenom nevšední zážitky, ale i dárky, které jim v závodu věnovali.
Za to vše jim patří velké poděkování.
Z mateřské školy odchází v září do základních škol celkem 8 dětí.
Pět dětí bude plnit povinnou školní docházku ve škole v Libici nad
Cidlinou, jeden chlapec ve Velkém Oseku, dvě dívky v Kolíně.
V měsíci červnu se konalo s předškolními dětmi slavnostní
rozloučení na OÚ v Sánech. Děti před zraky svých rodičů i
příbuzných musely projít závěrečnou zkouškou. Ukázaly všem, že
perfektně umí celou abecedu, problém neměly ani s počítáním,
vyjmenovaly protiklady a dokázaly pojmenovat geometrická tělesa.
Hravě zvládly zahrát dvě lidové písničky na dětské hudební nástroje.
V této zkoušce obstály na výbornou a přáním všech zaměstnanců
mateřské školy je, aby se jim dařilo na výbornou i nadále.
Prázdniny už začaly, ale v MŠ nás čekají další povinnosti. Musí se
vymalovat a vyměnit mycí dřez v kuchyni, aby v srpnu byla školka
zase o něco hezčí.
Přejeme všem krásné léto.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Rozloučení s předškoláky 18. června v obřadní síni Obecního úřadu
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Činnost SDH
Na Želviádě 15. dubna prováděli naši hasiči
dozor u splavu při splouvání Cidliny a připravili ohřátí u ohně i
občerstvení při hudbě.
Při konání rybářských závodů 22. dubna za nepříznivého počasí
v Dobšicích zajistili členové sboru občerstvení pro všechny rybáře.

Posledního dubna drželi naši hasiči dohled nad pálením ohně
při čarodějnicích pořádaných Obcí Sány na místním hřišti.

Den záchranářů
se konal 8. května v Kolíně,
sánští hasiči předvedli tatru
T148 CAS 32. Zúčastnila se
jízdy záchranářské techniky
a potom byla vystavena mezi
ostatními vozidly na náměstí.
- 10 -

Na dětském dni pořádaném 6. června dopoledne obcí Opolany
a odpoledne v obci Vrbice se konala ukázka naší hasičské techniky.
Nejoblíbenější byla "střelba" proudnicí na cíl, během chvíle byli
skoro všichni mokří od hlavy až k patě. Nikomu to ale v tomto
parném dni určitě nevadilo. Na těchto výjezdech se zapojili i naši
noví členové.

Na oslavě 240 let od založení obce
Kolají byla sánská tatra předvedena
17. června a také ukázka, co se stane
při nalití vody do hořícího oleje na
pánvičce.

Josef Skála kronikář SDH Sány
Činnost TJ
V sobotu 13. května jsme uspořádali ve Společenském domě
Májovou veselici, k tanci a poslechu hrála skupina ESO. Při této příležitosti byla o půlnoční přestávce předvedena ukázka České besedy.
Další ročník fotbalových soutěží byl zakončen v neděli 18.6.2017
na hřišti v Odřepsích, kde naše A družstvo podlehlo domácím 4:2.
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Ve své skupině jsme skončili na devátém místě se skóre 46:60 a 33
body, B mužstvo hrající v Opolanech skončilo na pátém místě se
skóre 57:49 a 40 body. Dorost zakončil svoje premiérové působení
v soutěži na druhém místě se skóre 57:27 a 36 body. Starší žáci v
okresním přeboru obsadili druhé místo se skóre 39:27 a 38 body.
Mladší žáci skončili čtvrtí se skóre 72:47 a 38 body.
A2B - III. třída skupina B

A3B - IV. třída skupina B
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C1A - BELSPORT - Okresní přebor

E1A - Okresní přebor žáků

F1A - Okresní přebor mladších žáků 7+1
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Další ročník tradičního fotbalového turnaje se uskutečnil 8.7.2017
na místním hřišti. Letos byl tento turnaj pojmenován po bývalém
hráči a fanouškovi sánského fotbalu p. Tůmovi: "Memoriál Josefa
Tůmy". Po minulých letech, kdy turnaj pravidelně ovládli hráči
Velkého Oseka, tentokrát zvítězili domácí.
V dopoledním zápase
hraného od 9 hodin, právě
s mužstvem Velkého Oseka
jsme zvítězili 6:3. Ve finále
jsme potom rozstříleli
TJ Sokol Volárna 8:0.
Turnaje se dále ještě
zúčastnilo mužstvo
TJ Záboří nad Labem.

Večer se za krásného letního počasí konala na letním parketu
taneční zábava.
Nový ročník okresních fotbalových soutěží sezóny 2017/2018
bude zahájen 19. srpna.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
V měsíci dubnu, konkrétně dne 22.4.2017 se na Dobšickém
rameni konaly již tradiční rybářské závody, na které jsem vás zval
již v minulém čísle zpravodaje. Závodů se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo 25 závodníků z řad dětí i dospělých. Závodů se zúčastnili
nejen naši členové, ale i závodníci z různých koutů naší republiky.
Deštivé počasí, chladno a silný vítr ovlivnil nejen chování závodníků,
ale i chování ryb, které braly méně, než bychom si všichni přáli.

I přes tyto nástrahy počasí se ulovilo celkem 143 kusů ryb, převážně
plotic, perlínů, cejnů, kaprů, okounů, a karasů. Vítězkou našich
rybářských závodů se jako v minulém roce stala Kristýna Bludská
z Vlašimi, která ulovila celkem 42 kusů ryb o celkové délce 630 cm.
Občerstvení po celou dobu závodů zajišťovalo SDH Sány, tak jako
při minulých ročnících, kterým za perfektní zajištění občerstvení
na závodech patří naše velké poděkování.
Na chovný rybník v Sánech jsme tento měsíc vysadili 50 tisíc štiky,
kterou jsme měli asi 6 dnů na odchovných žlabech, cca po 15 dnech
jsme štiku slovili a rovnoměrně vysadili do revíru. Dále jsme odchovali
na Výtěráku mníka, kterého jsme v počtu 3 000 ks nasadili do revíru.
V dubnu jsme také vysadili 9 000 ks úhořího monté z Francie o váze
3,0 kg a ceně 33 000 Kč, které jsme obdrželi v rámci dotace z EU.
Úhoří monté jsme s nulovým úhynem vysadili do revíru.
Na začátku května se na rybníku na Badrech konal každoroční
jarní výlov. Termín výlovu byl původně naplánován na měsíc duben,
avšak kvůli vysokému stavu vody, při kterém by nešlo rybník zcela
vypustit, se musel zvolit náhradní termín a ten vyšel právě na
začátek května. I přes značné škody, které nám na tomto chovném
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rybníku v únoru a březnu způsobili kormoráni, jsme byli s výlovkem
spokojeni, sloveno bylo celkem 1 000 ks kapra K2 a 500 ks kapra K4,
několik menších štik a cca 100 ks amura. Z tohoto množství jsme si
ponechali nutné množství násady, kterou jsme vrátili zpět do rybníka
a zbytek ryb jsme vysadili nad Baderský jez, ale také na Lánskou
strouhu, kde zimní nálety kormoránů rybí populace prakticky
zlikvidovaly. V letošní rybářské sezóně, konkrétně 5.8. – 30.9.2017
se pro lov ryb otevírá Libněveské rameno, které bylo kompletně
odbahněno a v loňském roce kvalitně zarybněno. Proto se nechme
všichni překvapit, jak se bude po tak dlouhé době bez rybářského
využití na Libněveském rameni znovu chytat a jaké zážitky nás v
tomto koutě našeho revíru čekají.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň

Tým silničních motocyklů Sány
Naše první Hořice jsou za námi, jeli se ve dnech 20.-22. května.
Byl to náročný víkend, ale s pomocí dobrých lidí jsme to zmákli.
Jeli jsme do Hořic s tím, že když to bude do desítky, tak budeme
spokojení. Povedlo se to napůl. Martin si zajel velmi slušný osobák,
který by ještě vloni pravděpodobně stačil na bednu. Martin Hulín
získal 8. místo a Petr Hulín 12. místo. Sešla se ale skvělá konkurence
a twiny jdou stále dopředu. Příště musíme být rychlejší.

Závody v Hradci Králové jsou minulostí, jeli se 24.-26. června,
vezeme si 3. místo, které si vyjel Petr Hulín, po pěkném souboji
s Honzou Markalousem. Bohužel Martin Hulín ke konci závodu,
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aby zabránil kolizi s druhým jezdcem,
zamáčkl přední brzdu a měl menší pád.
Martin Hulín je v pořádku a naše Kawasaki
to také odnesla minimálně.
Na závody do Těrlicka 1.-2. července
jsme se moc těšili. Jeli jsme tam poprvé,
takže nový okruh, nová výzva. Okruh se
nám moc líbil, je velice zajímavý a má pro
nás stejnou váhu jako Hořice. Závod jsme
měli oba s bráchou pěkně rozjetý: já
bojoval s Davidem Hanzalíkem od druhé
místo a Martin byl tuším o dvě místa za námi, ale pak přišla ve
čtvrtém kole červená vlajka a v boxovce jsem bohužel zjistil, že se
jedná o těžký pád mého bráchy a přišly dlouhé minuty čekání a
nejistoty, protože jsme nevěděli, co se přesně stalo. Naštěstí z toho
brácha vyvázl „jen“ se zlomenou stehenní kostí a mělo by to být v
pořádku. Závod byl restartován na 5 kol a já ulil start asi o půl
vteřiny a dostal jsem penalizaci 20 vteřin. Dojel jsem na čtvrtém
místě, ale s penalizací to bylo místo deváté, ale to je vedlejší. Důležité
teď je, aby byl brácha v pořádku.
Z článku Silniční motorky.cz a FB Petra Hulína

Obyvatelé
Přistěhovali se: Stanislav Havlíček
Dagmar Havlíčková

ul. Krátká čp. 79
ul. Krátká čp. 79

Odstěhovali se: Jana Paroulková
Adam Glier

ul. Krátká čp. 109
ul. Dobšická čp. 59

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
10. května pí Růžena Špinková ul. Dlouhá
čp. 124 ve věku 60 let
4. června pí Věra Zárubová ul. Družstevní čp. 4 ve věku 68 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování o škole v Sánech

uč. Bohumil Poříz r. 1964 foto zapůjčil Josef Skala

Od 1. září 1964 byla škola opět dvoutřídní a učila ještě Emilie
Kůtková ze Sán čp. 149. Ve dvou třídách bylo celkem 35 žáků.
V roce 1965 bylo zbouráno část zdi u školního dvora nárazem
traktoru a v místě zbořené zdi postavena nová plechová vrata.

uč. Emilie Kůtková r. 1967 foto zapůjčil Josef Skala
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uč. Bohumil Poříz r. 1968 foto zapůjčila pí J. Skalová (Mojžíšová)

uč. Bohumil Poříz r. 1969 foto ze školní kroniky

V červnu až srpnu 1968 byly vybudovány ve školní budově
splachovací záchody s boilerem i umyvadly a na dvoře byly
zhotoveny 2 jímky s napojením na kanalizaci. Ze školní kroniky
Pokračování příště
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Informace pro občany:
Již po šesté se zjevuje v Poděbradech „Bílá paní“ coby laskavá
průvodkyně, která si pro Vás připravila zcela
novou poutavou procházku napříč časem, při
které Vám ukáže pozoruhodná zákoutí
Poděbrad, a dozvíte se věci, které jste možná
ani nevěděli. Procházky se budou konat
každý pátek do 1. 9. od 21 hod., sraz zájemců
bude u květinových hodin na kolonádě a
lístky bude možné zakoupit na místě.
Venkovní posezení S CIMBÁLOVOU MUZIKOU se bude konat
29. července od 18 hod. v Obecní restauraci v Opolanech. V nabídce
budou grilované dobroty, uzené z vlastní udírny a rozšířený výběr piv.
PRAVÁ TRADIČNÍ POLNOCHRČICKÁ NECKIÁDA se bude
konat 29. července. Pro návštěvníky bude připraveno mnoho ukázek
i soutěží, zahraje celá řada kapel a bude přichystané občerstvení.

Zámek Loučeň slaví 10. výročí od otevření zámku veřejnosti
zážitkovým programem ČESKÉ POHÁDKOVÉ LÉTO, které se
bude konat od 1. do 31. srpna ve znamení Rumcajse, který slaví 50.
let od uvedení ve večerníčku v České televizi.
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