Sánský zpravodaj
Místní občasník
1. října 2014 Ročník 11 číslo 4/2014 cena 10 Kč
Dříve a nyní: vjezd do Sán rok 1960 a rok 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych Vás všechny pozdravil při příležitosti vydání
dalšího, tentokrát již posledního letošního čísla našeho oblíbeného
obecního zpravodaje. Jelikož se komunální volby rychle blíží, jedná
se rovněž o poslední vydání zpravodaje ve funkčním období
současného zastupitelstva. Rád bych při této příležitosti velice
poděkoval tomuto obecnímu zastupitelstvu za příkladnou práci,
kterou po celé volební období vykonávalo. Díky tomu bylo možno
navázat na úspěchy zastupitelstva z minulého volebního období
a pokračovat i nadále v práci na zlepšování stavu naší milé obce.
Věřím, že převážná většina z Vás si výsledků této práce všimla a že
je hodnotí kladně. Pokud ano, je to ta největší odměna pro všechny
zastupitele, protože zastupitelé jsou zde především proto, aby
občané byli spokojeni a aby se jim v rámci možností i příjemněji
žilo. Podle mého názoru se nám to celkem dařilo. Samozřejmě jsou
zde i věci, které se ještě úplně nepovedly a nebylo možno je
dotáhnout do úplného konce, ale jsem přesvědčen, že následující
zastupitelstvo si s tímto poradí. Jedná se především o oblast odpadů
a odpadového hospodářství, rekonstrukce komunikací, údržby
vodních ploch a vodotečí apod. Příprava na většinu tohoto byla již
zahájena a je v různém stádiu pokroku, ale nechme také nějakou
práci pro příští zastupitelstvo. Chtěl bych rovněž poděkovat všem
občanům, spolkům, sdružení a všem ostatním nejmenovaným, kteří
neváhali v případě potřeby pomoci nebo přiložit ruku k dílu. Nechci
jmenovat, neboť to je dost nevděčné, ale myslím si, že toto, jako i
ostatní věci, které se dějí v obci, jsou vždy dostatečně rychle známy
a často i mnohokrát znásobeny. Někdy se o nich dovídáme dříve, než
se vůbec stanou.
Myslím si, že mohu závěrem jménem svým i jménem současných
zastupitelů říci, že jsme velice rádi, co jsme mohli pro své občany a
pro svou obec udělat a že jsme mohli splnit to, proč jsme tady byli.
Pokud si to budete přát, rádi pro Vás budeme pracovat dle svých sil
a schopností i nadále.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Tradiční Polnochrčická neckiáda se konala v Polních Chrčicích
26. července už po 28. Proběhly soutěže na suchu i ve vodě, vystoupil
kouzelník Ruda a zahrály kapely Peklo a Kronos Combo.
V areálu restaurace na soutoku Labe s Cidlinou 26. července
měla večer vystoupení oblíbená country kapela Daltonové.
Výstava „Opočnice v 1. světové válce“ se konala 8. a 9. srpna
v budově Obecního úřadu v Opočnici. Vystaveno bylo mnoho
zajímavých dokumentů a kronikář Otta Věříš, ochotně ukázal
každému vše, co ho zajímalo. Například Opočnice měla v r. 1900
přes 900 obyvatel, z nichž odešly do války téměř dvě stovky mužů
a nevrátilo se jich sedmatřicet.
Staročeská pouť se konala 9. srpna na Volárně s vystoupením
historických tanců skupiny Vampyrus Iuvenius, dále vystoupila
skupina historického šermu SHŠ Artus Bohemia, koncertovala
skupina Veselka Ladislava Kubeše a večer k tanci i poslechu zahrála
Jihočeská dechová kapela Libkovanka.
Nově postavený zimní stadion za 40 mil. korun v Poděbradech
byl zkušebně otevřen pro hokejisty i krasobruslaře 15. srpna a pro
veřejnost od 1. září. Slavnostní otevření se konalo 7. září za
přítomnosti hokejových legend, celé řady hostů a pěti stovek diváků.
V přírodním areálu v Odřepsích se 22. – 24 srpna konal 1. celorepublikový sraz čtyřkolek. V pátek zahrály kapely Řemen a Těžká
obuv. V sobotu byly pořádány výjezdy do okolí, večer miss mokré
tričko, zahrála skupina Buštěhradská dráha a konal se i ohňostroj.
Byl připraven program pro děti a na prima akci přijelo 135 čtyřkolek.
Polní den pořádala společnost ZZN Polabí 5. září u Opolan pod
kopcem Oškobrh, tam byla vystavená nová zemědělská technika i
předvedena pěkná ukázka práce s koňmi.
Obec Opolany ve spolupráci s Mysliveckým spolkem a Sborem
dobrovolných hasičů pořádala 20. září Pohádkový les se startem u
Myslivecké chaty Opolany. Proběhly soutěže, diskotéka a podávalo
se i občerstvení.
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V zahradním centru Parkon Libice n/C se konalo 25. - 28. září
Svatováclavské vinobraní s výstavou hroznů, ochutnávkou burčáku
a ukázkou lisování hroznů.

Kultura
Kulturní komise bude pořádat začátkem prosince Mikulášskou
nadílku pro děti na sánském hřišti a „Setkání s dříve narozenými“
při muzice v Myslivně. Bližší informace budou upřesněny.
Divadelní spolek Vojan pořádá již 13. ročník: Libický divadelní
podzim 2014 s nabídkou pohádek, her, muzikálů i komedií.
Komedie: 27.9. od 19.30
Vrátila se jednou v noci
Pohádka: 25.10. od 15.00
Měla babka čtyři jabka
Kabaretní pásmo: 25.10. od 18.00 Ať žijí nebožtíci
Komedie: 8.11. od 18.00
Zelňačka
Muzikál: 29.11. od 18.00
Malované na skle
Pohádka: 6.12. od 15.00
Neohrožený Mikeš
Hra:
13.12. od 18.00
Ale já jsem doktor Johan Faust

DS Hor. Počernice
DS Vojan Libice
DS D. k. v Krupce
DS Vojan Libice
DS Krakonoš
DS Vojan Libice
DS Vojan Libice

Zprávy z naší obce
Zastupitelé obce rozhodli o pronájmu hospůdky Na Vlachovce
novému hostinskému Janu Váňovi. Otevřeno bylo již od 6. září
a v nabídce bylo pivo Rychtář, Černá hora a další piva ze skupiny
pivovarů Lobkowitz, také popcorny, točená zmrzlina a sele na rožni.
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Kompletní rekonstrukce exteriéru budovy bývalé školy.

Práce na opravě budovy začaly 20.3.2014 výměnou střešní krytiny,
svodů, dále došlo k zateplení stropů z půdy, výměně všech oken i
vchodových dveří, byla provedena tepelná izolace zdí a nabarvení
fasády béžově meruňkovou s hnědým soklem. Práce byly ukončeny
do konce července. Rekonstrukce byla hrazena z dotace z Operačního
programu životního prostředí a další obecní budova září novotou.
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Hospoda U Bohunků ve středu obce nezůstala pozadu za obecními
budovami a také se zaskvěla v celé kráse.

Hospodský Martin Bohunek zajistil opravy hospody uprostřed obce.
Provedl výměnu oken, natření věžičky a budově nechal udělat novou
krásnou fasádu.

V nově opravené hospodě jsou nabízeny tyto druhy piva: Kozel 11̊,
Rebel 10̊, o víkendech Kozel 12̊ a Černý rebel kvasnicový.
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Obec Sány pořádala
po ádala 30. srpna
Veselé ukončení
ukon ení prázdnin pro děti
d ti i dospělé
dosp lé

Foto Květa Ulmanová
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Toto volební období bylo pro rozvoj naší obce velmi úspěšné.
Podařilo se postavit a zprovoznit obecní splaškovou kanalizaci
spolu s podtlakovou stanicí a čističkou odpadních vod - dotace 80%
celkem 46 888 tisíc Kč z Ministerstva zemědělství programu
výstavby a obnovy vodovodů a kanalizací.
Úspěšně byla provedena rekonstrukce kulturního domu čp. 9
(bývalá Havelkova hospoda). Na tuto akci jsme získali finanční
podporu ze Státního zemědělského investičního fondu - dotace 3 997
tisíc Kč. Tím se podařilo zajistit sál s veškerým zázemím pro
pořádání kulturních a společenských akcí, prostor pro obecní
knihovnu s internetem a ještě místo pro další aktivity.
Také byla provedena „Revitalizace (znovuobnovení) staré
Cidliny“ vedoucí od Bader. Tato akce byla financována ze Státního
fondu životního prostředí. Státní fond životního prostředí poskytl
dotaci 6 475 tisíc Kč.
Na rekonstrukci Hasičské zbrojnice byla získána dotace ve výši.
468 tisíc korun z programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst)
Středočeského kraje. Byly provedeny opravy, které byly již nutné,
především střechy, kterou už nějaký čas zatékalo, dále byla
provedena nástavba pravé strany hasičské zbrojnice z důvodu
umístění hasičské autocisterny. Cisternu přivezli hasiči 15.01.2014.
Cena za cisternu byla uhrazena ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS dotace – 180tisíc.
Na obecní budově čp. 58 (bývalá škola) byla provedena výměna
střechy, vyměna oken i dveří, zateplení a oprava fasády. Na tuto
akci jsme získali finanční prostředky ze Státního fondu životního
prostředí z programu Zelená úsporám, dotace 988 614 Kč.
Dotace na likvidaci velkoobjemového bioodpadu byla přidělena
ve výši 2 982 752,- Kč. Na pořízení malého nákladního automobilu
na odvoz kontejnerů a na 4 kontejnery na travní hmotu, štěpkovač
s motorovou jednotkou na likvidaci dřevní hmoty. Zároveň byl
zakoupen pozemek vedle Sušárny pro vybudování sběrného dvora
a vyřešení neutěšené situace se skládkou u Brodu.
Podařilo se po letech konečně prosadit postavení protihlukové
bariéry a minimalizovat hluk z dálnice. Práce skončily 4. září 2014.
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Všichni zastupitelé se pravidelně scházeli na zasedáních,
která byla veřejná a pořádali společenské akce pro děti i dospělé
například: na místním hřišti čarodějné ohně, vítání nových občánků
a při tom slavnostní rozloučení s dětmi, které již nastupují do školy,
veliká akce jsou Staročeské máje, na místním hřišti bývá pravidelně
pořádán Dětský den, kde je připraveno plno her i soutěží, dále
Veselé ukončení prázdnin pro děti i dospělé, také byla pořádána
Svatováclavská zábava s výstavou dobových fotografií a kronik obce
Sány, koná se zahájení Adventu s rozsvícením Betlému, Mikulášská
nadílka s rozsvěcením vánočního stromu, dříve narození mají v
Myslivně Předvánoční posezení s hudbou. Na všechny kulturní akce
bývá vždy připraveno občerstvení. Byly pořádány autobusové výlety
do divadel, do ZOO, na hory, na různé slavnosti atd.
Ve své práci jsou podporovány všechny spolky, které jsou
aktivní: hasiči, fotbalisté, hokejisté, tým silničních motocyklů i rybáři.
I když se některým občanům zdá práce se sháněním dotací na
některé akce zbytečná, mohli by alespoň uznat, že obec zkrásněla,
obecní budovy dál nechátrají, na nových parcelách jsou postupně
stavěny pěkné nové domky, což vede k rozvoji naší malebné obce.

Za svoji práci pro občany i pro naši obec zaslouží naši zastupitelé
i starosta jistě veliké poděkování.
kronikář Skála
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Tým silničních motocyklů Sány
Další titul pro AAB Racing.
V neděli 21.9.2014 jsme se opět vrátili na přírodní okruh
v Dymokurech, kde jsme stáli před obhajobou titulu mistra ČR
v šampionátu ČAMS.
Nový povrch
téměř po celé
délce okruhu
sliboval opět
zajímavé
souboje ve
všech třídách.
Novinkou v
týmu AAB
byl návrat
zpět k
závodnímu
speciálu
Yamaha R6,
která se
oproti letošní
Kawasaki osvědčila lépe. Sobotní kvalifikace proběhly za skvělého
počasí a Marek Červený si zajistil opět poleposition. V neděli se nad
Dymokurským okruhem začala honit mračna a proto také byl závod
třídy do 600ccm v polovině přerušen. V tu dobu byl Marek na
prvním místě a po rozhodnutí ředitele závodu ukončit tuto jízdu,
jsme opět mohli začít slavit titul.
Pro nás prioritní Evropský šampionát IRRC ukončíme 28.9.2014
v Německém Frohburgu. V celkovém pořadí IRRC je Marek
Červený o 1 bod na 2. místě. To slibuje nevídanou podívanou v
posledním letošním závodě, kde budeme tým AAB bojovat o
historicky první titul mistra Evropy přírodních okruhů pro České
barvy. Zároveň se klasifikace z tohoto závodu počítá i do Českého
mistrovství AČR, kde jsme v průběžném vedení.
Držte palce
Luboš Bulíček – člen týmu
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Činnost TJ
Po letní přestávce začala 31. srpna opět nová sezóna. Z OFS
Nymburk přišel dotaz pro účastníky mužstev, kteří hrají IV. třídu,
zda chtějí hrát ve třech nebo dvou skupinách. Z důvodu neúčasti
některých klubů (např. Žehuň) došlo k úbytku mužstev, které tuto
soutěž hrají. V anketě zvítězil návrh na zachování tří skupin a tím
pádem také k sehrání méně zápasů v sezóně. Klub TJ Sány hlasoval
pro dvě skupiny.
PODZIM 2014 – MUŽI IV. TŘÍDA C.

Podzimní část začala na úvod šlágrem kola (ne-li podzimu) TJ
Odřepsy - TJ Sány, kde domácí přebudovali celý tým a angažovali
nové hráče. Po velmi dobrém výkonu obou mužstev zvítězili naši
hráči 4:3. Na tento zápas byli delegováni 3 rozhodčí.
PODZIM 2014 – OP žáci

Žáci svůj vstup také zvládli a zvítězili v Kounicích 3:1.
Garda Sány zatím sehrála jediný zápas a to v Ratboři, kde
podlehla místní gardě 4:2.
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Sezóna je letos kratší než minulé roky, a proto dospělí sehrají
poslední zápas podzimu již 25. října, kde zakončí sezónu domácím
zápasem s Běrunicemi.
Žáci zakončí svou část o týden později a to 1. listopadu, kde
sehrají poslední utkání v Tatcích.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost SDH
Na skládce u brodu odpoledne 21. srpna kdosi zapálil roští, naši
hasiči k ohni nevyjeli, ale zkontrolovali, zda nehrozí žádné nebezpečí.
Ale od KFC u Dobšic někdo omylem ohlásil požár stohu slámy u
sánské čističky odpadů a k ohni vyjelo několik sborů z okolí.
Želviáda na Cidlině u sánského splavu 27. září

Josef Skála starosta SDH Sány
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Činnost ČRS
V červenci jsme se věnovali sekání trávy, krmení ryb a odchovu
kapra K1, kterého jsme slovili v počtu 6 000 ks o velikosti 5-7 cm,
následně byl kapr nasazen na rybník Badra a část ponechána na
Nádrži v Sánech. Každý, kdo v červenci šel kolem Cidliny, si jistě
všiml velmi nízkého průtoku vody. Tento stav byl zapříčiněn velmi
podprůměrným úhrnem srážek v tomto měsíci. Bohužel tento stav
způsobil masivní úhyn ryb na rybníku Badra i na Nádrži v Sánech.
Důvodem úhynu ryb byl nedostatek kyslíku a vysoká teplota vody.
Přesné množství uhynulých ryb zjistíme až při podzimním a jarním
výlovu. Avšak dle našich odhadů je to více jak 50 % z rybí obsádky.
V srpnu začala několik let očekávaná akce Revitalizace
Dobšického a Libněveského ramene. Pro názornější přiblížení celé
akce jsem se jí rozhodl věnovat samostatný příspěvek, který
popisuje celý záměr krok za krokem. Dále se nám opět podařilo
získat výjimku od krajského úřadu Středočeského kraje na snížení
lovné míry sumce velkého (Silurus glanis) a změny doby jeho hájení.
Lovit sumce velkého (Silurus glanis) je možno znovu již od 1.5.2015
a nejmenší lovná míra je snížena na 20 cm. Uloveného sumce velkého
nad touto minimální délkou rybář nesmí vrátit zpět do vody, protože
stavy tohoto rybího druhu jsou na vysoké úrovni a škody, které
tento druh způsobuje na rybích populacích jsou větší a větší.
V září proběhlo uložení krmné pšenice, která bude sloužit jako
krmivo pro další hospodářský rok na chovných rybnících. Dále byla
posekána tráva na Badrech i v Sánech. Koncem měsíce září byl
naplánován výlov Nádrže v Sánech.
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Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak
rybářům přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se v těchto
chladných měsících loví nejlépe a všem ostatním aktivně strávené
podzimní měsíce, neboť pestrobarevná podívaná do korun stromů
nás teprve čeká.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář
Odbahňování Dobšického a Libněveského ramene – ČRS MO Žehuň
V roce 2010 si členové ČRS MO Žehuň na své výroční schůzi
odsouhlasili záměr na revitalizaci Dobšického a Libněveského
ramene tak, aby se na těchto úsecích rybářského revíru mohlo znovu
plnohodnotně rybařit. Záměr revitalizace spočíval v odbahnění obou
ramen. Byla vypracována projektová dokumentace, odebrány
vzorky sedimentů, kterého bylo na obou ramenech více než dost a ve
spolupráci s ,,o.s.DOBŠANÉ“ bylo požádáno o dotaci. Navzdory
pochybám některých členů jsme doufali, že náš projekt obstojí
v tvrdé konkurenci ostatních projektů na zkvalitnění životního
prostředí a bude nám přiznána potřebná dotace. V říjnu 2012 jsme
obdrželi informaci, že náš projekt byl odsouhlasen a byla na něj
dotace přiznána. Skoro další rok trvalo, než jsme rozhodnutí o
přiznání dotace obdrželi a v létě roku 2013 proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavby. Celkem se do tohoto výběrového řízení
přihlásilo 7 subjektů. Po zhodnocení všech nabídek byla vybrána ta,
která nabízela nejvhodnější a nejšetrnější formu odbahnění v našich
podmínkách. Nabídková cena vítězné společnosti Zvánovec, a.s.
z Českých Budějovic, byla necelých 6 mil. korun. Po projednání
technologie prací a dohodou s nájemci přilehlých pozemků, na
kterých se zemědělsky hospodaří, byl stanoven termín začátku prací
na 1.8.2014.
Tak se také stalo
a již od 1.8.2014
jsme mohli vidět
na Dobšickém
rameni speciální
sací bagr a na
Libněveském
rameni dvě
pásová rypadla.
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Tato speciální technologie těží sediment a ukládá ho na zemědělské
pozemky, kde bude následně zapraven do půdy. Těžba sedimentu
by měla probíhat nejdéle do října 2014 a zapravení vytěženého
sedimentu proběhne nejdéle do jara 2015. Po čtyřech letech čekání
a doufání jsme se konečně této akce dočkali. Za toto patří největší
poděkování hlavnímu investoru akce ,,o.s.DOBŠANÉ“ a všem
členům ČRS MO Žehuň, kteří se na přípravě takto velkého projektu
podíleli. ČRS MO Žehuň a Obec Dobšice se na této akci podílí jako
spoluinvestor.
Všechny nás ještě v souvislosti s revitalizací Dobšického a
Libněveského ramene čeká hodně práce, ale věříme, že odbahněním
obou ramen se výrazně zatraktivní tyto úseky našeho revíru a pro
samotné ryby a další živočichy toto bude mít pozitivní dopad.
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
Činnost hokejového družstva Sány
Začala naše již šestá sezóna a to už na dlouho očekávaném
novém zimním stadionu v Poděbradech. Vrátili jsme se zpět do
soutěže VHL, kde jsme začínali. V sezóně 2009-2010 jsme obsadili
4. místo, v letech 2010-2011 místo 3. Letošní ročník je tak třetí v této
soutěži, kde budeme usilovat o ještě vyšší příčky v konečném pořadí.
VHL se zúčastní sedm týmů:
HC Sány
HC Rožďalovice
HC Libice
HC Velký Osek
HC Žabonosy B.
HC Last minute Poděbrady
HC Libodřice
Jménem týmu HC Sány chci tímto pozvat všechny fanoušky
a příznivce hokeje na naše zápasy. Termíny utkání budou vyvěšeny
na tabuli před obecním úřadem. Za podporu činnosti hokeje
v Sánech chceme poděkovat našim sponzorům: AAB Aleš Bulíček,
Autodoprava Aleš Bulíček a Obec Sány.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
ve školním roce 2014 – 2015 bude MŠ Sány navštěvovat 28 dětí.
Devatenáct dětí bydlí v obci Sány. Je to nejvyšší počet dětí za
posledních deset let. Ostatní děti bydlí v obcích: Oškobrh (2),
Opolánky (2), Kanín (4) a Opolany (1). Děti využívají v budově MŠ
velkou a menší hernu, malou třídu, jídelnu a ložnici na spaní. Menší
herna slouží pro námětové hry dětí. Děti zde mají obchod a
kuchyňku. Posadit se můžete i ke stolku a do malých křesílek, kde
si pochutnáte na dobrotě, kterou pro Vás děti ,, uvaří. “

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje i nadále podle
Školního vzdělávacího programu s názvem: ,,Už vím proč.“ Tento
program byl v měsíci srpnu rozšířen o nový tematický celek: ,,Za
pohádkou kolem světa.“ Pomocí ještě většího množství pohádek
bude rozvíjena fantazie dětí, mravní výchova, poznávání a slovní
zásoba. Do MŠ Sány budou zvány různé divadelní společnosti. Děti
uvidí a uslyší maňásky, herce a hudební nástroje. Nevynecháme ani
návštěvu divadla v Poděbradech a divadelní představení v MŠ
Jestřábí Lhota.
Finanční výdaje za divadelní představení budou nově hrazeny
z finančních prostředků MŠ Sány. Od rodičů dětí nebudeme na
divadla, výlety, výtvarné dílny, požadovat žádné finanční výdaje.
Stejná zůstává pro rodiče i výše úplaty za MŠ. Platí se 250,- Kč za
- 16 -

měsíc. Tyto finanční prostředky nám nechává zřizovatel OÚ Sány
na nákupy učebních pomůcek, hraček a všeho potřebného, co
přispívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a ke zlepšení
vybavení MŠ Sány. Z důvodu dlouhé pracovní doby některých
rodičů, byla na základě jejich požadavků prodloužena provozní
doba MŠ Sány. MŠ se otevírá v 6:15 hodin a končí v 16:30 hodin.
Pokud bude mít někdo z občanů zájem vidět prostory a vybavení
MŠ, je po 16:30 hodině srdečně zván. Stačí si pouze předem zavolat
na tel. číslo 325 656 269 a domluvit den návštěvy.
Na viděnou se těší za MŠ Sány
Ivana Jedličková ředitelka školky
Obyvatelé do konce roku:
Narození:
10. 8. Ella Benešová
13. 8. Robin Čmugr

ul. 9. května čp. 50
ul. 9. května čp. 213

Sňatek uzavřeli:
14. 6. Eva Havelková
Jan Toman

ul. 9. května čp. 17
Morašice u Chrudimi

12. 7. Romana Ontlová ul. Dlouhá
Jan Hanuš
ul. Dlouhá

čp. 147
čp. 144

Přistěhoval se: Martin Vorlíček

ul. Dobšická čp. 119

Odstěhovali se: Eva Tomanová
Ludmila Jásenovská

ul. 9. května čp. 17
ul. Za kovárnou čp. 56

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
16. 7. pí Eliška Veselá dříve ul. Dobšická čp. 198 ve věku 83 let
Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z kronik

Václav Vokoun psal ve své kronice
o Sánech, v prusko-rakouské válce v roce 1866
V poznenáhlý pokrok a vývoj hospodářský a všeobecný zasáhla
rušivě roku 1866 válka rakousko-pruská, ovšem svým krátkým
trváním ne na dlouze. Když počaly na obzor vystupovat její stíny,
tu sice o tom hodně mluveno, ale všeobecně se soudilo, že bude
Prusko brzy zdoláno, že „naši“ Prusy ani přes hranice nepustí.
„Čepicemi, je utlučeme“, bylo jednohlasné rčení. Když pak „Prajzi“,
jak se všeobecně říkalo, valili se přes hranice a naši před nimi
ustupovali, tu rozšířilo se domnění, že je to taková válečná taktika,
aby zde byli nadobro potřeni. Brzy však se rozšířily zprávy o
strašných účincích pruských „jehlovek“ (pušky, které už měly náboje a
nemusely se ládovat) a nastal strach i zmatek.
Peřiny a cennější věci zazdívány do sklepů i zakopávány jinam a
lidé ze vsi chtěli ujíždět a utíkat. Ale žádný nevěděl kam, někdo chtěl
za Kolín, někdo až za Prahu. Naše rodina už měla všechno na
fasuňku naloženo, ba dokonce už zapřažíno a už jsme vyjeli před
vrata, když v tom kdosi přišel a otci to rozmluvil. Chtěli jsme jet do
Líbeznice, dědeček a babičkou měli ostat doma. Obyvatelstvo
z východních Čech houfně prchalo. Však po válce se o tom posměšně
zpívalo „Utíkejte, Prajzi jdou, už jsou támhle za vodou. Utíkejte
četníci, Prajze už jsou v Tejnici…“ (To měla být narážka na to, že
i úřady utíkaly). Však za války Prusi sem nepřišli, než jen jednotlivé
oddíly (jeden povoz s několika muži), přijeli sem z Chlumecka, na
rekvizici, totiž sbírali zde chléb, máslo i vejce, což se sbíralo po
staveních. Mimo to vzali rolníku Moudříkovi jednoho koně při orání
na poli, který mu byl po válce zaplacen. Záhy však se rozšířily
zprávy, že jsou Prajzi hodní, že nic nedělají a mysle se uklidňovaly
aspoň částečně. Za osudné bitvy u Hradce Králové bylo zde slyšet
docela dobře kanonádu a působilo to na lid skličujícím dojmem.
Až teprve, když táhli Prušáci odtud, šlo jich celý armádní oddíl přes
Sány od „Hájku“ k severu s muzikou, v níž vynikaly píšťaly a jistá
část jich ostala v Sánech asi po tři dny. Byli ubytováni po vsi po
obytných místnostech a ve stodolách asi po dvaceti. Chovali se velice
slušně.
Kroniku Václava Vokouna odevzdal ing. Bohuslav Potměšil
oblastnímu muzeu v Poděbradech.
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Hůře bylo po válce, kdy dostavil se nevítaný host - cholera.
V Sánech zemřelo na ni několik lidí. Hůře bylo v některých jiných
obcích (Jestřábí Lhota, Podmoky).
Ze Sán všichni rolníci, co měli koně, byli na vojenské přípreži
(„fiřpon“), a sice vyjeli skoro všichni majitelé sami, ale když viděli,
že tam pobudou déle, byli tam posláni za ně zástupci, čeledínové,
nádeníci atd. a oni šli domů. Jeli přes Čáslav, Jeníkov na Jihlavu
a dále do Moravy a jen čtyři páry koní ze Sán dojely až do Hranic
na Moravě (mezi nimi i naše s mým dědečkem), odkud přijely až
v září domů (zapsal učitel Bohumil Poříz).
Kdo měl koně na vojně, používali za potah voly, což jim bylo
ponejvíce usnadněno tím, že tehdy hojně provozován chov volků
a skoro každý nějaké měl. Koně přijeli domů namnoze nemocní.
Druhá Pamětní kniha obce Sány str. 50,51

Informace pro občany:
U budovy bývalé školy byl přistaven kontejner na textil, oděvy,
obuv i hračky, které může ještě někdo využít.

Zákaz se týká odpadu, znečištěných a špinavých hadrů i bot apod.
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Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Zimní svoz komunálního odpadu se bude provádět od 11.11.2014
každý týden v úterý. Sbírka nebezpečného a velkoobjemového
odpadu bude 15.11.2014, čas odvozu bude ještě upřesněn.
Opět upozorňujeme neukázněné občany: na skládku u brodu je
povoleno vozit pouze rostlinný odpad a roští. Stále tam někteří vozí
pohovky (patří do velkoobjemového odpadu) a stavební materiál.
Stavební odpad a suť odebírá společnost Šumbor, spol. s.r.o.
recyklace stavebního odpadu - pobočka Sány, středisko Hájka
Ceník ukládky:
výkopová zemina a kamenivo
beton
železobeton
štěrk ze železničního svršku
cihelný stavební a demoliční odpad
asfaltové směsi (materiál z demolic vozovky)

70 - 220 Kč/t
80 – 160 Kč/t
160 – 250 Kč/t
50 – 120 Kč/t
100 – 160 Kč/t
140 - 180 Kč/t

Jeden standardní vozík za osobní auto stavebního odpadu 50 Kč.
Ceny jsou určeny kusovitostí odpadu, množstvím nežádoucích příměsí a
ukládaným množstvím. Ceny za ukládku jsou uvedeny bez DPH.
Možnosti dopravy - vlastní dopravou: návěsová vana s nosností 31t, třístranný
sklápěč s nosností 18 t + vlek s nosností 11 t, nosič kontejnerů s nosností 5 t.

Prodej recyklátů v cenách 30 – 210,- Kč/t.
Kontakt: mobil: 724 084 603
Provozní doba pondělí – pátek: 7.00- 15.30 hod.
V Libici nad Cidlinou v době mezi 15. - 16. srpnem z volně
přístupné kanalizační jímky vakuové kanalizace na obecním
pozemku zmizely: přepouštěcí ventil, řídící jednotka a hladinový
senzor. Celková škoda byla 25 tisíc korun, ten kdo má jímku na ulici
ať jí raději věnuje pozornost, pokud by se někdo pohyboval u jímky.

Sánský zpravodaj - místní občasník
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