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Hospoda u Bohunků

Rolnicko - čtenářská besídka byla založena v roce 1888, díky jí
se šířila všeobecná vzdělanost do vsi. Měla vliv na rozvoj včelařství,
ovocnictví, drůbežnictví, ale i dobytkářství a polního hospodaření.
Spolek sdružil uvědomělé zemědělce, horlivé čtenáře, písmácké duše
a pokrokové zemědělce, kteří chtěli zvelebit svá hospodářství a
poznat co nového je ve světě. Vzdělávací činnost měla oporu
v místních učitelích a faráři. Pořádali přednášky, výlety, exkurse,
dožínkové slavnosti, plesy a veselice. Rolnická besídka byla kolébkou
družstev. Na půdě besídky vznikla družstva: Vodní na meliorace a
úpravu břehů Cidliny v r. 1889, Rolnické v r. 1899, Honební v r. 1891,
Strojní v r. 1906, Hospodářské lesní v r. 1908 a Družstvo pro
pojišťování dobytka v r. 1911. Besídka sídlila v Adamcově hospodě.
Na sále dříve cvičila mládež, spolky pořádaly zábavy, nyní je zavřena.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Uběhly další tři měsíce roku 2012, je zde opět podzim a my
přicházíme s dalším číslem obecního zpravodaje. Dovolte, abych
vás pozdravil na úvodních stranách tohoto zpravodaje, kde se opět
dozvíte, co nového se děje v naší obci a okolí a jako vždy zde
naleznete i mnoho dalších zajímavostí.
Letošní vcelku vydařené letní měsíce byly v naší obci do jisté míry
poznamenány budováním kanalizace. Před započetím akce jsme
měli jisté obavy z toho, že kanalizace musí být z důvodu zvolené
technologie budována otevřenými výkopy, což mohlo přinést mnoho
nepořádku v obci a dalších nepříjemností. Jsem velice rád, že naše
obavy se nesplnily, a jak slyšíme z mnoha stran, občané byli s prací
a profesionálním přístupem firem budujících kanalizaci vesměs
nadmíru spokojeni. V současné době je dokončeno budování
hlavních řadů po obci (dle plánu do konce září) a probíhá
dokončování umístění sběrných šachet v jednotlivých nemovitostech
(plán do konce listopadu bude lehce splněn). Stavba čističky probíhá
rovněž v mírném předstihu. Převážná většina stavebních prací je
dokončena, přes zimu bude provedeno vybavení technologií a
příprava na zkušební provoz, který se plánuje v jarních měsících
s následným osazováním sběrných šachet podtlakovými ventily a
připojováním jednotlivých nemovitostí. Na tomto místě musím říci,
že jsme velice spokojeni s postupem prací a s profesionálním
přístupem zhotovitele této stavby.
Ve spojitosti s budováním kanalizace bych ještě rád apeloval na
občany, kteří nemají doposud sepsané smlouvy, aby neváhali a tuto
situaci co nejdříve napravili. Jedná se ještě o 27 opozdilců z 241.
Pro úsporu občanů při připojování domácností na sběrné šachty
v příštím roce máme dojednány výrazné slevy instalatérského
materiálu (ve výši cca 35%) s firmou Jakub Janek se sídlem ve
Velkém Zboží, Poděbradská 136, tel: 325 630 401. Při nákupu zboží
přímo ve firmě je třeba oznámit prodavači, že jste ze Sán a jedete
nakupovat materiál na kanalizaci. Zástupci firmy i prodavači jsou
s dohodnutými slevami seznámeni a poskytnou Vám zboží levněji
za B-čkové ceny.
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Pokračování .
výstavby kanalizace a
čističky odpadních vod

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
se konaly ve dnech 12. a 13. října.
V Sánech přišlo volit ??? osob z celkového počtu voličů ????.
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Něco málo k dalším stavebním akcím v obci. Jak jste si jistě
všimli, zdárně probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice.
V měsíci září jsme začali s rekonstrukcí kulturního domu č.p.9
(Havelkova hospoda). Začalo se s opravou střechy a uvnitř jsou
prováděny přípravné bourací práce pro zavěšení nového stropu,
provedení kompletních izolací proti vlhkosti, přestavbu vnitřních
prostor dle projektu, výměnu oken a dveří a provedení venkovní
fasády se zateplením. Dokončení akce je plánováno na květen
příštího roku.
V měsíci září bylo rovněž započato s přípravnými a geodetickými
pracemi na akci „Revitalizace (obnovení) starého koryta Cidliny“.
Převážná většina „stavebních“ prací zde proběhne přes zimu
s dokončením na jaře příštího roku.
Před rokem v tomto podzimním čísle jsem vyjmenovával, kam
všude jsme podali žádosti o dotace s přáním, ať nám jsou hvězdy
nakloněny. A jak jsme si přáli, tak se stalo a hvězdy nám nakloněny
byly, neboť všechny naše žádosti byly vyslyšeny. Je pravda, že
některé jsme podávali již po druhé nebo po třetí, ale jak se říká,
trpělivost přináší růže. Jen díky tomu a díky prozíravé práci
v minulých letech (mám především na mysli přípravu projektů,
která rovněž něco stála, a díky získání pozemků, jejich zasíťování
a přípravě na prodej, který nám v současné době finančně pomáhá,
za což patří dík několika předešlým zastupitelstvům) si můžeme
dovolit realizovat tolik akcí současně. Prostředky jsme získali
v pravý čas, neboť nikdo pořádně neví, jak to bude vypadat
s podporou podobných akcí po roce 2013.
Vím, že je to nepopulární, ale musím si na tomto místě postěžovat.
na neukázněné chování mnoha občanů při odvozu biologických
odpadů ke Brodu. Každý, kdo tam přijede, tak jistě ví, o čem
mluvím. Občané už ani netřídí biologický odpad podle druhu (větve
zvlášť, kompostovatelný odpad zvlášť) a vozí tam i odpady, které
tam zdaleka nepatří (plasty, suť atd.). Nemluvím o tom, že už jsou
líní naházet větve na hromadu a podobně ostatní odpad sypou
pomalu do poloviny cesty a myslí si: Oni to za nás uklidí. Z toho
důvodu jsme nuceni tuto biologickou skládku zlikvidovat a uvést
místo do kulturního stavu, zavést přísnou kontrolu a přistoupit
k tvrdým postihům. I z tohoto důvodu plánujeme zavést bez rozdílu
popelnice na odvoz biologického odpadu, ale o tom později.
Ing.
Macura - starosta obce
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
se konaly ve dnech 12. a 13. října.
V naší obci ze 407 voličů volilo 141, platných hlasů bylo celkem
135 tedy 34,6%.

Volby do zastupitelstev krajů se konaly 12. a 13 října 2012.
V devíti krajích měla nejvíce hlasů ČSSD, ve dvou KSČM, v jednom
ODS a v jednom SLK (starostové Libereckého kraje). Volební účast
byla 36,89 %.

Zprávy z okolí
Při oslavách založení 875 let obce Žehuň ve dnech 6. - 8. července
byl připraven rozsáhlý program, byly vystaveny kroniky obce i
školy, trofeje předvedli myslivci i rybáři. Bylo možné si prohlédnout
kostel i kostnici, s výkladem paní kronikářky Tvrdíkové. Hasiči
oslavili 130 let trvání sboru a na hřišti se konala zábava, hrála
skupina Lyra club Jardy Peprného.
Fan club Sparta Opolany ve spolupráci s obcí pořádal 4. srpna na
místním hřišti turnaj v malé kopané, jenž byl zakončen diskotékou.
Soutěž v požárních útocích mužů a žen „O Kanínského klokana“
a zároveň oslava výročí 125 let od založení sboru SDH Kanín
proběhla 11. srpna na fotbalovém hřišti v Opolanech.
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Oslavy 235 let založení obce Hradčany a Den Policie České
republiky a Integrovaného záchranného systému se konaly 18. srpna
se zábavou pro děti a dospělé i s přehlídkou služebních vozidel.
Zároveň proběhla v kulturním domě Beseda výstava „Hradčany
minulé a současné“. Večer hrála k tanci i poslechu skupina Largo.
Na zakončení prázdnin vystoupila v Opolanech 25. srpna skupina
historického šermu Jezerničtí páni z Tábora. Po průvodu obcí se na
hřišti konaly rytířské souboje a byla zahrána pohádka o Karlu IV.
V Odřepsích se 8. září konala soutěž v požárním útoku o Putovní
pohár a zároveň proběhlo čtvrté kolo Polabské ligy. Závodili muži,
ženy i mladí hasiči v kategoriích starší, mladší a přípravka.

Zprávy z naší obce
Při výkopových pracích na kanalizaci, byly letos koncem června
u domu čp. 2 nalezeny lidské ostatky, nádoby a sekeromlat z přelomu
mladší a pozdní doby kamenné, zhruba z druhé poloviny 5. tisíciletí
před naším letopočtem. Jsou to doklady o dávném osídlení míst, kde
byly mnohem později postaveny Sány.

Kultura
Letní dovolená na vodě - sjíždění řeky Vltavy 18. - 24. července.
Kolektiv vodáků ze Sán uspořádal výlet sjíždění řeky Vltavy na
lodích. Zúčastnilo se 45 osob, ale přestože počasí příliš nepřálo,
příroda všechny okouzlila a užili si i legrace.
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18. - 24. července
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Rozloučení s prázdninami
na místním hřišti 2. září
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Výlet na Mělnické vinobraní
se konal 22. září. Obec Sány zajistila
autobus, pobavit se jelo přes 40 osob.

Zájezd autobusem pořádala Obec Sány dne 29. září na zámek
Sychrov a zároveň do Liberce do ZOO i do botanické zahrady.
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Činnost TJ
Před začátkem nové sezóny se mužstvo dospělých zúčastnilo
fotbalového turnaje na Volárně, kde obsadili druhé místo. Turnaj
se konal 10. srpna 2012.
Naši žáci absolvovali turnaj o týden dříve také na Volárně,
kde mezi konkurencí žáků z Kolína skončili na čtvrtém místě.
Vstup do 3. třídy se nepovedl dospělým, kde v prvním kole
prohráli v Opočnici 4:1, ale o týden později doma přesvědčivě
porazili Předhrádí 5:2. Bohužel toto je zatím jediné vítězství,
které naše mužstvo dosáhlo v podzimní části.
To žáci měli sice také první dvě kola bez bodu, ale v dalších
zápasech se zlepšovali a táhnou sánský fotbal vzhůru. V současné
době se nacházejí na pěkném pátém místě s minimální ztrátou na
vyšší příčky.
Stará garda odehrála na podzim zatím jediný zápas doma
s Kovanicemi a podlehla 3:0.
Naši členové brigádně provedli nátěr střechy nad Obec. úřadem.
Tabulky:

Podzim 2012
MUŽI
III. TŘÍDA B

Podzim 2012
OP ŽÁCI

Libor Pelikán
předseda TJ Sány
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Činnost hokejového mužstva Sány
Letošní hokejová sezóna nám začala 14. října
prvním zápasem proti HC Mochov.
Tato sezóna bude ještě o něco náročnější, než ta loňská.
O jednoho účastníka soutěže se rozrostla, a tak celková tabulka
bude o jedenácti mužstvech.
Věříme, že i v tak silné konkurenci Polabského poháru, důstojně
obstojíme. Tímto bych chtěl pozvat všechny naše fanoušky na naše
utkání, která se hrají každý víkend na ZS v Nymburce.
Účastníci: 1. White Rats Nbk., 2. HC Hornets Nbk., 3. HC
Hokejky Nbk., 4. HC Pátek, 5. HC Sány, 6. HC Brkouni Pdy., 7. HC
Buldoci Pdy., 8. TJ Č. Brod, 9. Sokol Mochov, 10. Spartak Pečky,
11. HC Tsunami Nbk.
kapitán mužstva H. Hanuš
Činnost ČRS MO Žehuň
Měsíc červenec jsme zahájili prezentací naší organizace u
příležitosti oslav 875 let obce Žehuň, které se konaly od 6. do 8.
července 2012. Naše prezentace spočívala zejména v uspořádání
výstavy o rybářství a činnosti naší organizace. Tato výstava byla
umístěna v základní škole v Žehuni. Účast byla vysoká a pohybovala
se mezi 1200–1400 návštěvníky, kteří si pochvalovali její zpracování,
názornost a rybářské náčiní i ulovené trofejní ryby, zejména sumce
a štiky. Druhý den oslav v Žehuni se pořádala olympiáda místních
spolků. Soutěžila družstva rybářů, myslivců, hasičů a fotbalistů.
Disciplíny byly značně různorodé. Soutěžilo se v hodu sudem od
piva, skládání čeřenu na čas, lezení po laně a dalších. Rybáři v této
soutěži získali 3. místo, za které nám právem připadla bronzová
medaile a pohár za 3. místo v Žehuňské olympiádě. Po ukončení
oslav Žehuně se výstavy pro velký zájem ještě prodlužovaly o 2
následné víkendy. Všem, kteří se na oslavách u příležitosti výročí
875 let obce Žehuň podíleli, děkuji jménem svým i jménem naší
organizace za kvalitně odvedenou práci, která sklidila úspěch.
Ale od oslav se přesuňme k neustálým problémům týkající se
MVE v Žehuni a průtoku vody přes jez na Klapce. Tento problém
stále řešíme přes KÚSK, ČIŽP a také s Povodím Labe. V současné
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době jsme již od jarních měsíců dosáhli alespoň stálého průtoku
vody, ale z mého pohledu ještě není všem tahanicím a sporům konec.
Nyní se začněme konečně věnovat rybám. Koncem července
jsme lovili vytěrák v Sánech, kde byl chován amur. Sloveno bylo
10 000 ks amura o délce 4 – 6 cm, který byl následně vysazen na
revír. Srpen byl ve znamení sekání trávy kolem rybníků, údržby
zařízení a příprav na podzimní výlov. Dne 22.9.2012 se konala
v Průhonicích konference Středočeského územního svazu ČRS,
které se zúčastnili i 2 naši delegáti. Témata schůze byla věnována
finanční situaci rybářských organizací, činnosti rybářských stráží
atd. Dne 28.9.2012 proběhl výlov nádrže v Sánech. Sloveno bylo
700 ks kapra, 130 ks štik a 100 ks amura, počasí výlovu přálo
a zdravotní stav ryb a přírůstky byly na dobré úrovni. Všechny
ryby budou přes zimní měsíce komorovány v rybníku na Badrech.
Na začátku října jsme obdrželi zprávu, na kterou jsme přes
2 roky všichni netrpělivě čekali. S pomocí ,,o.s.DOBŠANÉ“ se
podařilo získat potřebnou dotaci na odbahnění Libněveského
a Dobšického ramene. Celková výše dotace na obě ramena se
pohybuje kolem 6 milionů korun. V současné době se čeká na
doručení rozhodnutí a přiznání dotace a následně se začne vybírat
dodavatel stavby atd. O termínu započetí prací lze teď jen těžko
spekulovat, ale doufejme, že to bude již v roce 2013. Čeká nás
všechny v této souvislosti hodně, ale opravdu hodně práce, ale
věříme, že odbahněním ramen se výrazně zatraktivní tyto úseky
našeho revíru a pro samotné ryby a další živočichy to bude mít
pozitivní dopad.
Nastal podzim a vcelku vše co jsme si na počátku letošního roku
naplánovali máme splněno. Poslední velmi důležitou akcí, která nás
čeká, je výstavba loviště v Nádrži v Sánech. Bude nutné odbagrovat
část dna a vytvořit loviště, které v budoucích letech značně
zefektivní a výrazně urychlí výlov na tomto rybníku. Tato akce bude
realizována do konce tohoto roku. V zimních měsících bude rybník
napuštěn, jako v minulých letech na tzv. ,,bezpečnou“ hloubku, na
které bude možno bruslit.
Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke konci, a tak rybářům přeji
mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se loví nejlépe právě v těchto
chladných podzimních měsících.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO
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Činnost SDH
Oslavy 235 let založení obce Hradčany proběhly dne 18. srpna,
naši členové pomáhali na přípravách, předvedli automobilovou
vysokozdvižnou plošinu, postavili a po akci sklidili stany.
S opravami hasičské zbrojnice začali členové začátkem srpna.

Bylo nutné opravit střechu, kterou již zatékalo, vyměnit chatrná
okna i komín a také zvednout část střechy na garáž pro plánovanou
autocisternu. Střechu položila firma Klempířství a pokrývačství
Karla Vytlačila. Na stavbě brigádně pracuje kromě členů sboru
i několik dalších ochotných pomocníků. Všichni zaslouží uznalé
poděkování.
Josef Skála starosta SDH Sány
Obyvatelé
Narození:
26. 6. Alexandra Koneva ul. Dlouhá
čp. 121
22. 7. Petra Kalincová
ul. B. Němcové čp. 203
14. 8. Michaela Ešnerová ul. Dobšická
čp. 120
Sňatky uzavřeli:
14. července Aleš Zíb Malenická 1791/13 Praha 4
Lenka Novotná ul. Dobšická čp. 61
14. července Aleš Brunclík
ul. Krátká čp. 49
Zuzana Benešová ul. Krátká čp. 49
Přistěhoval se:
Odstěhovala se:

Petr Král
ul. Brigádnická č.e. 01
Lenka Zíb Novotná ul. Dobšická
čp. 61.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři, ve školním roce 2012 - 2013 navštěvuje MŠ Sány
celkem 28 dětí. Kapacita MŠ je zcela naplněna. Z tohoto počtu dětí
máme 9 chlapců a 19 dívek. Do skupiny předškoláků se řadí 11 dětí.
Zdejší MŠ navštěvují děti z těchto obcí:
Sány - 14 dětí, Opolánky – 5 dětí, Opolany – 2 děti, Kanín – 4 děti,
Oškobrh – 1 dítě, Dobšice – 1 dítě, Vrbice – 1 dítě.
Již od vstupu do MŠ se snažíme, aby děti získávaly pohybové
dovednosti a postupně se rozvíjejí i jejich rozumové schopnosti
a poznatky.
Zde je ukázka toho, co mají znát děti do 6 let věku: .
jmenovat barvy, znát geometrické tvary a části těla, určit pravou
a levou stranu, vytvořit rým na určité slovo (kočka-čočka, les-pes…),
slabikovat slova, určit hlásku na začátku slova, rozlišovat nad, pod,
za, vedle, před, první, poslední, více, méně, stejně, dlouhý, krátký,
těžký, lehký, skákat po jedné noze, házet a chytat míč, napodobovat
pohyb, správně držet tužku a pastelku, nakreslit postavu, počítat
od 1 do 10, zazpívat písničku a přednést básničku.
Naše děti se od měsíce září naučily už několik básniček, například:
Máme papír, máme tužku, .
nakreslíme spolu hrušku.
Taky švestky, jablíčka,
co přivezla tetička.

Tahání veliké řepy.

Fotila učitelka Ilona Eliášová

Ani sportování nesmí v naší MŠ chybět. Na fotografii vidíte „naše
hokejisty“.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Z kronik o kostele sv. Ondřeje - pokračování

V roce 1964 opravil a oplechoval střechu i báň klempíř František
Řehák. Pan farář Vošinský nechal také zavést do kostela elektřinu
na pohon varhan i na osvětlení kostela. Opravena byla též fara.
V roce 1973 byla rozebrána narušená klenba a opět vyzděna
klenbaři ze západních Čech. Kostel byl z větší části vymalován
malířem Josefem Červinkou z Libice n. C. a také zrenovoval obrazy
Sv. Ondřeje a Sv. Prokopa. V r. 1974 byly vyměněny žlaby a úžlabí.
Na přípis Apoštolské administratury
v Praze byl starý oltář (který byl zchátralý)
ze sánského kostela odstraněn v r. 1974
a nahrazen obětním stolem,
do čela presbytáře byl zavěšen kříž
věnovaný řeholními sestrami.
Dr. František Kopejsko
při bohoslužbě v sánském kostele,
přibližně rok 1961,
na snímku ještě krásný starý oltář.
Po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. roku 1781,
byl v Sánech zřízen také sbor evangelický a prvním farářem byl
zvolen Samuel Szeremlay. Modlitebnice byla zřízena ve stodole
čp. 48 (v jiném zápise je zapsáno v čp. 38). Pastor evangelický
kázával ve stodole, a to v zavěšeném koši. Tento koš se jedenkráte
při kázání prolomil.
Protože byl malý počet věřících, byl sbor zrušen, a tak byli
přiděleni k evangelické faře libické.
V roce 1787 pořízena byla v Sánech lokalie, totiž místní
kaplanství. Lokalista byl vydržován z náboženského fondu,
utvořeného ze jmění zrušených klášterů, kaplí, kostelů. Prvním
lokalistou byl kněz Kliment Nedvídek, prve karmelitán u s. Havla
v Praze. S obnovením duchovní správy v Sánech r. 1787 byla
postavena také fara r. 1788.
Roku 1856 byla lokalie sánská povýšena na faru a byl jí přidělen
větší farní obvod. Stalo se to za zasloužilého faráře Antonína
Rudolfa, šlechtice z Ehrenwaldu († r. 1875).
Zdroj z Pamětní knihy obce Sány, Farní kroniky ad.
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Informace pro občany
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Zimní svoz bude od 8.10. 2012 - každý týden v úterý.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 10.11.2012.
Další informace o času a místě, nebo změny budou včas oznámeny.
Kulturní komise bude pořádat 7. prosince Mikulášskou nadílku
pro děti na hřišti a „Setkání s dříve narozenými“ 8. prosince při
muzice p. Petráška v Myslivně. Bližší informace budou upřesněny.

Pozvání na „Divadelní podzim 2012“ v Libici nad Cidlinou
27. října DS bratří Mrštíků Boleradice: N. V. Gogol - Revizor
satirická komedie
v 17:00 hod
vstupné: 60,- Kč
10. listopadu DS Václav Zábřeh - Václavov: J. Vostrý - Tři v tom
komedie
v 17:00 hod
vstupné: 60,- Kč
25. listopadu DS Jiří Poděbrady: H. Lisická, M. Bourek - Ženich pro
čertici pohádka
v 15:00 hod
vstupné: 40,- Kč
1. prosince Divadlo LUNA Stochov: W. Kohlhaase, R. Zimmerová Ryba ve čtyřech konverzační komedie v 17:00 hod vstupné: 60,- Kč
8. prosince DS TY-JÁ-TR Praha: Jan Werich, Luděk Horký - Tři
vstupné: 40,- Kč
sestry a jeden prsten pohádka v 15:00 hod
15. prosince DS Vojan Libice n. C.: J. Hlávka - Ale já jsem doktor
Johan Faust hra
v 17:00 hod
vstupné: 60,- Kč
Upozorňujeme, že ještě může dojít ke změně programu!
Podrobněji na stránkách dsvojan.wz.cz.

I takovéto hřiby bylo možné
najít v letošním roce v sánském
lese. Dne 25. července je nalezl
Mirek Šanc, velký hřib vážil 1,40 kg.
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