Sánský zpravodaj
Místní občasník
15. října 2021 Ročník 18 číslo 4/2021 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Statek Dvořáku a později Staňku
foto asi z r. 1948 a dům čp. 3 rok 2021

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Prázdniny a čas dovolených utekl jako voda a máme zde opět podzim
a s ním i chladné počasí a začátek topné sezóny. Chtěla bych Vás
upozornit na platnost novely zákona o ochraně ovzduší. Dle tohoto
zákona nebude možné od 1. září 2022 provozovat kotle na tuhá paliva,
které nesplňují emisní limity a příkon od 10 kW do 300 kW. Kotle na
tuhá paliva se dělí podle účinnosti a emisí do pěti tříd a po 1. září 2022
nelze provozovat kotle na tuhá paliva s emisní třídou 1 a 2. Od září 2022
budou mít domácnosti povinnost na základě revizí prokázat, že jejich
kotel vyhovuje normám a splňuje podmínky alespoň třetí emisní třídy a
vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). V opačném případě hrozí
pokuta až 50 000,-- Kč. Podrobnější informace si můžete přečíst na
stránkách obce Sány – www.obecsany.cz, v kolonce „Praktické info –
zpráva pro občany“, nebo si je vyzvednout na obecním úřadě.
Začátkem října proběhla úspěšně kolaudace komunikace a veřejného
osvětlení na parcelách u lesa. Rovněž bylo zažádáno na životní prostředí
o kolaudaci na vodovod a kanalizaci na těchto parcelách.
Dne 2.9.2021 byla podepsána s firmou FlexumTrade a.s., Praha 1,
„Smlouva o dílo 11/2021“ na vybudování prodloužení vodovodu + 3
přípojek k rodinným domům čp. 167, 259 a 260. Tyto práce by měly být
dokončeny do konce října 2021.
A nyní ještě pár vět ke kulturním akcím. V polovině září a začátkem
října jste se mohli zúčastnit zájezdu na muzikál „Kat Mydlář“ a „Láska
nebeská“. Oba muzikály byly podle mě i názoru ostatních účastníků
moc pěkné. V listopadu plánujeme tvoření adventních věnců a
28.11.2021 zahájení adventu v místním Společenském domě, kde
vystoupí Lucka Třešňáková – Břeská s manželem Jaroslavem Břeským.
V měsíci prosinci by se měla uskutečnit „Mikulášská nabídka“ pro naše
nejmenší a předvánoční posezení s dříve narozenými, kde by měla
vystoupit skupina „Staropražští Pardálové“ s písničkami Karla Hašlera.
Bližší informace o přesném termínu konání a začátku akcí budete včas
informováni. Vše ovšem závisí na tom, jak se bude vyvíjet situace
s covidem 19 a jaká budou nařízena vládní opatření.
Na závěr Vám přeji hezký barevný podzim, ještě alespoň trochu
sluníčka a příště nashledanou.
Marie Žďárská - starostka obce
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Zprávy z okolí
V Dobšicích proběhl ve dnech 17. - 18. července Help days - sraz
tuningových vozů, veteránů i motorek. Občerstvení zajistily SDH
Dobšice a SDH Odřepsy, v sobotu večer hrál Beny rock. Výtěžek
charitativní sbírky byl předán sdružení Přístav, škole v Poděbradech.
I letos proběhla akce „Osecká brázda“ celkem již popáté, 21. srpna
byla provedena přehlídka10 traktorů s příjemným setkáním a posezením.
Kulturní komise obce Choťovice pořádala 21. srpna od 10 hodin
Pohádkovou cestu. Cestu plnou soutěží, zábavy, pohádkových postav,
sladkostí, občerstvení skákacích hradů. Večer od 8 hodin hrál na
fotbalovém hřišti na letním parketu Faustband.
Obec Opolany a umělecká agentura KAZ pořádaly 14. srpna od 17:00.
hod. v Obecní restauraci TI AMO, zpíval italský zpěvák Davide Mattioli.
Od 20:00 hod pokračovala After party, hrál DJ David Fiala.
Kolínská řepařská drážka pořádala 21. a 22. srpna Kovbojský závěr
prázdnin. Vlaky byly taženy parní lokomotivou a přepadány kovboji na
koních. Občerstvení bylo připraveno ve stanici Býchory i Kolín Sendražice a na konečné děti čekal skákací hrad i prolézačky.
Obec Opolany pořádala 26. srpna v 18:00 hod. v místním kostele
Varhaní koncert, hrála Kujalová Petra.
V Žehuni 28. srpna od 14:00 hod. proběhla akce Lesní indiánská.
stezka, start probíhal intervalově. Lesní naučná stezka byla plná úkolů
s lesní tématikou, v 17:00 hod na dětském hřišti zahrálo divadlo
pohádku O Smolíčkovi. V průběhu akce se konal Workshop - malování
polštářků, korále, indiánské čelenky a na závěr opékání buřtíků.
Sbor dobrovolných hasičů Opolánky pořádal oslavy 80. let založení
na dětském hřišti 11. září. Byla vystavena historická i současná
technika. Od 11 hodin proběhlo pro děti sportovní poledne, soutěže a
klání. Připraven byl skákací hrad, občerstvení a večer na taneční zábavě
hrála hudba Blaťanka.
Spolek Dobšané pořádal 11. září od 11:45 hod. u Dobšického šenku.
Třetí ročník letního muzicírování aneb zabíjačkové hody s bohatým
programem. Hrála Cidlinka, VOX nymbugensis, Big S, Green Raptors,
Fake Band, Kozičky, Kolíňanka a Echo 91, vystoupily mažoretky
Srdíčko Kolín, mažoretky ZUŠ Přelouč a mažoretky TS Vergillio Kolín.
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Ve Velkém Oseku 18. září v areálu motelu u jezera pořádal Spolek
přátel historické techniky 6. ročník Den s historickou technikou.
Program by přichystán pro děti i celé rodiny, občerstvení i živá hudba
byla po celý den. Odstartovala spanilá jízda i rodinný víceboj.
Šestý ročník běhu pro nadační fond Krtek Oškobržská zpátečka
proběhl 18. září odpoledne. Zaběhat nebo projít pozpátku si přišly děti i
dospělí a nechybělo občerstvení. Výtěžek byl opět věnován na léčbu dětí.
Slavnostní otevření nově zrekonstruované barokní kostnice se konalo
2. října v areálu kostela sv. Gotharda v Žehuni.

Zprávy z naší obce
Obec Sány v srpnu zajistila připojení elektřiny na místo budoucí
školky a také nový přívod k hospůdce Vlachovka.

Firma Tanaco, s.r.o. odbagrovala sesedající náspy u mostu přes
dálnici D11 ze Sán směr na Kolín a prováděla opravy.

Pokračovaly práce na síťování parcel u lesa. Práce probíhaly na
výstavbě ulic, osvětlení, kanalizaci, přívodu pitné vody, pokládání
asfaltového koberce a terénní úpravy. Do půli září byly práce hotovy.
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Práce na drenážích, obrubnících, vyrovnání povrchů, osvětlení,
a pokládce asfaltového koberce.
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Kultura
Obec Sány pozvala Putovní kino, které 10. července na místním hřišti
promítalo film Špunti na vodě.
Hospůdka Vlachovka pořádala v pátek 16. července od 17:00 hod.
„Pizza párty“. Přijel Ital Maurizio a pekl chutnou a velice oblíbenou
pizzu, k dobré náladě hrál DJ Beri.

Víkendové stanování proběhlo ve dnech 16. - 18. července, děti si
užily ježdění s vozítky, plavby s pramicí, rybaření, houbaření, proběhla
celá řada soutěží, které ochotně připravil p. Křižanovič, a ještě se svezly
na valníčku s p. Mandákem. Maminky se postaraly o jídlo, uvařily
pořádný hrnec buřtguláše.
Obec Sány pozvala Putovní kino, které 7. srpna na místním hřišti
promítalo film Bábovky.
Hospůdka Vlachovka pořádala 20. srpna od 17:00 hod. „Pizza párty“.
Přijel pizzař Maurizio a opět pekl čerstvou a oblíbenou pizzu.
Čím dál více oblíbený „Gulášfest“, se konal 21. srpna u fotbalového
hřiště. Proběhl již 4. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Soutěže se
zúčastnilo 10 týmů. Také proběhlo několik soutěží na trakaři a v pití
piva. Pro děti bylo připraveno malování, střílení i skákací hrad. Naši
hasiči jim připravili lehkou pěnu i spršku. Akce se zúčastnili žehuňští
hasiči se Scanií a sánští s Tatrou i Fordem. Po celý den hrál DJ Bery a
nechyběl velký výběr občerstvení. Poděkování zaslouží pořadatel Luboš
Bulíček s pomocníky, kteří celou akci pro pobavení všech připravili.
Ukončení prázdnin pořádala Obec Sány 4. září na místním hřišti.
Dopoledne se konaly dětské rybářské závody, od 13:00 hodin proběhla
řada soutěží i her, dětská diskotéka s DJ Bery a nakonec opékání buřtů.
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„Gulášfest“, 4. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš 21. srpna

-7-

V
Vííttěězz rryybbáářřsskkýýcchh zzáávvooddůů

R
Roozzlloouuččeenníí ss pprráázzddnniinnaam
mii nnaa hhřřiiššttii 44.. zzáářříí

-8-

Činnost SDH
Již třetí letošní výjezd na požádání operačního
střediska proběhl 3. července s tatrou do Žehuně,
k požáru stelivové slámy u kravína. Požár byl rychle uhašen.

Byla realizována oprava turbodmychadla na automobilu Ford a
provedeno vyčištění palivové soustavy u Tatry, včetně vymontování
a vyčištění nádrže na naftu, které již bylo potřeba.
Příjemné letní setkání členů a přátel SDH Sány u krbu v hasičské
zbrojnici s grilováním se konalo navečer 31. července.

Z předvádění zásahových vozidel na Gulášfestu 21. srpna si naši
hasiči „odskočili“ k rozběhnutému požáru slámy u Opolánek a později
na hřišti k radosti dětí vytvořili lehkou pěnu i osprchování.
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Výroba lehké pěny pro děti v Sánech na ukončení prázdnin

Naši hasiči na nástupu 19. září k uctění památky dvou zemřelých
dobrovolných hasičů z SDH Koryčany při výbuchu rodinného domku
15. září v Koryčanech.

Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Nový ročník fotbalových soutěží opravdu začal
o víkendu 21. - 22. 08. 2021, jak jsem již avizoval v
minulém čísle zpravodaje. Na úvod jsme na domácím
hřišti přivítali Odřepsy. Tento souboj tentokrát dopadl lépe pro
hostující družstvo, a to vítězstvím 2:0. Naše B mužstvo zajíždělo k
sehrání prvního mistrovského zápasu do Záhornic, kde zvítězilo 3:0.
Dorost a žáci měli svá utkání odložena, a tak začali o týden později.
V prvním zápase podlehli dorostenci v Černěvsi místním hráčům 5:3.
Ani žáci své utkání nezvládli a prohráli doma se Sadskou 7:0.
V září jsme dokončili zastřešení kolem udírny a její prodloužení k
stávající části hospody. Tímto byla dokončena výměna staré krytiny
(eternit) za novou z trapézového plechu.
V jarní části čeká mužstva hrající třetí třídu nadstavbová část.
V každé ze čtyř skupin čeká rozdělení mužstev podle umístění. První
čtyři mužstva z každé skupiny budou hrát o postup do okresního
přeboru a zbylá čtyři mužstva o setrvání v soutěži. Takže ve zbývajících
utkáních bude potřeba nasbírat co nejvíce bodů.
Podle rozpisu skončí soutěže 13.11.2021. Jen tedy doufám, že se
odehrají všechna utkání v řádných termínech a nedojde k jejich
přerušení, jak tomu bylo minulý rok v říjnu.
Tímto bych chtěl všechny příznivce kopané pozvat na zbývající.
utkání, která se všechna odehrají na domácí půdě.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
CFA - dorost
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CFA -starší žáci

Sány / Opolany A

Sány / Opolany B
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Sány / Opolany A

Sány / Opolany B
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Činnost ČRS
Dne 17.7.2021 se konala výroční schůze, na kterou
se dostavilo 30 členů naší organizace. Byla zde prezentována
činnost organizace za uplynulý hospodářský rok 2020, a to ve zprávě
hospodáře, předsedy, účetního a dozorčí komise. Všechny příspěvky
funkcionářů promítány dataprojektorem na stěnu sálu, aby jejich
zprávy byly co nejvíce přehledné a příspěvky byly doplněny i o fotografie
z různých akcí. Všem zúčastněným členům děkujeme za zájem o dění
v organizaci. Dále jsme se věnovali
sekání trávy, krmení ryb v chovných
rybnících a odchovu ryb. Od SÚS
byl dodán váčkový plůdek amurka
Am0 v počtu 60 000 ks, ten byl
několik dní ponechán na
odchovných žlabech a následně
vysazen na rybník Výtěrák,
intenzivně byl přikrmován a
začátkem září byl sloven v počtu
5 000 ks o délce cca 6 cm a vysazen
na revír.
Krajský úřad Středočeského kraje jsme 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 dorazilo rozhodnutí od SZIF o
přiznání dotace K2021, jedná se o dotaci na podporu rybářských revírů,
dotace se odvíjí od hektarové plochy revíru, v našem případě se jedná o
16 ha vody. Dotace od SZIF činila 10 688 Kč a byla použita na zarybnění
revíru Cidlina 1 B.
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. Dále
jsme plánovali výlov rybníku na Badrech a brigádu na čištění vodního
toku od napadaných větví.
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V září jsme se zabývali administrativou, ohledně podání průběžné
zprávy o udržitelnosti dotace na vybavení, které jsme si v rámci OPR
rybářství pořídili v minulých letech. Dne 18.09.2021 se konal výlov
rybníka na Badrech. Z rybníka Badra bylo sloveno celkem 300 ks kapra
K4 o celkové váze cca 600 kg a dále 120 ks amura o celkové váze 150 kg.
Ryby byly vysazeny nad Baderský jez. Informace pro členy MO Žehuň,
již probíhá objednávka nových povolenek a členských známek pro rok
2022, pracujeme na plánování termínů výdeje povolenek, o kterém
budete včas informováni.
Je říjen a vše co jsme si na počátku letošního roku naplánovali,
máme až na pár drobností splněno, za což jsem osobně velmi rád.
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.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň

Činnost hokejového družstva Sány
Poslední přípravný zápas před zahájením nové
sezóny Poděbradského poháru jsme odehráli proti
HK Běchovice. V tomto utkání se nám střelecky moc
nedařilo, a po vyrovnaném výkonu obou mužstev jsme prohráli 8:11.
První utkání nové sezóny odehrajeme již v sobotu 30.10.2021 od 16:45
hodin a soupeřem nám bude silný tým HC Hokejky. Druhý zápas je
naplánován na sobotu 6.11.2021 od 17:45 hodin proti našemu
dlouholetému rivalovi HC Pátku.
Všechna naše utkání se odehrají na Zimním stadionu v Poděbradech.
Letošní soutěž má šest účastníků – HC Sány, HC Brkouni, HC Pátek,
HC Tsunami, HC Hokejky a HK Běchovice. O každém termínu našeho
zápasu se dozvíte z pozvánky, která bude vyvěšena v hospůdce Na
Vlachovce na místním hřišti. Tímto všechny zveme na naše zápasy a
pevně věříme, že letošní sezóna proběhne bez větších omezení a celá
soutěž bude odehrána.
Krásný podzim přeje za tým HC Sány
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Mateřská škola Sány
A je tu podzim…
Neustálý koloběh střídání ročních období přináší čas školky i
odpočinku. Čerpání dovolené dospělých i prázdnin dětí jsou obzvláště
příjemným obdobím.
Prvních 14 dnů v červenci a posledních 14 dnů v srpnu byl provoz
v MŠ pro zájemce zajištěn. Část rodičů tuto nabídku využila. Od září
nastoupilo do školky 8 nových dětí, tedy z celkového počtu máme 10
předškoláčků. V současné době je kapacita školky naplněna.
Také nás v polovině září navštívilo divadélko paní Lhotákové
s pohádkou „O veverce“. Veselé i poučné představení všichni se
zaujetím sledovali a veverka sklidila veliký potlesk.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat místní organizaci
Českého rybářského svazu Žehuň pod vedením Ing. O. Jedličky za 4
kusy reflexních vest pro žáky naší školky. Vestičky s motivem vodníka
jsou líbivé a věříme, že svůj účel splní velmi dobře.
Závěrem přejeme všem obyvatelům krásný podzimní čas naplněný
úchvatnou hrou barev naší přírody a snad ještě posledními hřejivými
paprsky sluníčka.
Učitelka Ilona Eliášová
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Obyvatelé
Narození:
16. 9. Vilém Eliáš
29. 9. Stela Hulínová

ul. Bačovská čp. 236
ul. Družstevní čp. 37

Významná jubilea našich občanů:
Hloucal Vladimír, Svoboda Josef, Procházková Marie, Havelková Eva
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
9. 9. p. Jiří Žižka
v minulosti sánský hostinský ve věku 77 let
3.10. pí Zdeňka Patáková
ul. Bačovská čp. 225
ve věku 59 le

Ivona Procházková matrikářka OU

Pohled z
roku 1931
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Pokračování z Pamětní knihy

V předvečer svátku 15. výročí republiky dne 27. října 1933 vyšel
průvod z nádvoří sušárny, žáci s praporky a lampióny, sokolové, hasiči,
pěvecký spolek a občané, došli s hudbou p. Svobody k ozdobené „Lípě
Svobody“. Starosta obce přednesl řeč a hudba zahrála „Hej, Slované“.
Poté průvod prošel kolem kostela do Havlíčkovy ulice, k Švehlovu domu
a po hlavní silnici k ozářenému pomníku padlých. Pěvecký spolek zapěl
Smetanovo „Věno“. Řídící učitel p. Josef Laštovka přednesl projev
k výročí 15 let naší národní samostatnosti. Děti I. a II. třídy recitovaly
básně, starší děti zapěly dvojhlasnou píseň Sládkovu „Svobodo,
svobodo“, pěvecký spolek zapěl Bendlovu skladbu „Svůj k svému“ a
nakonec hudba zahrála pochodovou píseň „Slovan jsem a Slovan budu“.
Dne 12. prosince zemřel v Hostivaři dr. Antonín Švehla, autor
moderního agrarismu, předseda rep. strany, bývalý min. předseda,
nejmilovanější vůdce českého lidu, po polit. Dr. Fr. Lad. Riegrovi.
Četní místní obyvatelé se zúčastnili 15. 12. na pohřbu v Hostivaři.
Dne 25. prosince zahrála těl. jednota „Sokol“ vánoční hru od
J. L. Doudlebského „Když zněly zvony vánoční“. Režii měl F. Tichý.
Na nový rok předvedli tuto hru v Předhrádí.
Krize v zemědělství i v průmyslu dosáhla vrcholu. Cukrovary
v Libněvsi i v Libici n. C. byly zrušeny. Propuštění dělníci pracovali
na regulaci Cidliny u Kanína.
Cidlina před regulací asi rok 1930.
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Cidlina před regulací tekla podle zdi fary, asi rok 1930

Foto zapůjčeno od p. Potměšila

Cidlina před regulací, přibližně okolo roku 1930
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Regulaci Cidliny prováděli propuštění dělníci z cukrovaru v r. 1933-41

Foto zapůjčeno od p. Pavla Šamši

Začátkem války v r. 1941 byla zastavena regulace Cidliny, hotova
byla od Opolan až k sánskému splavu, který byl vybudován jen nízký.

Foto zapůjčeno od p. Potměšila

Starý dřevěný most
v místech dnešního
brodu.

Práce na následující regulaci k Baderskému jezu začaly až v roce 1960..
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021 v rouškách.
V Sánech se hlasovalo v obřadní síni Obecního úřadu.

Účast v Sánech – 71,33%.

Účast v ČR – 65,43%.

Výsledky voleb v Sánech: ANO - 107 hl., Piráti - 73 hl., Spolu - 42 hl.,
SPD - 34 hl., Přísaha – 17 hl., ČSSD – 17 hl., Volný blok – 8 hl., TSS – 5 hl., KSČM
– 5 hl., APB – 4 hl., Zelení – 3 hl., OtČe – 2 hl., Senioři, Prameny, ANS, Š. d. – 1 hl.

Výsledky voleb v ČR: SPOLU – 1 493 905 hl. 27,79%, ANO – 1 458 140 hl.
27,12%, Piráti – 839 776 hl. 15,62%, SPD – 513 910 hl. 9,56%, Přísaha – 251 562
hl. 4,68%, ČSSD – 250 397 hl. 4,65%,
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Pozvání pro občany:

- 23 -

Informace pro občany:

Sánský zpravodaj - místní občasník
Povoleno OkÚ v Nymburce rozhodnutím číslo 2/97 dle § 425/1990Sb.
Vydává: Obec Sány

e-mail: podatelna@obecsany.cz
Redakční rada: zastupitelé obce Foto:
H. zpracoval: Josef Skála
- 24 Skálová
-

