Sánský zpravodaj
Místní občasník
16. července 2018 Ročník 15 číslo 3/2018 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Kovárna p. Procházky rok 1937
a rok 2013 dům čp. 57

přibližně rok 1960 a rok 1965

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Opět držíte v rukou nové číslo našeho obecního zpravodaje.
Dovolte mi, abych nejdříve
vzpomněla na Ing. Václava Macuru,
starostu a občana obce Sány, který nás
náhle opustil dne 5.6. 2018.
Opustil nás nejen starosta obce, ale
také kamarád a hlavně člověk, který
miloval lidi. Rád s nimi pohovořil a
v případě možností i pomohl. Zvláště
měl rád svoji vesnici, ve které vyrostl a žil. Snažil se, aby obec
rozkvétala a lidé v ní byli spokojeni. O lásce k obci svědčí jeho
výsledky práce po dobu tří volebních období ve funkci starosty obce
Sány. Realizace vodovodu, kanalizace, zasíťování a prodej parcel za
hřbitovem, oprava hasičárny, kulturního domu č.p. 9, školky, bývalé
školy č.p. 58 a odbahnění rybníčku za hasičárnou nám budou vždy
připomínat, jaký to byl dobrý starosta a člověk.
Určitě jsem nevyjmenovala vše, co pro obec vykonal, ale ráda
vzpomínám na pořádané výlety, zájezdy do divadel a akce pořádané
pro děti i občany Sán, kterých se ochotně a rád účastnil.
Rád lyžoval, jezdil na motorce a zajímal se o činnost místních
spolků sportovců - TJ Sány/Opolany, hasičů - SDH Sány,
hokejového družstva Sány, myslivců, rybářů a výkony místních
silničních motocyklistů.
Pro mě zůstane vždy dobrý kamarád a spolupracovník, člověk,
kterého si moc vážím, a vždy na něho budu v dobrém vzpomínat.
Myslím si, že vzpomínku na něho si nezachovám pouze já, ale i vy.
O tom mě ujistil dopis od prof. Vladimíra Brabence – rodáka ze
Sán, který napsal dopis, ve kterém vzpomíná na pana Ing. Václava
Macuru. V dopise vzpomíná na dobu jeho studií na Vysoké škole
zemědělské v Praze, kde on učil, na práci zootechnika po ukončení
studií a jeho činnost ve funkci starosty obce Sány.
ČEST JEHO PAMÁTCE
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Jak jste si již všichni všimli, je dokončeno odbahnění rybníčku
u hasičárny. Ještě zbývají malé úpravy stavidel, aby jejich horní
hrana byla v úrovni provozní hladiny – 140 cm. Poté by měla
proběhnout do 30.9. 2018 kolaudace a uzavření celé akce.
V květnu letošního roku bylo dovezeno do sběrného dvora 250 ks
kompostérů. Kompostéry jsou zapůjčovány zdarma na dobu
neurčitou a po pěti letech se stávají vlastnictvím vypůjčitele. Někteří
majitelé nemovitostí se již dostavili na obecní úřad v Sánech
k podepsání „Smlouvy o výpůjčce“ a zaměstnanci Obce Sán jim
dovezli kompostér až domů. V případě zájmu o zapůjčení
kompostéru se dostavte na OU Sány k podpisu smlouvy.
Další akcí, která v současnosti probíhá, je zasíťování 32
rodinných domů v lokalitě za hřištěm. Předpokládaný začátek
výstavby inženýrských sítí – komunikace, kanalizace, vodovodu,
kabelových rozvodů NN a veřejného osvětlení, je říjen roku 2018.
Termíny budou upřesněny dle výběrových řízení s dodavatelem.
Orientační náklady stavby jsou:
Komunikace …………………….. 5 280 tis. Kč
Kanalizace ………………………… 1 300 tis. Kč
Vodovod …………………………… 1 200 tis. Kč
Kabelové rozvody NN ……….. 400 tis. Kč
Veřejné osvětlení ………………. 225 tis. Kč
V současnosti probíhá výběrové řízení na zajištění zhotovitele
projektové dokumentace k územnímu řízení včetně inženýrské
činnosti dle cenové nabídky. Předpokládaný termín stavebního
rozhodnutí je do konce 31.10.2018. Musíme věřit, že vše bude
probíhat hladce a budeme moci začít s výstavbou inženýrských sítí.
Přeji Vám Všem krásnou a klidnou dovolenou a dětem hezké
prázdniny.
Marie Žďárská - starostka obce
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Upozornění pro občany
„Provozovatel kanalizace VaK Nymburk důrazně žádá občany,
aby nesplachovali do kanalizace ubrousky a zbytky jídel. Je tím
ohrožen běžný provoz kanalizace“.
Opět upozorňujeme na zákaz házení klacků a roští do kontejnerů
určených na trávu, způsobuje to velké obtíže při rozvozu po polích.

Zprávy z okolí
Tradiční Vojtěšská pouť se konala v Libici nad Cidlinou ve
dnech 27. - 29. dubna. Opět přijelo velké množství atrakcí i stánků.
Obec Hradčany a Umělecká agentura KAZ pořádaly 5. května
odpoledne zábavný hudební pořad pro seniory „Tancuj se mnou
dnes“ v sále „Beseda“ Hradčany. K tanci i poslechu hrálo DUO
ADAMIS, pořadem prováděl Zdeněk Kaňka.
Volárenská mládež pořádala tradiční Staročeské máje 5. května,
průvod obcí byl zakončen staročeskou besedou pod králem na
místním hřišti. Večer se konala Májová zábava v sále Obecní
hospody, k tanci i poslechu hrála kapela ECHO 91.
Obecní úřad Ohaře ve spolupráci se ZUŠ B. M. Černohorského
pořádal 1. června v kostele Sv. Jana Nepomuckého v Ohařích Jarní
koncert, zazněly skladby v podání žáků i učitelů nymburské ZUŠ.
Obec Dobšice pořádala na místním hřišti 23. června Dobšickou
pouť s bohatým programem. Hned po obědě hrála kapela Cidlinka,
následovalo vystoupení dětí, Honza Krejčík - ELDO RÁDO, ukázka
výcviku psů, zahrály Modré kšandy - bluegrass, dále vystoupilo
dívčí duo Kristýna a Kačka a večer hrál Faust Band - rock.

Zprávy z naší obce
Od května probíhaly práce na uložení kabelového vedení do
zeleného pásu podél komunikací a zabudování el. skříněk ke stavením.
Jednalo se o zbývající ulice, které ještě nebyly předělány: 9. května,
Za Kovárnou a v ulici Dobšická. Po připojení bude následovat
demontáž vzdušného elektrického vedení a tím bude dokončeno
uložení kabelového vedení do země. Sány měly elektrické vedení po
domech i sloupech již od roku 1906, kdy Hospodářské a strojní
družstvo vybudovalo vlastní elektrárnu a rozvody po vsi.
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Ukládání kabelového elektrického vedení do země
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Kultura
V hospůdce Vlachovka bylo připraveno na 17. dubna večer černé
pivo, domácí bramboráky a k veselé náladě zahrál pan Langr.
Na posledního dubna připravili zastupitelé obce s hasiči na
místním hřišti čarodějné ohně a také občerstvení, každý si mohl
opéci uzeninu. Malé i velké čarodějky i čarodějové přišli v krásných
převlecích a jistě se vydováděli i pobavili.
Sánská mládež pořádala Staročeské máje 26. května. Průvod
začínal u starosty obce a s muzikou tanečníci tančili u každé májky
po celé obci, průvod končil na hřišti u „krále“, tam zatančili Českou
i Moravskou besedu. Nácviky besed řídila pí Ouředníková. Večerní
májová zábava se konala ve Společenském domě, k tanci hrála
Kolíňanka & V. I. P.
Den dětí se proběhl na místním hřišti 9. června. Zastupitelé obce
společně s hasiči připravili pro děti celou řadu soutěží a her. Také si
děti měly možnost zajezdit na různých vozítkách, chodit po vodě
v nafukovacích koulích a rovněž se osvěžit pod sprchou připojenou
z automobilové hasičské cisterny. Samozřejmě nechybělo občerstvení.
Na zahájení prázdnin se konalo na místním hřišti stanování pro
děti s rodiči od 29. června až 1. července. Děti měly radost ze
šlapacích autíček i z lezecké stěny v podobě hory, kterou zdolávaly.
Na sobotu odpoledne byl připraven hudební pořad divadélka Kůzle.
Účast byla nižší, asi z důvodu dovolených a přispělo i ochlazení počasí.

Plánované kulturní akce:
Gulášfest v Sánech
V programu bude vaření
guláše v kotlíku, soutěžit
může až 15 družstev. Pro
vítěze připraveny ceny!
Zábava i občerstvení bude
připraveno pro všechny,
večer zahraje živá hudba.
Veselé rozloučení s prázdninami bude pořádat Obec Sány 1. září.
Pro děti bude připravena řada soutěží a nebude chybět občerstvení.
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Akce Noc kostelů se konala 25. května v celé řadě kostelů. A také
poprvé v sánském kostele sv. Ondřeje.

Na začátek zazněl zpěv sboru spřátelených učitelek SPgŠ Čáslav,
pro dětské návštěvníky následovala hra s názvem „Jednou a dost“.
Také byla umožněna prohlídka prostor kostela včetně kůru a věže se
zvony. Připraveny byly zajímavosti z Farní kroniky a výstava obrázků
od dětí z místní mateřské školy. Na příjemně stráveném večeru se
zúčastnilo přibližně 60 návštěvníků. Této akci předcházel velký
úklid kostela, který vykonala rodina Erlebachova z Vrchlabí, za což
zaslouží veliký dík. A kde se u nás objevili? Paní Erlebachová pochází
ze Sán - za svobodna Jitka Ouředníková a ráda Sány navštěvuje.
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Kamarádi připravili předváděcí jízdu ke čtyřicítce M. Procházkovi

celkem 15 traktorů,
největší a nejmenší traktor
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Činnost SDH

Na oslavách založení 140 let SDH Pečky byla u hasičské zbrojnice
26. května vystavena hasičská technika včetně naší tatry. Spanilé
jízdy za doprovodu houkaček se zúčastnila T 148 Cas 32 hasičů ze
Sán. Oslavy byly pořádány Sborem dobrovolných hasičů města
Pečky ve spolupráci s městem v rámci akce „Jede, jede mašinka“.

Na dětský den pořádaný v obci Vrbice 2. června byla dovezena na
ukázku naše zrenovovaná tatra, kde sklidila veliký úspěch.
V červnu provedli naši hasiči dva výjezdy s tatrou na zalití mladých
stromků po obci, již začínaly vadnout, jistě trochu pookřejí.
Další výjezd se konal 21. června po bouřce, na hřišti u vody došlo
k nebezpečnému naklonění stromů a členové sboru provedli ořezání.
Naši členové se účastnili na všech kulturních akcích pořádaných
v obci jako: Čarodějnic, Staročeských májů, Dne dětí i Stanování na
hřišti.
Během května museli být vyfoceni všichni členové sboru na nové
průkazky a v červnu byla provedena oprava startéru u tatry, který
již dosloužil.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
V jarní části soutěží se A mužstvu už tolik nedařilo
jako na podzim. Po vyřazení mužstva FK Litol ze
soutěže v naší skupině nedošlo k žádnému sestupu.
V ročníku 2017/2018 jsme skončili na 10. místě se 26
body a skóre 48:66.
V Opolanech hrající B mužstvo po podzimu, také propadlo a
skončilo na 9. místě se 32 body a skóre 50:53.
Okresní přebor dorostu hrající pouze se sedmi celky se našemu
družstvu moc nepovedl, svoji štaci zakončil na 6. místě s 12 body a
skóre 17:62.
To žákům se dařilo podstatně lépe a své účinkování v soutěži
dovedli na pěkné 3. místo s 22 body a skóre 44:22.
Mladší přípravka a předpřípravka své zápasy hraje ve více
kolech a tak není důležité s jakými výsledky, ale tím, že se věnují
sportu a baví je to.
V sobotu 7. 7. 2018 proběhl další ročník tradičního fotbalového
turnaje, který co se týče složení mužstev, už řadu let nemění.

Stejně jako loni se za krásného letního počasí odehrály zápasy, které
přinesly spoustu branek v každém utkání. Turnaj skončil celkovým
vítězstvím Viktorie Velký Osek, na 2. místě skončilo TJ Záboří nad
Labem, 3. místo obsadil domácí tým a na 4. místě TJ Sokol Volárna.
Večer se na letním parketu konala zábava se skupinou AZ Band.
Jedinou kaňkou na celém dni byla malá účast diváků na fotbalových
utkáních i večerní zábavě.
Na konec bych všem popřál krásné prožití prázdnin.
Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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A2A - III. třída skupina A

A3B - IV. třída skupina B
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E1A - FOTBALservis.cz OP starších žáků

C1A - Okresní přebor dorostu

F1A - Okresní přebor mladších žáků 7+1

Z1B - Předpřípravka sk. B
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Činnost hokejového družstva Sány
Po úspěšné sezoně 2017/2018, kdy jsme skončili
na 5. místě, jsme v květnu uspořádali první letní
soustředění na Seči. Zúčastnilo se 10 hráčů základní sestavy.
Program byl bohatý na sportovní vyžití - stolní tenis, střelba pukem
na branku a v neposlední řadě sledování zápasů mistrovství světa v
hokeji pro zdokonalení naší techniky:) To vše za konzumace
zlatavého moku a grilované krkovičky. Akce se dokonale podařila i
díky slunečnému počasí. Na další soustředění se již těšíme, protože
nám dalo inspiraci na tmelení kolektivu a chuť na přípravu nové
sezony 2018/2019, která se již blíží.

Za celý tým HC Sány přejeme krásné léto a hodně sportovních
zážitků.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Činnost ČRS
V květnu naše řady rybářské stráže posílili tři
noví členové. Tito vykonali závěrečné zkoušky na
RS v Praze, následně je OŽPZ MěÚ Kolín
ustanovil do funkce rybářské stráže pro revír Cidlina 1 B a předal
jim průkazy a odznaky RS. Tímto má naše organizace oficiálně již
7 členů RS. Mnoho z rybářů se již s novými kolegy z RS setkalo a
pokud ne, brzy jistě setká. Dále jsme již v půlce dubna od SÚS
obdrželi 30 tisíc štiky Š0, kterou jsme měli asi 5 dnů na odchovných
žlabech, kde bohužel vlivem velmi chladného počasí došlo k
výraznému úhynu, co se podařilo zachránit, jsme vysadili na revír.
Pro tyto případy jsme měli v rezervě objednáno z rybí líhně v
Bransouzích dalších 60 tisíc štiky Š0. Když jsme rybičky přivezli,
byly ve výborné kondici. Rozhodli jsme se tedy štičky rovnou vysadit
do revíru. Koncem května, jak všichni jistě víme, začala platit nová
směrnice o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. I naše organizace se
na ní musela připravit. Přijala se nová směrnice o ochraně osobních
údajů našich členů, zakoupila se uzamykatelná trezorová skříň, kde
jsou všechna data uschována a je přesně daný seznam osob, které
mohou s těmito daty pracovat. Každý z nás má jistě na GDPR svůj
názor, dle mého by se zde dal aplikovat názor všem známého Járy
Cimrmana: ,,Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit,
ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“
V červnu přišlo od Krajského úřadu Středočeského kraje,
zahájení řízení na akci Revitalizace Žehuňského rybníka. Naše
organizace se k tomuto řízení vyjádřila a přesně specifikovala naše
požadavky a to, aby po celou dobu revitalizace Žehuňského rybníka,
která by měla trvat 5 let, byl zajištěn alespoň minimální průtok přes
jez na Klapce. Na zahájené řízení, teď již i rozhodnutí, kde jsou naše
podmínky zohledněny, se můžete podívat na
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2153, naleznete zde i
veškerou projektovou dokumentaci, stanoviska dotčených orgánů
a vyjádření ostatních subjektů. Samozřejmě, že tímto řízením nic
nekončí, ale právě začíná, a čeká nás v této věci ještě hodně jednání,
která nás budou stát mnoho úsilí, ale rybářský revír si zájmy
podnikatelských subjektů a dalších třetích osob zničit nenecháme,
i kdybychom museli využít všech opravných zákonných prostředků.
Mimo tyto události došlo v červnu také v Novém Bydžově k úniku
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až 15 metrů krychlových ethylacetátu (používá se jako rozpouštědlo
či ředidlo) do dešťové kanalizace. Hasičům se velká část ethylacetátu
podařila včas zachytit, ale i přesto se tato látka dostala do volného
toku řeky Cidliny a mezi Novým Bydžovem a Chlumcem došlo k
většímu úhynu rybí populace. O této skutečnosti nás neprodleně
informovalo Povodí Labe s informací, že vtok do Žehuňského
rybníka bude zahrazen, aby se takto velké rybochovné zařízení
ochránilo, a voda bude přesměrována Mlýnským náhonem a rybník
obejde. Doufali jsme, že vysoká koncentrace nebezpečných látek
obsažených ve vodě se v toku od Chlumce nad Cidlinou dostatečně
naředí a nezpůsobí na našem revíru žádné škody. Naštěstí se tomu i
tak stalo, celou situaci kolem revíru jsme monitorovali a byli jsme
vážně rádi, že nás tato otrava minula.
V červenci jsme z budovy obecního úřadu v Dobšicích
přestěhovali zbytek našeho rybářského archívu, který jsme zde měli
dočasně zřízen z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Žehuni.
Tentokrát jsme již archív definitivně přestěhovali na rybářské
Boudy v Sánech. Dále jsme požádali OŽPZ Kolín a Poděbrady o
povolení odlovu volavky popelavé (Ardea cinerea), která působí na
našem revíru velké škody zejména na nejmladších vývojových
stádiích prakticky všech druhů ryb.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát Vám příjemně
strávené letní měsíce, krásnou dovolenou, zajímavé či adrenalinové
výlety a rybářům mnoho významných úlovků.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň

Tým silničních motocyklů Sány
„Hulín Brotherly road racing team“
Sezona 2018 nám nepřeje po technické stránce.
Petrovi se po Jarní ceně Brna „rozlítl na brzdě motor“, tak musel
Staré Město odjet s náhradním motorem, který má ale menší výkon,
a k tomu všemu přišel ještě pád v retardéru. Martinovi se zase
nedaří odstranit elektrické problémy na Kawasaki.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi
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Mateřská škola Sány
Tak to chodí, tak to bývá, sluníčko zem rozehřívá. A že byl duben
slunečný, to pamatují i čarodějnice. Prohřály si svoje staré kosti a
dobře se jim létalo. U nás ve školce se to ježibabama a ježidědkama
jen hemžilo. Na zahrádce jsme uvařili lektvar, po kterém se jazyk
zabarvil podle toho, jak kdo lže. Někdo ho měl modrý, někdo zelený.
Každý měl možnost prolétnout se na fofrkoštěti a dělat spoustu v ten
den dovolených lumpačin. A přišel krásný měsíc květen. Na ten jsme
se obzvlášť těšili, protože výlet do Starých Hradů sliboval spoustu
zážitků. Společně s MŠ Opolany jsme si výletu za hezkého počasí v
klidu a v pohodě užili. Hned druhý den k nám do školky přijelo
loutkové divadélko Ivany Lhotákové s pohádkou „O lvíčkovi, kterého
bolel zub“. Poučná pohádka, jak pečovat o zoubky se všem líbila.

Velkým zážitkem byla účast některých našich dětí na Školkohrách
v Jestřabí Lhotě. Je to sportovní zápolení 13 mateřských škol z celého
okolí. Organizačně se toto zápolení podobá olympijským hrám, včetně
vztyčení vlajky a udělování medailí. Jsme rádi, že jsme byli začleněni
do této akce pořádané MASZ (Místní akční skupina ZÁLABÍ).
Den dětí jsme oslavili na zahrádce každý podle svého. Někdo si
rád zaskákal v pytli, někdo se zahrabal do písku a někdo si
vychutnával zaslouženou odměnu. Bylo to zase jedno vydařené
dopoledne plné smíchu a her.
V měsíci červnu u nás také proběhlo preventivní vyšetření zraku
dětí. Kdo z rodičů měl zájem o vyšetření, mohl své dítě přihlásit.
Další akcí byl výlet opět s MŠ Opolany do ZOO v Liberci. Děti nás
potěšily svou ukázněností a znalostmi o zvířatech. Oběd v podobě
řízku, zakončený zmrzlinou byl tečkou za opět pěkným, slunečným
dnem. A pak už jenom focení na památku s kamarády a rozloučení
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s předškoláky. Paní fotografka si nejprve s dětmi pohrála. Její milý
a klidný přístup bez znaků nervozity a stresu přinesl ovoce. S chutí
se nechali vyfotit i ti, kteří jinak focení odmítají.
Když se řekne slovo „loučení“, je v tom vždycky trošičku
smutného. Něco končí a něco nového začíná. A tak je to i ve školce.
Jako každým rokem, opouští i letos mateřskou školu děti, které
nastoupí po prázdninách do prvních tříd. Na rozloučenou jsme pro
předškoláky uspořádali zahradní slavnost, kterou nám trošku
narušily dešťové přívaly. Nicméně v mezidobí deště jsme všechno
zvládli ke spokojenosti všech přítomných.

Tak tedy předškolákům přejeme mnoho úspěchů ve studiu, nové
prima kamarády a pohodové prožití prázdnin bez úrazů a jiných
karambolů i všem ostatním.
Ilona Eliášová, učitelka ze školky
Obyvatelé
Přestěhovali se: Skála Josef
Skálová Květa
Skála Josef
Odstěhoval se: Vokál Jonáš

ul. U Cidliny
ul. U Cidliny
ul. U Cidliny
ul. Dlouhá

čp. 246
čp. 246
čp. 246
čp. 114

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
19. 5. p. Surový Ladislav
ul. 9. května čp. 18
ve věku 85 let
5. 6. Ing. Macura Václav
ul. Bačovská čp. 214 ve věku 49 let
13. 6. p. Zdeněk Piroutek rodák ul. Dlouhá čp. 101 ve věku 80 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z kronik

Podle vzpomínek paní Marie Jelínkové.
V roce 1908 pořádala agrární mládež v září slavnost, zrušení
roboty ze staré doby v Čechách, rázu domažlického. K výročí 60 let
zrušení roboty v Sánech. (Robota byla v Čechách zrušena 7. září 1848.)
Ze dvora sušárny byl vypraven slavnostní průvod.
První šel dráb (p. Piroutek), vedl zapřažené voly v dřevěném
ruchadle, na něm seděl představitel panského kočího (p. Pilař). Dále
jely koňské povozy s obilím. Soudce v taláru, svědkové a drábové na
koních. Štolba za nimi vezl Kozinu, ženu, dvě děti a matku Koziny.
Ozdobený vůz vezl vládkyni Bohyni v bílých šatech s nataženými
pažemi, jak rozdává. Selky šly v průvodu ustrojené v selských
krojích a nesly srpy, hrábě a rouby. Jelo se až do Opolan na dvůr p.
Němečka a pak se vrátili domů. V hostincích se konaly zábavy až do
rána. Slavnost se velice vydařila.
Ve staré době chodil po vsi obecní policajt s bubnem a hlásil zprávy
a nařízení z okresu z Poděbrad i z obce. Zabubnoval, vyndal listiny
z kapsy a začal např. „Všeobecně se uvádí, že se večer mají dostavit
ke starostovi všichni platit obecní přirážky“ anebo kdo má platit
pokuty za polní krádeže atd. Hlásil také nástupy k odvodu a do války.
Policajtem byl Josef Bulíček, po něm Josef Kadavý, pak jeho syn
Josef Kadavý, dále ponocný František Erben, Josef Kryštof, František
Šantrůček, Bohuslav Koníček a nakonec doručoval zprávy obecní
sluha František Čejka. Po zřízení rozhlasu v roce 1949 buben umlkl.
Po válce v roce 1918 zůstali v Sánech někdejší zajatci: Ital
Bernard Cornolti, Polák Antonín Rychta, Slovák Štěpán Revák.
U sedláků pracovali čtyři Rusové v Hájkách, jeden u Staňků, jeden
u Vokounu, jeden u Houžvičků, jeden Rus a jeden Srb u Dvořáků,
jeden Rus a jeden Srb u Tichů, jeden Rus a jeden Polák u
Hlavatých, u Malých jeden Ital a u Veselých také jeden Ital. Rusové
se po válce vrátili domů do Ruska.
Pořádání slavnosti, skládání slibu dobrovolných hasičů, bylo
přijato na den 17. září 1911 s pozváním okolních sborů. Od obce
byla převzata 4kolová stříkačka a 60 m hadic. Začátek byl ve 2 hod.
odpoledne u domu č. 1 pana Vokouna. S hudbou a se stříkačkou šel
průvod přes obec do dvora družstevní sušárny. Večer byl ukončen
Z knihy protokolů SDH Sány
zábavou, tak zvaným „Věnečkem“.
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Náměty na výlety o prázdninách
NECKIÁDA
Pravou Westernovou Polnochrčickou
neckiádu můžete navštívit 28. července.
Začátek průvodu je od 13:00 hod., čeká
vás rýžování zlata, divoká řeka, krocení
býka, dojící trenažér, dětské soutěže a
vyhlášení nejlepší masky. V 19:00 hod.
zahrají B Dance band, Mára a Pája.
Samozřejmě nebude chybět občerstvení.
Kostýmované historické procházky
Od roku 2012 se každý teplý páteční večer Poděbrady promění
v kouzelné místo, kde chodí nejen Bílá paní, ale i několik historických
postav. Bílá paní coby laskavá průvodkyně, si pro vás připraví
poutavou procházku napříč časem, při které Vám ukáže
pozoruhodná zákoutí Poděbrad, a
dozvíte se věci, které jste možná ani
nevěděli. Tentokrát půjde hlavně o
informace spojené s historií i vzniku
republiky. Lístky lze zakoupit na místě.
Začátek je u květinových hodin 29. 6. od
21 hod. do 7. 9. Během Poděbradského
swingování a festivalu Soundtrack
procházky neprobíhají.
Nejbližší představení divadla v Poděbradech je plánováno na
4. srpna v Zámecké zahradě a to hra Dalskabáty aneb Hříšná ves.
Staré Hrady - zámek
Středověk ještě neskončil, ale trvá. Každou sobotu, neděli a
středu o letních prázdninách v gotických zdech Starých Hradů
zažijete STŘEDOVĚK. Pán hradu pro vás pořádá VELKÉ
RYTÍŘSKÉ TURNAJE. Navštivte tábor starohradských rytířů a
třeba v roli panoše. Také si můžete navštívit 4 prohlídkové okruhy,
Zámecké pohádkové sklepení,
Hradní pohádkovou půdu, nově i
Zdravosvět i Dračí království s 350
draky a s různými prapodivnými
pohádkovými bytostmi.
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Dnem 25. května vstoupila v platnost Evropská směrnice
o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR

Jenom zkrátka co z toho vyplývá pro náš zpravodaj, nebo pro
obecní stránky na internetu.
Omezení se bude dotýkat informací o obyvatelích. Bez souhlasu
osob nebude možné otisknout osobní údaje narozených, sňatků,
přistěhovaných, odstěhovaných, významných jubilantů - to je možné
jen ve společenské rubrice, v daném měsíci např. „Blahopřejeme
jubilantům obce“ nebo „Vítáme nové občánky naší obce“, ale pouze
jméno a příjmení bez dalších údajů. Na zemřelé se GDPR nevztahuje.
Zveřejnění fotografií zachycujících konání veřejné akce
nepodléhá GDPR. To je možné pouze za účelem zajištění
zpravodajství z kulturních a společenských akcí. Důležitá je definice
„veřejná akce“, u které účastníci mohou legitimně očekávat, že bude
dokumentována a dokumentační fotografie zveřejněny.
Fotodokumentace by neměla zahrnovat cílené fotografie
jednotlivých osob bez jejich souhlasu, pokud to není obvyklé (jako
například u fotografií hráčů kolektivních sportů, sportovců,
hasičských soutěží a jiných akcí).
S příchodem GDPR se také změní pro školy jen to, že nesmí bez
souhlasu rodičů uveřejnit fotku s popiskem „Jiří Novák střílí gól“,
nicméně fotky popsané slovy „6. B hraje fotbal“ jsou v pořádku.
Rodiče tak nebudou muset dávat souhlas s uveřejněním každé
fotografie. Dále děti si mohou svůj namalovaný obrázek podepsat i
vystavit v prostorách školy, ale je nutné si dát pozor, aby se výkres
se jménem dítěte neobjevil v novinách. Jde o to, aby data fyzických
osob i dětí nebyla zveřejňována a zneužívána.
Vybráno z článku: Mýty vs. pravda. Začíná platit evropské nařízení GDPR.
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