Sánský zpravodaj
Místní občasník
8. července 2010 Ročník 7 číslo 3/2010 cena 10 Kč
Budovy obce Sány - „Obecní úřad“,
autobusová čekárna, kancelář OU, archív a obřadní místnost

kancelář starosty

obřadní síň používaná
na svatby, vítání občánků a při konání voleb

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Úvodem mně dovolte, abych Vás všechny srdečně pozdravil na
začátku léta a popřál Vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Po třech měsících je tu opět další číslo našeho oblíbeného
zpravodaje. Věřím, že zde opět najdete nové informace a další
zajímavosti z života naší obce a okolí.
V uplynulých třech měsících proběhlo v naší obci opět několik
kulturních a společenských akcí: 15.05.2010 se konaly „Staročeské
máje“, které přes obvyklé nároky na zajištění a organizaci proběhly
díky všem, kteří pomáhali, ke spokojenosti všech zúčastněných.
29.05.2010 se konal „Dětský den“, kde bylo zajištěno mnoho
různých soutěží a atrakcí i tradičně bohaté občerstvení.
06.06.2010 proběhlo „Vítání občánků a rozloučení s předškoláky“,
kde jsme přivítali mezi naše spoluobčany pět nových slečen a
rozloučili se sedmi předškoláky, kteří odcházeli z mateřské školy
Sány do první třídy. Zde musím poděkovat firmě „Vestis“ manželů
Kratochvílových, kteří nezištně poskytli krásné dárky pro nové
občánky. O těchto akcích budete informováni dále ve zpravodaji.
Ve dnech 28. a 29.05.2010 proběhly rovněž volby do PS
Parlamentu ČR, kde se velmi dobře umístila nová strana TOP 09
( ČR 16,71% hlasů, Sány 10.11% hlasů ) podporovaná hnutím
Starostové a nezávislí, které má ve svém programu mimo jiné i
spravedlivější přerozdělení daní pro menší města a obce. Dnes
dostávají do rozpočtu velká města 6x větší podíl daní na občana než
města malá a obce. V západní Evropě je tento podíl 3 – 4, o což se
snaží i toto hnutí. Tímto bychom získali do obecního rozpočtu
nezanedbatelně vyšší finanční prostředky, které bychom mohli
využít na další rozvoj naší obce. Věřme, že se tento záměr podaří
úspěšně prosadit.
K žádostem o dotace: Naše žádost o dotaci na vybudování
kanalizace a ČOV nebyla v prvním kole uspokojena s odůvodněním
nedostatku finančních prostředků z rozpočtu ČR. Na vysvětlenou
dotace cca 90% ( 75% z EU a 25 % finance ČR ). Tuto žádost
budeme podávat znovu v podzimních termínech a to pravděpodobně
na více míst.
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V současné době pracujeme na projektu „Revitalizace starého
koryta řeky Cidliny“ – jedná se o obnovení starého koryta Cidliny
délky cca 1 300 m, které začíná u Sánské strouhy na Badrech a do
Cidliny se vrací pod sánským splavem. Na tyto projekty jsou ve výši
100% poskytovány dotace a projekty jsou většinou uspokojovány.
Dále pracujeme na projektu zateplení budovy čp.58 (bývalá škola).
S touto akcí bychom rádi spojili i opravu střechy. Na tyto projekty
jsou poskytovány dotace ze SFŽP (Státní fond životního prostředí)
ve výši cca 80%.
Někomu se může zdát, že pracujeme na mnoha věcech najednou,
ale pokud se nebudeme snažit a podávat žádosti o dotace, nemůžeme
získat finance na projekty, které z rozpočtu obce nejsme schopni
financovat.
Koše na psí exkrementy: Jak jste si jistě všimli, z důvodu
opakovaných stížností občanů jsme v jarních měsících umístili po
obci koše na psí exkrementy včetně zásobníků se sáčky
uzpůsobenými na sběr psích výkalů. Nyní záleží jen na Vás
občanech, zda budete tato zařízení využívat, případně upozorňovat
neukázněné spoluobčany, kteří chodí bezohledně venčit své psy po
obci, tato zařízení nevyužívají a znečišťují tak výkaly jinak celkem
slušně udržovaná prostranství a ulice naší pěkné obce. Věřme, že
zdravý rozum zvítězí.
Toto je z mé strany na úvod vše, ještě jednou přeji všem pěkné
prožití léta a těším se na další pokračování naší spolupráce.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Tělocvičná jednota Sokol v Libici n.C. oslavila 11. dubna
výročí sto let založení. V pestrém programu byly ukázky z aerobiku,
hudby i tance. Velký potlesk sklidili všichni účinkující.
Stálá expozice keltského národa, který žil na území Dobšic
ve 4. - 3. století před n. l., je k vidění denně od 10-16 hodin v muzeu
Keltů v Dobšicích. Přístupné je také Keltské oppidum s polozemnicí.

Zprávy z naší obce
Začátkem dubna obecní pracovníci ke zkrášlení návsi vytvořili
dvě okrasná kola květin s rododendrony blízko bývalé obec. studně.
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Kultura
Na čarodějnice se pod dozorem hasičů pálil velký oheň
u brodu (na spálení roští ze zahrad) a čarodějný rej se konal v areálu
hřiště s opékáním uzeniny pro děti, přichystané zastupiteli obce.

Konšelé obce Sány pořádali 15. května „Staročeské máje“.
Předcházely nácviky, brigády, rozvoz májek, stavba stanů i „Krále“.
Začínalo se u starosty, následoval průvod obcí se zatančením u májky
každé svobodné dívky zakončený ukázkou České i Moravské besedy
u hlavní máje „Krále“ a jeho losováním. Také večer na hřišti hrála
k tanci i poslechu kapela Polabanka p. Petráška. Byla bohatá tombola.
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.

pořádaný obcí Sány
dne 29. května na místním hřišti

Pro děti byl připraven „Pohádkový les“, spousta soutěží i občerstvení.
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„Vítání občánků“
dne 6. června se konalo v obřadní síni obecního úřadu

Michaela Fárová

Andrea a Barbora Holcmanovy
Naši

noví

školáci:
Lukáš Fráňa
Karolína Kratochvílová
Tomáš Křížek
Lucie Hamáčková
Ondřej Stránský
Viktorka Němečková
Matěj Khail (neúčasten)
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Eliška a Sára Šamšovy

Činnost TJ
OS žáci
sk. B

OS muži
IV. C

.
Právě skončená fotbalová sezóna nedopadla vůbec dobře hlavně
pro tým dospělých. Po podzimní části, kdy jsme získali 22 bodů, tak
v jarní to byl pouze jediný bod! Doufám, že v novém ročníku sezóny
2010-11, budou výkony mužstva mnohem stabilnější a úspěšnější.
Družstvo žáků se po odchodu 2 žáků do jiného mužstva
stabilizovalo a předvádělo v jarní části standardní výkony.
V měsíci květnu byly dokončeny práce na nových sprchách,
kde došlo k celkové rekonstrukci vnitřních prostor, které svými
požadavky už nevyhovovaly.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost SDH
Nové plovoucí čerpadlo stejného typu (o první jsme přišli při
vloupání) bylo dodáno 29. dubna, částečně bylo placeno z pojištění
obecních budov. Jako bonus byla firmou přidána jedna soutěžní
proudnice. Vyzkoušeno bylo u brodu při čarodějnicích a předvedeno
o Dětském dni na hřišti.
Velitel sboru L. Havlůj zajistil na hasičské Avii potřebné
opravy, ty byly provedeny koncem dubna v Týnci n/L.
Obecním zastupitelům pomáhali naši členové také při pořádání
Staročeských májí. Pomáhalo nebo tančilo celkem 21 členů zboru.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Něco málo z našich úspěchů a umístění z letošní sezóny,
která ještě není u konce….
Mravenečci
… je to nejmladší tým Aerobiku Opolany,

děvčátka ve věku 5-7let
ve složení:
Vávrová Michaela,
Hamáčková Lucie,
Macurová Vendulka,
Loskotová Martina,
Šlehubrová Kristýna,
Hněvsová Eliška,
Kraftová Johana,
Němečková Natálie,
Hrušková Anita,
Loskotová Kamila.

1.místo
4.místo
2.místo
2.místo
1.místo

-

Umístění:
Velká cena Kutné Hory 8.5.2010
Zl. pohár Hradec Králové 2.5.2010
Poděbradská brána 18.4.2010
Mini Teams Kralupy n.Vl. 17.4.2010
Dance CUP Čelákovice 10.4.2010

Vojandy
Velmi nadějný tým, děvčátka ve věku 7-9let.
Zatím ze všech republikových soutěží
přivezli umístění do 3. místa.
Tým je ve složení:
Novotná Lenka, Kraftová Johana
Červinková Eliška, Soóky Valerie,
Váňová Anna, Korecká Aneta,
Eliášová Karla, Pamánková Natálie,
Kratochvílová Natálie.
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Cena za nejlepší choreografii - Plzeňský Aerobic CUP 12.6.2010
2.místo - Plzeňský Aerobic CUP 12.6.2010
1.místo - Basic Aer.Team Show Pardub. 23.5.2010
3.místo - Velká cena Kutné Hory 8.5.2010
Umístění: 1.místo - Zl. pohár Hradec Králové 2.5.2010
1.místo - Poděbradská brána 18.4.2010
3.místo - Mini Teams Kralupy n.Vl. 17.4.2010
1.místo - Dance CUP Čelákovice 10.4.2010
3.místo - Žij pohybem Praha 2.závod 3.4.2010
3.místo - Žij Pohybem Praha 1.závod 16.1.2010
Mini Team - Sweet Kisses

Mini team – sportovní aerobik (8let)
profíci…
Novotná Lenka,
Kratochvílová Natálie,
Červinková Eliška

1.míst

Umístění:
2.místo-Plzeňský Aerobic CUP 12.6.10
3.místo-Velká cena K. Hory 9.5.2010
1.místo-Mini Teams Kral.n.Vl. 17.4.10
1.místo-Zlatý pohár Náchod 28.3.10

Letem zlatým časem
Nejstarší tým – děvčata ve věku 11-13let
Vejborná Alena, Koršinská Rebeka,
Macurová Marie, Šamšová Štěpánka,
Soóky Žaneta, Eliášová Radka,
Krupková Veronika, Dohnalová Monika.
Umístění:
3.místo - Velká cena K. Hory 8.5.2010
2.místo - Zl. pohár Hradec Kr. 2.5.2010
2.místo - Poděbradská brána 18.4.2010
10.místo - Mini Teams Kral.n.Vl. 17.4.2010
3.místo - Dance CUP Čelákovice 10.4.2010
7.místo - Žij pohybem Praha 3.4. 2010
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Divošky po 30 letech ☺

Kategorie ženy!!!!
Velmi úspěšný tým, který vždy rozbouří celou halu ☺

Karla Kalincová, Iva Vávrová,
Iva Korecká, Jana Sobotová,
Simona Pamánková, Irena Kratochvílová,
Bohumila Kratochvílová, Klára Sobotová,
Daniela Novotná, Marie Žďárská

Umístění:
6.místo - Žij pohybem Praha 2.závod 3.4.2010
3.místo - Žij pohybem Praha 1.závod 16.1.2010

Více informací (fotky, videa, akce atd…) o Aerobiku Opolany
naleznete na www.aerobikopolany.webgarden.cz
Celkem je přihlášeno na aerobik 43 dětí ve věku 5-14 let.
Některé děti jsou v závodních týmech a ostatní, které se do závodního
týmu nedostanou si chodí jen zacvičit. Ze Sán cvičí přibližně 10 dětí,
z Opolan, Opolánek, Kanína kolem 12 dětí, ostatní jsou z Libice a z
Velkého Oseka.
Tuto sezónu jsme ukončili na soutěži v Plzni, kde se děvčátka
umístila opět na předních místech a získali jsme ocenění za nejlepší
choreografii. Děvčata také můžete vidět při vystoupení 10. července
na fotbalovém turnaji v Sánech. Ale ani o prázdninách nebudeme
lenošit jedeme na soustředění a čekají nás prázdninové tréninky,
abychom byli v nové sezóně ještě lepší. V Opolanech se rovněž koná
cvičení pro ženy:

Aerobik OPOLANY
Vás zve na prázdninové lekce aerobiku
Pondělí: 19:00 – 20:00 s Katkou Škardovou
Středa: 19:00 – 20:00 s Klárou Sobotovou
Těšíme se na Vás v budově MŠ Opolany.
Klára Sobotová trenér a choreograf.
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Mateřská škola Sány
Školní rok 2009 - 2010 se rychle přiblížil k prázdninám,
a proto se dne 6. června sešly předškolní děti v obřadní síni OU Sány.
Nastalo slavnostní rozloučení se šesti budoucími prvňáčky.
(Sedmý školák se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit.) Všechny děti
dostali od OU Sány a MŠ hodnotné dárky. Neopakovatelný zážitek
umocnila šerpa předaná panem starostou Ing. Václavem Macurou.
Ani ostatní děti z MŠ nebyly o zážitky ochuzeny, protože školní
výlet na zámek Loučeň se všem velmi líbil. Děti při prohlídce zámku
provázel „komorník“ v dobovém kostýmu. Prohlédly si staré hračky
a historické komnaty. V parku, který se rozprostírá kolem zámku,
prošly všechny bludiště a labyrinty. Obdivovaly vzrostlé stromy a
kvetoucí keře. Děti se dostatečně vyběhaly, zaskákaly si a prošly se
po netradičních cestách. Právě tělesný rozvoj dětí je také jedním
z hlavních úkolů naší mateřské školy.

Foto učitelka Ilona Bulíčková
Nové herní prvky zakoupené na školní zahradu také mají
přispívat k rozvíjení tělesných schopností. Děti si mohou házet míči
na dva koše a „jezdit“ na dřevěných autíčkách s volanty.
Kromě her se děti na zahrádce starají o nasázené květiny
a mají za to VELIKOU POCHVALU. Ivana Jedličková ředitelka školky
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V Sánech srpen 2009

Sánský letní den
Letní sluneční rána
jsou do nového dne zlatá brána.
Člověk vesele vstane
a celý den se divit nepřestane.
Na zahradu za květy běží,
tam potká raní vánek svěží.
Když se zahradou pokochá,
jde snídat chléb a med.
A jak by do pohody sed.
Den plyne co oblak po nebi a
každá chvíle se ve svátek promění.
V horkém poledni
do korun stromů pohlédni!
V průsvitu čistého nebe,
uvidíš zvláštní jas
a pochopíš, že příroda je i o nás.
Na dlouhé letní odpoledne,
chaos světa nedohlédne.
Ono si plyne kolem nás odpočíváš a nepočítáš čas.

Tu se zlatá muška blýskne,
čmelák zabzučí,
někdy i hrom třískne.
Letní deštík si svou daň vezme
za to do oblouku duhu zklene.
A což teprve podvečer vlahý
krásný západ slunce
překročí noci prahy.
Nastane noc plná hvězd
a ty myslíš na to
kolik je lidí a kolik cest.
Poslední ptáček zatíká,
myška se mihne a pryč utíká.
Netopýr letí jako černý stín
a Tobě odnáší každý splín.
Letní noci mámení,
Tě ukolíbá do snění.
Jó, léto je velký dar
tak si jej užijme
než přijde zimy zmar.
Vlasta Kafková

Dopis rodačky

V Kamenickém Šenově 17.11.2009

Vážený pane starosto, srdečně Vás zdravím a děkuji za péči,
kterou věnujete mé rodné obci………….
Líbí se mi váš zpravodaj. Je to dobrá věc. Uvědomuje to občany
k větší soudržnosti a určité hrdosti na svou obec a to je dobré a je
to potřeba. Tam totiž začíná pravé vlastenectví. Milovat svou obec
a něco pro ni vykonat se stává otázkou osobní cti. Já jsem 15 let
pracovala v redakční radě Šumavských listů, což je obměna Vašeho
zpravodaje. Tak vím, co to obnáší za práci a někdy i starost naplnit
zpravodaj dobrým obsahem. Přeji Vám hodně zdraví, úspěch ve
Vaší krásné, ale někdy i obtížné práci.
S úctou Vaše rodačka Vlasta
rozená Khailová, provdaná Novotná, později Kafková.
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Takový dopis potěší a povzbudí v dalším pokračování naší
práce. V naplnění našeho zpravodaje je poctivá práce našich
občanů, pokud by nic nepodnikali a nebudovali, nebylo by o čem
psát, ale je stále se čím pochlubit a za to jim děkujeme.
starosta obce Ing. Václav Macura,
zastupitelé obce a kronikář Josef Skála
K zeleni v obci:
Deštivé jaro prospělo stromům vysazeným v loňském roce.
Na cestě ke brodu a k Dobšicům bylo vysazeno asi 30 lip a u cesty
k Rýdlovým za příkopem přibližně 20 třešní. Za hřbitovem několik
stromků uschlo, ale většině se daří. Zaměstnanci dálnic vysázeli
okolo dálnice, podél cest a příkopů mnoho stromů a keřů na zakrytí
dálnice, které se krásně zelenají. Pouze v bývalém „Háječku“ v
místě bývalé skládky se výsadbě z r. 2008-09 příliš nedaří, zelená
se necelá polovina stromků (možná špatné podloží).
Obyvatelé od dubna do konce června:
Sňatky uzavřeli:
24. června

Lucie Vacková
Josef Žďárský

Praha 9
Sány čp. 127

26. června

Ilona Kadlecová
Jiří Váša

Suchdol čp. 200
Sány čp. 23

Odstěhovali se: Jana Ontlová

ul. Dlouhá čp. 147

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
9.4. p. Josef Petrášek - ul. 9. května čp. 53

ve věku 66 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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K bitvě u Lipan došlo 30 . května 1434
Vojsko panské jednoty vedené Divišem Bořkem z Miletínka
se opíralo o vozovou hradbu pražanů. Vojsko táborů a sirotků vedl
vrchní hejtman Zikmund z Vranova, duchovní vůdce byl Prokop
Holý. Bylo to poprvé, kdy stály dvě husitské vozové hradby proti
sobě. Celkový počet vojáků na straně jednoty byl asi 25 000 a na
straně táborů a sirotků 18 000. (Počty vojáků jsou v různých pramenech
odlišné.)
Panská jednota uskutečnila jediný možný taktický manévr,
jenž mohl vojsko Prokopa Holého porazit. Panské vojsko podniklo
útok. Po úvodní dělostřelbě se dala jednota k předstíranému ústupu,
jako kdyby pokládala bitvu za ztracenou, táborité se nechali vylákat
z vozové hradby, zálohy jednoty jim odřízly návrat zpět, převrátily
některé vozy a pronikly do otevřené vozové hradby, zároveň se
ustupující jednota otočila a opět napadla tábority. Nastal strašný
boj. Pád vozové hradby vždy znamenal porážku celého vojska. Padl
kněz Prokůpek a Prokop Holý padl usmrcen šípem. Jan Čapek ze
Sán se probil nepřátelským vojskem a uprchl s oddílem svého lidu
do Kolína. Se svou jízdou se podařilo utéct do Kolína i Ondřejovi
Keřskému z Římovic.

Zahynulo asi 1 300 táboritů. Kališnické panstvo a umírnění
pražané zvítězili. Vítězové se svými krajany naložili velmi krutě,
asi 900 jich nahnali do stodol a upálili. (V jiných pramenech se počty
padlých liší.)

Ze staré latinské kroniky, z www.husitství.cz atd.
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Častým a velice diskutovaným tématem je otázka,
zda u Lipan Čapek ústupem se svými jezdci ke Kolínu zradil
a přispěl tak k porážce polních vojsk. Přestože chybí relevantní
prameny, lze s velkou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že se
Čapek u Lipan zachoval jako protřelý profesionál, který v prohrané
bitvě nechtěl zbytečně obětovat životy svých vojáků. Nelze ani
doložit, že by měl Čapek eminentní zájem na tom, aby bitva byla
Zdroj www.husitství.cz
prohrána, ba právě naopak.

V červnu 1434 se v Jihlavě podrobil zemskému správci a po
přijmutí Zikmunda za českého krále i jemu. Od roku 1437 působil
na severní Moravě. V roce 1438 získal hrad Valdštejn u Turnova
a v témže roce se zmocnil hradu i panství Hukvaldy. To již byl ve
službách Jagellonců. Jako velitel žoldnéřů hájil zájmy Polského
krále Vladislava III. v Uhrách, a to proti zájmům Jana Jiskry
z Brandýsa. V bitvách u Košic r. 1440 a u Bratislavy r. 1442 stál
však na straně poražené. Vladislav III. mu v Horních Uhrách
zastavil hrady Starhrad a strategicky důležité Strečno. Po r. 1445
Čapek působil v Uhrách zcela na vlastní pěst a někdy koncem 50. let
nastoupil službu u svého nedávného protivníka Jana Jiskry. U něj
se sblížil s Janem Talafúsem z Ostrova, který si vzal za manželku
Čapkovu dceru Žofii. Čapek své dceři připsal Valdštejn i Hukvaldy,
které tak získal i Talafús.
Poslední zápis o Čapkovi je z 22. 9. 1452, proto se má za to,
že buď v tomto nebo nejpozději v následujícím roce zemřel.
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Výsledky voleb do parlamentu v České republice

Voleb do parlamentu se zúčastnilo 63% voličů
Volební výsledky Středočeského kraje

Výsledek voleb 2005

Volební výsledky v Sánech, zúčastnilo se 67% voličů.
strany
ČSSD
ODS
VV
TOP 09
KSČM
Suveren.
SPOZ

voličů
74
60
37
27
19
12
11

procent
27,71
22,47
13,85
10,11
7,11
4,49
4,11

strany
KDU-ČSL
Svobodní
DSSS
PB
ČPS
SZ
SPR-RSČ

voličů
8
4
4
3
3
3
2

procent
2,99.
1,49
1,49
1,12
1,12
1,12
0,74
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