Sánský zpravodaj
Místní občasník
1. července 2009 Ročník 6 číslo 3/2009

cena 10 Kč

Budovy obce Sány „Mateřská škola“ bývalý „Švehlův dům“
postavený v r. 1910 jako záložna a opravený v r. 2007-08

V budově mateřské školy se ještě nachází obecní knihovna s veřejným internetem.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Opět uběhly tři měsíce a jsme zde s dalším vydáním obecního
zpravodaje. Během této doby se událo mnoho nového. Proběhlo
několik kulturních a společenských akcí, o nich budete podrobněji
informováni následně ve zpravodaji. Krátce k dalšímu dění v obci.
23. května proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Bylo svezeno opět velké množství odpadů: 500 kg barev a obalů
od barev, 650 kg pneumatik, 25 ks TV a monitorů, 4 570 kg
velkoobjemového odpadu. Tento svoz stál obec 22 265 Kč. Další
termín svozu je plánován na podzim.
Příprava kanalizace. V současné době jsme ve fázi územního
rozhodnutí, které probíhá na stavebním úřadě v Poděbradech.
Následně bude požádáno o stavební povolení na odboru životního
prostředí. Dokumentace ke stavebnímu povolení je vypracována.
Proběhl výběr firmy, která vypracuje žádost o dotaci a zajistí
veškeré náležitosti nutné ke snaze o její zdárné získání. Termín
podání žádosti o dotaci je září – říjen 2009. V případě získání dotace
budou následovat další kroky, o kterých budete informováni.
Elektronická spisová služba a datové schránky. V dubnu jsme
zřídili na obecním úřadě elektronickou spisovou službu, která bude
následně komunikovat i s připravovanými datovými schránkami.
Vlivem této změny byly změněny rovněž e-mailové adresy obce a to
následně: podatelna@obecsany.cz – adresa pro zasílání elektronicky
podepsaných zpráv a dokumentů, starosta@obecsany.cz
a prochazkova@obecsany.cz pro ostatní komunikaci.
Ve spolupráci s obcemi ležícími na vybudovaných cyklotrasách
v okolí naší obce jsme nechali vyrobit cykloturistické mapy
s vyznačením tras v širokém okolí a informacemi o našich obcích.
Mapy je možno zakoupit za 25 Kč v obchodech v obci popřípadě na
úřadě. Dále byly na základě velkého zájmu sběratelů, ale i některých
občanů naší obce vyrobeny odznáčky se znakem obce Sány. Tyto je
možno zakoupit za 35 Kč na našem úřadě, popřípadě v obchodech
potravin. Závěrem krátkého úvodu přeji všem příjemné prožití
prázdnin, věřme – bude líp.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
V Žehuni se konala 8. května slavnost 100. výročí otevření
budovy školy. Po celé odpoledne byla možnost k prohlídce školy.
Muzejní noc se konala v Dobšicích v muzeu Keltů dne 30. 5.
při svíčkách, poznávání bylinek či ochutnávce bylinkových čajů.
Den záchranářů byl pořádán v Poděbradech dne 23. května,
byla předvedena technika všech složek integrovaného systému.

Zprávy z naší obce
V bývalém „Háječku“ u cesty na Dobšice byla koncem
loňského a začátkem letošního roku obnovena výsadba téměř 200
vzrostlých stromů nejvíce břízy, olše a javory a asi 400 keřů.
Tyto práce prováděla firma objednaná výstavbou dálnice. Výsadba
stromků v „Háječku“ z r. 2003 uschla i přesto, že ji byli zalít sánští
hasiči (byl příliš suchý rok).
Čapkova ulice byla potažena asfaltovým kobercem, práce
provedla firma Strabag ve dnech 15. až 18. května.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června.
V Sánech se voleb zúčastnilo z 388 voličů pouze 92 (23,71%), jeden
hlas byl neplatný. ODS i ČSSD získaly stejný počet hlasů 24, dále
Starostové a nezávislí 9 hlasů,Věci veřejné 7, KSČM 6, Suverenita 5,
KDU-ČSL 4, Evropská dem. strana 2, SNK Evropští dem. 2, Strana
zelených 2, Volte pravý blok 1, Sdružení pro rep.- Republikánská
str. Československa 1, Česká str. nár. soc. 1, Humanistická str. 1,
Dělnická str. 1 a Nezávislí 1 hlas.
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Zprávy výborů
Kulturní výbor
Čarodějnický rej se konal posledního dubna. Nejdříve bylo u
brodu spáleno roští ze zahrad a potom se všichni přesunuli na hřiště,
kde byla připravena hranice s čarodějnicí a děti si opekly uzeninu
připravenou zastupiteli obecního úřadu. Dostavilo se i několik mini
čarodějnic.

Konšelé obce Sány pořádali „Staročeské máje“ dne 16. května.

Po obci i na místním hřišti, kde se konala večer zábava,
hrála kapela Polabanka p. Petráška. Bylo postaveno 107 májek
svobodným dívkám a u každé se tančilo. Českou i Moravskou
besedu tancovalo u hlavní máje „krále“ 7 kolon tedy 56 tanečníků
v krojích. Posezení pro májovníky bylo připraveno na 13. června.
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Tradičně na hřišti v Sánech pořádali obecní zastupitelé
6. června 2009 „Dětský den“. V lese na děti čekaly pohádkové
bytosti. Poté si děti mohly vyzkoušet střelbu paintball, střelbu
vzduchovkou a spoustu soutěží na jednotlivých stanovištích.

Odměnou dětem byl diplom, dárečky, sladkosti a občerstvení.
Završením dne byla projížďka vláčkem po obci a přilehlém okolí.
Dětský den byl doprovázen muzikou reprodukovanou Ondřejem
Petráškem. Všem, kteří se podíleli na přípravě a konání této akce,
patří naše poděkování.
Víkendové stanování s dětmi. Akce OU začala v pátek
26. 6. a skončila až v neděli 28. 6. Pro děti byly připraveny různé
hry a soutěže. Na výlet pěšky se vydaly do hájovny, tam si prohlédly
zvěř, a pokračovaly do hájovny v Bačově, kde je čekalo občerstvení.
Zúčastnilo se 19 dětí, všem se stanování líbilo a žádaly opakování.

Michaela Piroutková - předsedkyně kulturní komise
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Nové občánky přivítal starosta Obecního úřadu Ing. Václav
Macura 14. června v obřadní síni a zastupitelé rozdali dárky. Děti
ze školky vystoupily jako miminka s pořadem písniček a tanečků.

Václav Jiránek

Jakub Kazmíř

Karolína Stará

Ema Adolfová

Matyáš Hraběta

Adelle Preislerová

Blahopřání a dárky obdržely i děti, které 1. září nastupují do školy:
Macurová Vendula, Němečková Natálie, Šlehubrová Kristýna,
Šamša Dominik – Sány, Červenková Nikola – Oškobrh, Stuchlíková
Tereza – Opolánky, Pavlíčková Monika – Opolany.
Poděkování zaslouží firma VESTIS manželů Kratochvílových
za sponzorské dárky novým občánkům.
Paní ředitelka Ivana Jedličková a paní učitelka Ilona Bulíčková
obdržely při této příležitosti od Obce Sány Plakety J.A. Komenského
za příkladnou práci při výchově dětí v Mateřské škole Sány.
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Mateřská škola Sány
V průběhu května a dubna jely děti z MŠ na dva výlety.
Ten první byl do Poděbrad na „Vodnickou pohádku“. Druhý výlet
byl společný s MŠ Jestřábí Lhota. Nedaleko Dětenic jsme navštívili
hrad a zámek „Staré Hrady“. Děti si prohlédly 150 pohádkových
bytostí, skřítků a strašidýlek z pohádek kouzelného dědečka
Fábulina. To vše ožívá v tajemném zámeckém sklepení. V podzámčí
děti viděly „Safari“ originální sbírky z afrických výprav. Nejvíce
děti zaujalo velké akvárium a terárium s hadem.

V neděli 14. června se konalo na OU v Sánech slavnostní
rozloučení s předškolními dětmi. Pan starosta Ing. Macura předal
dětem šerpy s nápisem: „Už budu prvňáček“. Od Obce Sány i MŠ
dostaly děti dárky na památku, které si odnesly domů ve svých
krásných a nových školních aktovkách.

A co nás ještě čeká? Indiánský den v MŠ Jestřábí Lhota.
A o prázdninách malování části mateřské školy.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Činnost TJ
Výsledková tabulka fotbalových zápasů našich týmů Jarní kolo 2009
muži Sány „A“ III. třída B

muži Sány „B“ IV. třída C

soupeři
pol. výsledek
soupeři
Sány - Křinec
1:0
1:2
Sány - Běrunice „B“
Sány - Libice n.C.
0:3
0:3
Záhornice - Sány
Bobnice „A“ - Sány
0:0
1:0
Sány - Dlouhopolsko
Sány - Sloveč
1:0
2:0
Žehuň - Sány
Kněžice - Sány
2:0
6:2
Sány - Odřepsy
Sány - Hradčany
2:3
4:3
Všechlapy „B“- Sány
Křečkov „A“ - Sány 4 : 2
6:2
Sány - Velenice
Sány - Všejany
0:1
1:2
Sány - Opolany
Budiměřice - Sány
1:0
2:3
Sány - Pátek „B“
Sány - Měst. Kr. „B“ 0 : 4
3:5
Křečkov „B“ - Sány
Slovan PDY - Sány
1:0
3:0
Sány - Boh. PDY „B“
Sány - Vrbice
0:1
0:3
Dymokury „B“-Sány
Opočnice - Sány
0:2
2:2
žáci OS - B
soupeři
poločas výsledek
Sokoleč - Sány
1:1
1:4
Sány - Opočnice
Sány - Městec Kr. „B“ 0 : 2
0:5
Kovanice - Sány
Hr. Jeseník - Sány
1:0
4:0
Sány - Kněžice
8:0
20 : 0 Sány - Křinec
Sány - Všechlapy
Pátek - Sány
2:1
2:2

pol. výsledek
0:2
0:2
7:0
12 : 1
2:0
2:0
3:0
7:0
0:1
0:2
1:0
3:1
1:2
1:3
2:0
2:1
1:2
2:4
5:0
11 : 1
0:7
1 : 13
K
0:3

3:3
0:2
0:0
0:1

6:4
2:4
0:2
0:3

Naši žáci se umístili na 5 místě, muži „A“ skočili na 14 místě
a muži „B“ 13 na místě.
Na fotbalovém turnaji žáků konaném dne 20. června v Sánech
se umístila: 1. TJ Sány, 2. TJ Dynamo Libice, 3. Sokol Volárna.
TJ Sány pořádá dne 4. července tradiční fotbalový turnaj,
zúčastní se mužstva: TJ Sány, TJ Sokol Volárna, TJ Viktoria Velký
Osek a TJ Sokol Opolany. V 8.30 hod. bude rozlosování, 9.00 hod.
1. utkání, v 11.00 hod. 2. utkání, ve 14.30 hod. utkání o 3. místo a
v 16.00 hod. finále. Občerstvení po celý den zajištěno. Večer se koná
taneční zábava, hraje Polabanka. Zveme všechny příznivce kopané.
V sobotu 15. srpna se koná fotbalový turnaj na Volárně, kde
nastoupí mužstva TJ Sány, TJ Ovčáry, TJ Jestřábí Lhota a místní
TJ Volárna.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost ČRS
Výlov „Nádrže“ se konal dne 12. dubna. Chované ryby, hlavně
kapři, byly nasazeny do místního revíru.

Již podruhé se letos podařilo chytit v Dobšicích na Cidlině
jesetera, místní rybář chytil rybu, která měřila 68 cm. Jeseter se
v našich vodách běžně nevyskytuje. Neví se, jestli jde o tu samou
rybu nebo jestli je v Cidlině více exemplářů této vzácné ryby.
Jan Psota hospodář MO
Činnost SDH
Sánský sbor v dubnu obdržel od ministerstva vnitra pět nových
zásahových obleků i s obuví. U zbrojnice pokračovaly práce na
výstavbě krbu,u venkovního posezení byla položena zámková dlažba
a dodělán odpad dešťové vody. Členové sboru posledního dubna
dohlíželi na bezpečnost při pálení čarodějnic.
Dne 8. května se zúčastnili naši muži na soutěži v požárním útoku

při 125. výročí založení sboru v Odřepsích a z dvaceti družstev
skončili patnáctí a 12. června se zúčastnili soutěže ve Velkém Zboží.
Sběr nebezpečného odpadu se konal před hasičskou zbrojnicí
dne 23. května. Hasiči pomáhali s nakládáním a úklidem.
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Josef Skála starosta SDH Sány

Obyvatelé do konce června
Narození:
21. 5. Matyáš Hraběta ul. 9. května čp. 239
22. 5. Karolína Stará ul. Bačovská čp. 73
Sňatky uzavřeli:
29. 5. Jiří Žižka
Gabriela Saforková
25. 4. Jaroslav Kouba
Renáta Kopecká

ul. 9. května čp. 131
ul. 9. května čp. 131
Žehuň čp. 143
Žehuň čp. 143

Přistěhovali se:

Václav Charvát
Jitka Charvátová
Jiří Žižka
Hana Plevová
Vojta Pleva
Filip Pleva

ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května

čp. 231
čp. 231
čp. 131
čp. 222
čp. 222
čp. 222

Odstěhovali se:

Tomáš Brožík
Ilona Budáková
Lubomír Soukup
Evženie Soukupová
Klaudie Soukupová

ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. 9. května
ul. 9. května
ul. 9. května

čp. 179
čp. 145
čp. 19
čp. 19
čp. 19

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
úmrtí

narození

22. 4. 2009 Božena Čejková - ul. Dobšická čp. 82
9. 10. 1914
10. 4. 2009 Petr Hubáček - ul. Dlouhá čp. 180 - chalupář
1971
21. 6. 2009 Božena Jeníková - ul. Dobšická čp. 120
24. 5. 1934
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Z pamětních knih obce Sány
Dle přednášky archeologa Jana Hellicha přednesené 4. října 1925

Tvrz „na Zámkách“
Již v roku 1553 se uvádí jménem „Badry“ tvrz jako opuštěná
s dědinami zarostlými a lánů (po 72 korce), na nichž se pásl
královský dobytek a patřila pánům Baderským z Oujezda.
Ke Kolínu nikdy Badry nepatřily.
Nynější „Badry“ při železniční trati blíže Libněvse bylo pouze
stavidlo na nahánění vody z Cidliny na královské rybníky, povstalé
asi v roce 1450 současně s vykopáním Lánské struhy. V těch místech
tvrze nikdy nebylo.
Roku 1403 prodal klášter mnichovo-hradišťský Badry
s okolím Přibíkovi a Čeňkovi, bratřím z Obědovic, s užíváním pouze
do smrti.
Později byly od nich postoupeny Janu Čeladníkovi z Mečíře
a jeho dětem v roce 1454.
V roce 1466 držel ve vlastnictví „Badry“ Diviš ze Smědovic.
V polovici XVI. věku patřily „Badry“ k hospodářství
zámeckému. (Podrobně o tom v díle „Hrady a zámky“ od Sedláčka,
XII - 20/21).

U samé železniční zastávky „Sány“ bylo prastaré sídliště beze
jmenné. Byla to velká obchodní stanice, od doby před kristové až
do X. věku po kristu, kterou se procházelo na sever. To však nemá
s tvrzí „Badra“ nic společného.
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Tvrz zvaná Orlov
Od Sán východním směrem, táhnou se luka k Dobšicům, v těch
místech se říká Hradišťko, za starých časů tam stávala pevná tvrz
Zapsal Čeněk Příhoda, řídící učitel v Sánech v r.1875- 95
zvaná Orlov.

Orelský ze Sán
příjmení staročeské rodiny vladycké, která nosila na štítě dva
kluky (střely) křížem přeložené a jméno si vzala po vsích Sánech u
Poděbrad a Orli u Chrudimi.
Jejich předek Michálek (1440) proslul mezi válečníky té doby.
Na Orli seděl r. 1479 Michálek (†1488), po něm byl Zdeněk (1488 1527), jenž byl jako purkrabí na Chlumci. Bohuslav jeho bratr držel
Orel ještě v r. 1500. Po Zdeňkovi mladším (†1534) zůstala vdova
Anežka z Valdštejna, jež držela dům v Litomyšli.
Obec Orel má ve znaku černého orla s červenou zbrojí na
stříbrném štítě. Prapor byl pojat jako bílý list s červenými
zkříženými napínacími háky ke kuši. Základem byly erbovní znaky
rodu Orelských ze Sán a Janovských ze Soutic.

Zdroj Ottova encyklopedie.

Informace pro občany
Odpad na místním hřbitově. Rád bych připomněl občanům, že pro likvidaci
odpadků na hřbitově je vyhrazeno místo v pravém zadním rohu katolického
hřbitova, na sklo kontejner před hřbitovem, popřípadě na další odpad koše
před hřbitovem. Důrazně žádám občany, kterých se to týká, aby používali
tato místa a neházeli odpad přes zdi hřbitova. Děkuji za pochopení.
Václav Macura - starosta obce.
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