Sánský zpravodaj
Místní občasník
14. července 2011 Ročník 8 číslo 3/2011

cena 10 Kč

Budovy obce Sány - bývalá „Havelkova hospoda“ dům čp.9,
čeká na využití po renovaci a připojení na kanalizaci.

Spolky v ní kdysi pořádaly divadla i zábavy a promítalo kino Jas.

Konec masopustu, oslavila Tělocvičná jednota Sokol .
večerem národních tanců 23. února 1941 v hostinci u Havelků.

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, které zde jen připomenu. Pálení
čarodějnic proběhlo 30. dubna s čarodějnickým rejem, opékáním
buřtů a občerstvením pro děti. 14. května se konaly „Staročeské
máje“, které přes obvyklé nároky na zajištění a organizaci proběhly
díky všem, kteří pomáhali, ke spokojenosti a radosti všech
zúčastněných. Nemohu jmenovat jednotlivce, ale rád bych i touto
cestou poděkoval všem, kteří pomáhali (zvláštní poděkování patří
především našim hasičům). Letos nám přálo i počasí, což přispělo
i k velmi pěkné účasti na večerní zábavě na hřišti. 4. června se konal
„Dětský den“, kde bylo zajištěno mnoho různých soutěží a atrakcí i
tradičně bohaté občerstvení. Velkému zájmu se těšila vysokozdvižná
plošina obsluhovaná hasiči z Korama. 26. června proběhlo „Vítání
občánků a rozloučení s předškoláky“, kde jsme přivítali mezi naše
spoluobčany tři nové slečny a tři nové chlapečky a rozloučili se s
devíti předškoláky, kteří odcházeli z mateřské školy Sány do první
třídy. Zde musím poděkovat firmě Vestis manželů Kratochvílových,
kteří zdarma poskytli krásné dárky pro nové občánky - velice si toho
vážíme a budeme velmi rádi, pokud nám zůstanou i nadále nakloněni.
K žádostem o dotace: V současné době vrcholí práce na podání
žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV v Obci Sány,
tentokrát z jiného zdroje, než byla minulá nevyslyšená žádost. Dle
mínění zúčastněných je tato žádost na dobré cestě a je zde reálná
možnost začátku realizace akce v příštím roce.
Minulý týden byla podána žádost o dotaci na realizaci akce
„Revitalizace starého koryta Cidliny v Sánech“. Pro úspěch této
akce bylo uděláno vše, co bylo v našich silách. Nyní budeme čekat
na rozhodnutí příslušných úřadů.
Dále máme připraveny veškeré podklady pro podání žádosti
na zateplení a opravu fasády bývalé školy – č.p. 58. Nyní čekáme na
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vyhlášení příslušného programu na podávání žádostí (údajně během
léta). Na podzim podáme opět žádost o dotaci na rekonstrukci č.p.9
– bývalá Havelkova hospoda. Sál, který zde zahálí, by se nám hodil.
Vyhodnocení zájmu o svoz bioodpadu: Dotazníky byly
doručeny do všech domů – 240 čísel popisných. Domy k rekreaci 68.
Zbývá 172 domů k bydlení. Zájemci o svoz bioodpadu 39. To je
22,6% počítáno z domů k bydlení, přestože bylo 7 žádostí z řad
chalupářů. Zavedení svozu bioodpadů pro takto malý počet občanů
by likvidaci odpadů pro obec ještě více prodražil z důvodu většího
počtu svozů (zvlášť komunální a zvlášť bioodpad) z 275,- Kč na
hlavu a rok na 299,- Kč na hlavu a rok. Již dnes doplácí obec 450,Kč na hlavu a rok. Úspora vzniklá v případě zavedení svozu bioodpadu snížením množství KO, by tak ani nepokryla zvýšené náklady
na svoz. Ze zkušeností okolních obcí při zavedení svozu bioodpadu
klesá produkce KO o 20-30%. Úspora je dána rozdílem ceny za
uložení na skládku bioodpad 504 ,-Kč/t. KO 1 265,- Kč/t – rozdíl
761,- Kč/t. Při produkci cca 180 t /obec/rok - úspora cca 41 000,- Kč.
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
Tradiční zvyk Pálení čarodějnic 30. dubna se konal v celém okolí.
Na sportovním hřišti v Dobšicích byly pro děti připraveny soutěže,
hry i občerstvení. K tanci a poslechu hrála skupina Torzo z Kolína.
Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou začala v pátek 29. dubna
a probíhala do neděle 1. května. V kostele sv. Vojtěcha v sobotu
sloužil mši královéhradecký biskup-administrátor Josef Kajnek.
Sbor dobrovolných hasičů v Libici n.C. pořádal 7. května první
ročník soutěže v požárním útoku O pohár sv. Vojtěcha. Zároveň
proběhla Polabská liga a okr. liga mladých hasičů v požárním
útoku. Na hřišti na taneční zábavě zahrála skupina Rouden Band.
Staročeské máje se konaly na Volárně 7. května, májová taneční
zábava byla s půlnočním překvapením, hrála kapela Polabanka.
V Jestřábí Lhotě se konaly Staročeské máje14. května. K tanci
po vsi hrála Starostova dvanáctka a navečer u hlavní máje zatančila
mládež Českou besedu. V kulturním domě hrála skupina Unikát.
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Obec Opolany, SDH Kanín i TJ S. Opolany pořádaly 28. května
Dětský den. Pro děti byl připraven vláček, has. auto a řada soutěží.
Charitativní koncert v kostele sv. Gotharda v Žehuni byl pořádán
19. června. Zazpíval komorní sbor Resonance a Eva Podvalová.
Pouť v Dobšicích se konala 25. června s celodenním bohatým
programem. Nově byl otevřen archeoskanzen. Večer vystoupila
skupina Boney M Revival a k tanci hrál TOX J. Trnky.

Kultura
„Čarodějnický rej“ pořádala Obec Sány 30. dubna.
Za asistence sánských hasičů byla spálena hranice roští u brodu.

Po příletu čarodějnic a ostatních
k „Vlachovce“ byl zapálen oheň
na opékání vuřtů přichystaných pro
děti zastupiteli obce a později ještě
vzplála připravená velká hranice.
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Konšelé obce Sány pořádali 14.května „Staročeské máje“.
Nejprve byly prováděny nácviky
besed, příprava tomboly, brigády
v lese, pokácení „Krále“ i břízek,
jejich ozdobení a rozvoz po vsi,
zastřešení taneční plochy a postavení
stanů pro večerní Májovou zábavu.
Po zahájení u starosty obce obešel
průvod s kapelou Polabankou celou
ves, tančilo se u každé májky svobodné
dívky a na hřišti zatančili krojovaní
tanečníci Českou i Moravskou besedu.
Bylo podmračeno, ale do půlnoci nepršelo!

Nácviky besed a přípravu realizovaly pí Marie Žďárská, pí Míla
Ouředníková, Ing. Romana Ontlová a pomáhalo i mnoho dalších.
-5-

pořádala Obec Sány v neděli 5. června na místním hřišti

Pro děti bylo připraveno skládání lega i kostek, malování, házení
na cíl, střelba ze vzduchovek, skákací hrad, motorový vláček je vozil
po obci a dostaly občerstvení. Hasiči předvedli profesionální
techniku: 30 m automobilový žebřík a automobilovou plošinu,
z které se odvážní mohli podívat z výšky 27 m na Sány s okolím.
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„Vítání občánků“
Nové občánky
i školáky přivítal
26. června v obřadní
síni starosta obce
Ing. Václav Macura
a zastupitelé rozdali dárky.
Děti z mateřské školy
vystoupily jako nevěsty
a ženichové s miminky.

Mikuláš Nikola Křižanovič,

Josef Žďárský,

Jiří Žižka,

Emilia Koneva,

Kristýna Smejkalová,

Sabina Syrová

Poděkování zaslouží firma VESTIS manželů Kratochvílových
za sponzorské dárky (to znamená zdarma) novým občánkům.

Noví prvňáčci: Ondřej Červenka, Nikola Hubáčková, Veronika Vorlická,
Matěj Šamša, Lukáš Novotný, Tomáš Krejčík, Kryštof Havel, Amálie Uhrová,
Karolína Košnerová.
Ilona Bulíčková - předsedkyně kulturní komise
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Něco z našich úspěchů a umístění z letošní deváté sezóny.
Kleopatry
Kratochvílová Natálie,
Červinková Eliška,
Novotná Lenka,
Eliášová Karla,
Pamánková Natálie,
Loskotová Kamča,
Kraftová Johanka,
Soóky Valerie,
Korecká Aneta,
Váňová Anička
3. místo - Žij pohybem Praha 4.6.2011
1.místo - Chodovské berušky 21.5.2011
Umístění:
2.místo - Mistry s mistry Pardubice 30.4.2011
2.místo - Poděbradská brána 17.4.2011
1.místo - Mini team Kralupy n./Vl. 16.4.2011
3.místo -Velká cena Kutné Hory 9.4.2011
3.místo - Žij pohybem Praha 2.4.2011
3.místo - ATS Show Praha ČSAE 19.2.2011
1.místo - Žij pohybem Praha 15.1.2011

Kovbojky

Hamáčková Lucie,Hněvsová Eliška,
Hrušková Anita,Karásková Andrea,
Vávrová Michaela,Loskotová Martina,
Němečková Natálka,Stuchlíková Terezka
Macurová Vendulka,Šlehubrová Kristýna
Umístění: .
5.místo - Chodovské berušky 21.5.2011
3.místo - Zl. pohár Hr. Králové 1.5.2011
3.místo - Poděbradská brána 17.4.2011
3.místo-Mini teams Kralupy n.Vl.16.4.2011
7.místo - Velká cena Kutné Hory 9.4.2011
5.místo - Žij pohybem Praha 2.4.2011
1.místo - Žij pohybem Praha 15.1.2011
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Pretty woman
Šamšová Štěpánka,
Vejborná Alena,
Krupková Veronika,
Koršinská Rebeka,
Soóky Žaneta,
Eliášová Radka,
Macurová Maruška
Umístění:
4.místo
3.místo 3.místo
3.místo -

- Chodovské berušky 21.5.2011
Zlatý pohár Hradec Králové 1.5.2011
- ATS Show Praha ČSAE 19.2.2011
Mistry s mistry Český Brod 17.11.2010

Mini team
Novotná Lenka,
Červinková Eliška,
Kratochvílová Natálie
Umístění:
3.místo - Mistry s mistry Pardubice 30.4.2011
4.místo - Mini teams Kralupy n./Vl. 16.4.2011
1.místo - Velká cena Kutné Hory 10.4.2011
1.místo - Tříkrálový aerobic Kutná Hora 8.1.2011
2.místo - O zlatou vánočku Poděbrady 12.12.2010
1.místo - Mistry s mistry Český Brod 17.11.2010
Sólo

Natálie Kratochvílová

Umístění:
5.místo - O zlatou vánočku Poděbrady 12.12.2010
17.místo - Mistry s mistry Český Brod 17.11.2010

Více informací (fotky, videa, akce atd…) o Aerobiku Opolany
.
naleznete na www.aerobikopolany.webgarden.cz
Klára Sobotová trenér a choreograf
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Činnost TJ
E2A
OS žáci
tabulka sezóna

2010/11

A3C
OS IV. C muži
tabulka sezóna

2010/11

.

Ve skončené sezóně 2010/11 skončili muži na 6. místě se skóre
56:44 a 37 body, žáci na 8. místě se skóre 22:52 a 18 body. V jarní
části hry došlo ke zlepšení u mužů, kdy po špatném začátku
postupně docházelo k jejímu vylepšování.
25. června proběhl na místním hřišti 3. ročník fotbalového
turnaje žáků. Umístění: 1. TJ Libice, 2. TJ Sány, 3. TJ Volárna.
Podél rybníčka byla vybudována oplocenka, zrekonstruovány
lavice k posezení, kde byly zakoupeny nové umělohmotné prvky
a jejich kompletní výměna včetně natření konstrukce.
. Libor Pelikán předseda TJ Sány
Foto a informace z oslavy výročí 50. let založení oddílu kopané
vyjdou v příštím čísle.
Činnost SDH
Koncem dubna se podařilo získat sedm starších, ale moderních
přileb Gallet na požární zásahy. Členové, kteří jezdí na soutěže,
si pořídili černé mikiny a červená trička se sánským znakem.
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Výjezd zásahové jednotky se konal na hlídání ohňů o
čarodějnicích 30. dubna, u brodu bylo připraveno 5 členů
v zásahových oblecích, ale celkem se akce zúčastnilo 10 hasičů.
Naši muži se zúčastnili 7. května v Libici n.C. soutěže v požárním
útoku. První pokus se nezdařil a druhý překazila technická závada.
Při pořádání Staročeských májí pracovalo na přípravě 14 našich
hasičů a v krojích tancovalo ze sboru celkem 10 dívek i chlapců.
Pomoc při odvozu nebezpečného odpadu a sběr železa provádělo
4. června před hasičskou zbrojnicí 9 členů sboru.
Na dětském dni 5. června pomáhalo zastupitelům obce ze sboru
6 mužů a 2 ženy. Také zajistili po celé odpoledne hudbu a ukázku
hasičské techniky AP 27 a AŽ 30.
Josef Skála starosta SDH Sány
Obyvatelé
Narození:
26.4. Josef Žďárský
14.6. Natálie Hloucalová

ul. Dlouhá čp. 180
ul. Bačovská čp. 254

Sňatek uzavřeli:
11.6. Miloš Votava
Radka Georgiová
Přistěhovali se: Zdeněk Dobřichovský
Gabriela Žižková
Odstěhovali se: Jaroslava Ulčová
Ivan Kolman
Radka Georgiová

Žehuň
ul. 9. května čp. 222
ul. Dlouhá čp. 163
ul. 9. května čp. 131
ul. 9. května čp. 22
ul. 9. května čp. 6
ul. 9. května čp. 222

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
18.4. pí Blanka Bartáková - ul. Dlouhá čp. 145
ve věku 67 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Mateřská škola Sány
Závěrečné dva měsíce školního roku květen a červen přinesly
dětem mnoho zážitků a emocí. Svátek maminek oslavovaly děti
společně s rodiči na školní zahradě. Děvčata se proměnila v nevěsty
s kyticí růží a z chlapců se stali ženichové. Při písni „Svatební
pochod“ děti ukázaly své taneční vystoupení a každé z dětí předneslo
báseň o mamince. Rodiče měli možnost společně si s dětmi zatančit.
V měsíci červnu jela naše třída, i třída dětí z MŠ Jestřábí Lhota,.
na výlet do zámku Choltice. Děti si zde prohlédly expozici černého
divadla. Loutky vodníků, princezen, draků i ostatních pohádkových
postav nás velice zaujaly. Také prohlídka kladrubského hřebčína
vzbudila u dětí obdiv. Děti si prošly stáje koní společně s paní
průvodkyní, která jim sdělila mnoho informací. Následující den si
děti ve školce koníky z papíru kreslily a vystřihovaly.

Foto je od učitelky Ilony Bulíčkové

O pouťové neděli přišli někteří chlapci i dívky na OÚ v Sánech..
Právě tento den probíhalo vítání občánků a děti z MŠ měly možnost
zde vystupovat. V prostoru obřadní síně se uskutečnilo i loučení
s devíti předškolními dětmi. Pan starosta Ing. V. Macura navlékl
školákům šerpu a děti dostaly od zřizovatele i MŠ dárky, které při
školní docházce určitě použijí.
Přejeme jim hodně úspěchů, všem dětem krásné prázdniny
a rodičům pěknou dovolenou.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Sánské louky v červnu.
Sánské louky - samá bylinka,
voní krásně, jak vonívala maminka.
Zlatého pryskyřníku mají kvítku
tisíce jak zlatých hvězdiček kolem
měsíce.
Růžových květů slziček Panny Marie
- jako když malíř barev nalije.
V lukách roste i toten hrdý,
kvete si krvavě hned vedle žluté prhy.
Modře se zavlní střapatá chrpa,
kol ní vlčí mák,
jehož květ rychle prchá.
Svou jemnou hru modré zvonky hrají
- slyší je však jen ti,
co lásku v srdci mají.
Taková hluchavka nachová,
čeká jak se včelka zachová.
Také převoňavý svízel,
by rád včel obdiv sklízel.
Bílými terči na vše strany kývá
- královna louky kopretina.
Kopretiny jsme trhaly,
lístečky kvítků žádaly:
„Mám mě rád, nemá mě rád?“
Chtěly jsme znát svůj osud,
myslím, že tak činí dívky dosud.
Pampelišky pouští už jen chmýří
jejich semínka na padáčku do krajiny
míří.

Sem tam vyrazil i šťovík,
pro něj strhl sedlák povyk.
Raději má žírné byliny a trávy,
po nich sladké mléko dávají mu
krávy.
Když nás zláká Sánská louka,
vždycky z toho dobrodružství kouká.
Překročíš Cidliny brod a jsi na ní
- na nejkrásnější louce všech dob.
Po jejím rozlehlém okolí
šumí a snad i zpívají topoly.
Na stromech kukačky kukají,
své partnery na topol volají.
Pohlédneš na sever, tam kopec sedí
Oškobrh zvaný a pod nim si vesnička
medí. Má stejné jméno jako kopec
je to malebná, čistá obec.
Zahledíš se na východ,
uvidíš Kozí hůru, pevný bod.
Na jih se rozvírá kolínská rovina,
před ní se dálnice vypíná.
Na západ se vypíná sánský bor,
nahrazuje nám hradbu hor.
Když se krásou a vůní louky potěšíš,
krajinu prohlédneš dokola,
vracíš se do vsi zvesela.
A říkáš si je to jen půvabný sen?
Nebo prožívám zase jeden rozkošný
den?
/Za druhé je správně, .
ale za prvé je pravda.

6. června 2010 v Kamenickém Šenově napsala
o své rodné obci Sánech - Vlasta Kafková, rozená Khailová.
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Archeologický výzkum u Sán
V letech 1965 až 1969 prováděla dr. Jarmila Justová
z prehistorického oddělení Národního muzea v Praze archeologický
výzkum na Starých Badrech, které se rozkládaly na pravém břehu
řeky Cidliny u Opolánek. Staré Badry jsou historické slovanské
území, jež bylo osídleno ve starší době hradištní (7. - 8. století) a
tvořilo zemědělské zázemí slovanskému hradisku v Libici nad
Cidlinou.
Při archeologických průzkumech v letech 1965 a 1966,
dr. J. Justová se skupinou spolupracovníků objevila z této doby
cenný nález v podobě pásového kování avarsko-slovanského typu
z druhé poloviny 8. století, na němž je motiv zvaný gryf (okřídlený
lev s ptačí hlavou).

Bronzové kování s „grifem“
pochází snad až z období
Sámovy říše.

Pravděpodobný rozsah Sámovy říše.

Sámova říše
byl státní útvar Slovanů existující ve střední Evropě v letech
624 - 659 (podle Fredegarovy kroniky) nebo 626 - 661 podle data
obléhání Konstantinopole v roce 626. Franský kupec Sámo si získal
velkou prestiž jako velitel během bojů Slovanů s Avary. Kmenový
svaz byl posílen sňatkovou politikou, Sámo měl 12 manželek.
Již před Sámovou říší byly slovanské kmeny velmi schopnou pěší
armádou, již v r. 623 se postavili Avarům. V písemně dochovaném
utkání, v bitvě u Wogastisburgu v r. 631, společně s družinou kupce
Sáma porazila franská vojska krále Dagoberta I. Poloha města
Wogastisburg je neznámá. (Tečky s čísly, jsou odhadované umístění
města).

Po Sámově smrti (658 nebo 661) se říše nejspíše rozpadla, čemuž
asi napomohl fakt, že Sámo měl 12 manželek a snad 22 synů
a 15 dcer (podle Fredegarovy kroniky).
Hradiště, která byla na vzestupu za Sámovy vlády, nezanikla,
dokonce se dále rozvíjela a pravděpodobně byla základem pro
založení Velkomoravské říše, kdy se počátkem 9.století moci chopili
Mojmírovci, od níž se Čechové v r. 895 odtrhli.
Čerpáno z encyklopedie a Moravia magna

Území Starých Bader bylo však už osídleno v mladší době
kamenné (páté tisíciletí před naším letopočtem) i ve starší době
železné (první polovinu prvního tisíciletí před naším letopočtem).
Z mladší doby kamenné byly objeveny keramické zlomky,
pazourkové nástroje, zlomky kamenných hlazených nástrojů,
drtidla na obilí, zvířecí kosti, mazanice a uhlíky. Jeden objekt,
o němž se dr. Justová domnívá, že byl chatou ve starší době železné,
poskytl ohniště z přepálených opukových kamenů.
V roce 1966 v nové sondě byly objeveny doklady o osídlení
v mladší době kamenné (kultura s volutovou keramikou - asi před
6 tisíci lety), četnou zdobenou keramiku a téměř celé nádobky.
Z rozhraní starší a mladší doby železné (zhruba před 2 500
lety), byla určena oválná chata s ohništěm a kůlovou konstrukcí.
Kromě běžných sídlištních nálezů zde byla nalezena i vaničkovitá
nádoba, která byla patrně používána jako obřadní předmět sloužící
kultovním potřebám.
Druhá Pamětní kniha obce Sány str. 48, 49.
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Informace pro občany:
Obec Sány nabízí prodej parcel v klidné lokalitě v Čapkově ulici..
Hotové jsou elektrické sítě, vodovod, veřejné osvětlení a asfaltová
komunikace, kanalizace se připravuje. Zajistí vhodné financování.
Asfaltovou drtí nechala v květnu opravit Obec Sány cestu na
hřišti k Vlachovce a příjezd k novým domkům za rybníčkem.
Kadeřnictví v přízemí bývalé školy čp. 58. bylo opět otevřeno.
Na telefonické objednání poskytuje služby Zuzana Ludvíková,
telefonní číslo je 777 550 756.
V potravinách v přízemí bývalé školy čp. 58 provozované
Jednotou Nymburk došlo ke změně prodejní doby:
pondělí 7.00 - 17.00 hod
čtvrtek 7.00 - 17.00 hod
úterý
7.00 - 17.00 hod
pátek
7.00 - 17.00 hod
středa
7.00 - 11.00 hod
sobota
7.00 - 11.00 hod
neděle
7.00 - 11.00 hod
Smíšené zboží pí Kalinové
pondělí 7.00 - 11.30
úterý
7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
středa 7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
čtvrtek 7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
pátek 7.00 - 11.30 15.00 - 16.00
sobota 7.00 - 9.00

Pojízdná prodejna masa
p. Kiapeš Jan
čtvrtek 10.15 - 11.00

Hospůdka „Na Vlachovce“
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, neděle 11.00 - 22.00
pátek, sobota 11.00 - 24.00
Pošta
pondělí 8.00 - 11.00 15.15 -16.15, úterý 8.00 - 11.00 15.15 -16.15,
středa 8.00 - 11.00 15.15 -17.15, čtvrtek 8.00 - 11.00 15.15 -16.15,
pátek 8.00 - 11.00 15.15 -16.15
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