Sánský zpravodaj
Místní občasník
13. října 2011 Ročník 8 číslo 4/2011 cena 10 Kč
Budova - „Kampelička“ postavená v r. 1938

Farář Jan Chlupáč, později
první předseda kampeličky, přišel
s návrhem založení Raiffeisenky
(Kampeličky) pro Sány a okolí.
Již v roce 1897 založili sánští
spořitelní spolek Kampeličku,
začínal se 64 členy. Koncem
roku 1925 měla kampelička 228
členů, v roce 1934 bylo 241 členů.
Levný úvěr umožnil kupování
parcel a stavbu vlastních domků.
Budova byla v roce 1952 znárodněna a nyní je v majetku České pošty.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Uběhly další tři měsíce roku 2011, je zde opět podzim a my
přicházíme s dalším číslem obecního zpravodaje. Věřím, že jste
všichni příjemně prožili uplynulé letní měsíce a že jste si vychutnali
letošní krásné babí léto. Nic naplat, počasí posledních dnů nám již
důrazně dává najevo, že podzim je opravdu tady. Věřím, že se
většina z nás začíná těšit na příjemné svátky, které s sebou přináší
pomalu se blížící konec roku. Letošní posvícení v naší obci vychází
na poslední říjnovou neděli 30.10.2011.
Jak je již dobrým zvykem, připravují zastupitelé obce i na letošní
podzim a zimu tradiční kulturní, společenské a sportovní akce,
o jejichž konání Vás budeme s předstihem informovat.
V minulých třech měsících proběhlo rovněž několik těchto akcí.
Začátkem července proběhly oslavy 50. výročí oficiálního založení
fotbalu v Sánech – při této příležitosti se uskutečnil křest knihy o
Janu Čapkovi ze Sán, koncem srpna pořádalo zastupitelstvo obce
rozloučení s prázdninami a 17. září jsme uspořádali pro občany
zájezd na „Mělnické vinobraní“. O těchto akcích budete podrobněji
informováni dále ve zpravodaji.
Rozšíření obecního rozhlasu: Z důvodu nedostatečného ozvučení
některých částí obce proběhlo v měsíci srpnu již delší dobu
slibované rozšíření obecního rozhlasu. Pro tuto akci byla vybrána
z nabídek pěti firem nabídka firmy „Bártek rozhlasy“, která byla
pro naši obec nejvýhodnější a to, jak po stránce ceny, tak po stránce
dodávaného zařízení i po stránce poskytované záruky na dodané
zařízení. Firma dodává reproduktory české výroby, na které
poskytuje záruku 20 let. Na ostatní zařízení je poskytována záruka
72 měsíců ( vyjma akumulátorů – 24 měsíců ). Rovněž cena byla
oproti ostatním nabídkám výrazně nižší.
Rozšíření bylo provedeno kombinací stávajícího drátového
rozhlasu s novým bezdrátovým rozhlasem. Myslím, že je zbytečné
uvádět přesný popis nového zařízení. Případné zájemce budeme rádi
informovat přímo na obecním úřadu. V současné době je zařízení
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ve zkušebním provozu, kdy se snažíme vychytávat všechny případné
nedostatky tak, aby zařízení sloužilo k naší všestranné spokojenosti.
Z tohoto důvodu prosíme občany o určitou shovívavost v případě,
že se vyskytnou případné nedostatky a rovněž prosíme o sdělení
vámi zjištěných nedostatků přímo nám na obecní úřad.
Děkujeme za vaši pomoc.
Oprava dešťové kanalizace: V minulém měsíci proběhla v ulici
Boženy Němcové a ulici Dlouhá oprava propadající se dešťové
kanalizace. Tato kanalizace slouží v naší obci již dlouhá léta, proto
musíme počítat s tím, že potřeba oprav se může opakovat. Některé
problémy vznikají i nesprávným napojením dešťových svodů nebo
vývodů přepadové kanalizace z jednotlivých domů. Toto napojování
bylo v minulosti běžně povolováno. Dnes není nové napojování
přepadové kanalizace možné.
Co nového s dotacemi ? : V současné době máme podánu žádost
o dotaci na vybudování kanalizace a ČOV v Sánech. Věřím, že tato
žádost je těsně před schválením a že v nejbližší době začneme
budovat. Věřte se mnou! ☺
Začátkem srpna byla podána žádost o dotaci na „Revitalizaci
starého koryta Cidliny“. Obdrželi jsme již akceptační dopis – žádost
je v pořádku – a nyní čekáme na rozhodnutí SFŽP ( Státní fond
životního prostředí ). Výsledek bychom měli znát okolo poloviny
prosince.
Začátkem prosince budeme opětovně podávat žádost o dotaci
na zateplení č.p. 58 ( bývalá škola ). Rádi bychom dali do pořádku
i tuto budovu.
V neposlední řadě podáme po vyhlášení programu FROM ( fond
rozvoje obcí a měst ) Středočeského kraje žádost o dotaci na
rekonstrukci č.p. 9 ( bývalá Havelkova hospoda ). Uvidíme, zda na
třetí pokus uspějeme.
Závěrem dovolte, abych vám popřál příjemné prožití zbývajících
dní letošního roku a přejme si, ať nám jsou „hvězdy“ nakloněny.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Jak třídit odpad z domácností
Do kontejneru patří

Do kontejneru nepatří

kancelářský papír, noviny,
časopisy, reklamní letáky,
knihy, sešity, lepenka, kartón,
krabice, papírové obaly

mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a
voskový papír, použité pleny
a hygienické potřeby

Do kontejneru patří

Do kontejneru nepatří

láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy,
tabulové sklo

keramika, porcelán,
drátěné sklo, zrcadla,
autosklo, žárovky, zářivky,
obrazovky

Do kontejneru patří

Do kontejneru nepatří

PET láhve od nápojů
(prosíme sešlápnout),
kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů,
polystyrén

novodurové trubky, obaly
od nebezpečných látek,
(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.)
E-BOX

Do kontejneru patří

Do kontejneru nepatří

vyřazené elektrospotřebiče,
telefony, kamery,
kalkulačky, tranzistoráky
drobné počítačové vybavení

baterie a akumulátory,
zářivky a výbojky
(na sběr použ. baterií, byla
umístěna na E-BOX krabice)

Kovy a nebezpečné odpady jsou odváženy
dvakrát ročně z určeného místa po vyhlášení Obecním úřadem.
Pouze roští a bioodpad je povoleno ukládat na skládku u brodu. .

Mějme na paměti, že životní prostředí,
ve kterém žijeme, se nezlepší našimi slovy, ale činy.
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Zprávy z okolí
Na zahájení prázdnin pořádala obec a SDH Opolánky 3. července
Dětský den. Pro děti byla připravena řada her i zábavných soutěží.
V Libici n.C. na fotbalovém hřišti se 5. července konaly oslavy
90. let založení fotbalového oddílu. Program byl zahájen zápasem
místních žáků s žáky Sán, následovaly zápasy: stará garda Libice
s Poděbrady a „A“ mužstvo s Internacionály ČR. Na zábavě k tanci
hrál TOX.
V soutěži Vesnice roku 2011 ve Středočeském kraji převzaly
Dobšice za společenský život v obci Modrou stuhu. Předávání cen
proběhlo 16. července v Hlavenci, který letos celkově zvítězil.
Fotbalový turnaj v malé kopané pořádaly 6. srpna AC Opolany.
Večer k tanci a poslechu hrála rocková skupina Dargis.
Druhý ročník v požárním útoku O kanínského klokana se konal
13. srpna na fotbalovém hřišti v Opolanech. Soutěžilo 15 družstev,
zvítězili muži z Libice nad Cidlinou a ženy z Pňova.
Rozloučení s prázdninami se konalo 27. srpna v celém okolí.
V restauraci Cidlina na soutoku byla vyhodnocena výtvarná soutěž,
hrála country skupina Miks a grilovalo se. V Opolanech akce měla
středověkou podobu s vystoupením skupiny hist. šermu Jezerničtí
páni z Tábora a na hřišti předvedla své umění děvčata z Aerobiku
Opolany. V Dobšicích pro děti připravili různé hry a soutěže.
Na rozloučení s létem a prázdninami zahrálo divadélko v Opočnici
v zahradě hostince U českého lva 3. září představení Sněhurka a sedm
trpaslíků, poté se děti ještě pobavily různými soutěžemi.

V kulturním domě Beseda na Hradčanech zahrál 24. září divadelní
spolek Jirásek z Nového Bydžova hudební komedii Limonádový Joe.
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Slunečné odpoledne bylo plné dobré nálady a výhled z plošiny se
stal pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.
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Foto Jiřina Beranová

Zájezdu se zúčastnilo 46 osob, počasí přálo a výlet se vydařil.
Ilona Eliášová - předsedkyně kulturní komise
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ŽŽááccii:: SSáánnyy -- LLiibbiiccee

Na místním hřišti pořádal TJ Sokol Sány v sobotu 2. července
oslavy založení oddílu kopané. Oslavy zahájil předseda TJ Libor
Pelikán. Pro diváky byla připravena výstava fotografií z historie
fotbalu TJ Sány, prodej suvenýrů k výročí a bohaté občerstvení.
O přestávce proběhl křest nově vydané knihy o Janu Čapkovi ze
Sán. Po celý den hrála reprodukovaná hudba.
První přátelské utkání sehráli žáci Sány - Libice nad Cidlinou
s výsledkem 1 : 4.
Druhé přátelské utkání sehráli muži Sány - Opolany
s pěkným výsledkem 8 : 4.

M
Muužžii:: SSáánnyy -- O
Oppoollaannyy
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Vyvrcholením oslav bylo utkání Staré gardy s Internacionály ČR
s výsledkem 3 : 7. Večer k tanci i poslechu hrála kapela Polabanka.

SSttaarráá ggaarrddaa SSáánnyy -- IInntteerrnnaacciioonnáálloovvéé Č
ČR
R

Stará garda úspěšně sehrála další utkání: Volárna - Sány 2 : 4,
Dobřichov - Sány 3 : 3 a Sány - Ratboř 4 : 2.
V srpnu se zúčastnili muži dvou turnajů a to v Žehuni a na Volárně.
V Žehuni jsme skončili na 3. místě a na Volárně jsme turnaj vyhráli.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Tabulky:

Podzim 2011
MUŽI
IV. TŘÍDA C

Podzim 2011
OS ŽÁCI B
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Při oslavách založení oddílu kopané v sobotu 2. července také
došlo ke křtu knihy „Jan Čapek ze Sán“ od Davida Papajíka, který
ochotně knihy na požádání podepisoval. Na křtu byl přítomen
vydavatel Bohumír Němec - VEDUTA a také pan Jiří Motyčka z
internetových stránek www.husitství.cz, který prohlásil:
„Kdo u vás bude říkat, že Jan Čapek byl zrádce, toho žeňte!“

V knize se mimo jiné uvádí, jak slavný husitský vojevůdce Jan
Čapek ze Sán, který při tažení se sirotky proti německým křižákům
dotáhl v r.1433 až ke břehům Baltského moře a bitvě u Lipan
nezradil, ale ze ztracené bitvy byla jeho povinnost zachránit co
nejvíce vojáků. Knihu je také možné zakoupit na Obecním úřadě.
Veliký dík patří organizátorům, kteří (oslavy 50. let založení .
oddílu) takto náročnou akci pořádali.
Činnost hokejového družstva Sány
Tuto sezónu zahájíme 15. října v 17.30 hod. na ZS v Nymburce,
zápasem proti HC Pátek. Letošní sezóna pro nás bude hodně těžká
a náročná. Z důvodu rekonstrukce ZS v Poděbradech je přechodně
ukončena soutěž VHL, proto budeme hrát o třídu výš a to v
Polabském poháru, kde budeme úplným nováčkem. Díky této
soutěži získáme potřebné zkušenosti. Při vyšší úrovni soutěže naše
ambice nebudou až tak vysoké jako v soutěži VHL, ale budeme se
snažit nezklamat a bojovat o co nejlepší umístění. Doufáme, že naše
případné neúspěchy naše příznivce a fanoušky neodradí a zůstanou
nám stále věrni.
Účastníci soutěže v Polabském poháru: 1. HC Hornest,
2. HC Čelákovice, 3. HC Pátek, 4. HC Tsunami, 5. TJ Č. Brod,
6. HC Brkouni, 7. HC Sány, 8. HC Buldoci, 9. Spartak Pečky,
10. HC Sokol Mochov.
kapitán Honza Hanuš
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Činnost SDH
Při konání oslavy 50. let založení oddílu TJ pomáhalo pořadatelům
12 našich členů. Přivezli stany, pomáhali s občerstvením a suvenýry,
po celý den zajistili reprodukovanou hudbu a pořadatelskou službu.
Naše soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo 13. srpna na soutěži
v požárním útoku O kanínského klokana na fotbalovém hřišti v
Opolanech, při prvním skvělém pokusu selhala časomíra a při třetím
opakovaném pokusu selhala technika, i tak se umístili na 8.místě z 10.
Soutěže v požárním útoku konaném 27. srpna v Klipci se zúčastnili
naši čtyři muži a tři dívky. Přesto,
že našemu týmu všechno vyšlo,
na upravené motory s čerpadly
soupeřů to nestačilo a umístili se
na 11. místě.
Na soutěži v Pňově 24.9. skončilo
naše sportovní družstvo na 29. místě.
Bude zapotřebí pořídit soutěžní stroj.
Při požáru rozvodny elektřiny na budově mateřské školy 25. září
večer provedli zásah členové našeho sboru, dorazily také jednotky
HZS Poděbrady a SDH z Kanína a SDH z Odřepes.
Josef Skála starosta SDH Sány
Činnost ČRS
Tak jako každým rokem i letos jsme museli naplánovat výlov
nádrže v Sánech. Konal se 24. září 2011 od 7:00. Od jara zde byla
nasazena obsádka kapra, amura a štiky a o krmení ryb se po celou
dobu pravidelně staral pan Šamša mladší i starší.
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Tato péče a výborné přírodní podmínky, které tento rok pro chov
ryb panovaly, se pozitivně promítly do váhového i délkového přírůstku
ryb v dané obsádce. Celkem bylo sloveno 810 kaprů, 200 amurů a 50
štik. Tyto ryby byly převezeny na Sánské rameno, kde budou přes
zimní měsíce komorovány a na začátku jara vysazeny na revír.

Nádrž v Sánech bude přes zimní měsíce napuštěna na tzv.
,,bezpečnou hloubku“, aby si i naši nejmenší mohli jít s klidnější
hlavou svých rodičů na rybník zabruslit. Touto cestou bych rád
poděkoval všem účastníkům za hladký a bezchybný průběh výlovu a
popřál nejen jim, ale i vám všem, mnoho hezkých a příjemných chvil
strávených u vody. Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO
Obyvatelé
Narození:
14.08. 2011 Julie Šafářová ul. Bačovská čp. 175
29.08. 2011 Daniel Cipra ul. 9.května čp. 222
02.09. 2011 Štěpán Cícha ul. Krátká
čp. 207
Přistěhovali se:
Zuzana Benešová
Hana Koblicová

ul. Krátká čp. 49
ul. Bačovská čp. 139

Odstěhovali se:
Sára Budáková
ul. Dlouhá čp. 145
Jakub Fára
ul. Krátká čp. 49
Michal Fára
ul. Krátká čp. 49
Marcela Fárová
ul. Krátká čp. 49
Michaela Fárová
ul. Krátká čp. 49
Ivona Procházková matrikářka OU
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Mateřská škola Sány
Školní rok 2011-2012 byl v MŠ Sány zahájen s počtem 25
zapsaných dětí. Z toho máme 14 dívek a 11 chlapců.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu
s názvem „Už vím proč“. Motto tohoto programu zní: Důležité je
správně vidět svět = vidět rozumem a srdcem.
Výchovně vzdělávací práce školy směřuje k rozvoji celkové
osobnosti dítěte, k vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí.
Naším cílem je odpovídat dětem pravdivě na zvídavé otázky,
rozšiřovat dětské zkušenosti a poznatky. Umožnit dětem
experimentovat. Pomocí získaných poznatků vedeme děti k ochraně
životního prostředí.
K plnění všech těchto úkolů nám napomáhají hračky a různé
didaktické pomůcky, kterými postupně MŠ vybavujeme.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Děti si velice oblíbily hrát známé i smyšlené pohádky v
divadelních kostýmech. Divadlo napomáhá rozvíjet fantazii i slovní
vyjadřování dětí. Protože chceme co nejvíce podporovat u dětí
zájem o pohádky, budeme i nadále jezdit v průběhu roku do divadla
v Poděbradech a některá divadelní představení uvidí děti i v MŠ
Jestřabí Lhota.
Dne 25. 10. 2011 od 15.45 hodin pořádá MŠ pro děti i rodiče
„Strašidelný den“. Pokud se strašidel nebojíte, můžete se přijít
podívat.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Pokračování: Archeologický výzkum u Sán

V sondě z roku 1965 a 1966 se promítal hlubší příkop ze
slovanského období. V roce 1969 dr. Justová prohlásila, že tento
příkopovitý útvar tvořil zřejmě základnu palisád, což znamená,
že starobaderská osada z 11. století byla opevněna. Ze stejné doby
byla v blízkosti tohoto příkopu v roce 1969 odhalena pec vystavěná
z opuky.
K cenným nálezům patří dále čtyři kamenné sekyrky,
pazourkovité nástroje a kamenná drtidla na obilí z období kultury
s tzv. volutovou keramikou.
Z období haštalsko-laténského (asi 6. století před naším
letopočtem) byl v sondě objeven obdélníkovitý půdorys chaty,
pod jejíž podlahou byla vyhloubena zásobní jáma na obilí. V jámě
bylo množství spálených obilních zrn, v nichž dr. Justová bezpečně
poznala pšenici.
Byly tam však ještě i další obilní druhy. V téže chatě byla
také objevena i závaží ke tkalcovskému stavu. V další zásobní jámě
ze starší doby hradištní (7. - 8. století) byl nalezen nejen kompletní
žernov (ruční mlýn na obilí), ale i množství kamenných odštěpků,
jež jsou odpadovou surovinou při výrobě žernovů a brousků.
Posledním zajímavým nálezem byla část slovanské železné kosy.
Staré Badry jsou vděčným územím pro archeologa a ve
výzkumu se jistě bude pokračovat.
Druhá Pamětní kniha obce Sány str. 48, 49.

Archeologické nálezy mincí.
Nálezy mincí bývají odkryty většinou náhodou a podávají nám
skutečný průřez oběživa té které doby. Jsou po vědecké stránce
velmi cenné.

V Sánech a okolí byly nalezeny tyto mince
Sány: Republikánský As-Caius Marianius 172 až 151 před .
naším letopočtem v písku u lesa směr na Volárnu Mince Domitiana
(81 až 96 našeho letopočtu) u vsi.
Opolany: Mince triumvirů z let 124 až 103 před naším
letopočtem, Denár Nerva (96 až 98 našeho letopočtu) na poli mezi
Opolany a Opolánky.
Dobšice: Denár Commodus (177 až 192) na parcele „Za luky“,
číslo katastrální 215 směrem k Sánům.
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Libněves: mince Traianus (98 až 117)
Oškobrh: Z dob, kdy na našem území žili keltští Bojové, máme
jediný nález keltské zlaté mince (tak zvané duhovky) nalezené na
Oškobrhu na jižním úbočí Hřebínku. V roce 1961 byl při výzkumu
základů gotického kostela sv. Petra a Pavla na Oškobrhu nalezen
1 brakteát z poloviny 14. století, dále 7 parvů Václava II. (1300 až
1305), 1 parvus Jana Lucemburského z roku 1315, mince mladší
ražby Rudolfa II. a Leopolda I. a jedna velmi cenná mince z Litvy
z roku 1607. Brakteát je středověká stříbrná mince miskovitého
tvaru ražená jednostranně ze stříbrného plechu.
Druhá Pamětní kniha obce Sány str. 62.

As

Parvus Václava II

Keltská mince
duhovka

Na blízkém vrchu Oškobrhu stával od pradávna kostel
sv. Petra a Pavla, jenž v XV. století býval farním, podací právo
náleželo klášteru Hradišťskému. Klášter Hradišťský zřejmě již
od r. 1177, byl v r. 1420 husity vyloupen i vypálen a archív se
bohužel nezachoval, z toho důvodu chybí starší záznamy (i o Sánech).
Pořadí farářů: Jindřich do r. 1357, Kříž (Crux), dříve farář
u sv. Jakuba u Kutné Hory, 1357 Johlinus do r. 1369, Enoch, dříve
farář v Příbrami Uhelné, sm. s před., 1369-73, Kryštof, prve farář
v Běstvině, sm s. před., 1373.
Ves Oškobrh byla v XV. století od Uhrů zcela vypálena.
Kostel, který byl pustý, byl v XVII. století obnoven a náležel
k děkanství Poděbradskému. Ve zprávě děkana Poděbradského
z r. 1676 je zmínka o kostelu sv. Petra a Pavla na kopci Oškobrh.
Za císaře Josefa II. byl zrušen a sloužil za myslivnu.
„Posvátná místa království českého“

napsal Dr. Antonín Podlaha v r. 1910
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Typy na výlety po okolí:
Dobře značené cyklostezky lákají na krásné podzimní vyjížďky,
příroda hraje všemi barvami a sluníčko stále ještě trochu hřeje.
Výletní loď Král Jiří provádí z Poděbrad hodinové okružní plavby
ve středu, v sobotu a v neděli odjezd:
14:00
směr Cidlina, zastávka na Soutoku ve 14:30
15:30
směr Nymburk, loď se otáčí v Kovanicích
Výletní loď Kolinea provádí hodinové okružní plavby z Kolína
soboty, svátky odjezd:
15:00
do Klavar u Hradištka I
neděle odjezd:
14:00
k Poděbradům, odjezd od Soutoku v 16:00
Ze Sendražic jsou provozovány jízdy výletním vláčkem taženým
parní nebo dieselovou lokomotivou po bývalé řepařské drážce
03. - 04.12. 2011
Parní provoz - „Čertovské jízdy“
31.12. 2011
„Silvestrovské jízdy“
01.01. 2012
„Novoroční jízdy“
Odjezdy: 10:00, 11:00, 12:00 min. 10 osob, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Informace pro občany:
Podzimní svoz komunálního odpadu každý týden v úterý začne
10.10. 2011. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu i železa
proběhne v naší obci v sobotu 26. listopadu 2011 čas bude upřesněn,
odpad vozte až v určenou hodinu odvozu!
Kulturní komise bude pořádat začátkem prosince Mikulášskou
nadílku pro děti na hřišti a „Setkání s dříve narozenými“ při muzice
v Myslivně. Bližší informace budou upřesněny.
Foto z přední
strany zpravodaje:

…..…?,
J. Skala, Lyska, Barták V., Novotný, Kohout,
Zelínka, Bulíček, Barták F., Potměšil, Veselý
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