Sánský zpravodaj
Místní občasník
11. července 2014 Ročník 11 číslo 3/2014 cena 10 Kč
Dříve a nyní: příjezd do Sán rok 1960 a rok 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych Vás všechny pozdravil při příležitosti vydání
dalšího letního čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje.
Léto je v plném proudu, děti si užívají prázdnin a dospělí
zasloužených dovolených. Tímto bych rád popřál všem také
příjemné prožití doufejme, že hezkých letních měsíců.
Jak jste si jistě všimli, v současné době vrcholí práce na
vybudování protihlukové bariéry, o kterou jsme usilovali od
zprovoznění dálnice v roce 2006. Práce by měly být dokončeny
do září letošního roku.
Před dokončením jsou rovněž práce na rekonstrukci budovy
čp. 58 (bývalá škola). Přesto, že zhotovitel má na dokončení dle
smlouvy čas do října, přislíbil dokončení prací do konce července.
Věřím, že barva fasády, kterou jsme vybrali, bude opět zpestřením
centra naší hezké obce. Nechtě se překvapit, tentokrát jsme byli při
výběru umírněnější. Jsem osobně rád, že i další z budov ve
vlastnictví obce bude ve stavu, který jí náleží. Výhledově bychom
rádi ještě upravili povrchy v jejím okolí.
V měsíci červnu jsme obdrželi akceptační dopis o schválení
žádosti o dotaci na akci pro získání prostředků na likvidaci
velkoobjemového bioodpadu v Obci Sány. Jedná se o auto
kontejnery na travní hmotu malý nákladní automobil na odvoz
kontejnerů a štěpkovač s motorovou jednotkou na likvidaci dřevní
hmoty. Naše žádost bude ještě posouzena odbornými pracovníky a
cca za dva měsíce bychom měli vědět, jestli uspěla. Při té příležitosti
jsme před několika dny zakoupili pozemek vedle Sušárny pro
vybudování sběrného dvora. Touto cestou bychom rádi vyřešili
neutěšenou situaci s ukládáním u Brodu.
Minulý měsíc jsme podepsali smlouvu na zpracování projektové
dokumentace pro rekonstrukci komunikací nejdříve v ulici Dlouhá
a Boženy Němcové a následně Za kovárnou a finalizaci Jana Čapka
ze Sán. V podzimních měsících mají být vyhlášeny dotační tituly na
tento druh akcí, takže bychom je rádi využili. Doufejme, že nám
budou „hvězdy“ nakloněny.
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Jsem přesvědčen, že pan Skála má pro Vás připraveno mnoho
zajímavostí a novinek ze Sán i okolí, a proto už nebudu zdržovat
dalšími drobnostmi a přeji vše dobré.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
Opočnické divadélko připravilo novou pohádku Popelka, kterou
zahrálo 5. dubna v Opočnici v hostinci U Českého lva a následoval
dětský maškarní ples s papírovou vánicí.
Tradiční svatovojtěšská pouť s mnoha atrakcemi se konala
v Libici n/C o posledním dubnovém víkendu. V sobotu 26. dubna
se uskutečnila na slavníkovském hradisku pontifikální mše, kterou
sloužil kardinál Dominik Duka.
Čarodějnické ohně vzplály 30. dubna v celém okolí, většinou
i se zábavným programem a občerstvením. Opočnické divadélko
pořádalo pro čarodějnice i čaroděje pochod s delší i kratší trasou.
Sbor dobrovolných hasičů V Libici n/C oslavil 1. května 130 let
od svého vzniku. Zvali k prohlédnutí hasičské zbrojnice, vystoupily
děvčata z Aerobiku Opolany a mladí hasiči předvedli požární útok,
hrála kapela Blaťanka a večer roková skupina Dargiľs.
Staročeské máje se konaly v Jestřábí Lhotě 10. května, v průvodě
hrála kapela Starostova dvanáctka a večer skupina Paragraf 202.
V Kulturním domě v Libici nad Cidlinou sehrál 16. května Járův
poděbradský ochotnický soubor představení Posel z Liptákova.
V Hradčanech v kulturním domě Beseda se konal 17. května
Dětský den se Žanetkou. Děti shlédly pohádkové i taneční představení, zkusily si malování obrázků na hrneček, polštářek i na obličej.
V Žehuni 24. května se konal na místním hřišti Dětský den, kde
uvedlo svou šou divadlo Mazec a večer v kostele sv. Gotharda
zazněly slavné árie z oper v podání pěvkyně Nikol Frančákové Dis
abs. Pražské konzervatoře, na klavír doprovázel Mgr. Petr Veselý.
Nové dětské hřiště bylo slavnostně otevřeno 31. května v
Hradčanech při pořádaném dětském dni.
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Keltské slavnosti byly pořádány 28. června k výročí 460 let trvání
obce Dobšice s bohatým programem. Na parketu zahrála celá řada
kapel, taneční vystoupení mělo sedm souborů a v šenku i na hřišti
bylo bohaté občerstvení. Slavnostně byla otevřena čistička odp. vod.
Volby do Evropského parlamentu se konaly 23. a 24. května 2014.
Hlasování provázela slabá účast voličů, nejméně se dostavilo k
urnám v České republice jen 18,2% a na Slovensku dokonce jen
13% voličů. V Evropě byl celkový průměr 43,1% voličů, ale v Belgii
86% a v Lucembursku 91% byly volby povinné, jinak by byl
průměr jistě ještě nižší.
Rozdělení kandidátů podle získaných mandátů: ANO 2011 - 4,
TOP09, STAN - 4, ČSSD - 4, KSČM - 3, KDU-ČSL - 3, ODS - 2, Sv. - 1.
V Sánech proběhly volby v obřadní místnosti Obecního úřadu.
Ze 412 oprávněných voličů volilo 60 a to bylo 14,56%.
Strany získaly: ANO 2011 - 17 hlasů, TOP 09 - 9 hlasů, KDUČSL - 5 hlasů, ČSSD - 5 hlasů, KSČM - 4 hlasy, ÚSVIT - 4 hlasy,
ODS - 3 hlasy, Svobodní - 3 hlasy.

Kultura
Želviáda na Cidlině. IV. ročník sjezdu dolní Cidliny se konal
19. dubna, start byl u hráze Žehuňského rybníka, v Sánech u splavu
sánští hasiči zajistili pro všechny občerstvení a ohřátí u ohně. V cíli
u soutoku Cidliny a Labe na vodáckém candrbálu zahrál Flexiband.
Za dozoru našich hasičů bylo u brodu odpoledne 30. dubna
spáleno roští ze zahrádek. Na večer obecní zastupitelé připravili na
místním hřišti čarodějné ohně a také občerstvení. Malé čarodějky i
čarodějové přišli v krásných převlecích.
Staročeské máje se konaly 24. května. Průvod začínal u starosty
obce a s muzikou tanečníci tančili u každé májky po celé obci,
průvod končil na hřišti u nejvyšší máje „krále“, tam zatančili
Českou i Moravskou besedu. Večerní májová zábava se konala
v zaplněném Společenském domě, a k tanci hrála Polabanka.
Dětský den pořádali zastupitelé naší obce 31. května na místním
hřišti. Pro děti bylo připraveno mnoho her a soutěží, trampolína i
vláček, který všechny vozil po obci a nechybělo ani občerstvení.
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Želviáda na Cidlině 19. dubna s občerstvením u sánského splavu
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Zuzana Čechová

Pavel Smejkal

Filip Cígler

Viktorie Syrová

Amálie Brunclíková

Šimon
Šimon Cícha

Dan Tomášek

Nové občánky slavnostně přivítali v neděli o pouti 22. června
v obřadní síni OU zastupitelé naší obce a rozdali jim dárky. Děti
pod vedením učitelek z mateřské školy předvedly pěkné kulturní
vystoupení.
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Kulturní pořad připravený na vítání občánků

Zároveň proběhlo slavnostní rozloučení s mateřskou školou
Noví školáci, kteří se rozloučili se školkou, obdrželi dárky, květiny
a od starosty OU Ing. Václava Macury šerpy: Už budu prvňáček

Matěj Vokál – Vrbice, Tomáš Kopecký – Kanín, Marie Škrdlová – Sány,
Jakub Kazmíř – Sány, Eliška Hubáčková – Opolánky, Tereza Petřeková –
Opolánky, Natálie Venclová – Opolánky, Václav Jiránek – Opolany, Adam
Šindelář – Sány. Markéta Šlehubrová – Sány se pro nemoc nezúčastnila.
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Činnost SDH
Práce na hasičské Tatře stále pokračují, na úpravách pracuje
několik našich členů, kteří zaslouží poděkování.

Den záchranářů 2. června v Poděbradech se konal po pěti letech.
Svou nelehkou práci ukázalo šest stovek zdravotníků, policistů
i hasičů a předvedlo na dvě stovky vozidel. Po velkolepé přehlídce na
Jiřího náměstí se veškerá technika přesunula na louku u koupaliště
na Jezeře. Tam se konala hlavní část dne, tedy ukázky práce
záchranářů v praxi.

Ve službách záchranářů nejsou ovšem jen lidé, ale i výborně cvičená
zvířata. Na ploše poděbradské louky se při zásahu představilo
několik služebních psů a dva speciálně cvičení koně, které policisté
mohou využít například při nepokojích. Koně se nebojí ohně, ani
různých překážek. A stejně jako lidem, jim dělá dobře pochvala.
Navečer na konec akce na kolonádě zahrálo několik skupin sled
koncertů.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Činnost TJ
Ve skončené sezóně 2013/2014 skončilo mužstvo dospělých na
druhém místě s 54 body a skóre 92:31. Bohužel se nepovedl návrat
do třetí třídy, kdy jsme v rozhodujícím duelu prohráli na půdě
Pátku 1:4. Další možnost tedy budeme mít v nové sezóně, která
začne již v měsíci srpnu. Žáci zakončili své účinkování v okresním
přeboru na čtvrtém místě se 47 body a skóre 69:37. Svými výkony
v průběhu sezóny potvrzovali, že patří mezi lepší polovinu mužstev
v okrese.
E1A - Okresní přebor žáci

A3C – OS IV. C - muži

Garda Sány v jarní části sehrála čtyři utkání s bilancí tří proher a
jednoho vítězství, které se zrodilo ve Třech Dvorech s výsledkem 5:2.
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5.7.2014 proběhl na místním hřišti již tradiční fotbalový turnaj.
Za pěkného počasí, skvělých výkonů zúčastněných družstev a dobré
divácké kulisy byl turnaj zakončen vyhlášením výsledků a předáním
pohárů.
Pořadí turnaje: 1 Viktoria Velký Osek
2 TJ Sokol Sány
3 TJ Sokol Volárna
4 TJ Záboří nad Labem.
Večer se konala na letním parketu taneční zábava, jejíž návštěvnost
ovlivnil asi hodinu trvající déšť. Ti, co však dorazili, si tance a
hudby užili do ranních hodin.
Na závěr bych chtěl všem sportovním fanouškům poděkovat za
přízeň v uplynulé sezóně a zároveň je požádat o podporu v novém
ročníku 2014/2015.
Libor Pelikán předseda TJ Sány

Tým silničních motocyklů Sány
Jsme přesně v polovině závodní sezóny
na přírodních okruzích, takže si můžeme
shrnout výsledky a to co nás ještě čeká. Premiérová účast v IRRC
(Evropském mistrovství) je od prvního závodu samé překvapení.
V každém podniku se konají dva závody. Hned první podnik v
Holandském Hengelu zůstal Marek Červený těsně za stupni vítězů,
tedy dvakrát 4. místo. Potom o měsíc později stejná země, ale jiný
okruh v Oss nám přinesl smůlu v prvním závodě, kde musel Marek
odstoupit z důvodu závady na motocyklu. Druhou jízdou nám bylo
vše vynahrazeno a to prvním pódiem v IRRC a to bylo 2. místo.
Belgické Ostende se nám vydařilo v podobě zisku dvakrát 3. místa.
Po polovině seriálu IRRC Marek Červený s týmem AAB Racing
okupuje celkovou 3. pozici s minimální ztrátou na 2. místo. V obou
Českých seriálech náš pilot kopíruje loňskou sezónu, takže je ve
vedení seriálu AČR i ČAMS. Do konce sezóny je ještě spousta
závodů před námi a rádi bychom Vás tedy pozvali do Hořic, kde
se koná 9. -10. 8. 2014 Česká Tourist Trophy a náš tým se zde
představí na startovním roštu seriálu IRRC.
Luboš Bulíček – člen týmu
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Činnost ČRS
Měsíc duben byl ve znamení zarybňování revíru rybí násadou,
kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od ČRS MO Rožďalovice
bylo zakoupeno 12 q kapra o délce 40 – 50 cm a dále 130 kg lína.
Dne 20.4.2014 jsme lovili rybník na Badrech, sloveno bylo 1 300 ks
kapra K2, 70 ks kapra K4, 20 ks štiky Š2. Z tohoto počtu ryb jsme
si ponechali potřebné množství násady, které jsme opět vrátili do
rybníka a část převezli do Nádrže v Sánech. Zbytek ryb byl vysazen
na revír, především v k. ú. Sány a Opolany. Povodeň, která byla
v červnu 2013, bohužel odnesla z rybníku Badra na 400 ks kapra K2
a 400 ks kapra K1. Dne 11.4.2014 přiletělo úhoří monté z Velké
Británie o váze 8,29 kg, v ceně 50 000 Kč, které jsme posledním
rokem obdrželi v rámci dotace z EU. Úhoří monté jsme s nulovým
úhynem vysadili do revíru.
Květen znamenal začátek rybářské sezóny, která pro tento rok
začala příhodným počasím. Ryby byly při chuti a rybáři
zaznamenali větší množství úlovků než obvykle. Na chovné rybníky
v Sánech jsme v tento měsíc vysadili kapra K1 o délce 6 – 10 cm a
hlavně část z 50 tisíc štiky, kterou jsme měli asi 6 dnů na
odchovných žlabech. Dále jsme odchovali na Výtěráku mníka,
kterého jsme následně odprodali Středočeskému územnímu svazu a
ten ho v rámci svého zarybňovacího plánu rozvezl po svých revírech
ve středních Čechách.
Červen byl ve znamení zapsání třech betonových jezů do katastru
nemovitostí. Tyto jezy se nachází mezi obcí Žehuň a Dobšice a jsou
v majetku ČRS MO Žehuň. Tyto jezy byly zbudovány v 70. letech
20. století a letos došlo k jejich řádnému zapsání, proto aby skutečný
stav odpovídal i stavu v katastru nemovitostí. Dále byl státnímu
podniku Povodí Labe udělen souhlas s opravou kamenného
opevnění jezu na Badrech a jezu v Sánech. Tyto opravy kamenného
opevnění budou probíhat v letních měsících, kdy bude nízký průtok
vody.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte popřát Vám příjemně
strávené letní měsíce, krásnou dovolenou, zajímavé či adrenalinové
výlety a rybářům mnoho významných úlovků při lovu sumců, ale i
ostatních druhů ryb.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
školní rok 2013 – 2014 byl symbolicky ukončen pro devět
předškolních dětí slavnostním rozloučením v obřadní síni OÚ Sány.
V neděli 22. června 2014 si děti vyzkoušely, jaké to bude, až se
1. září posadí do školních lavic. Děti všem přítomným předvedly
znalost abecedy, číslic, prostorových vztahů a donesly ukázat i své
školní tašky. Pan starosta Ing. V. Macura po slavnostním proslovu
předal všem přítomným dívkám i chlapcům fialové šerpy. Děti dále
dostaly od OÚ Sány hodnotný dárek a také za MŠ byla předána
květina a hrneček na ranní čaj nebo kakao. Poděkování patří všem
rodičům, kteří se svými předškolními dětmi přišli v tento den, ale i
rodičům, kteří přivedli děti na vystoupení určené pro vítání nových
občánků v Sánech.
Dalším zajímavým červnovým dnem v mateřské škole byl
program s názvem: Učení se zvířátky. Jak už sám název napovídá,
děti si mohly prohlédnout přímo na zahradě MŠ Sány ovečku, kozu
s kůzlátkem, koníka a velblouda. Zároveň se dozvěděly zajímavé
informace o těchto zvířátkách. Děti prokázaly velkou odvahu,
protože si velblouda pohladily a svezly se na koníkovi.

Na konci školního roku nesmí samozřejmě chybět školní
celodenní výlet. Ten letošní se nám vydařil. Bylo krásné slunečné
počasí a zámek Berchtold byl tím správným cílem. Děti si v parku
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okolo zámku prohlédly miniatury našich českých kulturních
památek, podívaly se do ,,pekla,“ kde seděl ohromný čert
s blikajícíma očima, zaskákaly si na trampolíně a s paní
průvodkyní prošly i část zámku, která je zpřístupněná pro
veřejnost. Mohly si vyzkoušet přilbu od brnění a podívat se ze
zámeckého balkónu. Doprovod na tomto výletě nám dělali někteří
rodiče i prarodiče. Také oni mají zásluhu na zdařilém výletu.
Poslední červnový pátek ještě přijelo do MŠ divadlo s veselou
pohádkou plnou písniček o cestování po Čechách. Děti si mohly
vyzkoušet, jaké to je, hrát přímo v pohádce.

Foto učitelka Ilona Eliášová

Po zhlédnutí krásné pohádky opanoval prostory celé školky zpěv
dětí a dobrá nálada.
Závěrem bych všem, kteří budete číst tento příspěvek, chtěla
popřát, aby Vás také dobrá nálada doprovázela celé léto. Ať budete
doma nebo na cestách…
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Obyvatelé
Narození:
7. 3. Šimon Cícha
ul. Krátká čp. 207
29. 3. Pavel Smejkal ul. Krátká čp. 54
12. 6. Viktorie Syrová ul. Dlouhá čp. 184
Sňatky uzavřeli:
26.4. Václav Čech
Denisa Tupáčková
7.6. Veronika Třešňáková
Jiří Jeřábek
14.6. Hedvika Skálová
Martin Vorlíček

ul. Za kovárnou čp. 68
Mladějov v Čechách
ul. 9. května
čp. 31
Úmyslovice
ul. Dobšická
čp. 55
Praha 9 - Letňany

Přistěhovali se:
Hana Cíglerová
Ladislav Cígler
Filip Cígler
Petra Kapicová
Jan Kapic

ul. Jana Čapka
ul. Jana Čapka
ul. Jana Čapka
ul. Bačovská
ul. Bačovská

čp. 261
čp. 261
čp. 261
čp. 227
čp. 227

Zdeněk Tahadlo
Leona Macurová
Marie Macurová
Vendula Macurová
Monika Neknězová
Tomáš Nekněz

ul. Dobšická
ul. Bačovská
ul. Bačovská
ul. Bačovská
ul. Družstevní
ul. Družstevní

čp. 212
čp. 214
čp. 214
čp. 214
čp. 221
čp. 221

Odstěhovali se:

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
6.6. Stanislav Pfeifer
10.6. Václav Lejsek

ul. B. Němcové
ul. Krátká

čp. 216
čp. 99

ve věku 70 let
ve věku 80 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Pokračování z kronik

Dne 30. května 1901 zachvátila obec hrozná bouře, jež si vyžádala
za oběť lidský život. Marie Palečková 18tiletá dívka se vracela se
svojí matkou z pole. Na zádech měla ranec s trávou a v tom daný
srp. Byla zasažena bleskem a skonala. Pochována byla v bílých
šatech, které měla připravené na sánskou pouť. Na místě neštěstí
byl postaven železný kříž.
Kolem roku 1906, se vystěhovalo ze Sán mnoho obyvatel zvláště
dělníků, ale i celé rodiny nejvíce do Spojených států severoamerických, ale i jinam.
V roce 1912 byla zřízena zastávka Sány a postaven drážní domek.
Zastávku zaplatily Sány a vykoupily pozemky v katastru Opolánek.
Opolánky sdělily, že zastávku nepotřebují.

Josef Paleček, učitel v Sánech,
zanechal po sobě bohatou písemnou pozůstalost, mezi níž je i
dopis, který psal 11. července 1866, tedy krátce po bitvě u Hradce
Králové. Píše v něm o událostech v Sánech a blízkém okolí.
V Sánech ten babylón započal se strojiti hned v sobotu,
tj. 30. června 1866. Ráno asi okolo desáté hodiny přijeli přátelé
mlynářovi od Jičína a vypravovali, že jejich víska lehla již popelem,
oni že u fičení kulí že utíkali. Tu bylo u nás v Sánech po práci, všude
na návsi kupy lidí, pláč a lomení rukou. Pak se to trochu upokojilo.
K večeru ale byl teprve šramot, neboť z Žehuně přijížděly fůry,
křičíce: „Naši couvají, furvezna ujíždí skrze ves.“ A bylo to vskutku
pravda, že ujížděli nebo od Ovčár se vrátili zase zpět. Byl to nějaký
zmatek, kterému žádný nerozuměl. Tu v Sánech také mnoho rodin
se chystalo k odjezdu, já také byl jsem nucen o fůru se starat. Ale
zůstali jsme doma a poručili se pod ochranu boží.
Ty ostatní dni jezdili někteří zase k domovu a jiní zase odjížděli
od té strany, kde válka zuřila, prameny mladého lidu táhly hlouběji
do Čech a to trvalo u nás až do čtvrtka 5. července. Ráno slyšíme,
že nepřítel táhne již skrze Žehuň a také jsme viděli náramné kolony
táhnouti po silnici ke Lhotě. Můžete si pomysliti, jak nám bylo.
Když ale to vojsko přetáhlo, několik hodin to trvalo a my tak v tu
stranu k Vohařům koukajíce žádného přicházeti jsme neviděli,
mysleli jsme, táhnou po silnici, nás to mine, an tu najednou křičí lid
- 18 -

„Pro Boha nebeského, již jsou tady“, a přijeli od fabriky, cukrovaru
v Libněvsi. Tu byl šramot k nevypsání, každý běhal a nevěděl, proč
běhá a co má dělat. Nepřátel přijelo asi osm s poručíkem a s dvěma
vozy. Postavili se před starostou a žádali chléb, kteréhož jim 36
bochníků sebrali, k čemuž jsme i my také jedním přispěli. Pana
poručíka pobídl pan farář na víno, byl prý muž velmi vzdělaný a
ten již vypravoval, že Rakousko nešťastně bojuje. Vojáci navštívili
židovku i kupce, pili, jedli, vzali si, co potřebovali, byli ale ještě
mírní, velké škody nenadělali a odtáhli. Jinak ale řádili, kudy táhli.
Jeden z Odřepes mi vypravoval, tam že šli po číslech a ne jeden
bochník, ale třebas celé pečení vzali, druhá řada šla za nimi, brali
ostatní k jídlu a třetí zase za nimi, ti vyrabovali, co kde zbylo. Do
fabriky mnohokráte přijeli, a co bylo ovsa, odvezli, i dobytek co
tam zbyl, odehnali a tak se to dělo všude, kudy táhli a kde leželi.
V Kolíně pan děkan, měsťanosta Horský jim vyšel vstříc, uctivě
je přijal, kdež prý se slušněji chovali, všecko platili. Povídá se také,
že jim Kolín musel složit mnoho tisíc, ale neví se to jistě. V Kutné
Hoře prý si hůře počínali. Kdo tu měl otevřeno, byl na tom lépe,
kdo ale zavřeno měl, dobili se tam, a co nalezli, všecko vzali.
V Sánech se pak ještě dvakráte ukázali, vzali si od židovky,
co potřebovali, cukr, kávu, kořalku, pivo i viks se jim hodil a
Moudříkovi vzali pěkného koně, dali mu za něj poukázku na 130 f.
tolaru. Ten plakal, naříkal a tak mu přidali koně celého zedřeného.
Pozdrželi se v okolí asi 3 dny a táhli k Čáslavi.
Hovězího dobytka hnali skrze Lhotu přes 70 kusů. Les v Štěpnici
ty dny jen se dobytkem hemžil. My jsme tam také krávy celé dny
měli. Jeden den hnali se k nám od Frajdenku a jen jich několik
vrazilo do jednoho statku u nás, přepadeny jsouce náramným
lijákem, nám přišla jalovice ze stáda, tak v tom největším lijáku
s Mílou dopravil jsem ji do lesa k ostatním kravám. Oni ale vzali si
něco u židů a odjeli. Náš ostatní majetek měli jsme schovaný panem
farářem a ostatek doma pod senem. Nyní se to už všecko vyndává.
Jsme také nyní již pokojnější. Pošta nešla, železnice se dává
do pořádku. Za nabídnutý útulek pro holky panu faráři naše díky.
Všichni vás všechny vespolek líbáme.
Josef Paleček
Druhá Pamětní kniha obce Sány str. 52-54
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Informace pro občany:
Práce na odhlučnění dálnice finišují a již jsou usazovány plastové
panely, které snad zklidní lokalitu blízko dálnice.

Náměty na rodinné výlety:
Pod poděbradským zámkem čeká výletní loď Král Jiří a
motorový vláček, které Vás pohodlně dopraví na soutok Labe
s Cidlinou. Odtud se můžete vrátit do Poděbrad příjemnou
procházkou lužními lesy podél toku Labe a cestou najdete nově
otevřenou půjčovnu lodí i šlapadel, kde se můžete projet po řece.
Během letních prázdnin se můžete každý pátek ve 21.00 setkat
v Poděbradech v parku u květinových hodin s místní Bílou paní a
s trpaslíkem Adalbertem. Ti Vás provedou nejmalebnějšími místy
města a prostřednictvím krátkých scének v podání Divadelního
spolku Jiří vás seznámí s poděbradskou historií.
Nastal čas prázdnin a dovolených a můžeme si jen přát, aby bylo
hezké počasí a všichni si užili volna i koupání a mohli si zpívat:
„Bylo léto horké léto, tak jak léto má být“.
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