Sánský zpravodaj
Místní občasník
21. dubna 2015 Ročník 12 číslo 2/2015 cena 10 Kč
Dříve a nyní: vjezd do Sán rok 1960 a rok 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Jsem rád, že Vás mohu opět všechny pozdravit, jako již tradičně,
při vydání dalšího čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje.
Konečně zde máme jaro, příroda se probouzí, slunce nám ukazuje
svou božskou sílu a všechno je hned veselejší, příjemnější a jakoby
samo od sebe snadnější. Životadárné sluneční paprsky nám mnohým
v zimních měsících možná trochu chyběly, a proto si užívejme
každého krásného slunečného dne.
Při této příležitosti bych Vás rád opět informoval o tom, co
děláme právě teď a jaké jsou plány obce do blízkého budoucna.
V současné době probíhají práce na dokončení sběrného dvora,
aby bylo možno tento objekt od začátku května plně využívat.

Nyní čekáme na pracovníky ČEZ distribuce, kteří zde zbudují
přípojku elektřiny, dále připravujeme vybetonování nové garáže na
techniku a urovnání a zpevnění ploch sběrného dvora.
30. dubna na Čarodějnice proběhne likvidace nepořádku .
v prostoru u Brodu a od této doby bude přísný zákaz vyvážení
čehokoli do těchto prostor. Vše bude ošetřeno příslušným
označením, ochráněno fotopastmi s případnými tučnými pokutami
v případě nedodržování bez rozdílu.
Od 01.05.2015 hodláme začít s provozem sběrného dvora
a s tím souvisejícího. Máme v úmyslu vyjít občanům vstříc a umístit
kontejnery na posekanou trávu, která se nevejde do nádob pro
bioodpad, na určená místa v obci, aby se zkrátila donosová vzdálenost
pro občany. Bude to u hasičárny, na hřišti a na jednom ještě přesně
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neurčeném místě ve východní části obce. Upozorňuji, že tyto
kontejnery budou pouze na trávu, případně na padaná jablka apod.,
nikoli na větve, které je třeba odvážet do sběrného dvora, kde budou
štěpkovány. Výše uvedené je z důvodu vývozu plných kontejnerů
s trávou na hnojné plato k zemědělcům, kteří trávu následně ve
vhodném období vyvezou k zaorání na pole, a proto není možné,
aby zde byly větve nebo jiný materiál. V případě, že se tento pokus
neosvědčí (a toho se obávám, protože sami víte, jak jsou někteří
občané nevychovaní a jak se chovají ve spojitosti s odpady) a
v kontejnerech se bude nacházet i jiný odpad než tráva (případně
jablka, natě od zeleniny, zbytky zeleniny a odpad podobného
charakteru), budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře a budou
k dispozici jen omezenou dobu a ukládání odpadu bude pod
dozorem poučené obcí stanovené osoby. V tom případě budou
občané sami proti sobě a budou si sami ztěžovat život – jednak
prodloužením vzdálenosti odvozu a časovým omezením možnosti
vyvážení.
VĚTVE BUDE MOŽNO ODVÁŽET POUZE DO SBĚRNÉHO
DVORA (od 01.05.2015 ) – Vedle bývalé sušárny.
To by bylo prozatím vše k bioodpadu a pojďme dál.
Největší prioritou naší obce pro nejbližší dobu je rekonstrukce
některých místních komunikací, které nejsou v dobrém stavu.
Jedná se o ulice Dlouhá, Za kovárnou, Boženy Němcové a dokončení
komunikace Jana Čapka ze Sán. Nyní máme již podánu žádost
o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na ulici Za
kovárnou. Tato ulice je nejméně finančně náročná, a proto doufám
v kladné vyřízení, přestože náklady činí 2,4 mil. Kč a Středočeský
kraj nerad takto vysoké částky poskytuje. V současné době
finišujeme s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Čechy na rekonstrukci ulice Dlouhá. Zde je
vyprojektována kompletní rekonstrukce ulice stejně jako Za
kovárnou a navíc ještě kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace.
Tato akce je velice finančně náročná cca 12 mil. Kč. Při podání
žádosti se vyskytly určité komplikace, neboť o tuto dotaci mohou
žádat pouze obce nad 500 obyvatel nebo sdružení obcí nad 500
obyvatel. My máme v současnosti 493 obyvatel. Proto jsme se
obrátili na Dobrovolný svazek obcí Střední Polabí, jehož jsme členy.
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Domluvili jsme se s předsedou svazku, starostou Městce Králové
panem Pavlíkem se souhlasem dalších členů svazku a budeme se
snažit naši žádost o dotaci podat prostřednictvím tohoto svazku.
Ponaučení z tohoto zní: Milujme se a množme se. ☺
V současnosti máme hotovu projektovou dokumentaci na
rekonstrukce všech výše uvedených ulic a dokonce máme na všechny
již vydána stavební povolení s platností 2 roky. Přesto s rekonstrukcí
dalších ulic musíme trošku počkat. Zaprvé není jednoduché sehnat
tolik peněz najednou (rozpočet na všechny uvedené komunikace je
cca 30 mil. Kč) a za druhé, i kdyby se nám to podařilo, s dotací jsou
spojeny i vlastní náklady obce ve výši cca 5 - 15 – 25 % a to nejsme
schopni bez zadlužení obce zvládnout s naším 5 miliónovým
rozpočtem/rok na provoz celé obce. Proto buďme trpěliví, děláme
pro to vše, co je možné.
Další akcí, na kterou máme zpracován projekt, je osázení obce
novými dřevinami. Nyní čekáme jen ne vhodný dotační titul.
V rámci protipovodňových opatření nebo odbahnění (dle
vyhlášené dotace) připravujeme vyčištění náhonů na našem
katastrálním území a odbahnění rybníčku u hasičárny. V současné
době se připravuje studie a projektová dokumentace. Možná si
řeknete – zase projektová dokumentace. Pokud chceme pokračovat
v získávání finančních prostředků z dotačních titulů, je nutné být
připraven a bez projektu to nejde. Když jsme připraveni, jsme
schopni okamžitě reagovat na vyhlášené dotace, které mohou být
otevřeny jen velice krátkou dobu. Ještě se nám nestalo, abychom
nějakou zpracovanou projektovou dokumentaci nevyužili k získání
dotace.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z naší obce
Práce na údržbě čistoty obce začaly v dubnu. Na provádění
veřejně prospěšných prací na rok 2015 byli vybráni tito pracovníci:
Mandák Milan, Andresová Blanka, Němečková Marta a Kalinová
Jana.
Po vichru 1. dubna bylo sraženo několik topolů pod splavem
na Cidlině. Pracovníci z povodí Labe s těžkou technikou provedli
odstranění stromů a úklid.
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Zprávy z okolí
Masopustní rej pořádal již po šesté SDH Opolánky dne 11. února.
Za všeobecného veselí při doprovodu kapely Blaťanky procházel
průvod asi 50 masek obcí, zapojilo se přes šedesát dospělých i dětí.

Masopust pořádali hasiči v Dobšicích 21. února. Po vsi hrála
kapela Polabská Blaťanka a po průvodu se konal v sále Dobšického
šenku karneval pro děti s hraním i soutěžením.
Ples dobrovolných hasičů se konal již posedmé v Kulturním domě
v Libici n. C. dne 14. března. K tanci i poslechu hrál Hasičský band
z Lysé nad Labem, pořádalo OSH Nymburk s SDH Libice n. C.
Tradiční Dětský karneval se konal v Opolanech 14. března
v Dance Hall tentokrát ve stylu dinosaurů a jiných prehistorických
zvířat. Pro každou masku byl přichystán dárek.
Opočnické divadélko pořádalo 14. března Kloboukový ples v sále
hostince U českého lva s vystoupením Elvis Presley Show, návštěvníky oslnila světelná show, hromada balónků a zahrála kapela ESO.
Společný ples obcí se konal 14. března v Kulturním domě Beseda
na Hradčanech již po dvacáté, k tanci a poslechu hrála skupina
Miloše Petráška, bylo připraveno i předtančení.
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Kultura
Obec Sány pořádala 7. února odpoledne ve Společenském domě
Dětský maškarní bál. Zastupitelé obce přichystali pro děti spoustu
překvapení. Ve vyzdobeném sále se o zábavu postarali dva klauni,
kteří vybízeli děti k hrám i k tanci. Akce se vydařila a sál byl
zaplněný. Děti, které přišly, určitě nelitovaly a pořádně se
vydováděly.
Lyžařský zájezd na hory uspořádala Obec Sány 21. února
autobusem na Tanvaldský špičák.

F
Foottoo M
Maarruušškkaa M
Maaccuurroovváá

V šestém ročníku hudební ankety Nymburský Otík byli 17. února
v Hálkově divadle v Nymburce vyhlášeni vítězové v jednotlivých
kategoriích. Na třetím místě v kategorii zpěvačka roku se umístila
Lucie Třešňáková ze Sán.
Do divadla Na Vinohradech pořádala Obec Sány autobusový
zájezd 20. března na představení „Vstupte!“. Byla hojná účast.
Polabské muzeum v Poděbradech nabízí expozici Příběh Polabí
denně, mimo pondělí, od 9 do 17 hod. Výstava Válečné Poděbrady,
předměty a fotografie z 2. světové války potrvá do 30. června.
Den Dobšanů se bude konat 25. dubna. Na Dobšickém rameni
proběhnou rybářské závody se srazem mořských panen. Před
Dobšickým šenkem bude vyhrávat od 15.00 hod. Cidlinka i
Poděbradka a od 18.00 dojde v sále k oslavě 10. let od vzniku
Dobšických Venuší. Celý večer bude vyhrávat Tetovanka.
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Bluegrass festival
Dne 13. června 2015 se na místním hřišti v Sánech bude konat
1. ročník festivalu bluegrassových skupin "Bluegrass u hastrmana".
Na tomto setkání se od 14. 00 hodin představí celkem šest kapelprotagonistů tohoto netradičního stylu countryové hudby, který se
zrodil ve 40. letech minulého století ve státě Kentucky v USA.
Ve čtyřicetiminutových vstupech se
na improvizovaném podiu představí
"Modrý kšandy" ze Sobotky, "Country coctail"
z Prahy, "Foot rail" z Hradce Králové,
"Větráci" z Kopidlna, "BG friends" z Mladé
Boleslavi, „Spare parts“ z Ústí nad Labem.

Přehlídka se uskuteční ve spolupráci s Obecním úřadem Sány,
TJ Sokol Sány, SDH Sány a za laskavého finančního přispění
sponzorů z obce a okolí – firem: HYDROCONT s.r.o., Vestis Sány,
David Krojidlo – podlahářské práce Němčice, Impulz s.r.o.,
Klempířství Karel Vytlačil Sány, Restaurace na Růžku Libice nad
Cidlinou, Truhlářství Milan Weingärtner Sány, Hospoda U Bohunků
Sány, Stavebniny Balkán Poděbrady, Autoopravna Martin Piroutek
Sány, Hotel Na farmě Ing. Karel Horák Choťovice, Klempířství
Ondřej Vraník Sány, Zámečnictví Václav Noll Opolánky, Hospůdka
na Vlachovce, Kvapil Q servis Poděbrady, Zahradní centrum Parkon
Libice nad Cidlinou, Zámečnictví Václav Novotný Opolánky, Josef
Šátek nářadí a stroje Poděbrady i Písková Lhota, Řeznictví
a uzenářství Fanda Libice nad Cidlinou.
Vstupné bude dobrovolné. Těšíme se na Vaši návštěvu..
Libor Kosina
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Činnost SDH
Valná hromada se konala 14. února 2015 v Myslivně.
Vyznamenání obdrželi: „Za věrnost“ 10 let u sboru dobrovolných
hasičů: Novotná Nikola, Vejchodová Dana, Nedobitá Lenka,
Nedobitá Ivana, Vohradníková Jana, Vášová Ivana, Procházková
Ivona, Beranová Jiřina a Žďárská Marie. Vyznamenání „Za
věrnost“ 20 let Váša Jiří a „Za věrnost“ 40 let Műller Vladimír.
„Pamětním listem“a medaili „Za zásluhy“ byl odměněn Skála Josef st.
Starosta obce Ing. Václav Macura, obdržel od SDH Sány drobný
dárek (sošku hasiče) a „Pamětní list“ za dlouholetou podporu
našeho hasičského sboru, za práci se získáváním dotací na přístavbu
hasičské zbrojnice i při pořízení autocisterny.
Na pět let byl zvolen nový výbor SDH Sány, starosta: Havlůj
Libor, zást. starosty: Skála Josef ml., velitel: Král Petr ml., zást.
velitele: Čech Václav, jednatel: Hloucal Radek, preventista: Beran
Jaroslav, pokladník: Skálová Hedvika, kulturní: Novotná Nikola,
kronikář: Skála Josef st., revizoři: Havlůj Ladislav, Steklý Petr a
Žďárský Josef. Valné hromady se i s hosty zúčastnilo přes 50 osob.

Naši zastupitelé SDH se zúčastnili 8. března na zasedání okrsku
v Libici n. C. a 14. března na zasedání OSH v Nymburce, kde byla
provedena volba starosty sdružení i dalších funkcionářů.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Dne 7.2.2015 jsme po roce opět uspořádali Sportovní ples, na
který dorazilo do Společenského domu v Sánech na 130 návštěvníků.
K tanci a poslechu hrála skupina Unikát. Před taneční zábavou se
ve spolupráci s OÚ Sány konal dětský karneval. Na obou akcích
byla hojná účast, a tak zbývá jen poděkování všem, kteří se na
akcích podíleli.
Po dlouhé zimní přestávce začala opět jarní část fotbalové sezóny.
Před zahájením mistrovské soutěže jsme sehráli 5 přípravných
utkání. Bilance těchto zápasů je následující 1x prohra, 4x vítězství.
Žáci nesehráli žádné přípravné utkání, pouze trénovali na domácím
hřišti. Garda také nesehrála žádný zápas, první jarní zkouškou bude
domácí utkání 24.4.2015 s Ratboří.
V neděli 5.4.2015 odstartovala druhá část sezóny. Obě naše
mužstva zajížděla na hřiště soupeřů. Nejprve žáci zavítali do
Kostomlat, aktuálně prvního celku okresního přeboru. Výsledek 6:1
je sice jednoznačný, ale druhý poločas dokázali uhrát s lídrem
soutěže remízu 1:1. Dospělí zavítali do Vrbice, kde po vyrovnaném
zápase zvítězili nad domácím týmem 3:2. Vítězná branka padla
těsně před koncem utkání. Ve druhých zápasech, které se hrály na
domácím hřišti, zvítězila obě naše mužstva shodně 4:0. V předzápase
nejdříve žáci porazili Slovan Poděbrady a poté dospělí porazili
mužstvo ze Záhornic.
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Všem celkům přeji v jarní části sezóny hodně úspěchů a divákům
hodně zábavy.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost hokejového mužstva Sány
Sezóna 2014-2015 je již ukončena a můžeme se těšit ze stříbrného
umístění. Ještě 4 kola před koncem jsme se pohybovali kolem čtvrté
příčky v tabulce, kdy všechna mužstva odehrávala vyrovnané
zápasy. Díky posledním čtyřem vítězstvím, včetně závěrečného
utkání s vítězem celé soutěže HC Žabonosy B, jsme dokázali
poskočit na konečné druhé místo, což pro nás znamená velký úspěch
a motivaci do příští sezóny. Motivací pro další ročník je i skvělá
účast našich fanoušků, kteří nás povzbuzují, i když naše výkony
nejsou vždy takové, jaké bychom si představovali. Už teď se těšíme
na ročník 2015-2016, který začne koncem října a ve kterém budeme
bojovat o první příčku. Závěrem od nás patří velké poděkování
všem sponzorům, věrným fanouškům a příznivcům hokeje.

kapitán mužstva Honza Hanuš
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Tým silničních motocyklů Sány
Sezónu 2015 jsme letos odstartovali testováním na okruhu v
Mostě. Nový motocykl Kawasaki společně s zimní přípravou Marka
Červeného potvrzoval skvělou formu již od prvních kol. V průběhu
testování se doladily poslední detaily a hned další víkend jsme
nastoupili naostro. První závod
letošní sezóny se uskutečnil
v Brně. Jako jediný, se tento
podnik pořádá na automotodromu. Celý tým potvrdil
připravenost, na které se celou
zimu pilně pracovalo, a Marek
si veze z Brna první dvě
vítezství tohoto roku. Hned v
polovině května se přesouváme
do našich nejoblíbenějších
Hořic, kde budeme opět
bojovat o první pozice.
Luboš Bulíček – člen týmu
Činnost ČRS
V měsíci lednu byly odevzdány veškeré vydané povolenky a
zjištěn stav úlovků našich členů i rybářů s hostovacími povolenkami.
Za rok 2014 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem 140 ks
povolenek a uloveno následující množství ryb: 588 ks kapra, 84 ks
štiky, 85 ks sumce, 7 ks amura, 1 ks mníka, 41 ks candáta, 68 ks lína,
32 ks úhoře, 7 ks tlouště, 1 ks parmy, 3 ks bolena, 13 ks karase, 16 ks
okouna a 31 ks cejna. Celková váha všech ulovených ryb činila 2 140
kg o celkové ceně 280 656 Kč.
V únoru proběhlo jednání s obcí Dobšice, Povodí Labe a naší
organizací ve věci znovu zprůtočnění nově odbahněného
Libněveského ramene. Toto jednání přineslo závěry a stanoviska,
které povedou k obnovení přítoku a odtoku z Libněveského ramene.
Tyto kroky se budou realizovat v tomto roce a budeme doufat, že se
postupně dopracujeme k tomu, že se na toto rameno znovu budou
vysazovat ryby a otevře se nám tímto staronová část našeho revíru
k rybářskému využívání. Dále se v únoru několik našich členů,
především ze Sán, zúčastnilo prořezávání náletových dřevin a keřů
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na břehu Cidliny od jezu Badra směrem k obci Dobšice. O toto
vyčištění břehů, nás přes občanské sdružení Dobšané požádalo
Povodí Labe, které naší organizaci následně poskytlo finanční
příspěvek v hodnotě 28 000 Kč, který jsme v plném rozsahu použili
na zarybnění Dobšického ramene, na které jsme nasadili 5 q kapra K4.
V březnu se konala výroční schůze, na kterou se dostavilo 62
členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace za
uplynulý hospodářský rok 2014, a to ve zprávě hospodáře, předsedy,
účetního a revizní komise. Po výroční schůzi následovalo 5 termínů
brigád, které se realizovaly v Žehuni, Dobšicích a Sánech. Probíhalo
vysekávání náletových dřevin, sběr odpadků kolem vody a hrabání
trávy. U Nádrže v Sánech se vysekaly a vyřezaly břehové porosty
kolem rybníka. Březen byl ale také ve znamení zarybňování revíru
rybí násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od ČRS MO
Rožďalovice, bylo zakoupeno 15 q kapra o délce 45 – 50 cm a dále
100 kg lína. Také jsme dovezli 50 tisíc ks plůdku mníka, z líhně
v Bransouzích.
Na závěr mého příspěvku bych Vás rád, jako již v lednu, pozval
na rybářské závody, které naše organizace pořádá dne 25.4.2015 na
odbahněném Dobšickém rameni. Závodů se může zúčastnit každý,
kdo má rybářské vybavení a chuť si zarybařit. Voda je nově
zarybněna, břehové partie vyčištěné a připravené pro rybáře.
Pro zúčastněné jsou připraveny hodnotné ceny, které jim budou
předány za přítomnosti mořských panen, které si dají sraz na břehu
Dobšického ramene po ukončení rybářských závodů.

Více o akci se dozvíte na našich webových stránkách http://mocrszehun.webnode.cz. Všem členům MO Žehuň přeji do právě
začínající rybářské sezóny mnoho rybářského štěstí, hezkých chvil
u vody a samozřejmě kapitálních úlovků.
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Tento nepořádek
zanechal kdosi v půlce
března u mostku Sánské
strouhy u baderského
jezu. Přestože obce
pravidelně pořádají sběr
nebezpečného odpadu,
není někomu hanba
udělat v přírodě takový
veliký binec!

Foto všímavý rybář

Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
začátek jara byl pro děti plný zážitků a nových poznatků.
V měsíci březnu navštívil mateřskou školu pan nadpraporčík
z oddělení služební kynologie se svým svěřencem psem Jamem.
Jamík, jak mu mohly
děti říkat, ukázal část
svých dovedností.
Vyhledával na
zahradě MŠ
předměty, které mu
děti mohly schovat,
dle vlastního uvážení.
Předváděl svoji sílu
při přetahování a
velice zajímavá byla
ukázka, jak pes
zadržel ,,pachatele“.
Foto je od učitelky Ilony Eliášové
Všechny děti byly velmi statečné. Nebály se a pozorně Jamíka
sledovaly.
Pro rozvíjení rozumové, mravní a jazykové výchovy u dětí,
bylo přínosné i maňáskové divadelní představení s pohádkou,
která se jmenovala: ,,Jaro s veverkou Zrzečkou“. Divadélko paní
Lhotákové je u dětí velice oblíbené.
Do výchovných činností v MŠ, pravidelně zařazujeme hudební
výchovu. Děti se učily nové jarní písničky. Např. píseň s názvem
Petrklíč.
- 16 -

Kluci i holčičky si ji zpívali před vynášením Morany anebo při .
zdobení velikonoční misky s rostoucími petrklíči, která zdobí vchod
u mateřské školy.
Při výtvarných činnostech děti vyráběly přání k Velikonocům,
krajková vajíčka, malovaly slepičku. Prstová tiskátka použily
ke zdobení papírových vajíček. Naučily se novou koledu, aby
ji mohly přednést na Velikonoční pondělí.

Jelikož k jaru patří zvířátka, přijeli mezi děti pracovníci
záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku. Děti viděly živé
ježky, netopýra a sovu. S ukázkou bylo spojené i zajímavé vyprávění
ze života těchto živočichů. Děkuji všem, kteří nasušili a přinesli do
MŠ pečivo pro zvířata.
V závěru příspěvku uvádím informace, týkající se zápisu dětí
do MŠ. Zápis do MŠ Sány, pro školní rok 2015/2016 se bude konat
- 17 -

v pondělí 27. dubna 2015 v době od 10.30 hodin do 15 hodin
v budově MŠ. S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz
Ivana Jedličková ředitelka školky
Vodníček Cidlinka
Žil-byl kdysi v řece Cidlině, která se kroutila mezi poli, maličký vodníček.
Byl to hodný panáček s nosem jak bambule a očima jak vejdunky.
Vzorně se staral o svoje vodní hospodářství a široko daleko neměl nikdo
tak uklízíno v řece, jako on. Když vyhlásil mezi rybí mládeží úklid, sjelo
se tolik pomocníků, až se hladina,
jinak poklidné řeky, čeřila. To vám
bylo povídáního a vyptáváního, co je
kde a jak, pod který kámen není radno
strkat tlamičku, kdo se kde nastěhoval
po novu a plno jinejch důležitejch
zpráv. To bylo na hladině bublinek,
jééééjej, nepočítaně. A co bublinka,
to novinka. Cidlinka byl rybomil,
žádný neryba, dopřál rybičkám času.
Však ho taky ta droboť měla ráda.
Vodníček ten ruch a rej pozoroval ze
stoletý vrby, co stála na břehu a
pobafával z čerstvě nacpaný fajfčičky.
Poctivě sušil puškvorec, aby mu dobře
táhlo. Však to bylo jeho potěšení, moc dobře se u toho přemejšlelo.
Usoudil, že toho klábosení bylo dost a že je čas jít taky něco užitečnýho
dělat. Zabafal, udělal pět dejmovejch kroužků a pomaličku slezl do vody.
Když mu z vody koukal jen ten bambulatej nos, řekl: „šupina sem,
šupina tam“ a z vodníka byl hnedle sumec. Otevřel svou velkou tlamu
a už už rozděloval úkoly. Tady bylo potřeba narovnat kamínky, co velká
voda rozházela, támhle u břehu načechrat bahno u blatouchu, aby se mu
dobře kvetlo, nebo pozametat ploutvičkama dno, aby bylo pěkně
čisťoučko a žádnej nepořádek. Všichni pracovali o překot, když v tom se
připotácela kapřice Emilka. Z ploutve jí tekla krev a byla celá vyděšená.
U splavu se zranila o rozbitou láhev, když poklízela žabinec. Z očí se jí
koulela slzička za slzičkou a naříkala, že kvůli bolesti plave šejdrem a že
chtěla hodně pomoct a proč jsou ty lidi tak darebný, že házejí do vody
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kdeco, a že nikdo nemyslí na ty, co žijou pod vodou. Naříkala a naříkala,
že by se kámen nad chudinkou rozplakal. Sumec Cidlinka se zamračil,
až se mu fousky zamotaly do sebe. Zamával ocasem a už plaval ke
splavu zjistit, co že se to tam děje. Zlobil se. Když viděl tu spoušť na dně
jeho řeky, div se z toho neutopil. Všude samá plechovka, láhev, cihla a
dokonce starej škrpál. Tak to už bylo na Cidlinku moc. Řekl: „šupina
sem, šupina tam“ a už byl zase vodník. Vydrápal se na břeh a rozzlobeně
vyrazil na úřad do Sán. Cestou se mu v hlavě rojilo tisíce nápadů, jak si
tohle nenechá líbit, jak se schová pod splavem a každýho, kdo do vody
něco hodí, utopí. A když neutopí, tak přitopí a návdavkem mu dá žábu
do kalhot. To přemejšlení mu dalo takovou práci, že ani nevěděl, jak se
dostal do vsi. Vyždímal šos, aby nenakapal a rázným krokem hned na
starostu. Starosta seděl za stolem a s vážnou tváří něco důležitýho
přečítal. Pozvedl obočí, vykulil oči a pusa se mu sama otevřela, když
uviděl vodníka Cidlinku. Takhle zelenýho vzteky ho ještě nikdy neviděl.
Ten se hned dal do lamentování: „tak starosto“, povídá, „takhle by to
teda nešlo, starám se tady o řeku už třistašedesátejčtvrtej rok a ještě
nikdy nebyl ve vodě takovej nepořádek. Emilka si málem o střep uřízla
ploutvičku, a kdo ví, jestli se jí to vůbec zahojí. Musíte zakročit a vydat
přísnej zákaz házení všelijakejch věcí do vody. Jinak budu muset
každýho provinilce utopit. Tak to stojí ve vodnickejch pravidlech“.
Hlas Cidlinky zlověstně hřměl, až se tabulky ve voknech prohýbaly.
Komín se klepal a tašky na střeše tancovaly šlapáka. Po těch slovech
se i starosta zachmuřil. Nevěřil uším na vlastní hlavě, co právě slyšel.
Přislíbil nápravu a pomoc, že hned nazítří svolá radu a nepořádek pod
splavem dá uklidit. S dobrou se oba rozloučili a vodníček spokojený
odcházel na svou starou vrbu přemejšlet. Usadil se na větev, opřel záda
o kmen a sáhnul po fajfčičce. Kuličkou na palci nacpal do fajfky čerstvej
puškvorec, poprosil světlušku o jiskřičku a bafal a bafal a bafal. Po tý
dnešní námaze se mu začaly klížit voči. V tu ránu se do ticha neslo po
vokolí tichounké oddechování. Cidlinka spal a zdálo se mu o řece, jak
byla uklizená, jak se její voda třpytila křišťálově a jak dostal za
svědomitou službu od hlavního hastrmana metál. Bylo ráno. Sluníčko
vykukovalo za vrbou a pomalu se začal vytrácet mlžnej opar z okolních
luk. Žabák Lojza si líně protahoval nohy a koukal po něčem k snídani.
Užovka si masírovala tělo po tom nočním zamotání a Beruška Julka si
přepočítávala puntíky. U rákosu starý kosatec pozdravil novej den a čáp
s volavkou si zobákem rovnali peříčka. Cidlinka votevřel nejprve jedno
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a pak druhý oko. Kolem nosu se mu proletěl komár, za ním šídlo a
vážka. Všichni letěli ke splavu. Starosta už brzo ráno nařídil velkej
úklid. To vám byla podívaná! Co se komu nehodilo, hodil do vody. Jak
je známo, co je pod vodou, není vidět. A tak třeba kočárek po Věrunce
Za kovárnou prozradil majitele. Byla toho hromada a ta ostuda, panečku.
Pepíček poznal boty dědečka, Hokynářka z konzumu poznala flašky od
rumu, co tam házel její muž. Vodník Cidlinka se taky přišoural podívat.
Usmíval se pod fousy a v duchu si říkal: „jen se styďte, holoto jedna,
však já si vás pohlídám a chraň vás Bůh, jestli někoho nachytám“.
Od tý doby byla řeka jako bejvávala. Emilce se ploutvička zahojila, ale
vzpomínka na tu událost zůstala. Cidlinka za vzornou službu opravdu
dostal metál od samotnýho vrchního hastrmana až z Vltavy. A až půjdete
někdy kolem řeky Cidliny, která teče pod krásnou vesničkou Sány,
nezapomeňte jít opatrně a tiše, žije tam přece vodníček Cidlinka a plno
všelijakých zvířecích kamarádů.
Přeji příjemné počtení všem, kdo mají rádi pohádky.
Ilona Eliášová
Obyvatelé:
Narození:
27. 1. Veronika Žďárská ul. Dlouhá čp. 180
20. 2. Magdalena Cíglerová ul. J. Čapka čp. 261
Přistěhovali se: Vratislav Soukup
ul. 9. května
Marcela Šindelářová ul. 9. května
Adam Šindelář
ul. 9. května
Jiří Jeřábek
ul. 9. května
Laura Tichá
ul. B. Němcové
Jana Štěrbová
ul. Dlouhá
Zuzana Čandová
ul. Dlouhá
Petra Šetková
ul. J. Čapka

čp. 19
čp. 142
čp. 142
čp. 257
čp. 230
čp. 143
čp. 157
čp. 263

Odstěhovali se: David Kratochvíl
František Řehák

čp. 14
čp. 104

ul. 9. května
ul. Krátká

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
8. 3. pí Libuše Dolejšová ul. Dlouhá
čp. 146
Ivona Procházková matrikářka OU.
- 20 -

Ž
Žeellvviiááddaa nnaa C
Ciiddlliinněě 1188.. dduubbnnaa

- 21 -

Rolnické družstvo v Sánech
Veřejná schůze se konala 19. listopadu 1899, na ní se 35
účastníků vyslovilo pro stavbu sušárny na čekanku. Byl volen
9 členný komitét, který svolal ustavující valnou hromadu dne
31. 12. 1899. Přihlásilo se 34 členů, kteří sepsali 91 podílů po 100 Kč.
Schváleny stanovy družstva s firmou Rolnické družstvo pro
zpracování čekanky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným,
v kterémžto znění zapsáno družstvo do obchodního rejstříku dne 16.
února 1900. Podíly byly spláceny až po kampani dodanou čekankou.
S tímto základním kapitálem se pustili zvolení funkcionáři do stavby
první družstevní sušárny o 6 pecích.

Je pochopitelné, že to nešlo tak hladce. Nebylo žádných
zkušeností v tomto oboru, nebylo peněz, které bylo nutno s velikou
námahou získávat na osobní ručení funkcionářů. A bylo mnoho
nepřátel družstva, počínaje majitelem soukromé sušárny, který
vyhrožováním a několikerým zvýšením kontrahované ceny čekanky
snažil se funkcionáře zastrašit a odvrátit zájem členů družstva od
vlastního podniku.
Protokoly Rolnicko čtenářské Besídky svědčí, že zásluhy o práci
v první době si získali mimo jiné hlavně Jan Dvořák starosta
besídky a jednatel družstva, Josef Skopec rolník, Josef Vosáhlo
řídící učitel a Václav Vokoun.
Postavená sušárna byla vysvěcena 30. září roku 1900. S veškerým
zařízením stála 17.000 zlatých (34.000 K rakouské měny).
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Roku 1903 byla rozšířena sušárna
na 14 pecí a postavena pekárna.
Zřízení pekárny umožnilo nákup
obilí od členů, z něhož byla mouka
spečena na chléb a otruby vráceny
členům.
Sánská pekárna byla v provozu
od r. 1903 do r. 1979

Od roku 1928 až do r. 1932 se ročně prodalo až 5.000 q žitného chleba.

S rozšířením sušárny došlo roku 1903 k uskutečnění potřeby
postavení vlastního shromažďovacího domu „Riegrova“, aby se
valné hromady družstva nemusely konat v hostincích. Otevřen byl
v r. 1904.
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Pokračování příště

Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Letní svoz se provádí od 7. dubna 2015,
každý lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu,
každý sudý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 2. 5. 2015,
další informace o času a místě, nebo změny budou včas oznámeny.
Nová provozní doba obecní knihovny:
Pondělí 17:15 – 19:15, Úterý 17:15 – 18:15, Středa 17:15 – 19:15
Prodejna smíšeného zboží po pí. Kalinové (bývalá zahrádkářská
klubovna) byla Obcí Sány pronajata panu Van Loi Le ze Žíželic.
Nová prodejní doba je od 6:30 – 19:30 po celý týden.
Podle novely občanského zákoníku došlo ke změně v odpovědnosti
vlastníka zvířete. Dříve majitel odpovídal za škodu pouze tehdy,
když ji prokazatelně zavinil, například když neuvázal psa, ten utekl
a způsobil škodu třeba na slepicích souseda nebo způsobil dopravní
nehodu. Pozor! Nyní platí objektivní odpovědnost, tedy majitel je za
škodu způsobenou zvířetem odpovědný vždy i v případě, že psa
řádně uvázal, ten přesto utekl a způsobil škodu.
Při letošní velice mírné zimě s malým spadem sněhu byl přece
jen jeden
sněhulák
postaven.
Sněhulák
hlídal krtiny
1. ledna 2015
u Cidliny
proti hřbitovu.

Sánský zpravodaj - místní občasník
Povoleno OkÚ v Nymburce rozhodnutím číslo 2/97 dle § 425/1990Sb.
Vydává: Obec Sány

e-mail: podatelna@obecsany.cz

Redakční rada: zastupitelé obce

Foto: Skálová H. zpracoval: Josef Skála

- 24 -

