Sánský zpravodaj
Místní občasník
12. října 2020 Ročník 17 číslo 4/2020 cena 10 Kč
Dříve a nyní: „Riegrův“ shromažďovací dům rok 1920
a čp. 132 rok 2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
V životě školáků a školaček pravděpodobně neexistuje smutnější
období v roce, než konec velkých prázdnin. Na druhou stranu na konec
velkých prázdnin někteří rodiče, zejména mladších dětí, čekají jako na
slitování, neboť jim konečně odpadnou starosti s hlídáním.
Doufám, že jste si letošní prázdniny i dovolenou užili, ať v Sánech
na hřišti při letním stanování, ochutnáváním guláše na akci „FEST
GULÁŠ“, která je rok od roku lepší a lepší, nebo někde jinde.
Po dvouměsíčním odpočinku opět začal dětem čas učení, ale my
se stále se zvyšujícím počtem nakažených koronavirem a novými
vládními opatřeními jsme museli zrušit některé plánované kulturní
akce. 9. září byl ještě uskutečněn zájezd na muzikál „Mýdlový princ“.
Účast byla velmi malá a druhý muzikál „Kat Mydlář“, který se měl
konat 10.10.2020, byl z důvodu zákazu oper a muzikálu zrušen.
Na 6.12.2020, začátkem adventu je objednáno vystoupení folkové
skupiny Kantoři s programem „Dobrý večer Tobě“ v místním kostele
sv. Ondřeje v Sánech a na 12.12.2020 na posezení s dříve narozenými
„Staropražští pardálové“ se staropražskými písničkami a nejpopulárnějšími hity Karla Hašlera. Obě akce i vánoční tvoření je v současné
době s velkým otazníkem. Uvidíme, jak se bude situace v České republice
nadále vyvíjet, a o jejich konání Vás budeme včas informovat.
V červenci zastupitelstvo obce schválilo prodej všech 32 parcel
U lesa a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zasíťování této lokality.
V současnosti probíhá podepisování kupních smluv a i nadále se
pokračuje v práci na projektu nové mateřské školy. Na podzim
letošního roku a začátkem příštího roku by měly být mimo jiné
vyhlášeny dotace v rámci MMR na regionální rozvoj na obnovu
sportovní infrastruktury, rekonstrukci a přestavbu veřejných budov
a rekonstrukce nebo výstavba škol či školek, které by nám pomohly
v realizaci připravených projektů – oprava obecního úřadu, výstavba
nové mateřské školy a víceúčelového hřiště.
Závěrem Vám přeji hlavně hodně zdraví, a protože kulturního
využití moc nebude, přeji Vám krásné procházky v přírodě, kdy
podzim je jedno z nejbarevnějších období v roce * stromy se začínají
zabarvovat do krásných barev, začíná padat listí a příroda se ukládá
ke spánku.
Marie Žďárská - starostka obce
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Zprávy z okolí
V Libici nad Cidlinou 3. července na hřišti se bavila mládež při
hraní rockových kapel Benefit, Telegraf rock a Checkmate!
V Dobšicích na hřišti se konal 11. - 12. července „Sraz tuningových
aut, veteránů i vojenské techniky pro Tomáška“. Při akci probíhala
sbírka na těžce nemocného Tomáška. Večer hrála kapela Barkas.
Polnochrčická neckiáda proběhla 25. července pouze v malém
rozsahu kvůli obavám z koronaviru, proto ani nebyly vyvěšeny plakáty.
Odřepeská letní zábava pod širým nebem se konala 25. července na
místním hřišti, hrála kapela Pohoda.
OU Volárna pořádal 7. srpna na fotbalovém hřišti Pouťové
odpoledne se zábavným programem, s atrakcemi, zmrzlinou i
cukrovou vatou. Hasiči z Ovčár předvedli svoji techniku a večer k tanci
hrál BENY ROCK & POP Roman Beneš.
Na fotbalovém hřišti ve Velkém Oseku proběhl 15. 8. VOSEKFEST..
Od 9:30 do 18 hod. se konal První sokolský fotbalový turnaj s dětskou
zábavou. Večer pro pobavení zahrály Katka Rejmondová & kapela,
SENDWITCH, Prasákův gauč a Eclipse of heaven.
Letní kino promítlo 27. srpna na hřišti v Dobšicích film Čertoviny.
Obec Dobšice pořádala 29. srpna v areálu hřiště Ukončení prázdnin
aneb cirkus v Dobšicích. Cirkus Paldus předvedl šou se zvířátky,
artisty i akrobaty. Ukázku předvedli hasiči a pro děti byla připravena
pěna. Diskotéku uváděl DJ Láďa, nechybělo ani občerstvení.
OU v Žehuni pořádal 30. srpna pro malé i velké Lesní stezku jelena
v botách. Naučná stezka byla plná soutěží, her a byla zaměřena na
poznávání přírody. Každý soutěžící dostal odměnu.
Akce Dobšický puchýř a Cyklokolo V. Ježka proběhy 12. září
v Dobšicích včetně Keltských slavností a zabíjačkových hodů s letním
muzicírováním, hráli Cidlinka, irská hudba, Malá Kmochovka i TOX.
Hospůdka „U lípy“ v Kaníně pořádala 18. září taneční zábavu
s kapelou Vill Rock.
Pátý ročník dobročinného běhu na kopec Oškobrh s názvem
Oškobržská zpátečka proběhl odpoledne 19. září.
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Zprávy z naší obce
Začátkem srpna začaly práce na zasíťování nových parcel u lesa a
zároveň proběhl archeologický průzkum.
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Archeologie v Sánech
V průběhu měsíce srpna proběhla v obci na jejím severozápadním
okraji pokládka kabelů NN pro budoucí zástavbu RD. Jak je dané
zákonem, proběhl při této stavbě archeologický dohled, který odhalil
pozůstatky pravěkého osídlení z doby železné. Přesněji řečeno ze starší
doby římské, to znamená z období kolem počátků našeho letopočtu.
Ve výkopech se podařilo identifikovat na 20 zahloubených objektů.
Ve většině se jednalo o pozůstatky sloupových jam, ale byly zachyceny i
větší objekty typů odpadních jam či zahloubených obydlí – takzvaných
polozemnic. Nalezený materiál z těchto objektů představovaly
především zlomky keramických nádob (obr. 1 a 2), dále pak fragmenty
zvířecích kostí a pracovních nástrojů (například drtidla). Všechny tyto
nálezy nám pak v souboru dávají obraz o životě v tehdejší osadě.

Nález těchto objektů není ale pro archeology žádným nečekaným
překvapením. Již v minulosti zde archeologické nálezy byly zkoumány,
a i povrchové sběry, či detektorový průzkum odhalil potencionální
možnost osídlení zdejší krajiny.
Doba římská následuje po laténském období, které na katastru Sán
má také několik nálezů z dřívějších výzkumů, a i na této lokalitě bylo
jako příměs zachyceno ve zlomcích keramiky. Nejzajímavějším
keltským nálezem z této epochy je bezesporu hrob ženy, který byl na
katastru obce nalezen. Bohužel bližší okolnosti tohoto nálezu nejsou
známy. Laténské osídlení se ale předpokládá (a je podpořeno nálezy)
mezi Cidlinou a cestou k Dobšicím, v bývalé pískovně východně od
obce a samozřejmě i v okolí hřbitova.
Informace dodal Bc. František Doubek
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
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Kultura
Pizza párty s Maurem se konala odpoledne 5. července na hřišti u
hospůdky Vlachovka. Italský kuchař nestačil vyrábět a ve své pícce na
přívěsu péct originální pizzy, stále se tvořil zástup čekajících. Celé
odpoledne i večer hrála hudba DJ Bery.
Stanování na hřišti pro rodiče s dětmi v Sánech se konalo od 10. do
12. července. Děti si užili opékání buřtů, soutěží, ježdění s autíčky i
rybaření. Při rybářské soutěži s dozorem členů ČRS Žehuň bylo
nachytáno přes 200 kapříků a také jeden velký, všichni se pobavili.
Jistě přibude nových rybářů. Také se děti zúčastnily hledání pokladu a
všechny dostaly dárky i diplomy. V sobotu po setmění letní kino
promítlo komedii Dvě nevěsty a jedna svatba. Přestože občas zapršelo,
nikomu to nevadilo a všichni se těší na příští stanování.
Letní kino přijelo 8. srpna na místní hřiště promítat film Přes prsty a
překvapením byl příjezd Itala, který od 19:00 hod. pekl oblíbenou pizzu.
V tropickém večeru nechybělo vychlazené pivo z hospůdky Vlachovka.
U fotbalového hřiště se konal 22. srpna „Gulášfest“, 3. ročník
soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Soutěže se zúčastnilo 14 týmů. Také
proběhlo několik soutěží na trakaři a v pití piva na ex. Pro děti byly
připraveny různé hry, malování, střílení, skákací hrad i malování na
obličej. Akce se zúčastnili žehuňští hasiči se scanií a sánští s tatrou i
fordem. Pro děti naši hasiči připravili lehkou pěnu i sprchu. Po celý
den hrál DJ Bery a nechybělo ani občerstvení. Poděkování zaslouží
pořadatel Luboš Bulíček s pomocníky, kteří celou akci pro pobavení
všech připravili.
V soutěži pivní štafeta zvítězili SIR ŠKARPUS, druzí ŠTAFEŤÁCI,
třetí STŘECHY-BRTEK, čtvrtí HASIČI ŽÍŽELICE a pátí GARDA SÁNY.
V soutěži kolečko zvítězili GARDA SÁNY, druzí STŘECHY-BRTEK,
třetí HASIČI ŽÍŽELICE, čtvrtí ŠTAFEŤÁCI a pátí SIR ŠKARPUS.
Guláš poroty zvítězili MICHE-LÍNÍ, druzí 2½ CHLAPA, třetí
VAŘEČKY, čtvrtí M+M, a pátý SAMYCE SÁNSKÍ.
Guláš publika zvítězili 2½ CHLAPA, druzí HARLEY PDS, třetí
HASIČI ŽÍŽELICE, čtvrtí VAŘEČKY a pátý SAMYCE SÁNSKÍ.
Cenu sympatie živého kozlíka získaly SAMYCE SÁNSKÍ.
I letos proběhla akce „Osecká brázda“ již popáté, 22. srpna 2020
byla provedena přehlídka 15 již historických traktorů i ukázka orby.
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Obec Sány pořádala 13. září autobusový zájezd do Prahy do divadla
BROADWAY na muzikál Mýdlový princ. Kvůli zhoršujícímu počtu
nakažených koronavirem opět vstoupila v platnost povinnost zakrytí
úst i nosu rouškami, a také proto byla tentokrát na zájezdě menší účast.
Vítání občánků proběhlo v obřadní síni obecního úřadu 29. srpna
na dvě etapy. Celkem bylo uvítáno šestnáct nově narozených dětí.
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Pizza párty s Maurem

5.7. s hudbou DJ Bery
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Stanování na hřišti pro rodiče s dětmi od 10.-12.7 soutěžení, rybaření i kino
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„Gulášfest“, 3. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš 22. srpna
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Akce „Osecká brázda“ již popáté, 22. srpna 2020

U hospůdky Vlachovka se opět konala Pizza párty 25. září navečer
za nepříznivého deštivého počasí, přesto si mnozí nenechali ujít zakoupení
oblíbené čerstvě upečené pizzy od Itala Maurizia.
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Činnost SDH
U Kolají hořel stoh slámy před půlnocí na 17. srpna,
byl vyhlášen poplach a naše jednotka vyjížděla s tatrou.
Prováděla hašení a potom i dohled nad spáleništěm.

Další výjezd byl 22. srpna na opět rozběhlý požár u spáleniště u
Kolaj, proběhlo dohašení okolí i příkopu.
Na akci Gulášfest
22. srpna na
sánském hřišti přijeli
na ukázku hasiči ze
Žehuně se svým
vozidlem značky
SCANIA, naši hasiči
předvedli zásahová
vozidla ford i tatru a
vyrobili dětmi
oblíbenou pěnu.
Josef Skála kronikář SDH Sány
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Činnost TJ
Přes veškerá deklarovaná opatření proti covidu-19
začaly o víkendu 22. - 23. 08. 2020 mistrovské soutěže.
První kolo třetí skupiny B, do které jsme byli zařazeni,
jsme odehráli na hřišti v Opolanech (přeloženo z důvodu akce gulášfest
v Sánech) proti Opočnici. V tomto utkání jsme zvítězili 3:1. Další zápas
jsme zajížděli do Slovče, kde jsme remizovali 2:2, ale ještě v osmdesáté
minutě jsme prohrávali 2:0. Zatím nejpovedenější zápas jsme odehráli
na domácí půdě v sobotu 19. září proti Odřepsům, ve kterém jsme
zvítězili vysoko 5:1. Čtyřmi góly a jednou asistencí se zaskvěl T. Peterka.
Druhé mužstvo dospělých odehrálo svůj zápas o týden později ve
Vestci, kde podlehlo místním hráčům 4:1. Ve druhém kole remizovali
na domácím hřišti 1:1 s Dymokury B.
Dorost začal boje o mistrovské body ve stejný den jako A mužstvo a
na domácím hřišti zvítězili 3:1 nad Hrubým Jeseníkem. V dalším kole
měli volno z důvodu odhlášení mužstva Slovanu Lysá nad Labem ze
soutěže.
V sobotu 5. září opět na domácím trávníku přivítali hráče ze Sokolče,
v tomto zápase dorostenci prohráli 1:5.
Starší žáci vstoupili do nového ročníku vítězstvím 5:1 nad mužstvem
Drahelic. V dalším utkání, které se hrálo v Litoli podlehli domácím
žákům 6:0.
Po šesti odehraných kolech má A mužstvo ve třetí třídě 10 bodů a
skóre 16:13, v tabulce zatím okupuje čtvrté místo.
B mužstvo se nachází na sedmém místě se sedmi body a skóre 11:14.
Dorost má odehráno pět kol a je uprostřed tabulky se skóre 11:15 a
sedmi body.
Starší žáci jsou na pátém místě s deseti body a skóre 12:14.
Kvůli vládním opatřením a zhoršující se situaci v naší republice
ohledně covidu-19 budou utkání organizovaná FAČR na všech
úrovních hraná bez diváků. Ve čtvrtek 08.10.2020 bylo vydáno vládní
prohlášení týkající se omezení volnočasových aktivit. V našem případě
to znamená, že o víkendu 10.-11.10.2020 se odehrají poslední
mistrovské zápasy a v příštích čtrnácti dnech se veškerá fotbalová
utkání ruší. Po tomto období se následně rozhodne, jestli budou soutěže
dohrány nebo zcela zrušeny.
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Na závěr bych Vám rád popřál, ať toto nelehké období, ve kterém
se nyní nacházíme, brzy překonáme a vrátíme se k běžnému životu a
činnostem, které máme rádi.
Kabiny po rekonstrukci s novým označením

Libor Pelikán předseda TJ Sány

Činnost hokejového družstva Sány
Letošní sezóna, již 20. ročník Poděbradského poháru,
pro nás měla odstartovat již první říjnový víkend zápasem
proti loňskému vítězi soutěže HC Pátek. Zápas byl však odložen a celá
soutěž pozastavena z důvodu vládních nařízení v souvislosti s epidemií
COVID-19. V září se nám podařilo sehrát alespoň dva přátelské
zápasy, a to s HC Běchovice a HC Vikingové. Pevně doufáme, že přísná
opatření nebudou trvat dlouho a my tak budeme moci novou sezónu
zahájit a celou odehrát. Letošní ročník by tak byl pro nás již
jedenáctým v řadě bez přerušení.
Přejeme příjemné podzimní dny a hlavně hodně zdraví a pevné
nervy v této nelehké době.
Honza Hanuš kapitán mužstva
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Tým silničních motocyklů Sány
„Hulín Brotherly road racing team“
Zdravíme všechny. Letošní sezona byla hodně krátká kvůli rušení
skoro všech podniků. Kvůli koronaviru se letos odejel jen Masarykův
okruh v Brně a Dymokury, které byly jediným závodem na přírodním
okruhu letos v celé Evropě. Tak se tam sešla mezinárodní konkurence
na velké úrovni.
Už se těšíme na novou sezonu 2021 a doufáme, že vše už bude ve
starých kolejích. Pořídili jsme nové stroje, takže příští rok by Petr i
Martin měli jet obě třídy Supersport 600, které pojedeme oba na
Yamahách R6 (řadový čtyřválec 130 koní) a třídu Supertwin. Martin
na Kawasaki er6 (řadový dvouválec 650 ccm 90 koní). Petr na Suzuki
sfv (dvouválec do V 90 koní).

Moc děkujeme všem, co nám pomáhají, moc nám to pomáhá,
vážíme si toho. Tento sport je velice náročný na finance. Naši sponzoři:
Obec Sány, RTS moto.cz, Kroon oil, Old Timer Karosserie Hulín,
101 underground Riders, Hydrocont, všem moc děkujeme.
Závodníci Petr a Martin Hulínovi
Činnost ČRS
V červenci jsme se zúčastnili dětských rybářských
závodů, které pořádala dne 11.7.2020 obec Sány, ta nás
požádala jako rybáře o součinnost a výpomoc malým závodníkům.
Počasí zprvu závodům moc nepřálo, ale i přesto se nachytalo cca 90 ks
ryb různých velikostí, převážně menších kapříků. V obci Dobšice bylo
ve spolupráci se spolkem Dobšané z.s. doplněno kamenivo na dřevěné
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palisádě u Dobšického ramene, spolu se členy spolku Dobšané z.s.,
byl chybějící kačírek navezen na celou svrchní plochu palisády. Z SÚS
byl dodán váčkový plůdek amurka Am0 v počtu 20 000 ks, ten byl
několik dní ponechán na odchovných žlabech a následně vysazen na
rybník Výtěrák, intenzivně byl přikrmován a začátkem srpna byl
sloven v počtu 9 000 ks o délce cca 6 cm a vysazen na revír.
Srpen i přes krásné letní počasí, nezačal pro MO Žehuň pozitivní
zprávou, v k.ú. Hradišťko II, byla na chovném rybníce prokázána
herpesviróza kapra Koi, to je nákaza, která postihuje kaprovité druhy
ryb, na člověka přenosná není, ale jedinou možností je celá likvidace
chovu. Na základě prokázané nákazy vydala Krajská veterinární
správa pro Středočeský kraj nařízení č. j. SVS/2020/093207-S, ve
kterém jsou vymezena ochranná a dozorová pásma, do kterých spadá
i revír Cidlina 1 B 411 009. Hlavním a nejdůležitějším bodem pro
sportovní rybáře je skutečnost, že ryby, které si rybář rozhodne
ponechat a odvézt domů k vlastní spotřebě, budou před odchodem od
vody na místě usmrceny! Celé nařízení Krajské veterinární správy a
bližší informace naleznete na webových stránkách www.rybarizehun.cz
Koncem září byl chovný rybník pod správou Rybářství Chlumec
nad Cidlinou a.s., kde byla v srpnu prokázána herpesviróza kapra Koi
sloven a veškerá rybí obsádka byla kafilerně zlikvidována. Veterinární
správa bude následně odebírat vzorky z okolních vodotečí a rybníků a
musíme jen doufat, že budou negativní, aby následně mohlo být
nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj zrušeno.
V září jsme se zabývali administrativou, ohledně podání průběžné
zprávy o udržitelnosti dotace na vybavení, které jsme si v rámci OPR
rybářství pořídili v minulých letech. Dále jsme se jako rybáři zúčastnili
obecní brigády v obci Žehuň a také akce „Ukliďme Opolany“, která se
konala dne 19.9.2020. V rámci akce „Ukliďme Opolany“ byl prováděn
sběr odpadu kolem obce a části našeho rybářského revíru. Rybářská
sezóna se pomalu chýlí ke konci, již probíhá objednávka nových
povolenek a členských známek pro rok 2021, kdy nám výdeje
povolenek doufejme, nepřekazí narůstající počet nakažených Covid –
19 a s tím související vládní nařízení.
Na závěr mého ne zrovna pozitivního příspěvku bych Vám,
čtenářům Sánského zpravodaje, rád popřál hlavně pevné zdraví a
dovolím se rozloučit citátem, který je v této době k zamyšlení „Ryba
nemůže žít bez vody, člověk bez lidí.“
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
Petrův zdar
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Mateřská škola Sány
Léto uteklo jako voda a čekají nás, jak se zdá, krásné slunečné
podzimní dny. Provozní doba naší mateřské školy přes prázdniny byla
nepatrně delší než v jiné roky. Vzhledem k uzavření MŠ na jaře z
důvodu COVID-19 jsme nabídli rodičům pět týdnů provozu mateřské
školy během července a srpna. Po průzkumu zájmu nakonec školka
fungovala tři týdny. I tak jsme letní měsíce strávili většinou na školní
zahrádce, abychom si užili pěkné letní dny.
Přišlo září a do naší školičky nastoupilo sedm nováčků – tři dívky
a čtyři chlapci. Postupně se adaptují na svůj nový režim a myslím, že
si našli spoustu nových kamarádů a začleňují se bez problémů do
našich společných her a jiných aktivit. Podzimní dny trávíme pobytem
na školní zahrádce, ale i procházkami po okolí a sběrem přírodních
materiálů, se kterými pak ve školce pracujeme, učíme se je pojmenovat
a různě třídit. Společnými silami jsme si vytvořili výstavku podzimních
plodů, na které se podílely děti za pomoci svých rodičů. Děkujeme.
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Jak všichni víme, strašák jménem KORONAVIRUS nám připravil
spoustu omezení. My ve školce dodržujeme především zvýšenou
hygienu, používání dezinfekce (hračky jsou dezinfikovány denně) a
zdravým pohybem na čerstvém vzduchu. Přesto jsme museli vydat
nařízení o vstupu do MŠ a to zákazem vstupu dětí s jakýmikoliv
příznaky infekčního onemocnění a dále vstupu s použitím dezinfekce
a ochranné roušky. Chráníte tím nejen sebe, ale i ostatní děti a
zaměstnance školy, kteří mnohdy patří do rizikových skupin nakažení.
Děkujeme rodičům za vstřícnost, pochopení a spolupráci a vám
všem přejeme krásné a klidné prožití podzimního času a především
hodně zdraví.
Mgr. Alena Zvěřinová – ředitelka MŠ Sány
Obyvatelé
Narození:
25. 7. Tomáš Synek
7. 8. Natálie Černá
19. 8. Antonín Bulíček

ul. Dlouhá
čp. 118
ul. Dlouhá
čp. 145
ul. B. Němcové čp. 295

Významná jubilea našich občanů ve čtvrtém čtvrtletí:
Vrbenský Vlastimil, Veselá Ludmila, Šamšová Marie
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

19. 7.
24. 7.
7. 8.
8. 8.
22. 8.
2. 9.
27. 9.

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
pí Květoslava Turnerová dříve ul. Dlouhá čp. 145 ve věku 59 let
p. Václav Charvát
ul. 9. května čp. 231
ve věku 74 let
p. Jaroslav Král
ul. Dobšická čp. 82
ve věku 85 let
p. Jan Kopa
ul. 9. května čp. 27
ve věku 82 let
pí Marta Vinklerová dříve ul. Bačovská čp. 194 ve věku 87 let
pí Věra Hliněná
dříve ul. Bačovská čp. 211 ve věku 92 let
ve věku 70 let
p. Pavel Šamša
ul. B. Němcové čp. 219
Ivona Procházková matrikářka OU.
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Z I. Pamětní knihy obce Sány
Pokračování z roku 1930

Ze Slovenska přijela exkurse dne 27. května 1930, přijeli studenti
zimní hospodářské školy z Nitry. Přivítáni byli v hostinci u Havelků za
obec starostou V. Bartákem a za družstvo Fr. Havelkou. Po večeři byly
zapěny některé české a slovenské písně, zpěváckým spolkem. Po té si
zatančili slovenští hosté s místními děvčaty při hudbě p. K. Svobody.
Druhý den si prohlédli družstvo, kampeličku a místní hospodářství.
Pro Státní statistický úřad v Praze započalo dne 27. května 1930
sčítání zemědělských a živnostenských závodů. Pro naši obec, byl
sčítací komisař ř. uč. J. Vosáhlo.
Celková výměra naší obce 94780 arů. Zemědělská půda rozdělená na
ornou půdu i s chmelnicemi 58393 arů, louky trvalé 4519 arů, zahrady
114 arů, pastviny 31 arů, vrboviny (prutníky) 250 arů celkem 63307
arů. Lesní půda 5574 arů, parky a okrasné zahrady 548 arů, plocha
zastavěná a dvory 1117 arů a ostatní plochy 382 arů, celkem 7621 arů.
Zaznamenané hospodářské zvířectvo 40 koní, 469 ks. skotu, 105 ks.
koz, 367 ks. vepřů, 785 ks. letošních a 1755 ks. starších kohoutů a
slepic, 1153 ks. letošních a 214 ks. starších houserů a hus, 147 ks.
letošních a 26 ks. starších kačerů a kachen, 51 letošních a 8 starších
krocanů a krůt, 4 perličky.
V naší obci bylo zapsáno 58 živnostenských závodů, 24 živností
obchodních.
Těžké bylo vyplňování v rubrice sňatku žen, kdy ženy vzpomínaly
na datum vdavek, kupř. brali jsme se o žehuňské pouti, přede žněmi, v
řepách, šli jsme k sobě, když se začalo strouhat v Libněvsi a v sušárně.
Husova oslava se konala 5. července v místní tělocvičné jednotě
„Sokol“. Slavnost zahájil uč. J. Vosáhlo, uč. A. Laštovková svou
přednáškou zdůraznila národní význam Jana Husa. Pěvecké sdružení
zazpívalo vhodné vlastenecké písně, m. j. „Hranice vzplála“, několik
dívek recitovalo básně.
Tělocvičná jednota „Sokol“ pořádala 12. července Rádio večer,
za režie Mu. Dr. Josefa Karbusického z Libice n/C.
V „Sokolovně“ byl dne 21. září pořádán Tyršův večer, za větší
účasti občanstva i dětí. Po oba dny svátku mrtvých byl pomník ozdoben
kyticemi chryzantém a ozářen gloriolou elektrických žárovek.
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Obraz „Olše nad řekou“ namaloval malíř Oldřich Koníček v r. 1930
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Dne 2. prosince proběhlo v Sánech sčítání lidí a domů. Bylo
napočítáno 204 čísel domů, čp. 9 bylo zbořeno, čísla 33, 52, 89, 123 a
201 byla neobydlena. Osob bylo napočítáno 821 plus tři mimo obec.
Z toho 380 mužů a 441 žen.

Události z roku 1931
Dne 26. ledna 1931 zemřel sánský rodák, velmi populární Jan
Dvořák. Bývalý předseda Ústřední jednoty hospodářských družstev,
bývalý předseda Klubu poslanců agrární strany na zemském sněmu
království Českého, bývalý předseda Akciové pojišťovny „Merkur“
v Praze, člen správní rady Rolnického cukrovaru v Syrovátce.
Byl zakladatelem hospodářské besídky a jako teprve devatenáctiletý,
byl zvolen jejím předsedou. Jeho přičiněním měly Sány již dávno
družstevní pekárnu a družstvo na zpracování čekanky, v těchto
podnicích byl předsedou. Jeho přičiněním byl v Sánech postaven
Shromažďovací „Riegrův dům“ a také zastávka „Sány“ na katastru
Opolánek. Na pohřeb do Prahy v olšanském krematoriu se vypravilo
asi padesát občanů z naší obce.
V Zemědělských družstevních listech roč. XXXVI. čís. 13 bylo
napsáno o vzorné družstevní obci českého Polabí Sánech, kde byl na
místním hřbitově uložen popel do rodinné hrobky, tvůrce družstevních
podniků, bývalého poslance a starosty Ústřední jednoty Jana Dvořáka.
Pěvecký kroužek „Smetana“ v Sánech, na oslavu 81. narozenin
T. G. Masaryka pořádal 8. března pěvecký i hudební večer dirigovaný
V. Svobodou řed. kůru, s proslovem Františka Hájka, stárka v Sánech.
Na Bílou sobotu 4. dubna o 12 hodině v naší vsi se děti a občané
shromáždili u pomníku padlých, aby uctili dvouminutovou tichou
vzpomínku na oběti války.
Dne 12. června přijelo z Kladrub do Sán na exkursi autokarem
25 účastníků „Zemědělské mise“, kteří se zúčastnili hospodářské
výstavy na zemědělském kongresu v Praze. Byli uvítáni okresním
hejtmanem p. Dr. Baťhou z Poděbrad, na nádvoří Rolnického
družstva. Přítomné dámy byly uvítány od žákyně II. třídy A. Tintěrové
kyticemi růží.
Dětský den se konal 21. června odpoledne v „Sokolovně“,
po proslovu správce školy následovaly písně, recitace, tanečky, scény
„Beseda malých maminek“a „Nahluchlý strýček cibulář“, aktovka
„V lese“. Účinkovalo 21 žáků II. třídy, sál byl plný.
Pokračování příště
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Volby do zastupitelstev krajů České republiky
proběhly ve dnech 2. a 3. října v rouškách. V Sánech se hlasovalo.
v obřadní síni Obecního úřadu.
Účast v Sánech - 34,82%.
Účast v ČR - 37,95%.
Výsledky voleb v Sánech: STAN - 40 hl., ANO 2011 - 37 hl.,.
ODS - 24 hl., Piráti - 21 hl., ČSSD - 12 hl., SPD - 7 hl., KSČM - 5 hl.,
Trikolora - 4 hl., SPSK - 3 hl., VPB - 1 hl., DSSS - 1 hlas.
Výsledky voleb v ČR: ANO - 604 441 hl. 21,83%, Piráti - 333 153 hl..
12,03%, ODS - 192 946 hl. 6,97%, SPD - 169 978 hl. 6,14%, STAN 167 459 hl. 6,05%, KDU-ČSL - 141 477 hl. 5,11%, ČSSD - 136 427 hl.
4,93%, KSČM - 131 770 hlasů 4,76%.

Informace pro občany:
Každé úterý a pátek ve
14:00 hod. zajíždí do obce
na 15 min. k obecnímu
úřadu pojízdná prodejna
z pekárny Beneš z Kutné
Hory s pečivem, chlebíčky
a cukrovím. Zboží lze také
objednat tel. 737 547 573
Anna Nováková.
Každou středu od 11:00
hod. na hodinu zajíždí do
obce za obecní úřad
pojízdná prodejna maso
uzeniny Řehák.
Objednávky telefon:
724 958 136, 325 512 747.
WWW. KRKOVICE. CZ
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