Sánský zpravodaj
Místní občasník
29. dubna 2013 Ročník 10 číslo 2/2013 cena 10 Kč
Hydrometereologická stanice na Cidlině v Sánech,
zrekonstruovaná v letech 2006-07

Při velké vodě v září 2010

Účelem stanice je průběžné sledování vody. Stanice je vybavena
registračním přístrojem, sledujícím a zaznamenávajícím vodní stav,
monitorovaný rovněž tlakovým čidlem a automatickým odběrným
zařízením pro sledování kvality vody v toku. Realizované dílo užívá
Český hydrometeorologický ústav. Stanice pracuje automaticky s
občasným dohledem obsluhy. Dříve prováděl p. V. Moc, nyní p. V. Jeřábek.

starosty
Slovo star
osty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil, jako již tradičně, při
vydání dalšího čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje.
Máme zde opět jaro, pro většinu z nás nejkrásnější období roku.
Příroda se probouzí, rozkvétá a slunce nám stále více ukazuje svou
sílu. I já, jako asi většina z vás, si přeji, aby nám pěkné počasí již
vydrželo a nezlobilo nás jako v prvních měsících tohoto roku.
Nyní, hned v úvodu, bych se rád věnoval tomu, v čem nemají
někteří občané obce úplně jasno, jak jsem poznal z řádky dotazů
ohledně připojování rodinných domů ke kanalizaci. Pokusím se to
vysvětlit ještě jednou srozumitelněji. V současné době končí práce
na zprovoznění čističky odpadních vod a k ní patřící podtlakové
stanice. Zjednodušeně se vás pokusím seznámit s činností těchto
zařízení. Základními prvky podtlakové stanice jsou dvě vývěvy
(vytvářejí podtlak v celém podtlakovém systému kanalizace)
a nádoba zásobníku podtlaku (něco jako nádoba u vodárny, ale
mnohem větší, v které je udržována zásoba podtlaku pro
vyrovnávání výkyvů podtlaku v podtlakovém systému kanalizace
při otevírání jednotlivých ventilů, při kterém dochází k odsávání
kalů ze sběrných šachet u jednotlivých domů. Odpady ze šachty
jsou hnány venkovním vzduchem, který je do šachty přisáván přes
ventil umístěný v šachtě při naplnění akumulačního prostoru jímky
splašků). V nádobě zásobníku podtlaku jsou umístěna dvě tlaková
čerpadla, která čerpají splašky, přivedené podtlakovým systémem
do tohoto zásobníku do čističky odpadních vod, kde jsou splašky
čištěny od nejhrubších po jemnější a jemnější nečistoty a na závěr
jsou podrobeny činnosti bakterií, kde je odpadní voda za stálého
provzdušňování díky činnosti bakterií vyčištěna na požadovanou
kvalitu. Přečištěná voda je odváděna přilehlým náhonem do řeky
Cidliny. Z vypouštěné vody jsou pravidelně odebírány vzorky pro
kontrolu kvality práce čističky. Tolika zjednodušeně k práci čističky
a podtlakového systému kanalizace.
Nyní bych rád napsal to, co vás bude asi zajímat více, čímž bych
rád vysvětlil některé stále se opakující dotazy ohledně připojování
jednotlivých domů. Základní věcí pro připojení domů je to, že musí
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být v provozu a odzkoušena podtlaková stanice kanalizace a čistička
odpadních vod. Dále musí být osazeny jednotlivé sběrné šachty
u rodinných domů podtlakovými ventily, které musí být seřízeny
a odzkoušeny. Tyto výše uvedené práce provede zhotovitel
kanalizace podle harmonogramu vyvěšeného na obecních stránkách
a na vývěsce u úřadu. Číslo v jednotlivých okýnkách znamená, kolik
ventilů bude v které ulici v tomto týdnu zapojeno, seřízeno a
odzkoušeno (neznamená datum – měsíc je rozdělen na čtyři sloupce,
každý sloupec znamená týden v měsíci). Toto všechno, co jsem
uváděl, ale neznamená, že se občané nemohou na připojování
připravovat. Kde je to možné, je dobré připravit vedení
samospádové (gravitační) části přípojky připojené ke sběrné šachtě
(připojení průměr KG 200, zredukovat dle potřeby vývodů z domů)
směrem k vývodu odpadů z domu, aby zbylo co nejkratší propojení
na odpad z domu. Po překontrolování tohoto vedení pověřenou
osobou, kterou je z pověření společnosti VaK Nymburk pan
Miroslav Novotný, Boženy Němcové 210, tel.: 776 272 444, je možné
toto připojení zasypat a nechat odkrytý jen konec, který bude sloužit
k připojení na odpad z domu. Tímto krokem bude zajištěno
mnohem rychlejší připojení domů po zprovoznění činnosti
kanalizace, jak jsem uváděl dříve. Tam, kde tato příprava není
možná, bude muset být celé připojení provedeno až po zprovoznění
činnosti kanalizace.
Kdo má v těchto věcech ještě nějaké nejasnosti, nechť se přijde
dotázat přímo na obecní úřad, kde vám vše rádi ještě vysvětlíme.
Přesto, že se jedná v některých případech o celkem složitější věc,
jsem přesvědčen, že společným úsilím a vzájemnou spoluprací vše
zdárně zvládneme ke spokojenosti nás všech.
Ing. Václav Macura - starosta obce.

Veřejná schůze se konala dne 29.03.2013 od 16 hod.
v Myslivně v Sánech
Starosta obce Ing. Macura přivítal přítomné, představil zástupce
firem, které se podílejí na budování kanalizace. Cílem této schůze
bylo informovat občany o možnostech napojení jednotlivých
domácností na kanalizaci a vytvořit prostor pro zodpovězení dotazů.
Zástupci firem:
p. Priščák – VaK Nymburk – provozovatel kanalizace
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Ing. Bělkovský – zástupce dodavatelských technologií
Ing. Mrzena – projektant
Ing. Hrbek – stavbyvedoucí
Ing. Kost – spolupracovník Ing. Bělkovského
p. Jírovec – TDI a BOZP
p. Červeňák – provádění výkopových prácí
Jsou 3 možnosti napojení:
1. p. Žižka + instalatér – propojení do sběrné šachty
2. p. Červeňák + instalatér – ruční výkopy
3. sami + vlastní instalatér
ve všech případech je nutná kontrola připojení zástupcem VaK,
není možné napojovat dešťovou vodu a po kontrole je možné
výkopy a napojení zahrabat.
Ing. Hrbek:
do 29.04.2013 připravit gravitační přípojku poté dojde k osazení
ventilů u jednotlivých domácností: harmonogram jednotlivých
řadů – od začátku května do konce měsíce – přehled bude
k dispozici na OÚ Sány
Ing. Macura:
na OÚ Sány bude k dispozici kontakt na p. Žižku a p. Červeňáka
při vlastním zabezpečení jsou možné slevy v Poděbradech na
materiál u firmy p. Janka
podmínky p. Červeňáka: 700 Kč/kubík – výkop + zához

Dotazy:
1.) Zda bude možné měnit termín napojení?
ze závažných důvodů je možné si domluvit náhradní termín (ale
je složité se vracet při takovéto akci)
2.) Je nutná tlaková zkouška?
bude pověřený pracovník, který bude provádět kontrolu, aby
nedošlo k porušení ventilu
3.) V jaké hloubce dojde k napojení na sběrnou šachtu?
napojení je v různé hloubce, dle projektu je nutný spád 1 – 2 cm
na metr, je nutné začít kopat od šachty, kde zjistím, kde je přívod
a kde se budu napojovat a pak se pokračuje k vývodu z baráku,
hloubka se ověří výkopem
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Ing. Kost:
je dán harmonogram napojování
musí se připojovat směrem od podtlakové stanice; postup jako u
výkopů, postupně do jednotlivých ulic
teoreticky za 1 měsíc zahájení napojování budou připojeni všichni
nejlepší postup: v jedné ulici napojeni všichni najednou poté
spuštěn zkušební provoz
jednotlivé ulice se budou napojovat v jednotlivých týdnech; nelze
stanovit přesně na den
dávat pozor, aby nebyla trubka zanesena hlínou
napojení u šachty má průměr 200 mm - nejlépe ponechat až
k místu vyústění z baráku (tam teprve redukce)
více informací poskytne zástupce firmy VaK
upozornění, že nesmí být napojena dešťová voda – kanalizace by
pak správně nefungovala
4.) Je potřeba odvzdušnění?
nemusíme se o to starat, u tohoto systému není potřeba lze dát
revizní šachtu
5.) Zprovoznění kanalizace + měsíční poplatky? – jak se bude
řešit, když má domácnost vlastní vodu
různé způsoby, záleží na odběru: vodné – stočné, směrná čísla,
paušál na osobu, všechny informace budou k dispozici na obci –
záleží, zda jsme napojeni na vodovod
6.) Dojde poté k vyčištění Bačovky? Bude kontrolováno, že jde vše
z baráku ven a ne někam tajně…?
Ing. Mrzena:
stávají se případy, že lidé chtějí ušetřit, ale po spuštění kanalizace
dojde k vyčištění obce a přijde se na to, odkud nečistoty vychází,
v takovém případě to řeší hygiena a pak odbor životního
prostředí ve správním řízení je to pokutováno a musí dojít
k nápravě, tyto případy jsou krátkozraké, příkopy se vyčistí
a na jakékoliv znečištění se přijde.
7.) Co když nebude mít člověk na poplatky? + dotaz ohledně
bioodpadu
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stávají se případy, že vznikají pohledávky a občané nemají na
zaplacení, nejprve jsou zasílány upomínky, a pokud nedojde
k uhrazení, může být odebrán ventil, či řídící jednotka, lze se
dohodnout i na splátkovém kalendáři
8.) Co je revizní šachta?
měla by být na každé přípojce funguje jako čistící kus, jedná se
o klasické „téčko“ s uzávěrem
9.) Kolik čp. se přihlásilo, kolik lidí, kdo odmítl?
v obci je 240 čísel popisných, 2 se nepřihlásila z důvodu
nedohledatelnosti osob – nežijí tu.
Další informace je možné získat na OÚ Sány.

Zprávy z okolí
Myslivecké sdružení Pod Oškobrhem se sídlem v Opolanech
pořádalo 19. ledna Myslivecký ples v libickém kulturním domě.
K tanci hrál orchestr TOX pod vedením Jaroslava Trnky.
V televizním pořadu Tajemství rodu 30.1. večer a 1.2. dopoledne
vysílala ČT 1 dokumentární film o životě herečky Květy Fialové a
filmaři zavítali také do Opočnice, kde se narodil její tatínek Vlastimil
Fiala letec i ruský legionář. Kronikář obce Otto Věříš upozornil na
písemnosti z opočnického divadélka, kde hrával také otec pí Fialové.
Dětský maškarní karneval přádaly Obecní úřad a Dance Hall v
Opolanech 2. března. Děti zabavili vodník Čenda, klaun Kuk a teta
Eva, připraveny byly zábavné hry i soutěže.
Sbor dobrovolných hasičů v Libici nad Cidlinou pozval děti na
Dětský karneval 3. března. Pobavit se přišlo přes 150 dětí a téměř
140 dospělých, karneval měl námět z cirkusového prostředí.
Opočnické divadélko na oslavu 115 let od první zmínky o
ochotnících uspřádalo dva dny oslav. Divadelníci v pátek 8. března
večer zahráli pohádku Byl jednou jeden král, v sobotu 9. března
kronikář O. Věříš povyprávěl zajímavosti o divadle, po té byly
zahrány dvě pohádky: O dvanácti měsíčkách a Sněhurka. Oslavy
zakončil dětský maškarní ples a děti byly zasypány pěti sty balónky.
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Masopustní veselí pořádali místní hasiči 9. února v Dobšicích,
za doprovodu kapely Kolíňanka.
Žehuní prošel masopustní průvod 2. března, hrála Suchdolanka.
Masopustní rej pořádali hasiči v Opolánkách dne 9. března,
v průvodu se pobavilo mnoho domácích i přespolních, dostavilo se
přes 40 dospělých a dětí v maskách, hrála kapela Blaťanka.

Dětský karneval s Klemprdou uspořádali v Dobšicích 10. března
v Dobšickém šenku. Pro děti byly připraveny soutěže i občerstvení.
Ples obcí se konal 30. března již po osmnácté ve společenském
domě Beseda v Hradčanech. K tanci i poslechu hrála skupina Largo.
Přeprava tanečníků byla zajištěna autobusem.
Obecní úřad s Klubem seniorů v Žehuni pořádal 30. března
přednášku Bc. Romana Šulce - Památky Kolínského Zálabí v sále
kulturního domu čp. 11. Přednáška byla doprovázena promítáním
historických i přírodních památek ze Záboří n.L., Žíželic, Žehuně,
V. Oseka a Kolína. Doplňkem byla výstava dokumentů z kronik.

Kultura
Jednodenní autobusový zájezd za zimními sporty nebo jen
procházkou v zimní krajině pořádala Obec Sány dne 17. února
do Vrchlabí na Kněžický vrch.
Autobusový zájezd do divadla Radka Brzobohatého na hru
Dvanáct rozhněvaných mužů pořádala Obec Sány dne 5. dubna.
Na divadelní představení se jelo pobavit 47 diváků.
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Zprávy z naší obce
Práce na „Revitalizaci Staré Cidliny“ pokračovaly celou zimu .

Rekonstrukce kulturního domu

Na generální opravě pracuje několik skupin pracovníků. Bylo .
nutné opravit střechu, položit odpady, provést izolaci zdí a podlah.
Na veřejně prospěšné práce po obci byli vybráni: Andresová
Blanka, Němečková Marta, Rezek Patrik a náhradník v případě
vytvoření 4. pracovního místa: Honková Štěpánka.
Ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlásila Obec Sány sbírku
použitého ošacení a dalších potřeb, sbírka se konala do 29. března.
Vyhlašovatelé sbírky děkují občanům za přinesené věci.
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
v měsíci březnu přijela na návštěvu do MŠ paní policistka,.
tisková mluvčí územního odboru Nymburk, por. Bc. Z. Tuzarová.
S dětmi vedla rozhovor na téma dopravní výchova. Jeho obsahem
bylo chování dětí na vozovce, názvy a význam dopravních značek a
práce policistů. Děti ochotně odpovídaly na její otázky a za odměnu
dostaly od paní policistky pochvalu, vystřihovánky a omalovánky.
Ve výukovém programu nazvaném „DŘEVOHRANÍ“ si děti
vyráběly vlastní dřevěnou hračku. Práce s kladivem a lepení částí
zvířátek ze dřeva děti zaujala. Vyráběly si ježky, pejsky a kachničky.
Na měsíc duben se kluci i holčičky těšili pro velikonoční
koledování. Jako každý rok, začaly nejprve s koledováním ve zdejší
obci. Touto cestou bychom chtěli poděkovat občanům za velikonoční
pomlázku a dobroty, které děti dostaly.
Výroba a pálení Morany je ve školním vzdělávacím programu
zařazena do tématu: Jaro na vsi – lidové tradice. Letos byla zima
dlouhá, a proto děti vyrobily Moranu velikou.

Foto učitelka Ilona Eliášová

K řece Cidlině ji děti doprovázely s výkřiky „zimo, zimo, táhni .
pryč“. Profesionální hasič pan Miroslav Uher nám velice ochotně
pomohl Moranu zapálit a hodit ji přímo doprostřed řeky Cidliny.
Všichni jsme společně hleděli na hořící, odplouvající Moranu.
Naše největší přání je, aby už konečně svítilo sluníčko.
Ve školce se z dětí stávají malí zahradníci. Zasévají hrášek, fazole
a květiny ostalky. Jestlipak jste už také zasázeli brambory, zaseli
mrkev petržel atd. ?
Všichni ze školky přejeme všem občanům hodně pěstitelských
úspěchů a krásné jarní dny.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Činnost SDH
Valná hromada se konala 26. ledna 2012 v „Myslivně“.
Vyznamenání „Za věrnost“ u sboru obdržel: za 10 let Jan Vorlíček,
„Za příkladnou práci“ obdrželi: Jiří Váša st., Václav Čech, Josef
Skála ml., Jaroslav Beran, Petr Král a Radek Hloucal. „Za zásluhy“
obdržel Libor Havlůj a ocenění za celoživotní práci pro hasiče sošku
sv. Floriána obdržel velitel Ladislav Havlůj. Sbor získal od starostky
OSH Blanky Blechové pamětní list „Za aktivní činnost v dobrovolné
požární ochraně“.
Pokácení zbývajících přestárlých i proschlých jeřabin a úklid po
obci provedli naši hasiči ve dnech 9. a 16. března.

Po dlouhé zimě nám zase začnou práce na dostavbě hasičské
zbrojnice, doufám, že se opět na pracích zúčastní co nejvíce našich
členů, abychom měli budovu opět pěknou a v co nejkratší době
hotovou k užívání a rozeběhla se sezóna grilování i příjemného
posezení u krbu.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Činnost TJ
Tak už nám to zase začalo. Po dlouhé zimní přestávce a nezvykle
dlouhé zimě se rozběhla jarní část fotbalové sezony.
1. kolo bylo pro nepřízeň počasí odloženo a bude se dohrávat
1. května 2013.
Vstup do jarních bojů vyzněl pro naše mužstva rozdílně, zatímco
žáci potvrzují podzimní formu a to tak, že zvítězili na půdě vedoucího celku Slovanu Poděbrady, dospělí prohráli v boji o udržení s
celkem z Předhrádí. V dalších zápasech jara se ukáže jestli dospělí
zvládnou boj o záchranu a žáci naopak boj o přeborníka okresu.
Ve dnech 16.-17.3 2013 proběhlo již tradiční soustředění ,,staré
gardy,, v Hlušicích u Nového Bydžova. Pro nemoc a pracovní
vytížení nás tentokrát odjelo 8 členů, ale i tak jsme splnili veškeré
tréninkové dávky, které jsme si naordinovali.
V sobotu 6. dubna jsme provedli prořez topolů na fotbalovém
hřišti, které již nevyhovují svým stářím a nebezpečím úrazu.Této
akce se zúčastnilo 9 členů TJ.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost hokejového družstva Sány
Již druhá sezóna Poděbradského poháru je za námi a naše
ambice na lepší umístění o proti loňské se nenaplnila. Deváté místo
z jedenácti nás trápí o to více, že na sedmé místo, které jsme si přáli
obsadit nám schází pouhých pět bodů. Postarali jsme se však o jedno
překvapení, když jsme dokázali porazit páté mužstvo v tabulce a to
HC Mochov.

Příští sezóna je ještě v jednání, ale mužstvo HC Sány bude
reprezentovat naši obec nadále. Věřme, že naše úspěchy budou stále
lepší. Také děkujeme našim fanouškům za stálou podporu.
- 11 - Honza Hanuš kapitán mužstva

Činnost ČRS
Měsíc únor jsme započali jednáním se Středočeským územním
svazem ve věci dotace na úhoří monté o váze 3 kg a hodnotě 45 000 Kč.
Podařilo se pro následující roky 2014 a 2015 zplnomocnit Středočeský územní svaz k zastupování naší organizace při administraci
žádosti o úhoří monté, což znamená, že po dva následující roky by
naší organizaci mělo být úhoří monté hrazeno z evropských fondů
v plné výši. Únor byl ve znamení platby členských příspěvků, výdeje
povolenek, stanovení termínu výroční členské schůze a také termínů
brigád, které jsou důležité pro udržení průchodnosti kolem našeho
rybářského revíru, ale mají také i značný estetický charakter pro
každého, kdo jde kolem vody třeba jen na procházku.
V březnu se konala výroční schůze, na kterou se bohužel
nedostavila ani polovina členů naší organizace. I přes skutečnost,
že se schůze konala v sobotu 9.3.2013, aby se na ní mohlo dostavit
co nejvíce členů, byl takto nevelký zájem pro všechny překvapující
a do jisté míry i zklamáním. Byla zde prezentována činnost
organizace za uplynulý hospodářský rok 2012 ve zprávě hospodáře,
předsedy, účetního a revizní komise. Jednalo se také o změnách v
dodatku k rybářskému řádu na našem revíru, ale i cen povolenek,
které se od roku 2014 navýší. Toto navýšení je způsobeno zvýšením
cen krmiv, energií, PHM, ale hlavně rybích násad, u kterých se
změnou sazby DPH značně zvýšila cena.
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.
Jistě si každý kdo šel kolem Nádrže v Sánech všiml, že břehové
porosty u rybníka jsou vyřezány a vysekány. Vysekaná hráz rybníka
bude v době vegetace tvořit přirozenou optickou bariéru mezi
Nádrží a řekou Cidlinou. Rád bych vytvořil kolem Nádrže v Sánech
příjemné prostředí, které nebude sloužit jen k chovu ryb
a rybářskému využití, ale také plnit funkci rekreační, například
k procházkám s našimi čtyřnohými přáteli nebo jen odpočinku
při pobytu a pohledu na vodní plochu. Věřím, že vegetační úpravy
kolem rybníka ještě časem vylepšíme a vytvoříme zde opravdu
příjemné a zdravé prostředí. Na závěr mého příspěvku, bych vám
rád popřál po opravdu dlouhé zimě co nejvíce slunečných dní
strávených nejen pracovními povinnostmi, ale také relaxací,
- 12 -

sportem atd. Všem členům MO Žehuň přeji do právě začínající
rybářské sezóny mnoho rybářského štěstí, hezkých chvil strávených
u vody a samozřejmě v neposlední řadě kapitálních úlovků.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
Obyvatelé
Narození:

22. února Tadeáš Soukup

ul. 9. května

čp. 19

Přistěhovali se:
Jaroslav Lacina
Hana Novosádová

ul. 9. května
ul. Dobšická

čp. 233
čp. 122

Kristýna Součková
Kristýna Smejkalová

ul. B. Němcové
ul. Krátká

čp. 230
čp. 54

Odstěhovali se:

Ivona Procházková matrikářka OU

Námět na výlety:
Výletní loď Král Jiří kotvící pod zámkem v Poděbradech začne
1. května denně brázdit Labe mezi Kolínem a Nymburkem, okružní
jízdy budou i s hudbou. Odjezdy z Poděbrad: květen až srpen
v 11:00, 14:00, 17:00 směr Cidlina, 12:30, 15:30, směr Nymburk.
Výletní loď Kolinea, která kotví poblíž Kmochova ostrova
vypluje na pravidelné jízdy letos poprvé už 28. dubna.
Kolínská řepařská drážka bude od května do září jezdit každý
víkend od 10:00, 11:00, 12:00. 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
o prázdninách i v 17:00 hod. V období prázdnin bude také dieselový
provoz každou středu (odjezdy středečních vlaků jsou v 10.00, 11.00,
13.00, 14.00 a 15.00 hod.
Parní provoz bude jezdit: 1., 4., 18.-19.5., 1.-2., 15.-16.6., 1.-2., 13.14., 27.-28.7., 10.-11., 14.-25., 31.8.,1., 14.-15., 28.-29.9. 7.-8., 31.12.
Dieselový provoz bude jezdit: 8., 10.-11., 25.-26.5., 8.-9., 22.-23.6.,
5.-7., 13.-14., 20.-21.7., 3.-4., 17.-18.8., 7.-8., 21.-22.9., 5.-6.10.
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Dle zprávy důchodního, panství kolínského a poděbradského
V Sánech bylo r. 1642 rolníků 20 a 3 chalupníci, kteří odváděli
ouroku dědičného v termínu sv. Jirském 24 kopy 57 grošů 4 hal.
míšeň. a v termínu sv. Havelském 27 kop 57 gr. 4 hal. míšeň.
Za robotu o žních nahrazovali 4 kopy 18 grošů a konečně
o vánocích odváděli 49 slepic ouročních.
Panský revír sánský čítal 673 provazců lesů, mejt 1947
provazců.
Před válkou třicetiletou bylo v Sánech 13 dvorců kmetících
(sedláků), 8 chalupníků, 1 baráčník (bezzemek) a pustý dvůr
poplužní.
Po válce třicetileté 1618-1648 zbylo v českých zemích
z původních více než tří milionů obyvatel jen osm set tisíc. Mnoho
zástupců šlechty i inteligence emigrovalo.
Zdroj: encyklopedie.seznam.cz

Po válce třicetileté v roce 1653, zbyly 2 pusté dvory kmetící (40
korců a 52 korce), 2 chalupy pusté (po 12 korcích) a 1 pustý barák.
Z osedlých byli sedláci Jan Havránek (96 korců), Václav Kovář
(18 korců), Jiří Pilař (60 korců), Jan Pilař (54 korců), Jakub Chvála
(52 korce), Martin Kukaň (50 korců), Jan Karásek (48 korců), Jakub
Patriarcha (45 korců), V. Duchoslav (40 korců), Jiřík Svoboda (40
korců), Duchoslav Severin (38 korců).
Dále chalupníci Vilím Břechovský, V. Vokoun, Bartoš Daneš,
Jakub Vinduška, Jakub Vinduška, Vít Tkadlec a Petr Čihák.
Do r. 1713 byly všechny statky v Sánech opět osazeny, dvorec
panský byl zrušen a pozemky byly rozděleny sousedům.
V tomto roce bylo v Sánech 14 sedláků a to V. Dvořák (133
korce), Jan Loun (83 korců), Matěj Čejka (70 korců), Pavel Kozák
(66 korců), V. Vokoun (60 Korců), V.Vokoun ml. (56 korců), Jan
Ladra (53 korců), V. Sodoma (50 korců), V. Kozák (45 korců), V.
Severa (47 korců), Pavel Vozka (49 korců), V. Vlastník (45 korců),
V. Vondrák (42 korce) a Jan Dvořák (35 korců).
Dále 8 chalupníků a to Mik. Král (14 korců), Jan Vokoun (13
korců), Adam Sháněl (13 korců), Jiřík Pilař (12 korců), Tomáš
Vinduška (10 korců), Jan Potměšil (10 korců), V. Čihák (9 korců),
Mikuláš Vinduška (7 korců). Domkář byl jeden Jan Kozák.
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Koní chovali 55 kusů, volů 30, krav 70, jalovic 58, ovcí 116,
sviní 24. Dohromady užívali 923 korců polí a z toho 40 korců bylo
užíváno na pastvy, 10 korců štěpnic, luk na 71 vozů sena, kromě
otavy.
Kromě toho obec sama držela ještě 7 korců rolí, 58 korců
pastvišť a luk na 10 vozů sena.
Sánskému kostelu náleželo 21 korců rolí a louky na 3 vozy
sena.
Z kovárny platil nájemní kovář 7 zlatých, maje odhadnutý
roční výdělek na 25 zlatých (výpisky profesora Vávry).
Po roce 1748 byly rozděleny některé živnosti,
takže v roce 1786 bylo v Sánech 49 čísel, v roce 1843 bylo na 60 čísel
domovních se 442 obyvateli, v roce 1857 bylo 70 čísel s 523 obyvateli,
v roce 1885 bylo 119 čísel a 732 obyvatel.
Roku 1887 čítal sánský katastr 1164 parcel s výměrou 1646
jiter.
Ze sánských rodáků vynikal Jakub Sánský, od roku 1570-1590
důchodní písař v zámku kolínském a jeho syn kněz Tiburcius
Sánský.
Mlýn v roce 1573 vlastnil Pavel Mlynář, potom jeho syn Havel,
v roce 1585 Adam Mlynář, v roce 1626 Jiřík Leden, v roce 1656 Jan
Šemík, v roce 1663 Jan Konvalina, v roce 1665 Petr Šusterka, v roce
1687 Pavel Kratochvíl, v roce 1697 Adam Shaněl, jehož rod ještě na
sklonku XVIII. století měl mlýn v držení.
Z bývalého statku zemanského se stal poplužní dvůr, který
v třicetileté válce zpustnul, nebyl více obnoven a byl proměněn ve
dvorec selský.
V první třetině XVII. století, byl v držení tohoto statku Jan
Havránek, po něm Jan Holý, V. Čihák, v roce 1633 Jiří Smíral
a v roce 1653 Jan Havránek, který grunt prodal za 530 kop Janu
Dvořákovi, po něm hospodařil syn Václav, v roce 1735 Jakub
Dvořák, v roce 1790 od něj rozdělen třem synům (nynější čp. 3,
42 a 51).
Z první Pamětní knihy obce Sány
V knize Sány (o družstevnictví na vsi) od Karla Gally je
zmínka o bývalém statku zemana Čapka ze Sán, který byl v r. 1639
spálen.
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Informace pro občany:
V naší obci byly zavedeny hnědé plastové popelnice na odvoz
bioodpadu. Pokud budou občané poctivě odpad třídit a tyto
popelnice využívat, projeví se to, obec ušetří za platby při odvozu
komunálního odpadu a nebude nutné zvyšovat částky za poplatky.
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Letní svoz se bude provádět od 23. dubna do 5. listopadu 2013
každý lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu,
každý sudý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Zimní svoz od 12.11. 2013 komunální odpad - každý týden v úterý.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 8.6. 2013,
další informace o času a místě, nebo změny budou včas oznámeny.
Časový harmonogram montáže podtlakových ventilů kanalizace

Poznámka: Termíny montáží ventilů jsou informativní.
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