Sánský zpravodaj
Místní občasník
22. července 2013 Ročník 10 číslo 3/2013 cena 10 Kč
Sánští rybáři, kteří pracují pod Českým rybářským svazem
místní organizací Žehuň, brigádně vybudovali v letech 1998-2000
u sánského splavu příjemné posezení s krbem i udírnou pro své
potřeby i na zapůjčení například na různé oslavy pro ostatní zájemce.

Posezení a sklady s krmením i náčiním pro chov ryb.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Úvodem mně dovolte, abych vás všechny srdečně pozdravil v
průběhu léta a popřál vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Počasí se nám snad již ustálilo, a ani letošní povodně se naší obce
výrazněji nedotkly.
Po třech měsících je tu opět další číslo našeho oblíbeného
zpravodaje. Jak zjišťujeme z vašich reakcí, mnozí se na nové číslo
již těší a ptají se, kdy už vyjde? Věřím, že zde opět najdete nové
informace a další zajímavosti z života naší obce a okolí.
Nechci vás unavovat zbytečnými řečmi, já sám je nemám rád,
proto se ve svém příspěvku budu pro vaši informovanost snažit
zaměřit především na holá fakta.
S radostí vás mohu informovat, že všechny stavby budované obcí
jsou dokončeny a byly zdárně zkolaudovány. V pátek 12. července
byla úspěšně zkolaudována stavba kanalizace a čističky odpadních
vod Sány. V ten samý den byla zkolaudována i stavba struhy, která
byla nazvána jako „Revitalizace koryta staré Cidliny v Sánech“,
jsou zde nutné ještě určité úpravy spočívající především ve vytvoření
několika hrází pro zpomalení průtoku vody, čímž dojde ke zvýšení
hladiny.
V úterý 16. července byla zkolaudována stavba rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Nyní se snažíme získat autocisternu pro zvýšení
akceschopnosti našich hasičů. V ten samý den proběhla úspěšná
kolaudace kulturního domu č.p. 9.

Také zde budou provedeny ještě nějaké drobné úpravy především
před budovou a po řádném vyschnutí podlahy na sále bude
provedeno položení parketu.
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Na barvu fasády jsou různé názory. Někomu se líbí, někomu se zdá
příliš výrazná, někomu se nelíbí, ale tak už to bývá. Co člověk, to
názor. Do této budovy bude přestěhována knihovna a veřejný
internet. Tím dojde k uvolnění prostor v mateřské škole, které jsou
v současné době při 100% stavu dětí nedostačující. Sál bude
využíván k pořádání tanečních zábav a dalších kulturních akcí.
Zároveň bude k dispozici především občanům pro jejich aktivity,
ať už sportovní, kulturní a další dle potřeb a přání občanů.
Akci zateplení a oprava fasády bývalé školy jsme byli z finančních
důvodů nuceni přesunout na jaro příštího roku. Doufejme, že naší
žádosti o přesun dotace na tuto akci poskytovatel dotace schválí.
Na podzim letošního roku zamýšlíme provést výsadbu nových
stromů v obci. Dále se budeme snažit zajistit prostředky na vyčištění
dešťové kanalizace a Bačovky, případně i Rybníčku u hasičárny.
V příštích letech bychom se chtěli zaměřit především na získání
prostředků pro opravu místních komunikací, které nejsou všude
zrovna ideální. Jako dobrý nápad se nám rovněž zdá vybudování
druhého dětského hřiště za obecním úřadem. Rádi bychom slyšeli i
návrhy občanů, co by bylo dobré udělat. Tolik z mé strany
k současnému dění a trochu plánů do budoucna.
Závěrem ještě jednou přeji všem pěkné prožití léta, hodně zdraví
a spokojenost a těším se na další pokračování naší spolupráce.
Ing. Václav Macura - starosta obce

Zprávy z okolí
V Opolanech 5. dubna pořádala místní knihovna pro děti čtvrtý
ročník akce Noc s Andersenem, která se koná na podporu čtení dětí.
Libická tradiční svatovojtěšská pouť se konala poslední víkend
v dubnu. Celá náves se zaplnila atrakcemi i stánky. Církevní pouť
se uskutečnila 27. dubna v chrámu sv. Vojtěcha i na hradisku.
Na konci dubna se opět konaly čarodějnice v celém okolí, tento
starý zvyk je stále oblíbený a dokonce se rozšiřuje.
Staročeské máje pořádala mládež na Volárně 4. května. Po
průvodu obcí, večer v obecní hospodě na zábavě hrála Polabanka.
Noc kostelů se konala 24. května, v kostele sv. Gotharda v Žehuni
zahráli vážnou hudbu Milan Štěpánek a Miroslava Hrušková.
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Divadelní spolek Vojan připravil novou pohádku Čarovný kámen,
premiéra se uskutečnila 2. června v libickém kulturním domě.
V Dobšicích se konaly 29. června Keltské slavnosti již podesáté,
opět s bohatým programem. Zahrála řada kapel a účinkovaly např.
Soubor country tanců, Dobšické Venuše, Aerobik Opolany a další.

Zprávy z naší obce
Po rozběhu čistící a vakuové stanice nastalo 7. května připojování
domácností na novou kanalizaci a do prázdnin byli všichni připojeni.

Opravy komunikací asfaltováním po výkopech začaly v obci na
dvou místech zároveň od 23. května a do konce června bylo hotovo.

Kultura
Želviáda na Cidlině. IV. ročník sjezdu dolní Cidliny se konal
20. dubna, start byl u hráze Žehuňského rybníka, v Sánech u splavu
hasiči ze Sán zajistili pro všechny občerstvení a ohřátí u ohně. V cíli
u soutoku Cidliny a Labe na vodáckém candrbále zahrál Flexiband.
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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 všechny
zastupitelky obce přiletěly v krásných převlecích.
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Kateřina Žďárská

Petra Kalincová

Lenka Rýdlová

Hana Uhrová

Tadeáš Bydžovský

Michaela Ešnerová

Alexandra Koneva
Tadeáš Soukup

Naši noví školáci.
Sára Prekopová
Natalie Bulíčková
Klára Benešová
Barbora Stuchlíková
Mikoláš Uher
Adam Hájek
Foto J. Švehla
Kristýna Šlégrová a Adéla Adresová se nezúčastnily na rozloučení se školkou.

Zároveň proběhlo slavnostní rozloučení s dětmi, které již nastoupí
do školy a rovněž obdržely dárky, jenž jistě využijí a od starosty obce
Ing. V. Macury dostaly šerpy - 7 „Už budu prvňáček“.
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Dívčí Válka
Závorková Adéla,Hamáčková
Lucie, Hněvsová Eliška,
Hrušková Anita, Němečková
Natálie, Hartmanová Andrea
Stuchlíková Tereza, Novotná
Lenka, Loskotová Kamila,
Pamánková Natálie,Kraftová
Johana,Váňová Anna
Umístění:
2. místo - Finále Bohemia Tour Hradec 16.6.2013
3.místo - Chodovské berušky 26.5.2013
3.místo - Žij Pohybem Praha 11.5.2013
2.místo - Bohemia Tour Hradec 4.5.2013
2.místo - Nymburk Bohemia Tour 21.4.2013
5.místo - Žij Pohybem Praha 13.4.2013
1.místo - Kralupy Bohemia Tour 6.4.2013

Rock and Roll
Váňová Anna,
Macurová Vendula,
Pamánková Natálie,
Novotná Lenka,
Kraftová Johana,
Loskotová Kamila,
Kratochvílová Natálie,
Červinková Eliška
Umístění:
1.místo - Chodovské berušky 26.5.2013 .
5.místo - Nymburk Bohemia Tour 21.4.2013
2.místo - Žij Pohybem Praha 13.4.2013
4.místo - Kralupy Bohemia Tour 6.4.2013
7.místo - Ats Open Praha 23.3.2013
1.místo - M-Teamy Praha 1.12.2012
2.místo - Mistry s mistry Český Brod 17.11.2012
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Mini Team 1
Natálka Kratochvílová, Eliška Červinková,
Lenka Novotná
Umístění:
1.místo - Kutná Hora 8.5.2013
4.místo - Mistry s Mistry Praha 4.5.2013
6.místo - Mistry s Mistry Liberec 25.5.2013
4.místo - Fisat Semily 20.4.2013 (z 16)
2.místo - Kutná Hora 12.1.2013
3.místo - M-teamy Praha 1.12.2012

Mini Team 2 .
Adélka Závorková, Johanka Kraftová,
Vendulka Macurová
Umístění:
6.místo - mini týmy Kutná Hora 8.5.2013
4. místo - Kutná Hora 12.1.2013
2.místo - Zlatý pohár Hr.Králové 8.12.2012
7.místo - M-teamy Praha 1.12.2012

Mini Team 3 .
Lucka Hamáčková, Anita Hrušková,
Eliška Hněvsová
Umístění:
5.místo - mini týmy Kutná Hora 8.5.2013
2.místo - Kutná Hora 23.3.2013
2.místo - Kutná Hora 12.1.2013
3.místo - Zlatý pohár H. Králové 8.12.2012
6.místo - M-teamy Praha 1.12.2012

Mini Team 4.
Amálka Kraftová, Klárka Benešová,
Sára Prekopová
Umístění:
3.místo - Mini týmy K. Hora 8.5.2013
10.místo - Mistry s mistry Praha 4.5.2013

Klára Sobotová trenér a choreograf
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Dˇetský den

Obec Sány připravila pro děti 9. června na místním hřišti plno her
i soutěží, novou trampolínu a po obci je vozil motorový vláček.
Občerstvení pro všechny připravili obecní zastupitelé. Počasí vyšlo!
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Činnost SDH
Na pomoc při povodních vyjelo 10 našich členů 2. až 6. června
do Odřepes, do Pátku a do Kanína, kde pomáhali s čerpáním vody
ze zaplavených obcí. Vydatné deště zaplavily celé Čechy, na Cidlině
v Sánech byl vyhlášen 3. povodňový stav, řeka vystoupala na 325 cm
a průtoku 147 m³/s, ale naše obec je položená dostatečně vysoko nad
řekou, a proto ji voda neohrozila.
Při akci v Pátku a v Kaníně.

Při sběru nebezpečného odpadu a železného šrotu 8. června
u zbrojnice pomáhalo 6 našich členů, po skončení akce uklidili.

Práce na zbrojnici zdárně pokračovaly, přístavba je dokončená
i s fasádou a zbývá jen vymalovat kuchyňku i zasedací místnost.
- 11 - Josef Skála starosta SDH Sány

Činnost hokejového družstva Sány
Pro pobavení si zahráli 4. května hokejisté HC Sány v dámském
přestrojení s našimi dívkami na místním hřišti fotbálek. O legraci
nebyla nouze. Diváků přišlo jen pár, akci chybělo zveřejnění.

Honza Hanuš kapitán mužstva
Činnost TJ
V právě skončené fotbalové sezóně se umístila obě naše mužstva
na opačných pólech tabulky. Zatímco u dospělých se loni slavil
postup do III. třídy, letos bohužel se po roce sestupuje do IV. třídy.
Žáci udrželi své pozice z podzimu a na konci mohli slavit 2. místo v
okresním přeboru.
A2B - OS III.B muži .
E1A - Okresní přebor žáci
Svoji sezónu zahájila také gar

a Sány. Na jaře garda odehrála
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Svoji sezónu zahájila také garda Sány. Na jaře garda odehrála
čtyři utkání, a to s bilancí jedné remízy a tří porážek. Doufám, že
v podzimní části bude tato bilance lepší.

V sobotu 22. června se uskutečnil již 5. ročník žákovského
turnaje za účasti mužstev z Volárny, Libice nad Cidlinou, Žíželic
a domácích. O přestávce předvedla své umění děvčata z Aerobiku
Opolany. Naši žáci obsadili první místo, když ve finále porazili žáky
z Volárny 5 : 0. Další výsledky: Volárna - Žíželice 7 : 0, Sány - Libice
9 : 1, Libice - Žíželice 2 : 3 po penaltách.

O dva týdny později 6. července se konal tradiční turnaj
dospělých. Turnaje se zúčastnila družstva z Volárny, Velkého
Oseka, Záboří nad Labem a Sán. Finále bylo stejné jako u žáků,
kde naši hráči porazili mužstvo z Volárny 5 : 4. Další výsledky:
Volárna - V. Osek 6 : 4, Sány - Záboří 2 : 0, V. Osek - Záboří 6 : 3.
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Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě .
obou turnajů podíleli. Dále bych chtěl vyzdvihnout ty, kteří se
zúčastnili odvodňovacích prací na hřišti a bez kterých by se turnaj
nemohl uskutečnit. A poslední dík patří i místním hasičům za pomoc
při odčerpávání vody ze hřiště a postavení stanů na večerní country
zábavu, hrál Flexiband.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost ČRS
Měsíc březen a duben byl ve znamení zarybňování revíru rybí
násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od ČRS MO
Rožďalovice bylo zakoupeno 10 q kapra o délce 40 – 50 cm a dále
100 kg lína. Při vysazování těchto ryb byla ještě taková zima, že
cestou se v kádích utvořil led a ryby byly značně prochladlé, protože
i v Rožďalovicích při lovení rybníka měli hladinu rybníka pokrytou
ledem. Opravdu, takový mráz při vysazování ryb jsme ještě nezažili.
Dne 13.04.2013 jsme lovili rybník na Badrech, sloveno bylo 1 100 ks
kapra K1, 730 ks kapra K2, 150 ks kapra K4, 200 ks štiky Š2 a 200 ks
amura Am2. 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. Koncem měsíce dubna na Žehuňském rybníku došlo
k masivnímu úhynu ryb, které po zimním sádkování v Chlumci nad
Cidlinou byly oslabené a neměli dostatečnou imunitu, aby odolaly
jarním virových chorobám, které právě v těchto jarních měsících
způsobují na rybích obsádkách značné škody.
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Květen byl začátek rybářské sezóny, která bohužel neměla
dlouhého trvání, jak by jsme si všichni přáli, ale o tom budu mluvit
v závěru tohoto příspěvku. Na chovné rybníky v Sánech jsme v tento
měsíc vysadili kapra K1 o délce 6 – 15 cm, dále mníka z rybářské
líhně v Bransouzích a hlavně 40 tisíc štiky, kterou jsme měli asi 7
dnů na odchovných žlabech připevněných ke konstrukci, která se
nachází u břehu Nádrže. Mnozí z vás si jistě žlabů, do kterých
proudí voda, všimli. Tyto štiky se nám, až na pár problémů, podařilo
odchovat a v pořádku vysadit na revír. Následně, o pár dní později,
přiletělo úhoří monté z Velké Británie a celkem 3 kg jsme s nulovým
úhynem vysadili do revíru. To jsme netušili, že o pár týdnů později
náš revír postihne povodeň, která jako v roce 2006 dosáhne průtoků
130 m3/s. Tato povodeň, která nás zasáhla v naprostém počátku
rybářské sezóny, napáchala obrovské škody. Na rybách z revíru se
škoda pohybuje kolem 150 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo i
k propojení hladiny řeky a rybníka na Badrech, tak i v Sánech,
tímto došlo i k úniku části rybí obsádky z těchto rybníků – přesnou
vzniklou škodu budeme moci vyčíslit, až při lovení těchto rybníků.
Došlo též k zaplavení rybářské Boudy v Sánech a poškození povrchů
hrází a cesty kolem Nádrže.

Škodu, kterou velká voda organizaci ČRS MO Žehuň způsobila,.
odhadujeme kolem 150 – 200 tis. Kč. Bohužel nás tato povodeň
zastihla na začátku rybářské sezóny, tak jen čas ukáže, co nám na
našem revíru zůstalo. V lednu po sečtení úlovkových lístků budeme
vědět, jaké skutečné škody tato voda způsobila.
Na závěr mého letního příspěvku mi dovolte popřát vám příjemně
strávené letní měsíce, hezkou dovolenou, zajímavé výlety a rybářům
kromě úlovků co nejméně kousnutí od komárů, kteří se po těchto
deštivých týdnech líhnou opravdu v každé louži.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Tým silničních motocyklů Sány
V 51. ročníku známého závodu 300 zatáček
Gustava Havla naši obec úspěšně reprezentoval
nový tým seriálu Mezinárodního mistrovství ČR silničních motocyklů
na přírodních okruzích. Tým sponzorovaný firmou Autodoprava
Aleš Bulíček, který nese i jeho jméno AAB Racing Team, se účastní
třídy do 600ccm. Seriál byl zahájen právě závodem v Hořicích.
Pilotem závodního motocyklu Yamaha R6 je Marek Červený,
známý jako jezdec bývalého Hradeckého týmu K+L Intermoto.
Do letošního seriálu tým AAB Racing nastoupil s velkým očekáváním,
protože konkurence na 300ZGH je rok od roku silnější a to i
v podobě velkého zastoupení zahraničních jezdců, působících
například v Irském šampionátu přírodních okruhů.… ……

…….
Závod v Hořicích nezačal pro našeho jezdce Marka Červeného
zrovna jednoduše. Hned v sobotu ráno trať skropil lehký déšť a
první trénink jsme museli odjet na mokru. Do odpolední kvalifikace
se počasí umoudřilo a mechanici Dušan Kukaň a Lukáš Pošt, kteří
celý víkend odváděli skvělou práci, připravili motocykl do skvělé
kondice. Vše vycházelo podle představ a očekávaný výsledek se
dostavil. Hned v první půli kvalifikace jsme si zajistili první místo
na startovním roštu.
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Nedělní počasí jinak skvělé atmosféře Hořických zatáček přálo
a tak jsme všichni v napětí očekávali start závodu. Do závodu třídy
do 600ccm se Markovi podařilo odstartovat nejlépe a k údivu všech,
nasadil od prvního kola neuvěřitelné tempo. Do cíle po velkém boji
dorazil náš pilot na první pozici systémem start-cíl a v celém týmu
vypukla obrovská euforie radosti. Získali jsme po prvním závodě
hned plný počet bodů do MMČR a to je pro nás obrovský úspěch.
O dva týdny později se v Hořicích uskutečnil další závod a to
Česká Tourist Trophy. Díky skvěle odvedené práci celého týmu
se i v tomto závodě podařilo týmu AAB Racing zvítězit a pro
tentokrát i s traťovým rekordem ve své třídě. Závod 300 zatáček
Gustava Havla je označován jako 3. nejnebezpečnější závod světa,
kde je každoročně silné zastoupení zahraničních jezdců všech
kategorií a o to víc je vítězství našeho jezdce Marka Červeného
cennější. Je na vedoucí pozici MMČR a o další body bude bojovat
15.7. 2013 v Radvanicích u Ostravy.
Luboš Bulíček – člen týmu
Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
školní rok 2012 – 2013 je téměř na konci.
Děti z MŠ Sány prožily krásný výlet, který se uskutečnil 30. května.
Společně s MŠ Jestřabí Lhota jsme jeli na prohlídku Policie ČR –
poříční oddíl Labe v Nymburce. Děti měly možnost prohlédnout si
zbraně, které policisté používají a potápěčskou výstroj. Velkým
zážitkem bylo přímé pozorování potápěče v řece Labi. Policista
hodil jízdní kolo do řeky a jeho kolega – potápěč měl za úkol
potopené kolo najít. Dalším neopakovatelným zážitkem bylo svezení
policistou na motorovém člunu po Labi. Všechny děti projevily svou
statečnost a některé se dokonce dožadovaly opakovaného svezení.
Druhé naše zastavení na výletě bylo v muzeu města Nymburk.
Právě zde probíhala výstava obojživelníků. V muzeu byly vystaveny
jejich fotografie, ale i několik živých živočichů. Také část muzea
věnovanou panu spisovateli Bohumilu Hrabalovi jsme si prohlédli.
Děti shlédly i výstavu historie železnice, která se nachází v budově
nedaleko muzea.
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Následovala prohlídka stanice hasičského záchranného sboru
v Poděbradech. Zaměstnanci HZS velice ochotně ukázali dětem
veškeré vybavení, které používají při své práci. Děti viděly hasičská
auta, žebříky, hydraulické nůžky, oblečení hasičů, starobylá
hasičská auta atd. Hasiči s trpělivostí a úsměvem odpovídali na
dětské otázky.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Poslední zastávkou byla záchranná stanice pro zraněné živočichy
v Pátku. Jejím hlavním cílem je pomoc zraněným nebo jinak
handicapovaným volně žijícím živočichům, péče o ně a jejich
následné navrácení zpět do volné přírody. Vedoucí stanice pan
Vaněk ukázal dětem zvířata a ptáky, o které se ve stanici starají.
Děti si vyslechly i zajímavé informace z oblasti živé přírody. Tento
výlet byl velice zajímavý. Velký podíl má na tom ochota a vstřícnost
všech lidí, které jsme s dětmi tento den navštívili. Do organizace
výletu se zapojili tatínci dětí z MŠ Sány. Pan Stuchlík a pan
Holcman. Také jim patří velké poděkování. Děti poznaly nejenom
zajímavé pracovní profese, ale získaly i nové poznatky a informace.
Začínají letní prázdniny, doba výletů. Přeji všem, aby také zažili,
alespoň jeden tak krásný výlet jako děti z místní školky.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Obyvatelé
Narození: 1.4. Hana Uhrová ul. 9. května čp. 52
Sňatek uzavřeli:
22. června František Chvála
Hana Košátková

ul. Dlouhá čp. 114
Kněžice

Přistěhovali se:
Tomáš Kapic
Aleš Brunclík
Denisa Tupáčková
Ludmila Jásenovská

ul. Bačovská
ul. Krátká
ul. Za kovárnou
ul. Za kovárnou

čp. 227
čp. 49
čp. 68
čp. 56

Aleš Exler
František Chvála
Jana Paroulková

ul. Dlouhá
ul. Dlouhá
ul. Krátká

čp. 118
čp. 114
čp. 109

Odstěhovali se:

Ivona Procházková matrikářka OU
Činnost v kostele sv. Ondřeje
Výměna střešní krytiny na kostele je rozdělena na etapy.
První etapa zahrnovala prostor u věže
ze strany bývalé fary.
Druhá etapa byla od věže, po presbytář
ze strany silnice.
Třetí etapa, má zahrnovat střechu nad
presbytářem a má končit před
čtyřúhelníkem na straně od bývalé
fary.
Tam končí i naše dosavadní možnosti.
Další etapy budou limitovány dotacemi.
Po dokončení výměny střešní krytiny
plánujeme, vyměnit žaluzie okenic na
věži, opravit omítku a dát do pořádku
věžní hodiny.
Informace dodal p. farář Mgr. Cyril Solčáni
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Starý tok Cidliny od Bader a Bačovky od jezu v Dobšicích

Stavební práce na obnově Staré Cidliny - dnešní struhy vedoucí
přes luka za Cidlinou od stavidla na Badrech a vytékající pod
splavem v Sánech byly zahájeny v listopadu 2012 a pokračovaly
celou zimu, byly ukončeny v půli června 2013. Zeminu vybíraly
dva bagry a ta byla odvážena čtyřmi nákladními auty do bývalého
hliňáku u „Sixtového lesíka“. Byly postaveny dva brody a dva
mostky, stavidlo bylo umístěno na Sánské strouze u Bader (stavba
byla hrazena z dotace EU). Vykácen byl jen nezbytný počet stromů
a pouze ztrouchnivělých, tím zůstal tok ve svém přírodním půvabu.
- 20 -
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C
Ciiddlliinnyy

Pokračování z kronik

Roku 1675 přišly veliké lijáky, které trvaly několik dní.
Voda v Labi, Cidlině i Mrlině silně vystoupila, hráze rybníků se
trhaly a z toho povstala taková povodeň jakou nikdo nepamatoval,
úroda byla zničena.
V roce 1692 přišlo velké krupobití, které nadělalo mnoho škod
v celém okolí i v Sánech.
Ofic. stránky Velký Osek

Roku 1757 v době bitvy u Kolína,
utekli sánští obyvatelé se vším svým majetkem do bažin
a porostlin, kde jsou dnes luka „Mezi řekama“, v místech mezi
Cidlinou a Bačovkou. V porostech těchto vyčkalo obyvatelstvo až
do ukončení války.
Luka ve stržích rovněž byla hustě porostlá. Za mé paměti
porazili tam občané sánští množství vysokých, krásných dubů. Když
pak byla porostlina tato vysekána a strže zavezeny, povstala krásná
a značně rozsáhlá nynější luka za mlýnem. O tato luka se občané
sánští r. 1880 rozdělili.

Kolem roku 1780 docházelo k dělení pozemků a chalup.
Dvořákům vydatně pomáhal při uklízení majetku v nebezpečí
války čeledín jménem Bloudil. Za to ho tito odměnili, když rozdíleli
statek, tím, že darovali mu as 30 měr polí. Bloudil si pak postavil
chalupu, jež obdržela číslo 51.
Dvořák jiný měl živnost čís. 25. Od ní oddělil čís. 41, pak
domky čís. 44 a 45, později chalupu na čís. 46 a konečně čís. 63.
Známkou rozdělení tohoto je mez luk patřících číslům 3, 42, 25, 63.
Luka tato spolu mezují. Od čísla 38 byla oddělena chalupa čís. 55.
Majetníkem té chalupy se stal Tichý. Od čís. 17 Vondrákova statku
oddělena chalupa čís. 54, Vondrákova chalupa. Od čís. 31 statku
Vlastníkova oddělena chalupa čís. 47. Majetník na rozdíl od
Vlastníků stateckých nazván Vlastníkem Černickým.
V roce 1784, byla v Sánech postavena fara tam, kde dříve
byla pastouška. Pastouška byla vystavěna téhož roku na konci vsi
a obdržela čís. 50. V roce 1914 byla ve vlastnictví Františka Havelky
čís. 17, vyhořela a na témž místě byly vystavěny 2 domy, čís. 50
a čís. 169.
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V soupisu všech osadníků panství kolínského z roku 1798
(tzv. Mannschaftbűcher) byl zapsán počet obyvatel patřící k Sánské
rychtě: Sány 357, Osek 261, Opolany s Podbřežím 269 a Kanín 197.
Zdroj rodopisecké stránky

Škola bývala v čís. 4. Když r. 1810 byla postavena škola v čís.
58, zjednán obecní kolář a umístěn v uprázdněném čísle 4, jež neslo
odtud název stará kolárna.
Do roku 1810 bylo v Sánech 57 čísel. Obec totiž postavila
olejnu čís. 56 a vinopalnu čís. 57.
Do roku 1870 bylo v Sánech 70 čísel, v pěti letech vzrostly
Sány na 108 čís., později na 111.
Do roku 1890 bylo 120 čísel domovních, v r. 1901 bylo 132 čísel
a během roku se počet o 5 nových čísel zvětšil.
Poněvadž měla obec velké pastviny, drželi jednotlivci i 300
ovcí, obyčejně 100 - 200, na menších živnostech bylo chováno 30 - 50
kusů. Hovězí dobytek nebyl ve velkém množství pěstován. Za to koní
chováno hojně. Ve statcích bývalo i 6 koní mimo hříbata,
v chalupách pak bývali 2 koně.
Obyvatelé zaměstnávali se před rokem 1830 hlavně přádlem
pro domácnost. Hojně byl pěstován len a proso i na prodej. Po žních
bylo vstáváno již o třetí hodině a na chrastačkách a trdlicích se len
ohýbal a čistil. Ze lnu byly haleny mužů i košile a sukně žen. Káva
bývala božíhodovým nápojem zámožných.
Když v r. 1835-36 byla postavena v Libněvsi syrobárna, mnohý
rolník začal pěstovat řepu, jež tehdy byla půl zlatého šajnu za 1 q.
Asi 42 haléře korunové měny před světovou válkou. Sázena byla na
půl, nejvýše na korec. Jeden korec se rovná 1,5 míry, 1 ha je 5 mír.
V létech 1860-1870 se rozmohlo řepařství a upadalo pěstování
lnu a prosa ve velkém, neboť byl v Libici n.C. postaven společenský
cukrovar.
Roku 1826 byl tehdejší kostel zbourán a postaven nový, kolem
kostela býval hřbitov. Nový hřbitov byl postaven v roce 1841. Jeden
chlapec uzmul při stavbě kus vápna. Ale krádež byla zpozorována
a hoch pronásledován. Aby unikl skočil do řeky, ale vápno se začalo
hasit a chlapec byl popálen na prsou a na břiše.
Zapsal Čeněk Příhoda řídící učitel v Sánech
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Sánský zpravodaj
Tento zpravodaj je dvacáté číslo v řadě, ale celkově bylo vydáno
Obcí Sány 33 čísel. První zpravodaj vyšel 5.3.1997, šéfredaktor Ing.
Miroslav Moc, redakční rada Mgr. Bohdana Glierová a František
Kůtek. V druhém ročníku vystřídal F. Kůtka Jiří Veselý, v třetím
ročníku byla šéfredaktorka Mgr. Bohdana Glierová a do rady přišla
Monika Rezková a Michaela Piroutková. V r. 2000 byla ve čtvrtém
ročníku šéfredaktorka Ing. Romana Weingärtnerová.
Od 1. října 2008 vychází časopis pravidelně čtvrtletně a doufám,
že i nadále zaujme co nejvíc nejen našich občanů, ale i z okolí. Naši
zastupitelé i se starostou se velmi snaží o zvelebení obce a pořádáním
různých akcí i o zpříjemnění kulturního života. Mateřská škola je
díky našim učitelkám velice oblíbená a chodí sem i děti z okolí. Naši
obec se snaží reprezentovat hasiči, fotbalisté, vodáci, rybáři, hráči
paintballu, hokejisté i tým silničních motocyklů co nejlépe a vytvářejí
pobavení pro diváky. Proto je stále o čem psát, čtenáře zaujmout a
pracovité pochválit. Mnoho občanů zajímá také historie čerpaná z
Pamětních knih Obce Sány, kde najdou mnoho pozoruhodného.
Citát: Rafael Sabatini „Kde není poznání minulosti, nemůže být vize
budoucnosti.“ A také i nečtenáři si přijdou na své a nejen pro ně je
vkládáno plno fotografií z akcí, kde se mnozí také najdou.

Domnívám se, že všechna tato práce má svůj význam pro další .
rozvoj naší pohledné obce a jak napsal starosta Ing.Václav Macura:
„Obec Sány je příjemné místo k životu.“

Sánský zpravodaj - místní občasník
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