Sánský zpravodaj
Místní občasník
15. dubna 2019 Ročník 16 číslo 2/2019 cena 10 Kč
Dříve a nyní: Drogerie p. Jiří Smutný foto rok 1954,
pí Smutná prodávala do roku 1967 a rok 2013 dům čp. 43

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Už jsou to více než tři měsíce, co jsme bilancovali rok 2018 a přáli
si do nového roku – roku 2019. Čas letí jako voda a už máme za
sebou první čtvrtletí.
Ráda bych Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovala,
co se podařilo za poslední měsíce dokončit a o průběhu
probíhajících akcí.
Od 2. ledna se začalo vařit v nově otevřené kuchyni v Mateřské
škole Sány. O spokojenosti s kvalitou jídla svědčí prázdné talíře dětí.
Koncem března se již začalo pracovat na zahradě mateřské školy.
V současné době už můžeme na zahradě vidět nové pískoviště,
bylinkový a zeleninový záhon, tunel a týpí z vrbového proutí. Ještě
zbývá, mimo vysetí nového trávníku, vyhotovení klece na morčata a
hmyzí hotel.
V únoru za pomocí firmy TANNACO, a.s. proběhla úprava
rybníčku na hřišti. Celá akce stála 85 tis. Kč. Zejména břehy
rybníčku byly značně poškozeny od nutrií. Chtěla bych se tímto
obrátit na místní občany, chalupáře a návštěvníky Sán, aby zde ani
na vodní nádrži za hasičárnou nutrie nekrmili. DĚKUJI.
V poslední době se hromadily dotazy na odvoz nebezpečného
odpadu, který v minulých letech probíhal dvakrát do roka a to vždy
na jaře a na podzim. V letošním roce se odvoz nebezpečného odpadu
konat nebude. Tento druh odpadu se může od 20. 4. 2019 vozit do
sběrného dvora každou sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Protože zima je již za námi, můžeme se pustit i do vybudování
nového betonového plata za hřbitovem, kde budou umístěny
kontejnery na papír a na plast. Po odvezení odpadu na místním
hřbitově bude i zde umístěn nový kontejner, který nám usnadní
odvoz odpadu vzniklý při úklidu hřbitova a hrobových míst
v příštích letech.
Z důvodu parkování aut u kostelní zdi, čímž se ničí místní zeleň,
se přemístí kontejnery na odpad za zastávkou autobusu u bývalé
školy, ke vchodu do prodejny Jednoty. V současné době se zde
nachází již dva kontejnery na oděv. Tímto přesunem vznikne větší
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prostor pro parkování aut zaměstnanců Centra sociálních a
zdravotních služeb.
Dne 18. března proběhla na obecním úřadě schůzka ohledně
zvonů v místním kostele a připravované Noci kostelů, která se
uskuteční letos 24. května 2019. Podrobnější informace o zvonech
v sánském kostele i následující schůzce se dočtete ve zpravodaji
v článku pod názvem „Noc kostelů 24. května 2019“.
Přeji Vám všem krásné jaro, plné vůně rozkvétajících stromů,
svěžího vánku a také alespoň trochu toho stále nedostačujícího
jarního deštíčku.
Marie Žďárská - starostka obce
V obřadní místnosti obecního úřadu na schůzce starostky obce
Žďárské, asi 20 občanů, kronikáře Skály, pana faráře Solčániho a
manželů Erlebachových konané 18. března nabídl pan farář Mgr.
Cyril Solčáni převod kostela na Obec Sány (na opravy nemá církev
finance a dotace prý mohou čerpat pouze obce).
Tuto dominantu Sán vystavěli obyvatelé Sán okolo roku 1827
s přispěním přifařených obcí Opolánky, Opolany, Oškobrh a
Volárna. V roce 1942 byla zabudována nová barevná okna, která
zaplatili Alois Veselý, Václav Němec, Josef Brabenec, rodina
Čermákova, rodina Sobotova z Opolan, Marie Nollová z Oškobrhu
a farář Jan Dočekal.
Pan farář Mgr. Cyril Solčáni nechal zrenovovat z dotace střechu
kostela v letech 2014 -15 a zbývá jen malá část, o kterou se prý
postará. Kostel není ve špatném stavu, ale nějaké opravy budou
potřeba (např. okenice, hodiny a fasáda, případně i varhany).
Je na občanech, jestli budou mít zájem pro začátek přispět na
opravu zvonů s atraktivním obnovením zvonění, na zvonění
například poledne, klekání apod.
Bude těžké rozhodnutí nechat stavbu našich předků dál chátrat,
nebo převzít obcí se starostí o dotace a opravy. Možnosti využití
moc velké nejsou jenom například: pořádání Adventu, prohlídky,
koncerty i možné necírkevní svatby. Přesto by bylo vhodné tuto
památku zachovat pro další generace.
kronikář obce Skála
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Zprávy z okolí
Myslivecké sdružení Pod Oškobrhem se sídlem v Opolanech
pořádalo 19. ledna Myslivecký ples v kulturním domě v Libici nad
Cidlinou. K tanci hrála hudba STIL z Lomnice nad Popelkou.
Tradiční již 10. Masopust pořádal SDH v Opolánkách 2. února.
Sraz byl v poledne před místním hostincem, s doprovodem kapely
Blaťanky pana Dandy, průvod masek pobavil všechny zúčastněné.
Zapojilo se 130 lidí místních i přespolních a z toho bylo asi 60 masek.
SDH Dobšice pořádal veselý Masopust 9. února od 11 hodin.
Sraz se konal u Obecního úřadu a po vsi v průvodu maškar hrála
Polabská Blaťanka. Po průvodu proběhl dětský karneval v kul. sále.
V kulturním domě v Opolanech se konala 23. února Retropárty,
zazněly nejlepší hity z let 70, 80, 90 let.
Obecní úřad Žehuň pořádal 9. března v obecní místnosti
„Maškarádu“ pro princezny, vodníky, loupežníky, zvířátka, čaroděje
i krasotinky. Rodičům byl vstup povolen jen na vlastní nebezpečí.
V Jestřábí Lhotě se konalo 16. března vystoupení Travesti skupiny
Hanky Panky Show, hrál dj. Vlasta VK Kytler.
Sokol v Libici nad Cidlinou pořádal 16. března v kulturním domě
Sportovní ples s názvem Karneval Rio de Janeiro. Do tance hrál
Hasičský band z Lysé, proběhlo předtančení a byla bohatá tombola.
Zahradní centrum Parkon připravilo ve dnech 18. - 24. března
akci s názvem Vítání jara s výstavou tulipánů a soutěží o
nejkrásnější tulipán, výherci byli obdarováni kyticemi tulipánů.
V kulturním domě v Jestřábí Lhotě vystoupila 30. března
skupina Ortel a pokračovala Rockotéka s dj. Vlastou VK Kytlerem.
Pozvánka:
Kolínská řepařská drážka pořádá 20. -21. dubna Velikonoční
jízdy parní lokomotivou s odjezdem v 9:45, 11:00, 12:15, 13:30,
14:45 a v 16:00 hod. Bude připraven prodej perníčků, občerstvení i
malování na obličej do 15:00 hod.
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Masopust 9. února v Dobšicích

Masopust 2. února v Opolánkách
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Kultura
Obec Sány pořádala 9. února Masopustní zabíjačkové hody od
18:00 hod. v sánské Myslivně s posezením při hudbě pana Tučka.
Občerstvení zahrnovalo zabíjačkový guláš i smažené koblihy.
Zabíjačkové pochoutky bylo možno zakoupit již v pátek 8. února
navečer od 18:00 do 20:00 hod. a také 9. února od 9:00 do 16:00 hod.
Po vynikajících jitrnicích, jelítkách, polévce i tlačence se jen zaprášilo.
Fotbalový klub TJ Sány pořádal 16. února ve Společenském
domě „Sportovní ples“. K tanci hrála skupina Unikát, místo
předtančení vystoupila děvčata z Poděbrad s ukázkou aerobiku.
Na Tanvaldský špičák pořádala autobusový výlet Obec Sány
23. února, počasí přálo a všichni si sněhu i lyžování užili.

Obec Sány pořádala 2. března autobusový zájezd do Prahy do
divadla Palace Theatre na veselé divadelní představení „ V Paříži
bych tě nečekala, tatínku“.
Sbor dobrovolných hasičů Sány pořádal v pátek 22. března od
20:00 hod ve Společenském domě „Maškarní bál“ hrála skupina
LADY&GENTLEMEN. Masky měly slevu na vstupném, děvčata
„Chrtky“ zatančila tance a nechyběla tombola. V neděli 24. března
se konal od 13:30 hod „Dětský karneval“, s tancováním s klaunem
a také s tombolou pro děti, kterých se tentokrát přišlo pobavit 61.
Jako překvapení přijela bublinářka Ingrid z firmy Duo Jaking
s bublinkovou šou, vytvářela různé bubliny a do některých se děti i
vešly, dále předváděla různá zvířátka z nafouknutých balonků a ty
si mohli všichni odnést domů.
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Masopustní zabíjačkové hody 8. a 9. února i s tancem
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Činnost SDH
Výroční valná hromada se konala 19. ledna
v Myslivně. Vyznamenání „Za věrnost“ obdrželi
za 20 let Skála Josef ml., Váša Jiří ml., Král Petr ml.
a Čech Václav, za 30 let Josef Jeřábek,
za 40 let Skála Josef st., za 50 let Havlůj
Ladislav a Vejchoda Josef. Po schválení
byly přijaty dvě nové členky Šlehubrová
Kristýna a Vášová Ilona. Od starostky
sdružení Blanky Buriánové obdržel sbor
Pamětní list k příležitosti 100 let vzniku republiky.

V lednu byly pořízeny nové kapesní vysílačky potřebné pro
zásahovou jednotku a provedeno zaškolení na používání.
Cyklická odborná příprava velitelů se konala 23. března v rámci
okresu ve stanicích v Nymburce (lezecká příprava), v Lysé nad
Labem (zdravotní), ve Vestci (technika, čerpadla, povodně), ve
Slovči (požár a hasící potřeby) a ve Velkém Zboží (práce na vodě).
Z našeho sboru se zůčastnili Lukáš Kyjovský, Josef Skála ml. a
Václav Čech.
Požární poplach byl vyhlášen večer 28. března, v Dlouhé ulici
v čp. 157 zahořel komín. Přijela jednotka z TPCA, automobilový
žebřík HZS Poděbrady a naši hasiči s cisternou. Dům se podařilo
uchránit, odnesl to pouze komín. Opět upozorňujeme na povinost
každoročního vymetání komínů, předejdete nebezpečí vzniku požáru
a velkým škodám.
Želviáda na Cidlině 20. dubna, okolo poledne sjedou vodáci na .
lodích sánský splav. Tam bude od místních hasičů připraveno při
Všichni jsou zváni.
hudbě občerstvení i ohřátí u ohně.
Josef Skála kronikář SDH Sány.
- 10 -

Činnost TJ
V sobotu 16. února proběhl ve Společenském domě
v Sánech již 6. Sportovní ples. K tanci a poslechu
zahrála kapela Unikát. V předtančení se předvedli
mažoretky z Poděbrad. Tento ples se stává pomalu nedílnou součástí
kulturního dění v obci, což se projevuje na jeho účasti.

V neděli 24.3.2019 začala jarní část okresních fotbalových soutěží.
První zápas jsme odehráli na hřišti v Kounicích a prohráli tam 3:1.
O týden později jsme na domácí půdě přivítali hráče z Třebestovic,
kteří se aktuálně pohybují na čele tabulky. Ve vyrovnaném zápase,
ve kterém nebyl znát rozdíl, jak si jednotlivá mužstva stojí v tabulce,
s jedinou brankou z kraje utkání. Naopak B mužstvo je po dvou
odehraných zápasech stoprocentní. Dorost má za sebou 3 zápasy, s
bilancí 2 prohry a jedno vítězství. Žáci ve svém úvodu prohráli
v Hrubém Jeseníku 1:0. Mladší žáci hrající systémem 7+1 zvítězili
v Opolanech nad Rožďalovicemi 5:0.
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Touto cestou bych chtěl všechny příznivce kopané pozvat na.
jednotlivá utkání všech celků hrajících v Sánech a v Opolanech, aby
přišli podpořit hráče v jejich snažení za lepšími výsledky v soutěžích.
Libor Pelikán předseda TJ Sány.
Kalendář hasičských akcí v rámci OSH Nymburk r. 2019

poslední aktualizace 21. 2. 2019, jen soutěže
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Činnost ČRS
V lednu byly do 15.1. odevzdány veškeré úlovkové
lístky vydané v roce 2018. Za rok 2018 na revíru MO
Žehuň bylo vydáno celkem 130 ks povolenek a uloveno
následující množství ryb: 679 ks kapra, 43 ks štiky, 55 ks sumce,
15 ks candáta, 16 ks lína, 32 ks úhoře, 8 ks tlouště, 20 ks okouna
a 78 ks cejna. Celková váha všech ulovených ryb činila 2 369 kg o
celkové ceně 274 008 Kč.
Sumce 163 cm o váze 31 kg ulovil na Cidlině v r. 2018 na udici Jiří Ontl.

V únoru jsme finišovali s přípravou Rybářských slavností,
které jsou již tuto sobotu 20.04.2019 a to u příležitosti oslav 90 let
od založení organizace ČRS MO Žehuň. Následně si členové výboru
organizace připravovali příspěvky na březnovou výroční schůzi.
V březnu se konala výroční schůze, na kterou se dostavilo 56
členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace za
uplynulý hospodářský rok 2018, a to ve zprávě hospodáře, předsedy,
účetního a revizní komise. Nově byly všechny příspěvky funkcionářů
promítány dataprojektorem na stěnu sálu, aby jejich zprávy byly co
nejvíce přehledné a příspěvky byly doplněny i o fotografie z různých
akcí.

V rámci 90letého výročí naší organizace, jsme na výroční schůzi
předali odznaky za dlouholeté členství a to členům, kteří jsou v naší
více jak 50 let, celkem se jednalo o 6 členů a dále jsme ocenili i 3
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členy, kteří pracují nebo pracovali ve výboru MO, tito obdrželi
bronzový odznak za zásluhy na úseku rybářství. Před závěrem
schůze, bylo pro přítomné členy připraveno drobné občerstvení.
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. Březen byl ale
také ve znamení zarybňování revíru rybí násadou, kterou nám
stanoví zarybňovací plán. Od MO Rožďalovice byl zakoupen kapr
K2, který byl vysazen na Sánskou strouhu, následně byl dodán i lín
L2 a amur Am3, od rybářů z MO Kutná Hora byl zakoupen tržní
kapr o délce 40 – 50 cm. Všechny ryby byly ve výborné zdravotní
kondici a vysazení proběhlo s nulovým úhynem.
Na začátku dubna jsme vysadili 10 500 ks úhořího monté z
Francie o váze 3,50 kg a ceně 30 142 Kč, které jsme obdrželi v rámci
dotace z EU a dodala ho společnost Pstruhařství Kaplice. Úhoří
monté jsme vysadili do nejvýše položených partií revíru. Když jsme
u dotací, žádáme o dotaci na mimoprodukční funkce rybářských
revírů, tzv. K2019, která by nám měla být poskytnuta do konce roku
2019.
Na závěr mého příspěvků, bych Vám čtenářům Sánského
zpravodaje popřál jarní pohodu nejen na zahrádce nebo výletech
a všem členům ČRS MO Žehuň do co nevidět začínající rybářské
sezóny mnoho zážitků a rybářského štěstí, které se při lovu ryb vždy
hodí.
Petrův zdar
Ing. Ondřej Jedlička předseda MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány
Letošní, desátá sezóna týmu HC Sány je již
minulostí. Po zdárném začátku jsme se pohybovali
na předních příčkách, které nám dávaly velikou šanci
na historicky nejlepší umístění v Poděbradském poháru.
V posledních třech zápasech jsme ale bohužel nebodovali a propadli
jsme se tak až na páté místo. Stejné umístění jako v loňské sezóně.
Je to pro nás zklamání, ale zároveň máme radost z toho, že poprvé
za působení v této soutěži máme vítěze kanadského bodování,
nejlepšího střelce celé soutěže, a to Davida Čejku s 24 střelenými góly.

Pauzu před novou sezónou vyplníme nejen odpočinkem, ale také
stejně jako v loňském roce třídenním soustředěním, které nás čeká
v půlce května na Seči. Závěrem bych rád znovu poděkoval za celý
tým obci Sány a Aleši Bulíčkovi, kteří finančně podporují naši
činnost. Za tým HC Sány přeji krásné jarní dny.
Honza Hanuš kapitán mužstva.
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Zprávy z naší obce
Čištění a oprava břehů rybníčku u hospůdky Vlachovka bylo
prováděno ve dnech 11. a 12. února bagrem a materiál byl odvezen
nákladními auty. Opravy byly nutné, břehy byly narušené od nutrií.

Pivovar Březňák zajistil zakrytí venkovního posezení u Vlachovky

Ve školce pan Michal Kopic vytvořil v březnu přírodní hřiště
s iglú i prolézačkou z vrbového proutí, urovnal terén, zasel trávu a
obnovil pískoviště.
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Mateřská škola Sány
Jako mávnutím proutku uběhlo první čtvrtletí nového roku.
Stále se něco děje, stejně tak i v naší školce. Jak jsem již předeslala
v minulém čísle zpravodaje, nový rok jsme zahájili znovuotevřením
kuchyně. Bylo třeba obstarat spoustu úředních povolení, což někdy
nebylo jednoduché. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu, díky
němuž se v poměrně krátké době podařilo zrekonstruovat celou
kuchyni včetně betonové podlahy, obkladů, nové kuchyňské linky i
spotřebičů. Do kuchyně paní ředitelka hledala hodnou a usměvavou
kuchařku, která vaří dobroty a peče buchty. I to se podařilo a jsme
rádi, že ji máme. Dětem chutná, někteří si jdou i dvakrát přidat a
tak to má být.
V lednu k nám přijelo divadélko paní Lhotákové s pohádkou
„Zimní radovánky veverky Zrzečky“. Venku jsme si sněhu neužili,
tak byl alespoň v pohádce. Jednoho dne takhle po ránu se otevřely
dveře a do školky přišel šašek Bimbula. Udělal rambajs a nepořádek,
což se dětem moooc líbilo. Celé dopoledne jsme se karnevalově
veselili, tancovali a dělali neplechu. Nakonec si každý vylosoval
plyšovou hračku, kterou si odnesl domů.

A pak přišel den, na který se každý těšil. Jeli jsme společně
autobusem do Poděbrad do divadla Na kovárně. Pohádka
„O Luciášovi a makových buchtách“ byla taky moc pěkná. Kde
jsou čerti, bývá sranda.
A jak už to každoročně bývá zvykem, tu zimu zimovatou jsme
šli utopit do řeky. Vyrobili jsme smrtku (Moranu) a za vydatného
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rachotu chrastidel a říkadel šli na most k Cidlině. Zapálenou smrtku
jsme pozorovali, jak odplouvá, dokud se nám neztratila z dohledu.

Do školky jsme si nesli lítíčko (větvičku) ozdobené pentličkou …
symbol jara. Tak ať to sluníčko svítí, ptáčci zpívají a je nám hezky
na světě.
To všem za celou MŠ přeje učitelka Ilona Eliášová
Obyvatelé:
Narození:
14. března Skála Jan

ul. U Cidliny

čp. 246

Významná jubilea našich občanů v dubnu až červnu:
Lavrovič Ladislav, Záhora Václav, Ouředníková Emilie,
Rosendorfová Vlastimila, Nováková Anna, Vaňková Drahomíra,
Kněz Josef.
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.

Ivona Procházková matrikářka OU
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Noc kostelů 24. května 2019
Již 11. rokem se na jaře po celé České.
republice otevírají veřejnosti brány kostelů
a kaplí a to včetně obvykle nepřístupných
prostor. Ani Sány nebyly v minulém roce
výjimkou. Pozvání otevřených kostelních dveří přijalo okolo 80
návštěvníků. Ať už jste byli jedním z nich nebo tuto možnost
promeškali, přijměte pozvání pro tento rok a to na 24. května mezi
18. a 22. hodinou. A co bude pro návštěvníky připraveno? To záleží i
na vás. V polovině března proběhla na Obecním úřadě schůzka těch,
kteří chtějí přiložit svou ruku k tomuto dílu. Dobré vůle i nápadů
bylo mnoho, nyní je čas na jejich tříbení a promýšlení a to až do
další schůzky, která bude 29. dubna od 18 hodin opět na OÚ. Pokud
byste se chtěli do přípravy Noci kostelů též zapojit, ať již nápadem,
připomínkou nebo nabídkou pomoci, jste samozřejmě vítáni.
Kontaktujte paní starostku nebo přijďte na konci dubna přímo na
setkání na obec.
Hlavním tématem letošní Noci kostelů budou místní zvony.
A že to nejsou jen tak ledajaké zvony! Oba dva byly odlity ještě
v renesanční době předbělohorského Českého království, konkrétně
v letech 1551 a 1573, a to přímo pro tehdejší místní kostel. Starší
zvon o váze cca 200 kg na sobě nese obraz sv. Ondřeje a nápis
gotikou „Já hlas volajícího na poušti“, mladší o váze cca 500 kg
český nápis „Tento zvon udělán ke cti a chvále Pánu Bohu do vsi
Sán za správce rychtáře Pavla Mlynáře a kostelníka Havla Mlynáře
a Jana Matyášova“. Po čtyři staletí ohlašovaly našim předkům
radostné i bolestné události, zvaly na bohoslužby, radovaly se s nimi
při svatbách, hlásily čas večerního klekání i nedělního oběda,
burcovaly při požárech a lidských i živelných pohromách. Oba
unikly válečným rekvizicím první i druhé světové války, umlkly až
začátkem 70. let po necitlivé přestavbě na elektrický pohon zvonění.
Oba jsou tou historicky nejcennější památkou, spojenou přímo
s naší obcí jakou máme a kterou nám široké okolí může závidět.
Jaký bude jejich další osud, záleží pouze na nás. Mohou zůstat i dále
němé, zbytečně visící ve věži kostela a zapadající pod nánosem
prachu a ptačího trusu. Anebo se mohou opět rozeznít a spojit nás
tak s těmi, kteří zde žili a hospodařili před námi, s generacemi
našich předků, pro které byly zvony nedílnou součástí jejich života.
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Nedílnou a natolik důležitou, že ještě před devadesáti lety mezi
sebou vybrali potřebný obnos a nechali odlít zvon třetí, umístněný
na věži v roce 1932 a za války pak bohužel zrekvírovaný. Ve své
dílně jej zhotovila brněnská firma R. Manoušek, a právě vnuk jejího
majitele pan Petr Rudolf Manoušek v minulém roce prohlédl oba
naše zvony a navrhl postup jejich opravy.

Je potřeba je snést z věže a v dílně odborně zrestaurovat, zhotovit
nové závěsy a znovu vykovat obě srdce. Ve věži pak prohlédnout
tesařské konstrukce, elektroinstalaci, zhotovit nová okna a odstranit
zbytky starého elektrické zvonění. Některé práce lze provést
brigádnicky, některé sponzorsky, většinu ale pouze odborníkem.
Celková cena za opravu obou zvonů a novou elektrifikaci jejich
zvonění vhodným zařízením je kolem 250 – 300 tis. Kč.
A tak je zde otázka – budeme mít dostatek štědrosti postupně
vybrat mezi sebou ve veřejné sbírce tolik peněz? Budeme mít dostatek
ochoty pomoci tam, kde na to naše znalosti a síly budou stačit?
A nakolik jsou pro nás vlastně důležité kostelní zvony, tedy něco
z jedné strany pro někoho nepotřebné a zbytečné, nepřinášející
žádný zisk, z druhé strany však právě v dnešní době velmi potřebné,
neboť jejich zvuk může spojovat všechny obyvatele Sán a dát jim
pocit společné sounáležitosti s místem, ve kterém žijí?
Na závěr ještě jedna osobní otázka, kterou si můžete přenést
i do své rodiny – co by na otázku ohledně zvonů asi řekl pisateli
tohoto článku jeho pradědeček pan Vokál z Krátké ulice? Coby
křesťan nejspíše „Nejen chlebem živ je člověk, pamatuj na to,
chlapče.“
Kryštof Erlebach
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Pokračování z vyprávění

Drogerii měl Jiří Smutný na hlavní silnici, vedle Soukupů.
Dále zde byly obchody s máslem a vejci (takzvané „košářky“ některé ženské s koši chodily až do Prahy), dva obchody se
zemskými plodinami a obchod se zvěřinou a drůbeží.
V Sánech byly dvě pekárny. Veverka Miloslav v Dlouhé ulici
(dům Václava Moce) pekl chleba a housky. Při tom měl obchod.
A družstevní pekárna, kde se pekl jenom chleba (až do r. 1979).
Ve Strojním a hospodářském družstvu, jak se sušárna jmenovala,
našlo zaměstnání několik lidí. Byl tam něco jako šafář, ten bydlel
vedle kanceláře a měl k sobě ještě dva zaměstnance. Ti, se starali
o pořádek, vozili hnojiva z vagonů a pytlovali je lidem. Odváželi
sušenou cikorku a mouku na vagony. Po válce tam byli ještě dva
traktoristi, dva strojníci, kteří chodili po vsi s mlátičkami, jeden
šofér, který rozvážel chleba po vsích, pekař a tři mleči ve mlýně.
V kanceláři byl správce, který se staral o chod družstva, a účetní.
Takže to dávalo zaměstnání dosti lidem.
Svoje dílny měli čtyři truhláři, Ouředník v ulici Za kovárnou,
Vorlíček v Bačově a Řehák v Krátké ulici. Patrovou truhlárnu
měl Antonín Rychta (dnes bydlí Bohunkovi).
Dále byli dva tesaři Jeník a Čejka v Dobšické ulici.
Jeden kolář ten se jmenoval Heran František, bydlel v Dobšické
ulici, nyní Novotnovi a druhý Ouředník František ten vyráběl i
pumpy, nyní bydlí Kalinovi.
V Krátké ulici bydlel Havelka Rudolf, ten byl sedlář.
Dva kováři, Procházka na kraji Dobšické ulice a Puchmajer
(později Vorlíček), měl kovárnu na hlavní ulici, tam co měli
Hodboďovi garáž.
Dva klempíři, Lejsek Václav vedle Říhovy hospody, nyní
Svobodovi, a druhý Řehák v Krátké ulici - vyráběl kamna na piliny.
Kapelnictví Svoboda dnes Petráškovi, na hudební nástroje též
vyučovali Lejsek Václav a Ryba ten bydlel Na Lapáku.
Trafiku měli Crhovi, dnes bydlí Vášovi, také existoval Záložní
spolek pro Sány, pojišťovací jednatelství i výroba razítek.
Dále byli tři krejčí: Karel Novotný v ulici Za kovárnou, Vokál
u hřbitova, Schovanec v Dlouhé ulici a kromě nich šily 2 švadleny.
Holičství provozoval Šamša Jaroslav na hlavní silnici.
Porodní asistentku prováděla Šťastná Karolína, vedle Kosinů.
Pilu měl Veselý Alois, zahradnictví Šípek, Lejskovi brusírnu skla.
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Cementárnu měl Brabenec Josef, vyráběl i náhrobky.
Cestář se staral o silnice a jmenoval se Václav Potměšil.
Ve vsi byli i zedníci Jeřábek v Dlouhé ulici, Kolařík v Krátké
ulici, Matějka v ulici Za kovárnou a další.
Za Sány na Kolín stála Havelkova cihelna a za mého mládí byla
zrušena, ta mívala také několik zaměstnanců.
Na Cidlině dříve stával do r. 1883 Reifův mlýn Povodník.
Ve válce firma Dysa - Dytrich Sány v hospodě u Říhů vyráběla
letecké součástky.
Velkou skupinu tvořili zemědělci vlastnící díl půdy i chovající
hospodářská zvířata (drůbež, kozy, prasata, krávy a někteří i koně).
Od 10 arů do 2 ha bylo 66 a od 2 do 10 ha půdy bylo 89 malozemědělců.
Selských hospodářství přes 10 ha do 30 ha bylo 15. Celkem 170
majitelů půdy.
Doplněno z knihy Sány družstevnictví ve vsi z r. 1937
Z toho je vidět, že živnost v Sánech jen kvetla. Za první republiky
byla v Paříži zemědělská světová výstava, na které byl vystaven
model Sán jako vzorová obec. Počet obyvatel v r. 1930 byl 821 a za
35 let družstevnictví přibylo díky levným půjčkám 75 domů.
S příchodem komunismu všechno zpustlo. Počet obyvatel klesl až
na 465 v r. 1991. Družstvo si rozebrali, kampeličku zrušili. Živnosti
zakázali. Z hospod zbyly jen Havelkova a Říhova, ty spadly pod
Jednotu. Obchod zbyl jeden u Vlastníků, také Jednota. Statky
nechali zchátrat a dvůr Hajka se rozpadl. Školu zavřeli. Teprve nyní
se obec probouzí, vzrůstá výstavba, opravují se domy a rozjíždějí
živnosti.
Z vyprávění Josefa Skaly st. čp. 55
Kapelník Václav Svoboda s žáky, přibližně r. 1910

.1. kap. Václav Svoboda,
2. Václav Čermák,
3. Václav Ota,
4. Vojtěch Řehák,
5. Josef Ouzký,
7. Jaroslav Barták,
8. Josef Kuklík,
9. Slávek Kaňka,
10. … Kadlu,
11. Josef Vondrák,
14. Josef Kaňka,
15. … Malinovský,
18. … Pecháček,
19. … Lhansk?
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Informace pro občany:
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Každý lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu od 26. března 2019.
Každý týden v úterý bude svoz komunálního odpadu.
Opět byly umístěny velké kontejnery na bioodpad a to u hasičárny,
na hřišti, za hřbitovem a u cesty ke splavu. Tyto kontejnery jsou
pouze na trávu, případně na padaná jablka apod., nikoli na větve,
které je třeba odvážet do sběrného dvora, kde budou štěpkovány.
Nebezpečné a velkoobjemové odpady mohou občané od 20. dubna
vozit do sběrného dvora každou sobotu od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Velké obtíže způsobují někteří občané čističce splaškové vody!
Znovu upozorňujeme, že do odpadu je zakázáno házet zbytky jídel,
mastnoty, slupky od brambor, mastné látkové ubrousky atd. (tyto
věci způsobují závady čerpadel na čističce).
Na provádění veřejně prospěšných prací po obci na rok 2019 byli
určeni tito pracovníci: Mandák Milan, Kalinová Jana a Šoupová Jitka.

Pozvání pro občany:
Pozvánka NA DEN S HISTORICKOU TECHNIKOU aneb program
pro celou rodinu. Akce proběhne ve Velkém Oseku v areálu motelu
u jezera 20. dubna. Do 10:00 hod instalace exponátů, v 11:00 hod.
slavnostní zahájení, ve 14:00 hod. start spanilé jízdy a rodinný
víceboj, v 16:00 hod. losování tomboly. Občerstvení a hudba celý den.

Obcí plánované kulturní akce:
Posledního dubna pálení čarodějnic na hřišti
Dětský den na místním hřišti 9. června
Vítání občánků v obřadní místnosti OU 23. června
Stanování na místním hřišti pro děti s rodiči od 12. do 14. července
Veselé ukončení prázdnin na místním hřišti
Podrobnosti o čase konání kulturních akcí budou včas vyvěšeny i vyhlášeny.
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