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V únoru začala výstavba hlavních vodovodních řádů v obci.
Pro práce na hlavních řadech byla vybrána firma ZEPRIS. Většina
prací byla prováděna strojem TRACTO - TECHNIK, v hloubce
okolo 1,5 m, který vrtal silou 20ti tun a max. délce vrtu až 200 m.
Na výstavbu hlavních řadů navázaly práce na vodovodních
přípojkách do jednotlivých domů. Tyto práce provádí pan Kamil
Hrouda vrtáním a pan Jiří Žižka s malým hrabadlem.
Díky použité technologii a technice není obec tolik rozkopaná,
jak by tomu bylo v případě ukládání trubek do země pouze
bagrováním.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Po několikaleté přestávce jsme se rozhodli i na základě
žádostí některých z vás začít opět vydávat místní občasník
„Sánský zpravodaj“.
Hlavními důvody je zlepšit Vaši informovanost o dění v obci
a omezit šíření zkreslených či klamných informací mezi občany.
Především bychom chtěli zprůhlednit financování akcí
realizovaných obcí, pohyb obecních peněz a vůbec hospodaření
obce.
Rekapitulace výše uvedeného bude uvedena v příštím čísle
ke konci roku, neboť většina realizovaných záměrů je ještě před
dokončením.
Dále bychom Vás chtěli informovat i o záměrech, které naše
obec v kratším či delším výhledu připravuje. Zde máme na mysli
akce jak investiční, tak i společenské, kulturní a sportovní.
Součástí zpravodaje budou i zprávy jednotlivých výborů (dříve
komisí) zastupitelstva obce a zprávy organizací působící v naší obci.
O pomoc s vydáváním zpravodaje jsme požádali pana Josefa
Skálu ml., který nám obětavě vyšel vstříc, za což chci i touto cestou
poděkovat. Současně mohu připomenout, že od začátku tohoto roku
pracuje pan Skála i jako kronikář obce, takže se jistě můžete těšit
i na různé zajímavosti z historie naší obce a jejího okolí.
V případě zájmu jsme rozhodnuti dát prostor i Vám občanům
a nabízíme možnost otištění i vašich příspěvků. Uvítali bychom,
kdybyste nás kontaktovali i s vašimi podněty a nápady buď osobně
na obecním úřadě nebo prostřednictvím elektronického kontaktního
formuláře na internetových obecních stránkách (www.obecsany.cz).
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití
přicházejících podzimních měsíců, hodně zdraví, úspěchů
a všeobecné pohody.
Těšíme se na pokračování a rozvíjení vzájemné spolupráce.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy ze zastupitelstva
Přehled rozsáhlejších investičních a neinvestičních akcí
prováděných v naší obci od začátku roku 2008 s výhledem do
konce roku
- Vybudování nového sociálního zařízení v č.p. 58 (bývalá škola)
pro zajištění odpovídajícího hygienického zázemí
- Přístavba sociálních zařízení a přístřešku pro posezení
u HASIČÁRNY (na základě projektu a územního souhlasu)
- Ve spolupráci s „Centrem sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady“ provedena výměna radiátorů a rozvodů topení
v přízemí č.p. 58
- Vybudování hlavních vodovodních řadů v obci (územní
rozhodnutí, stavební povolení)
- Vybudování vodovodních přípojek k obytným domům a dalším
budovám v obci (projektová dokumentace, územní souhlas)
- Vybudování přístupových komunikací k parcelám za hřbitovem
(projektová dokumentace, stavební povolení, vyjmutí ze ZPF)
- Vybudování přípojek elektřiny a veřejného osvětlení na parcelách
za hřbitovem (obojí projektová dokumentace, stavební povolení)
- Oprava hřbitovní zdi, centrálního kříže, hrobu ruského vojína,
a dvouhrobu p. faráře Antonína Rudolfa šlechtice z Ehrenwaldu
i spisovatele p. Jana Ev. Herčíka (projekt, výběrové řízení na
zhotovitele)
- Parková úprava a osázení vzrostlými stromy a keři v okolí
hřbitova - ochranné pásmo mezi hřbitovem a parcelami (projekt,
výběrové řízení na zhotovitele)
- Částečná oprava fasády obecního úřadu
- Zprovoznění veřejného internetu pro občany v místní knihovně,
případně rozšíření provozní doby dle možností a zájmu
Tento přehled uvádíme pro lepší orientaci v budování obce.
Do příštího čísla připravíme podrobnější popis jednotlivých akcí
včetně jejich financování.
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Příprava prodeje parcel za hřbitovem
V podzimních měsících, po dokončení prací na zasíťování,
zkolaudování dokončených sítí a přípravě smluv bude zahájen
prodej parcel za hřbitovem. V této lokalitě se nachází 30 parcel o
velikosti od cca 850 m² do 1150 m². Přesto že jsme zatím nevyhlásili
začátek prodeje parcel, přihlásilo se již 19 zájemců, kteří projevili
zájem o zakoupení parcely.

Změna znělky obecního rozhlasu
Na základě četných připomínek občanů se zastupitelstvo obce
rozhodlo vyhlásit soutěž o novou znělku používanou při hlášeních
místního rozhlasu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít
podzimní termín konání voleb do zastupitelstva kraje, kdy bychom
při hlasování do zastupitelstva kraje v oddělené schránce
shromažďovali hlasy Vás občanů pro jednotlivé skladby. Můžete
přijít zvolit jen skladbu.
Z tohoto důvodu žádáme občany, aby projevili své názory, jakou
skladbu si přejí poslouchat v místním rozhlase. Své názory hlaste
přímo na obecním úřadě, kde budou zapsány a před volbami
vyvěšeny na úřední desce k možnosti výběru.
Připravil: Václav Macura

Zprávy výborů
výborů
Kulturní výbor
Čarodějnický rej a pálení ohňů
Ve středu dne 30. dubna 2008 Obec Sány připravila tradiční
„pálení čarodějnic“. Na hřišti byla postavena velká vatra. Dětem
byly rozdány špekáčky k opečení a na zapití dostal každý z nich
limonádu. U brodu řeky Cidliny se zároveň pálilo nashromážděné
dříví a roští z jarního úklidu břehů. Vše probíhalo za dozoru
místních hasičů.
Michaela Piroutková - předsedkyně kulturního výboru
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Dětský den
Jak je zvykem každý rok, i letos se konal v neděli 1.června 2008
dětský den. Tradičním místem konání bylo sánské hřiště. Tuto akci
pořádala kulturní komise obce Sány. Sponzorem byla Obec Sány
a Pivovar Nymburk. V přilehlém lesíku byla připravena cesta
„pohádkovým lesem“. Zde na děti čekaly pohádkové bytosti od pana
krále, až po čarodějnici. Každá tato pohádková postava měla pro
děti připraven jednoduchý úkol. Poté si děti mohly vyzkoušet
střelbu paintball, jízdu na poníku a další zábavu. Odměnou dětem
byl diplom, dárečky, spousty sladkostí a občerstvení. Zúčastnilo se
78 dětí. Završením dne byla projížďka vláčkem po obci a přilehlém
okolí. Dětský den byl doprovázen muzikou reprodukovanou Josefem
Skálou ml. Všem sponzorům patří naše poděkování.
Michaela Piroutková - předsedkyně kulturního výboru
Obec Sány pořádala v sobotu 28. června výlet na zámek v
Kuksu a do ZOO Dvora Králové n/L. Autobus byl plně obsazený
a všem se výlet líbil.
V sobotu 5. července od 19. 00 na hřišti v Sánech, sehrálo
Válkovo kočovné divadlo Praha pohádku „Čert to nemá nikdy
lehké“ od M. Křepelkové, za režie J. Kopalové.
Pobavili se děti i dospělí.

Prázdninové rozloučení
S blížícím se koncem prázdnin byly obcí Sány připraveny
dne 30. srpna 2008 na hřišti hry a soutěže pro děti i dospělé.
Sponzorem byly Obec Sány, Pivovar Nymburk a hospoda „ Na
Vlachovce“.
V úvodu byla soutěž v pojídání špaget, párků až po feferonky.
Nejrychlejší jedlíci byli odměněni. Děti si mohly zastřílet ze
vzduchovky a paintballové zbraně do předem připravených terčů.
S velkým ohlasem se setkalo házení pivním sudem a pivní štafeta.
O účast v těchto disciplínách byl velký zájem.
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Největší úspěch, ale u diváků a soutěžících sklidila jízda na
lávce nad vodní hladinou, a to na kole nebo trakaři. Některé pády
do vody byly opravdu kuriózní a vypadaly nebezpečně.

Vítězové této soutěže byli odměněni soudkem piva. Pro děti
bylo připraveno občerstvení a sladké odměny. Vydařilo se počasí
a tím i celé prázdninové rozloučení. Věříme, že všichni odcházeli
domů spokojeni, a podobná akce se bude v příštím roce opakovat.
Michaela Piroutková - předsedkyně kulturního výboru

Zprávy z okolí
Oficiální otevření nové cyklotrasy bylo zahájeno dne 22. června
u TPCA. Okruh vede přes Ovčáry, Volárnu, Sány, na odpočívadlo
do Dobšic a dále přes Opolánky, Opolany, Kanín, Velký Osek,
Veltruby a do Kolína - Sendražic. Přestřižení pásky se zúčastnili
personální ředitel TPCA, starosta Kolína p. Buřič, členka
zastupitelstva Ovčáry, předseda svazku obcí Cidlina p. Kubíček,
dopravní značení p. Březina, starosta Sán Ing. Macura, starosta
Dobšic Ing. Malý a místostarosta Dobšic Mgr. Novotný.
V Dobšicích bylo o pouti 28. června otevřeno Muzeum Keltů.
Po obědě začaly Keltské slavnosti (řemesla, zbrojnice i Keltská
hudba). Proslovy měli starosta obce Ing. Malý, hejtman Ing. Bendl
a náměstek hejtmana Ing. Kantůrek. Večer se konala taneční
zábava.
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Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky zahájil provoz
výletních vlaků 23. června 2007. V Sendražicích byla postavena
nádražní budova s muzeální expozicí a budova depa podle
historických budov dráhy. Výletní vlaky jezdí o víkendech od května
do září a jsou taženy parní úzkorozchodnou lokomotivou, nebo
dieselovými lokomotivami. Trať má délku pouze 2 km ale v plánu je
prodloužení trati až do Býchor, celkem na 4,5 km. Původní řepařská
drážka byla vybudována v roce 1894 Adolfem Richterem, vnukem
rytíře Františka Horského. Ke svému účelu sloužila téměř 70 let.
Celková délka měřila 10,6 km.

Zprávy z naší obce
Začátkem roku došlo ke změně na obecním úřadě, na místo
účetní a zároveň matrikářky Dany Vejchodové čp. 48, nastoupila
Ivona Vejborná čp. 189.
I v Sánech byl na obecním úřadě otevřen Czech POINT,
neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
kde je za poplatek možné žádat o výpis z Katastru nemovitostí,
Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a o výpis
z Rejstříku trestů. Tento projekt by měl zredukovat přebujelou
byrokracii a významně ulehčit život lidem při vyřizování listin
i dokumentů.
Vyjímečně teplý únor umožnil přípravu cest, na zasíťování
30ti nových parcel na poli za hřbitovem. Sloupky na skříně
elekroměrů na nových parcelách stavěla firma Maděra-Šípek
a později zapojovala rozvody elektřiny i pouličních světel.

Ul. 9. května

Ul. Jana Čapka

hřbitov
Ul. Boženy Němcové
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Koncem února začala výstavba hl. řádu vodovodu v Dobšické
ulici. V březnu pokračovala v ulici Za kovárnou, v Družstevní ulici
a v hlavní ulici 9. května, v dubnu v Dlouhé ulici, v květnu v ulici
Bačovské, Boženy Němcové a Krátké. Zároveň začaly práce na
přípojkách vodovodu do domů.
Firma BOHEMIA ASFALT s.r.o. začala výstavbu Obalovny
živičných směsí Hájek, na pozemcích v katastrálním území Ohař
a Sán. Instalována bude obalovna AMMANN IMA GmbH Alfréd
o výkonu 160 t/h/. Firma vyhlásila nábor nových pracovníků.

Kultura
Na hřišti, v hospodě Vlachovka se konala v sobotu 26. ledna
„Maškarní párty“ hrála skupina Ádovi kanci. Dostavilo se kolem
40ti masek.
Obecní úřad Sány pomáhal při pořádání „Plesu obcí“ na
Hradčanech dne 15. března a přispěl uzeninou do tomboly.
Sánská mládež pořádala dne 17. května „Staročeské máje“.
Bylo utvořeno osm skupin „kolon“. Celkem tancovalo 32 párů,
neboli 64 tanečníků v krojích, od 14 let až po 50tileté. Večer se
konala taneční zábava na hřišti. K tanci hrála skupina „TOX“
kapelníka Jaroslava Trnky.
Přestože občas pršelo, byla vysoká účast.
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Činnost SDH
Sběr nebezpečného odpadu se konal před hasičskou zbrojnicí
dne 12. dubna. Hasiči pomáhali s nakládáním a úklidem.
Na svátek sv. Floriána patrona hasičů, přidělali členové sboru
na zbrojnici obraz Svatého Floriána.
Dne 10. května se konala oslava 110 let od prvních písemných
zápisů a 130 let od prvního založení Sboru dobrovolných hasičů
v Sánech. A zároveň soutěž o Pohár starosty a Okresní liga
v požárním útoku. Zúčastnilo se 41 družstev, více než 500 hasičů
a návštěvníků. Požárního útoku se zúčastnilo 8 družstev žen, 19
družstev mužů, 2 družstva dětí - přípravka, 5 družstev mladších
dětí a 7 družstev starších dětí. Naše ženy se umístily na 5 místě a
muži na 18 místě, když jim bohužel selhala technika.
Dopoledne po nástupu, dojeli představitelé sboru k pomníku
padlých. Tam byla uctěna památka krátkým proslovem a položením
kytice.
Občerstvení a přípravu zajistili vzorně členové sboru. Při
pořádání soutěží pomáhaly hasičům ze Sán sbory z Opolánek,
Kanína, Odřepes, Libice n/C, HZS ČD Kolín, HZS Poděbrady
a sbor rozhodčích. Počasí se vydařilo a všem se v Sánech líbilo.

Členové sboru brigádně pokračují v práci na přístavbě
sociálního zařízení s venkovním posezením. Nejprve vymalovali
zasedací místnost a pokračovali probouráním vchodu do chodby,
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vyzděním příčky chodby a zazděním dveřních zárubní, instalací
zásuvek a světel. Vymalováním byla dokončena úprava kuchyňky
a zabudována sborem zakoupená nová kuchyňská linka. Nový
septik, který nám zakoupil obecní úřad, zapustilo a zabetonovalo
6 našich členů, dále přivezli betonové pražce a zakryli septik.
V prosinci ještě připojili odpady a vybetonovali základy.
Na jaře pokračovali ve výstavbě zdí sociálního zařízení. Přístřešek
postavila firma Střechy Brtek a firma Karla Vytlačila Klempířské
a pokrývačské práce. Dále pokračují práce na stropech, obkladech,
rozvod vody a elektroinstalace. S odbornými pracemi vypomáhá
zedník Josef Vohradník.
Josef Skála starosta SDH Sány
Činnost TJ
Ve dnech 15. - 17. února proběhlo fotbalové soustředění
v Hlušicích u Nového Bydžova, kterého se zúčastnili žáci i muži
TJ Sány. Toto soustředění absolvovali již podruhé a bylo velmi
prospěšné pro obě mužstva.
Dne 20. května provedla firma AZ zahrada instalaci hadic na
automatické zalévání fotbalového hřiště čerpadlem z nového vrtu.
To již bylo nutné, protože v létě trávník na hřišti příliš zasychal.
Z části bylo zalévání financováno z dotace Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje.
V pátek 23. května byl na hřišti sehrán zápas „Staré gardy
a „Mužstva snů“(ženy).
Tělovýchovná jednota Sány pořádala dne 5. července tradiční
fotbalový turnaj. Zúčastnila se družstva TJ Sány „A“, TJ Sány „B“,
TJ Volárna a TJ Viktoria Velký Osek.
První se umístila TJ Viktoria Velký Osek, druhá TJ Sány „A“,
třetí TJ Volárna a čtvrtá TJ Sány „B“.
Turnaj se vydařil a proběhl vzorně po stránce fotbalové
i organizační.
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Ještě se utkali žáci TJ Sány s TJ Volárna. Naši žáci vyhráli.

V roce 2008 skončili muži na 12. místě ve III. třídě ve skupině
„B“. Po minulé sezóně, kdy společně se žáky postoupili do vyšší třídy
je toto umístění pro nováčka soutěže dostačující. Žáci skončili v
„OP“ na 12. místě a sestoupili do okresní soutěže skupina „B“.
V nadcházející sezóně nastoupí do fotbalových soutěží za TJ
Sány tři týmy. Mužstvo muži „A“ bude pokračovat ve III. třídě
ve skupině „B“. Nově bylo založeno družstvo muži „B“, které bude
hrát ve IV. třídě skupina „C“ a žáci v okr. soutěží ve skupině „B“.
Přijďte se pobavit a fandit našim týmům.
Libor Pelikán starosta TJ Sány
Mateřská škola Sány
Ve školním roce 2007-2008 navštěvovalo MŠ 25 dětí z těchto
obcí: Sány, Oškobrh, Opolánky, Opolany a Dobšice.
Pro děti byly připraveny různé akce například: Hledání
dědečka Podzimníčka, Vánoční nadílka, Vítání jara, Malování
obrázků s rodiči, Putování s vílou Cidlinkou, Vítání občánků
a Rozloučení s předškoláky na OU v Sánech.
Letos v září nastupují povinnou školní docházku čtyři děti.
Jako každým rokem, dostaly tyto děti od OU v Sánech a od MŠ
upomínkové dárky.
Po celý rok spolupracovala naše mateřská školka se školkou
v Jestřábí Lhotě.
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Ke změnám došlo v budově MŠ. Zřizovatel MŠ - Obec Sány
zajistila a zafinancovala výměnu lustrů za zářivkové osvětlení. Také
na zahradě MŠ přibyly nové hrací prvky – dřevěný houpací most,
mašinka, stánek pro obchod.
Velkým přínosem bude zavedení vody z vodovodního řádu
(místo současné studny).
To vše přispívá ke zlepšení a zkvalitnění pobytu dětí
v předškolním zařízení. Poděkovat chceme i občanům, kteří dávají
dětem z mateřské školky dárky.
Ivana Jedličková ředitelka školky

Foto Ilona Bulíčková

Mše svaté

se konají v Sánském kostele v letním období
pravidelně v sobotu od 18:00 hod.
Mše slouží p. farář Cyril Solčany.

Obecní knihovna
Sídlo knihovny se nachází v objektu MŠ. Navštěvují ji děti
i studenti, kteří především hledají naučnou literaturu a povinnou
školní četbu. V široké nabídce knih (celkem 2453) si vyberou i
senioři. Knihovnu navštěvuje 59 stálých čtenářů, z toho 13 dětí.
Obecní úřad vyčlení každý rok určitou částku na nákup nových
knih. Knihy jsou zapůjčovány zdarma každé úterý od 17:00 do
18:00. Na vaši návštěvu se těší
Zuzana Holmanová - knihovnice.
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Obyvatelé
Narození:
11. 1. Markéta Šlehubrová - ul. Bačovská
čp. 172
28. 1. Marie Škrdlová - ul. B. Němcové
čp. 216
23. 4. Gabriela Patricia Gianopoulou - ul. B. Němcové čp. 204
25. 5. Jakub Kazmíř - ul. Dlouhá
čp. 121
14. 8. Václav Jiránek - ul. Krátká
čp. 75

Dne 24. května proběhlo „Vítání občánků“ těchto nově
narozených dětí v obci.
11. 1. Markéta Šlehubrová - Bačovská
čp. 172
28. 1. Marie Škrdlová - B. Němcové
čp. 216
23. 4. Gabriela Patricia Gianopoulou - ul. B. Němcové čp. 204
Sňatky uzavřeli: 7. 6. Ivona Vejborná
Milan Procházka

Sány
Sány

čp. 189
čp. 189

8. 8. Barbora Vášová
Sány
čp. 23
Mike Schoonakker 78 Maofarlane chase
Weston Super Mare BS233WG
9. 8. Stanislava Pfeiferová Sány
Bedřich Škrdla
Číněves

čp. 216
čp. 213

2. 8. Miroslava Cikánová Sány
Michal Cícha
Sány

čp. 207
čp. 207

Přistěhovali se: 14. 1.
7. 3.
23. 6.
12. 5.
12. 5.
2. 7.
2. 7.

Alena Topinková - ul. Krátká
čp. 75
Jan Starý - ul. Bačovská
čp. 73
Josef Franěk - ul. Dlouhá
čp. 182
Jaroslava Vorlíčková - ul. Dobšická čp. 119
Lubomír Stupka - ul. Dobšická
čp. 119
Jan Hanuš - ul. Dlouhá
čp. 144
Lucie Třešňáková - ul. 9. května
čp. 31
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Odstěhovali se: 28. 1. Dana Nollová - ul. Bačovská
6. 2. Petra Kapicová - ul. Bačovská
6. 2. Jan Kapic - ul. Bačovská

čp. 220
čp. 227
čp. 227

Významná jubilea našich občanů v tomto roce
26. února
8. března
24. března
23. dubna
17. května
13. června
30. června
5. července
10. července
6. září
30. září
9. října
23. října

p.
p.
pí
p.
pí
pí
p.
p.
pí
p.
pí
pí
p.

Josef Skala
Ladislav Surový
Bohuslava Dobřichovská
Ladislav Soukup
Anna Nováková
Anna Chovanová
Josef Kocner
Jan Kopa
Jindřiška Štěrbová
Václav Novotný
Věra Vytlačilová
Božena Čejková
Václav Lejsek

75 let
75 let
70 let
93 let
80 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
95 let
75 let

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
úmrtí

09. 4. 2008
18. 4. 2008
21. 4. 2008
03. 5. 2008
05. 5. 2008
06. 5. 2008
05. 7. 2008
09. 8. 2008
24. 8. 2008

narození

František Vondrák - ul. Dlouhá čp. 133
Květoslava Orctová - ul. Dobšická čp.60
Jaroslav Kazmíř - ul. Dlouhá čp. 121
Dobroslava Novotná - ul. Za kovár. čp. 96
František Záruba - ul. Družstevní čp. 4
Josef Jiroudek - ul. Dlouhá čp. 144
Věra Effenbergerová - ul. Bačovská čp. 226
Josef Pešek chalupář - ul. Dobšická čp. 151
Emilie Kůtková - ul. Dobšická čp. 149
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17. 05. 1922
24. 06. 1946
16. 08. 1950
11. 06. 1935
20. 12. 1947
23. 04. 1923
19. 07. 1937
07. 03. 1921
17. 10. 1924

Z pamětních knih obce Sány
Dle přednášky Jana Hellicha, bývalého lékárníka a výborného
archeologa z Poděbrad, pronesené v Sánech dne 4. 10. 1925.
Ačkoliv obec Sány náleží mezi nejstarší osady na Poděbradsku,
na dějiště historické vystupuje teprve ve XIV. století. Jméno osady
je jistě prastaré, smyslu jeho dnes nikdo nerozumí a jak soudí
profes. Augustin Sedláček, dojde vysvětlení snad teprve podrobným
zkoumáním a srovnáváním se slovanskými jazyky. Není to nahodilé,
že se kolem Sán kupí více názvů míst a osad, které rovněž z našeho
jazyka nelze vysvětlit, jsou to kupříkladu Kanín, Badry, Oškobrhy,
Opolany.
Podle knih konfirmačních patřily Sány s okolím, zejména
s Badry, Žehuní a se zaniklou osadou Oškobrhy (u Vlkova)
cisterciatskému klášteru v Mnichově Hradišti snad již od počátku
XIV. stolení.
Kolem r. 1340 zastavil opat mnichovo hradišťský ves Sány
vladykovi z Dolan, po jehož smrti a manželky Anny se měly Sány
vrátit do majetku kláštera.
Pravděpodobně od tohoto vladyky neb rytíře byla založena
ve vsi tvrz vladyčí, která se dosud zachovala v bývalém statku
Dvořákovském čp. 3. Tato tvrz pozůstávala z kopečku obtočeného
příkopem a valem, který býval opevněn ještě dřevěnou hradbou.
Ve středu na kopečku bývala budova dřevěná, proto se po ní stopy
nezachovaly.
Podle knih konfirmačních byl r. 1358 držitelem Sán opět
klášter cisterciátský v Mnichově Hradišti a opat navrhoval po smrti
faráře Juříka za faráře do Sán kněze Zdeňka z Libice. R. 1361 po
odchodu faráře Zdeňka, byl ustaven farářem Lícek, ale téhož roku
zemřel. Po něm kněz Jan Rokytanský. R. 1367 následoval kněz
Havel, po něm Petr a když ten na místo rezignoval r. 1375 Johlin
neb Johánek a r. 1396 kněz Jan, dříve farář v Budiměřicích.
Toho roku byl collatorem Beneš z Choustníka, který Sány
v zástavě držel. Byl potomkem pánů, kteří se zvali z Poděbrad.
Za téhož pána vyměnili si faráři své místo Žitovlický kněz Jan šel
do Sán a sánský do Mcel.
Roku 1409 se připomíná, že ve vsi již byla vejsadní krčma.
- 15 -

Podle vzpomínek paní Marie Jelínkové.
V roce 1908 pořádala agrární mládež v září slavnost, zrušení
roboty ze staré doby v Čechách, rázu domažlického, k výročí 60ti let
zrušení roboty v Sánech. (Robota byla zrušena dne 7. září 1848.)
Ze dvora sušárny byl vypraven slavnostní průvod.
První šel dráb (p. Piroutek), vedl zapřažené voly v dřevěném
ruchadle, na něm seděl představitel panského kočího (p. Pilař).
Dále jely koňské povozy s obilím. Soudce v taláru, svědkové a
drábové na koních. Štolba za nimi vezl Kozinu, ženu, dvě děti a
matku Koziny. Ozdobený vůz vezl vládkyni Bohyni v bílých šatech
s nataženými pažemi, jak rozdává. Selky šly v průvodu ustrojené
v selských krojích a nesly srpy, hrábě a rouby. Jelo se až do Opolan
na dvůr p. Němečka a pak se vrátili domů. V hostincích se konaly
zábavy až do rána. Slavnost se velice vydařila.
V letošním roce by se mohla konat oslava výročí 160 let
od zrušení roboty.
Josef Skála - kronikář obce Sány
Pošta Sány
Otvírací doba Po – Pá dopoledne od 8.00 - 11.00 hod.
a odpoledne 15.15 - 16.15, pouze ve středu 15.15 - 17.15 hod.
Zuzana Piroutková - poštmistrová
Informační skříňky před obecním úřadem využívá Obecní
úřad, Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sány.
Obec Sány je zapojena do Mikroregionu Polabské Polabí,
jde o dotace na rozvoj regionu. Také je ve svazku obcí Cidlina,
jedná se o výstavbu vodovodu a kanalizace po obcích.
www.tpca-cz.com
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