Sánský zpravodaj
Místní občasník
28. ledna 2013 Ročník 10 číslo 1/2013 cena 10 Kč
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Vše nejle pší,
mnoho zdraví, štˇestí
a úspˇech˚u v novém roce
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Dovolte, abych vás všechny pozdravil na začátku nového roku
a popřál všem ještě touto cestou hodně zdraví, lásky, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v roce 2013.
Letošní zima nám zvláště v posledních dnech začala opět
ukazovat svou sílu a snaží se nás trochu pozlobit, ale věřme, že ji
všichni ve zdraví přečkáme a budeme se těšit na příjemnější jarní
měsíce. Jako v předešlých letech jsme se rozhodli uspořádat pro
občany lyžařský zájezd na hory. Předběžný termín zájezdu je
17.02.2013. Případné změny budou včas oznámeny.
Zájemci o účast na zájezdu se mohou hlásit v kanceláři OÚ Sány.
Podrobnosti zájezdu budou upřesněny dle aktuální situace
prostřednictvím místního rozhlasu, nebo přímo na obecním úřadu.
Letos přicházíme již s šestým ročníkem „Obecního zpravodaje“,
kde se snažíme poskytovat co nejvíce informací z dění v obci. Dle
ohlasů občanů zjišťujeme, že vydávání zpravodaje je přijímáno
kladně a mnoha občany je vyhledáván, což velice těší všechny, kdo
na zpravodaji pracují.
Informace o dění v obci je možno rovněž získávat sledováním
vývěsek u obecního úřadu, obecních webových stránek
( www.obecsany.cz ), kde je i možnost zaslání písemného dotazu
(navigace: úvodní stránka, nahoře nad obrázkem vpravo – napište
nám), nebo přímo u nás na obecním úřadě. Rádi zodpovíme Vaše
dotazy.
Rád bych vás rovněž informoval o investičních akcích a rekonstrukcích, které probíhají v naší obci. O většině pravděpodobně víte
z informací, které jsme uváděli v předešlých číslech zpravodaje. Při
této příležitosti bych jen rád připomněl v jakých fázích jednotlivé
akce jsou. V případě kanalizace, která je nejrozsáhlejší akcí, je třeba
říci, že výstavba probíhá podle plánu. V současné době jsou
vybudovány hlavní a podružné řady s umístěním převážné většiny
sběrných šachet. Nyní probíhá dokončování zednických prací uvnitř
čističky (obklady, dlažby, sádrokartony apod.). Následně bude
probíhat montáž technologií uvnitř čističky. V jarních měsících bude
provedeno umístění ventilů do sběrných šachet, aby bylo vše
-2-

připraveno ke spuštění zkušebního provozu, jehož začátek je
plánován na duben až květen letošního roku. Jakmile počasí dovolí,
budou provedeny opravy komunikací. Po zahájení zkušebního
provozu a odzkoušení funkčnosti technologie bude přistoupeno
k připojování jednotlivých nemovitostí. Pro zajištění dostatečné
informovanosti občanů proběhne v měsíci březnu schůze s občany,
kde budou poskytnuty veškeré potřebné informace, týkající se
připojování jednotlivých nemovitostí.
K rekonstrukci „Hasičské zbrojnice“ můžeme říci, že byly
provedeny téměř veškeré práce, dokončení fasády bylo odloženo
z důvodu počasí na příznivější jarní měsíce.
Práce na „Revitalizaci Staré Cidliny“ úspěšně pokračují,
předpokládáme, že budou dokončeny dle plánu.
Při rekonstrukci čp. 9 jsou dokončovány bourací a přípravné
práce a začíná se provádět budování vnitřních sítí (elektroinstalace,
voda, odpady, topení apod.).
Při této příležitosti musím zmínit ještě jednu důležitou změnu,
která se týká odpadového hospodářství. Z několika důvodů jsme
byly nuceni přistoupit k úpravě poplatků za likvidaci odpadů.
V první řadě to byla změna zákona týkající se likvidace odpadů.
Dále to byla neudržitelnost situace na obecní skládce bioodpadů
u Brodu způsobená nezodpovědným a neukázněným chováním části
občanů a dále neustálé zdražování ukládání komunálních odpadů
na skládkách. Na základě těchto skutečností byla vydána nová
obecní vyhláška upravující poplatky za likvidaci odpadů, jejímž
cílem je přimět občany k dalšímu rozšíření třídění odpadu i na
bioodpad. Z této vyhlášky vyplývá to, že občané, kteří se zapojí
do sběru bioodpadu budou i nadále platit stejnou cenu za likvidaci
odpadů, občané kteří se do svozu bioodpadu nezapojí, budou platit
oproti současné sazbě o 150,-Kč na osobu trvale hlášenou případně
nemovitost více. Podmínkou pro zapojení se do svozu bioodpadů
je pořízení nádoby na bioodpad. Tuto nádobu je možno zakoupit
na obecním úřadě a její cena činí cca 730 Kč (cenu je možno uhradit
ve dvou ročních splátkách). Jedná se o plastovou nádobu hnědé
barvy 120 litrů. Věříme, že nutnost tohoto kroku všichni pochopíte.
Závěrem bych chtěj ještě jednou všem poděkovat a věříme, že
nám i nadále zachováte svou přízeň.
Všechno, co děláme, děláme pro vás.
Ing. Václav Macura - starosta obce
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První kolo v přímé volbě prezidenta České republiky
se konalo ve dnech 11. a 12. ledna.
Občané měli možnost si vybrat z 9 kandidátů. V Sánech ze 412
voličů volilo 281 - 68,2%, kandidáti obdrželi: 75 hlasů Miloš Zeman,
Jan Fischer 64, Karel Schwarzenberg 39, Jiří Dienstbier 35,
Vladimír Franz 32, Jana Bobošíková 11, Zuzana Roithová 10,
Přemysl Sobotka 9, Taťána Fischerová 2 hlasy. Neplatné 4 hlasy.
Druhé kolo voleb prezidenta se konalo 25. a 26. ledna
V Sánech přišlo k volbám 239 voličů, 2 hlasy byly neplatné, počet
hlasů které oba kandidáti obdrželi:
154 - Ing. Miloš Zeman a 83 - Karel Schwarzenberg.

Zprávy z okolí
Tradiční výlov Žehuňského rybníka se konal ve dnech 16. až
18. října. Rybáři lovili hlavně kapry, ale také amury, tolstolobiky,
candáty, štiky, sumce i další druhy ryb. Přibližně bylo uloveno 700
tun kaprů, 150 tun bílých ryb, 2 tuny štik a 2 tuny sumců, tedy méně
ryb nežli před rokem (1000 tun).
V Libici nad Cidlinou se konala 11. října slavnost v kulturním
domě při udělení Čestného občanství udělené ThLie. Dominiku
kardinálu Dukovi O. P. Vystoupil pěvecký sbor z místní zákl. školy
a divadelní spolek Vojan uvedl hru Poslední Vojtěchova mise.
Opočnické divadélko pořádalo 27. října v sále hostince U českého
lva Staročeskou posvícenskou zábavu. Součástí vstupného byl výběr
ze zabíjačkových pochoutek od řezníka, k tanci hrála kapela ESO.
Sbor dobrovolných hasičů v Libici n.C. pořádal 3. listopadu
Posvícenskou taneční zábavu, v kulturním domě hrála skupina Styl.
Obcí Žehuň prošel 3. listopadu lampiónový průvod, děti s rodiči
měli sraz u pošty. V Jestřábí Lhotě se vydal průvod 9. listopadu od
mateřské školy. V Libici n.C. byl sraz 11. listopadu před obecním
úřadem, lampiónový průvod nazvali Putování za světýlky.
Sdružení dobšických vinařů se Spolkem přátel hroznové kozy
pořádalo 9. listopadu na návsi u restaurace kulturní pásmo
s ochutnávkou mladých vín, k potěšení hrála cimbálka Mája.
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V Opolanech 17. listopadu v DANCE HALL sehrálo divadlo
V.O.S.A. komedii se zpěvy a tanci z prostředí Divokého západu
s názvem V levé poledne.
MS Cidlina pořádalo 1. prosince tradiční Poslední leč v
kulturním domě Beseda na Hradčanech. K tanci hrála skupina
Color Club Praha, doprava autobusem byla zajištěna. Nechyběla
zvěřinová tombola.
Nový rozšířený betonový most přes Cidlinu byl otevřen 30. 11. v
Libici n.C. Oficiální přestřižení pásky za účasti zástupců stavebních
firem, Středočeského kraje a dalších hostů se konalo 5. prosince.
Silniční obchvat Kolína byl slavnostně otevřen 7. prosince,
placen byl z evropských zdrojů. Hlavní tah z Prahy na Kutnou Horu
přinášel nebezpečí na přechodech a nehody i zácpy byly téměř denně.
Vánoční posezení se konalo v sále Dobšického šenku 15. prosince,
děti přednesly básničky, hrálo se na kytary a zatančily Dobšické
Venuše i Mini Venuše. K tanci i poslechu hrála kapela Cidlinka.
V kostele sv. Gotharda v Žehuni se konal 15. prosince koncert
s názvem České Vánoce. V programu vystoupil smyčcový orchestr
Archi Kolín pod vedením Jiřího Čmugra, ženský komorní sbor
Kolín se sbormistryní Janou Blažkovou a dětský pěvecký sbor Boni
Bambini s vedoucí Věrou Buřilovou.
Dětský pěvecký sbor a zájmový kroužek Co Čech, to muzikant
ZŠ v Libici nad Cidlinou pod vedením P. Konyvkové, R. Schulze
a A. Rožánkové s hudbou J. Knapa vystoupil 19. prosince před
budovou Obecního úřadu v Opolanech a 20 . prosince v kostele
sv. Vojtěcha v Libici n.C.
Obec Dobšice připravila na Štědrý den na návsi u zvoničky
Vánoční zvonění, děti si zvonily na přivolání Ježiška. Každý si mohl
odnést Betlémské světlo, které před vánocemi rozvážejí skauti
po celé Evropě.
Tradiční Novoroční pochod pořádal Obecní úřad v Opolanech.
Turisté vyrazili od budovy úřadu zimní krajinou do cíle místní
Obecní restaurace, kde každý účastník obdržel pamětní list.
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Činnost v kostele sv. Ondřeje
V našem kostele sv. Ondřeje
se konala Mše Svatá na Boží Hod
vánoční 25. prosince od 8:15 hodin.
Od 14:00 do 15:00 také 25. prosince
byl otevřen kostel za účelem návštěvy
a prohlídky vystaveného betlému.

Zprávy z naší obce
Opět byla otevřena hospoda U Bohunků od 15. prosince
a byla otevřena i na oslavu příchodu Nového roku na Silvestra.
otevírací doba: úterý až pátek 11:00 až 13:30, 16:30 až 22:00
sobota 11:00 až 24:00
neděle 11:00 až 22:00
Pozvání na Želviádu
20. dubna se bude konat již 4. ročník
Želviády, aneb sjíždění řeky Cidliny.
Vodáci ji sjedou na lodích od Žehuňského
rybníka až na soutok Labe s Cidlinou.
V Sánech u splavu bude od sánských hasičů
připraveno občerstvení i ohřátí u ohně.
Kdo bude mít zájem se podívat, lodě začnou
připlouvat po 11 hodině. Případní zájemci
o sjetí Cidliny najdou podrobnosti na
internetu zelviada.webnode.cz
Stavební práce na obnově struhy vedoucí přes luka za Cidlinou
od stavidla na Badrech a vytékající pod splavem v Sánech byly
zahájeny začátkem listopadu.
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Výkopové práce při pokládce kanalizace a zabudování jímek
byly ukončeny koncem října, ale při cestě na Dobšice pokračovaly
práce na výstavbě podtlakové stanice a čističky odpadních vod.

ROEVAC - Venkovní podtlakové systémy
Jednotlivé domy jsou připojeny na kanalizační síť pomocí sběrných
šachet, které jsou umístěny u každého domu. Šachty jsou vybaveny
podtlakovým ventilem s řídící jednotkou, které tvoří kanalizační
přípojku z domu a podtlakovou část kanalizace. Splaškové odpadní
vody odtékají z domu kanalizační přípojkou do sběrné jímky.
Po naplnění tohoto prostoru se ventil automaticky otevře a podtlak
odsaje odpadní vody z akumulačního prostoru do podtlakové
kanalizační sítě, ventil se následně automaticky uzavře (asi po 5 sec).
Cyklus se podle potřeby opakuje. Ventil využívá ke své práci rozdílu
tlaku, není tedy k práci ventilu elektrická energie.
SCHÉMA SYSTÉMU

odpadní
voda
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Řídící jednotka ROEVAC ® otevírá ventil ve chvíli, kdy hladina
vody ve sběrné jímce dosáhne max. výšky a uzavírá ventil ve chvíli,
kdy je odsáta veškerá voda ze sběrné jímky a je zajištěna dodávka
vzduchu do stokové sítě.
Sběrná šachta je typická oddělením prostoru pro umístění přepouš.
ventilu s řídící jednotkou od prostoru kde se akumulují odpadní
vody. Tím je zajištěna čistota, sucho a dobrá přístupnost obsluhy
k ventilu a řídící jednotce.

Kultura
Slavnostní rozsvícení Betlému se uskutečnilo 2. prosince u
sánského kostela sv. Ondřeje. Na zahájení adventu zazpívaly pí Dana
Uhrová a pí Martina Machůrková, děti ze školky přednesly koledy.
Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního stromu se konala na
místním hřišti 7. prosince. Zazpívaly děti z mateřské školy a všechny
obdržely dárky, pro dospělé zastupitelé obce připravili svařené víno.
Dříve narození byli pozváni 8. prosince do vyzdobené Myslivny
na Předvánoční posezení. Děti vedené učitelkami Ivanou Jedličkovou
a Ilonou Eliášovou zazpívaly koledy, zahrály na zvonky a předvedly
pohádku tahání veliké řepy. Zastupitelé obce zajistili pohoštění,
k tanci i poslechu hrála hudba pana Miloše Petráška.

Stále je udržována krásná
mikulášská tradice a tak
v předvečer sv. Mikuláše
chodila skupinka čertů,
andělů a Mikuláš po naší
vesnici nadělovat hodným
dětem a zlobivější trošku
postrašit, aby se polepšily.
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Zahájení adventu
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Mikulášská nadílka s čerty 7. prosince na místním hřišti.
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Předvánoční posezení s dříve narozenými 8. prosince v Myslivně
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Činnost TJ
Ve skončené podzimní sezoně ročníku 2012-2013 se umístilo
mužstvo dospělých na 13. místě se skóre 25:58 a 7 body.
Žáci si naopak vedou velmi dobře a v polovině soutěže jsou na
pěkném 3. místě se skóre 35:23 a mají 29 bodů.

V sobotu 15. prosince 2012 se uskutečnila v Myslivně výroční
členská schůze, na které byly vyhodnoceny výsledky práce TJ Sány
za uplynulé období. Schůze se zúčastnilo 40 členů.
Na Silvestra proběhl na místním hřišti již „tradiční fotbálek“ všech
věkových kategorií, kterým se každoročně uzavírá uplynulý rok.

V jarní části sezony vstoupí celek dospělých do bojů o záchranu
v soutěži a v opačné pozici budou žáci, kteří atakují přední příčky
tabulky.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
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Činnost hokejového mužstva Sány
Naše soutěž vstoupila do své druhé poloviny. V aktuálním
postavení v tabulce nám patří osmé místo, které v této pro nás
náročné soutěži není až tak špatné. Máme ještě velkou šanci na
zlepšení našeho umístění, protože na šesté místo nám schází pouhých
pět bodů.

Foto ze zápasu Sány - Brkouni

Velký dík za podporu mužstva patří našim fanouškům, kteří nás
i při neúspěších skvěle podporuji a fandí.
kapitán mužstva Honza Hanuš
Činnost SDH
Práce na přestavbě hasičské zbrojnice zdárně pokračovaly.

Podařilo se uskutečnit většinu prací: je hotova střecha i komín,
elektrické rozvody, byla vyměněna okna, nahozena i zateplena garáž
a zabudována automatická vrata. Zbývají dodělat fasády, vymalovat
a po stavebních pracích uklidit. Všichni za vykonanou práci zaslouží
poděkování.
Josef Skála starosta SDH Sány
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Činnost ČRS
Měsíc listopad jsme začali vybagrováním loviště na Nádrži
v Sánech, tak jak jsem avizoval v minulém čísle zpravodaje. Nového
loviště, si každý kdo procházel po hrázi Nádrže jistě všimnul. V září
tohoto roku se přesvědčíme o jeho funkčnosti, která, jak pevně
věříme, značně zefektivní a výrazně urychlí výlov na tomto rybníku.
Prosinec byl spojen s tvorbou termínů na vydávání nových
povolenek na rok 2013 a jednání ve věci MVE Žehuň.
V měsíci lednu byly odevzdány veškeré vydané povolenky a
zjištěn stav úlovků našich členů i rybářů s hostovacími povolenkami.
Za rok 2012 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem 156 ks
povolenek a uloveno následující množství ryb: 635 ks kapra, 70 ks
štiky, 32 ks sumce, 2 ks amura, 31 ks candáta, 80 ks lína, 44 ks
úhoře, 5 ks tlouště, 59 ks okouna a 24 ks cejna. Celková váha všech
ulovených ryb činila 2 026 kg o celkové ceně 212 931 Kč.
Naše organizace má v současné době na rybníku Badra
zakomorováno kapra K2 cca 2 000 ks a kapra K3 cca 850 ks.
Celková váha komorovaných ryb je cca 2 000 kg. Doufejme, že
letošní zima bude pro přezimování rybích obsádek příznivá a ztráty
budou minimální.
Důležitý termín, který by si měl každý rybář poznamenat do svého
kalendáře, je termín výroční členské schůze, která se bude konat
dne 9.3.2013 od 14:00 hodin v sále místního šenku v obci Dobšice.
Účast členů na této výroční schůzi je pro jednotu MO velmi důležitá!
Na závěr mého příspěvku bych rád poděkoval všem členům naší
rybářské organizace, ale i mnohým dalším, kteří se aktivně a ve svém
volném čase podílí svojí prací a energií na chodu rybářské organizace.
Vzhledem k tomu, že jsme ,,přežili“ konec světa, který měl dle
mayského kalendáře nastat 21. prosince 2012 mi dovolte, abych vám
jménem svým a jménem českého rybářského svazu MO Žehuň
popřál do Nového roku 2013 mnoho zdraví, lásky, ale i dobré nálady
a pohody, která je v dnešní nelehké době více než důležitá.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO
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Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři, v následujících řádcích bych vám chtěla přiblížit
co vše děti v MŠ prožívaly.
V měsíci listopadu jsme v odpoledních hodinách pozvali do školky
rodiče. Děti měly možnost společně s rodiči i prarodiči „uložit ježka
k zimnímu spánku.“ Vystřiženého ježečka polepovaly listím, které
si na vycházkách nasbíraly. Před touto činností jsme si s dětmi
společně prohlíželi obrázky ježků a jejich mláďat a děti se dozvěděly
nejdůležitější informace o tomto živočichovi.
Měsíc prosinec byl ve znamení příprav na veřejná vystoupení
a velkého těšení na Ježíška. První vystoupení dětí bylo při rozsvícení
Betlému ve zdejší obci. Velké poděkování patří rodičům, kteří své
děti ochotně na toto vystoupení přivedli.
Při mikulášské nadílce, která se konala na místním hřišti se u
některých dětí objevila malá obava z čerta. Děti však uměly velké
množství básniček i písniček, a tak čerta přesvědčily, že jsou šikovné
a učenlivé.
Na další nadílku
jela naše školka do
MŠ Jestřabí Lhota.
Společně s kamarády
měly děti možnost si
s čertem zacvičit
i zazpívat.
Foto je od učitelky
Ilony Eliášové
V sobotu 8. prosince se děti snažily potěšit svým vystoupením na
vánočním posezení dříve narozené.
Pohádku „O červené Karkulce“ v muzikálové podobě zahrály
starší děti na vánoční besídce ve třídě. Mladší děti se proměnily na
zajíčky a myslivce. Myslivci se při písničce o ně v zimě starali. Účast
hostů na vánoční besídce byla velká. Potlesk všech přítomných byl
pro děti i dospělé velkou odměnou.
Ivana Jedličková ředitelka školky
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Významná jubilea našich občanů v tomto roce:
03. ledna
pí Kopová Růžena
ul. 9. května
70 let
70 let
21. ledna
p. Procházka Josef
ul. Dobšická
26. února
p. Skala Josef
ul. Dobšická
80 let
08. března p. Surový Ladislav
ul. 9. května
80 let
24. března pí Dobřichovská Bohuslava ul. Dlouhá 75 let
08. dubna
p. Prokeš Jaroslav
ul. Družstevní 70 let
07. května p. Rosendorf Stanislav ul. 9. května
70 let
17. května pí Nováková Anna
ul. Dlouhá
85 let
20. května p. Šamša Zdeněk
ul. Dobšická
70 let
13. června pí Chovanová Anna
ul. Dlouhá
85 let
30. června pí Kocner Josef
ul. Dlouhá
75 let
05. července p. Kopa Jan
ul. 9. května
75 let
10. července pí Štěrbová Jindřiška ul. Dlouhá
75 let
06. září
p. Novotný Václav
ul. Bačovská
75 let
30. září
pí Vytlačilová Věra
ul. B. Němcové 80 let
92 let
22. října
pí Bartáková Miloslava ul. Dobšická
23. října
p. Lejsek Václav
ul. Krátká
80 let
05. prosince p. Pfeifer Stanislav
ul. B. Němcové 70 let
26. prosince p. Ouředník Václav
ul. Dlouhá
70 let
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost.
a mnoho elánu do dalších let.
Obyvatelé od října do konce roku 2012
Narození:
02. 11. Tadeáš Bydžovský
10. 12. Lenka Rýdlová

ul. Dlouhá čp. 187
čp. 167

Přistěhovali se: Mária Bednářová
ul. 9. května čp. 13
Lukáš Desenský
ul. Dobšická čp. 122
David Desenský
ul. Dobšická čp. 122
Stanislav Koníček
ul. Dobšická čp. 122
Lenka Koníčková
ul. Dobšická čp. 122
Petra Koníčková
ul. Dobšická čp. 122
Michaela Chramostová
ul. Brigádnická č.e.01
Odstěhovala se: Jaroslava Stojkovičová
ul. Dlouhá
čp. 115
Na konci roku 2012 bylo v Sánech přihlášeno 488 obyvatel..
Ivona Procházková matrikářka OU
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Zjednodušené autobusové jízdní řády do 14.12. 2013
Sány – Kolín (nádraží)

Kolín (nádraží) - Sány

04.43 hod., jezdí PO-PÁ
05.17 hod., jezdí PO-PÁ
05.58 hod., jezdí PO-PÁ
07.08 hod., jezdí PO-PÁ *
07.12 hod., jezdí PO-PÁ
08.03 hod., jezdí PO-PÁ
13.25 hod., jezdí PO-PÁ *
13.28 hod., jezdí PO-PÁ
15.58 hod., jezdí PO-PÁ přestup v J. Lhotě
16.23 hod., jezdí PO-PÁ *

Sány – Poděbrady (nádraží)

06.05 hod., jezdí PO-PÁ
06.40 hod., jezdí PO-PÁ
14.00 hod., jezdí PO-PÁ
14.40 hod., jezdí PO-PÁ
15.00 hod., jezdí PO-PÁ *
17.35 hod., jezdí PO-PÁ

* jede přes V. Osek

Poděbrady (nádraží) - Sány

04.59 hod. od školy, jezdí PO-PÁ
07.08 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
12.41 hod., od školy, jezdí PO-PÁ
15.09 hod., od školy, jezdí PO-PÁ

05.50 hod., jezdí PO-PÁ Opolánky
11.35 hod., jezdí PO-PÁ
14.17 hod., jezdí PO-PÁ
15.42 hod., jezdí PO-PÁ
17.45 hod., jezdí PO-PÁ
Sány – Městec Králové (náměstí), jezdí PO – PÁ
07.04 hod., 14.22 hod., 15.02 hod.
Městec Králové (náměstí) – Sány, jezdí PO – PÁ
04.45 hod., 05.25 hod., 12.55 hod.

Vlakový jízdní řád na rok 2013
Sány – Velký Osek
04.53 jede v prac. dny
06.21 jede v prac. dny
06.54 nejede 25.,26.XII., 1.I.
08.54 jede ve dnech volna
10.54 jede v prac. dny
12.54
14.54
16.54
18.54 nejede 24.,31.XII
21.26 nejede 24., 25., 31.XII.

Sány – Chlumec n.C.
05.08 jede v prac. dny
05.55 jede v prac. dny (Dobšice)
07.01 jede ve dnech volna
09.01 jede ve dnech volna
11.01
13.01
15.01
17.01 nejede 24.,31.XII
19.01 nejede 24., 25., 31.XII
20.57 nejede 24.,25., 31.XII.(Dobšice)
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O sánských farářích ze zapsaných vzpomínek
slečny Marie Jelínkové
Z druhé poloviny XIV. století známe několik sánských farářů
byli to: Jiřík, zemřel v roce 1358, Zdeněk z Libice 1358-1361, Licek,
dříve f. v Žehuni, zemřel 1361, Jan, klerik z Rokycan 1361, Petr do
1375, Johlin dříve f. v Bylanech 1375, Jan do 1395, Jan dříve farář
v Budiměřicích, 1397-1398, Jan dříve f. v Žitovlicích 1398, Ondřej
do r. 1403.
Jednu dobu kostel, který byl ze dřeva, byl přestavěn a postaven
z kamena i fara byla kamenná. V Sánech se fara poprvé připomíná
v registrech desátků papežských v roce 1352.
Podací právo vykonával v letech 1358 -75 klášter Hradišťský
(roku 1361 výjimka Neplach, opat kláštera Opatovického), v letech
1396-98 Beneš z Choustníka a 1414 Marie vdova po něm.
Za husitských válek fara zanikla, snad i kostel byl zbořen
a vypálen. Když se poměry v Čechách zase uklidnily, náležely Sány
k děkanství Kolínskému, od roku 1681 k faře ve Starém Kolíně,
potom k lokalii Ovčárské. V roce 1787 byla v Sánech zřízena lokalie,
jež byla v roce 1856 povýšená na faru.
Od té doby se ve vsi vystřídali tito faráři Klement Nedvídek
1787 † 1811 (byl to mnich ze zbořeného pražského karmelitánského
kláštera sv. Havla), Karel Nešpor 1811 - 1819, Petr Jakoubek 1820 †
1827, Josef Březina 1828 † 1850, zemřel při nákaze cholerové, která
si v Sánech vyžádala 35 obětí, Antonín Rudolf šlechtic z Ehrenwaldu
1850 † 1875, František Mašek 1876 - 1886, Jan Chlupáč 1887 - 1897,
František Kladiva 1897 - 1919, Bohumil Jakubu 1919 - 1929,
František Zetek † 1940, z Ohař dojížděl Jan Kabylka do r. 1942,
Jan Dočekal do r. 1950, z Libice dojížděl Václav Donát do r. 1952,
Judr. František Kopejsko do r. 1961, Rudolf Vošický do r. 1972,
Karel Šimek do r. 1975, od r. 1975 děkan Jaroslav Drábek.
V Sánech se narodil 22. října 1835 kněz-spisovatel Jan Herčík,
jenž byl v r. 1860 vysvěcen na kněze. Do r. 1867 byl jako kaplan ve
Starém Kolíně, pro plicní chorobu odešel do výslužby. Za peněžité
podpory J. Em. kardinála Schwarzenberga odejel do Itálie na léčení.
V Římě se setkal s papežem Piem IX. Zdraví se nezlepšilo a po
návratu domů 8. února 1869 zemřel. Za svého života vydal tiskem
několik modlitebních a vzdělávacích knih i překladů.
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Farář Antonín Rudolf šlechtic z Ehrenwaldu zemřel v r. 1875
a byl pochován do hrobky ustrojený jako rytíř. Protože byl hrob
v cestě a lidé po něm přecházeli, dal jej farář Zetek v roce 1930
vyjmout a přestěhovat hrobku ke zdi hřbitova.
Farář František Zetek konzistorní rada byl pochován na hřbitově
u kříže v r. 1940. Lidi v Sánech s ním byli velice spokojeni.
Původně byl hřbitov kolem kostela, od započetí přestavby kostela
v r. 1824 se tam přestalo pochovávat a byl zřízen hřbitov nový za vsí.
Po světové válce nepostačoval a byl roku 1922 rozšířen. Posvěcen byl
od faráře Bohumila Jakubů. Pole na hřbitov bylo zakoupeno od
Karla Kocnera.
V době, kdy řádila cholera (r.1850) byl ještě velký hřbitov u cesty
do Dobšic na poli Matěje Dvořáka, ale po letech byl zorán na pole.
Evangelický kostel v Opolanech byl postaven v roce 1893
za p. faráře Fikejze. Následovali další faráři Šustr do r. 1908,
Martínek do r. 1957, Miroslav Hejl do roku 1971. V roce 1992 ještě
pravidelně sloužila mše Marie Mikulová-Thulstrupová.
Pan farář Miroslav Hejl sloužil mši dokonce ještě v roce 2008
při výročí 115ti let vysvěcení kostela.
V době kdy byl v Sánech pan farář František Kladivo byly do
kostela zakoupeny dva oltáře svatého Jana a svaté Ludmily. Hlavní
oltář byl opraven a nabarven. Věřící se složili i na koberce a palmy.
V té době také byl na doporučení lékaře Placheckého zbourán
domek na místním hřbitově, kde bydleli hrobaři. Léta tam bydlel
Hrbek, po něm Růžička a ten měl šest dětí.
Po smrti Růžičky, nastoupil jako hrobař Jan Bubák, za války
pohřbíval Václav Čech, dále František Šantrůček, Bohumil Jehlička,
František Miškovský a Václav Jeřábek. Na hřbitově evangelickém
dělal hrobaře první Pilař, dále Erben, Míča, Miškovský, Jeřábek.
Z roku 1910 místa přifařená: Sány 556 k., 170 ak., 6 ž., 2 tř. šk.,
Opolánky 121 k., 98 ak., Opolany 359 k., 343 ak., 4 ž., 3 tř. šk.,
Oškobrh (Lustdorf) 94 k., 27 ak., Volárna 540 k., 49 ak., celkem
1670 k., 687 ak., 10 ž. Patron kníže Filip Arnošt HohenloheSchillingsfűrst. (k. - katolíků, ak. - aktivních, ž. - žáků)
Částečně doplněno z knihy „Posvátná místa království českého“
napsal Dr. Antonín Podlaha v r. 1910.

- 19 -

Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2013
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

17.01.2013 v 18.00 hod.
14.02.2013 v 18.00 hod.
14.03.2013 v 18.00 hod.
11.04.2013 v 18.00 hod.
09.05.2013 v 19.00 hod.
13.06.2013 v 19.00 hod.

Červenec – 11.07.2013 v 19.00 hod.
Srpen –
15.08.2013 v 19.00 hod.
Září –
12.09.2013 v 19.00 hod.
Říjen –
17.10.2013 v 19.00 hod.
Listopad – 14.11.2013 v 18.00 hod.
Prosinec – 19.12.2013 v 18.00 hod.

Dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích jsou zasedání zastupitelstva
obce veřejná a řídí se jednacím řádem zastupitelstva obce Sány.
Případné změny o čase nebo místě konání budou včas oznámeny.
Sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2013 v obci Sány.

Poplatek za prvního psa je 50 Kč a za každého dalšího 100 Kč.
Poplatky můžete hradit od 1. února na Obecním úřadě v Sánech.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk
a.s. rozhodlo s platností od 4.12.2012, že cena vodného a stočného
zůstane na stejné úrovni jako v roce 2012: vodné 33,17 Kč/m3,
stočné 32,60 Kč/m3 (k cenám bude účtována zákonná výše DPH).

Sánský zpravodaj - místní občasník
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