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Kostel sv. Ondřeje postavený v letech 1824 - 1828

Podle vyprávění, stál v dávných dobách v Sánech kostel dřevěný.
Teprve později byl postaven kostel kamenný, a tento gotický kostel
byl uváděn jako farní v roce 1352, zbořen roku 1824, nový větší byl
postaven a zasvěcen svatému Ondřeji. Kostel byl postaven empírový,
jednolodní, obdélníkový, obrácený k západu, s hranolovitou věží nad
východním průčelím, kde vrcholí empírový trojúhelníkový štít.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
dovolte, abych vás všechny pozdravil, jako již tradičně, při
vydání dalšího čísla našeho oblíbeného obecního zpravodaje.
Přichází opět jaro, pro většinu z nás nejkrásnější období roku.
Příroda se probouzí, rozkvétá a slunce nám stále více ukazuje svou
sílu. Věřím, že dobrou náladu nám nezkazí ani dění na naší nejvyšší
politické scéně. Mnoho lidí je jistě rozladěno z toho, co pro nás
připravuje naše vláda ohledně všemožných úsporných opatření.
Úspory se týkají především obyčejných lidí a na druhé straně
se někdy trochu nesmyslně rozhazuje, což se denně dozvídáme
ze sdělovacích prostředků. Není divu, že je plno lidí naštvaných.
Ale věnujme se raději dění v naší obci.
Jak jste si všichni jistě všimli, v minulých dnech bylo již naplno
zahájeno budování kanalizace a ČOV v naší obci. Bylo zahájeno
pokládání hlavních řadů s odbočeními k jednotlivým nemovitostem.
Po vybudování hlavních řadů bude následovat budování přípojek
k jednotlivým nemovitostem cca koncem léta. Je mi líto, že z důvodu
výstavby vznikají některým občanům komplikace s dopravou, ale
věřím, že práce půjdou rychle a tyto problémy odezní.
Dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Na základě žádosti jsme získali dotaci z programu FROM
Středočeského kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši
468 tisíc korun. V současné době je zpracovávána projektová
dokumentace a následně bude započato s pracemi.
Další dotace
Již od podzimu máme podánu žádost o dotaci na „Revitalizaci Staré
Cidliny“. Zatím nebylo o přidělování dotací z tohoto programu
rozhodnuto a rozhodnutí je stále odkládáno. Dále máme podánu
žádost o dotaci na rekonstrukci č.p. 9 (bývalá Havelkova hospoda)
a o dotaci na zateplení budovy č.p. 58 ( bývalá škola). Na rozhodnutí
čekáme.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití jarních
měsíců a prosím o trochu shovívavosti při případných problémech
vznikajících při budování kanalizace.
S přáním lepších zítřků!!!
Ing. Václav Macura - starosta obce
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Zprávy z okolí
Šestý ročník Novoročního pochodu pořádala obec Opolany
od OU Opolanech k cíli v restauraci v Opolánkách. I přes nepřízeň
počasí se zúčastnilo přibližně padesát účastníků.
Charita Znojmo pořádala do 14. ledna ve spolupráci s Obcí
Dobšice Tříkrálovou sbírku na podporu postižených.
Masopust v Opolánkách pořádal místní Sbor dobrovolných
hasičů v sobotu 3. března. Od hospůdky U Nollů se vydal rej masek
za doprovodu dechovky Blaťanky po vesnici.

V Žehuni se konal masopustní rej také 3. března. Po 33 letech se
v obci obnovil masopust, se Suchdolankou obešlo obec asi 50 masek.
S dechovkou Kolíňankou se v Dobšicích za všeobecného veselí
vydal průvod masek 10. března na obchůzku po obci.
Obecní úřad ve spolupráci s Dance Hall Opolany pořádaly dětský
maškarní karneval 10. března v kulturním domě v Opolanech.
Tradiční dětský karneval s klaunkou Modřinkou byl pořádán
v sále Dobšického šenku 11. března, o hudbu se postaral DJ Víťa.
Ochotníci z Opočnice sehráli v sobotu 24. března v sále hostince
U Českého lva pohádku „Byl jednou jeden král“ a následoval dětský
maškarní ples.
Divadelní spolek Vojan z Libice n.C. sehrál 31. března v místním
kulturním domě hru „Poslední mise“, z podkladů o životě biskupa
Vojtěcha Slavníkovce.
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První sraz hasičů kolínska a nymburska v Dobšicích (oslava 125
let SDH v Dobšicích) se bude konat 26. května na hřišti s bohatým
programem od 13.00 hod., zahraje Suchdolanka a večer Tetovanka.
Pozvání na oslavy výročí v Žehuni.

Zprávy z naší obce
Občanské sdružení Diakonie Broumov i Obec Sány děkuje
občanům za věci přinesené na OU při sbírce použitého ošacení,
která se konala do konce února.
Na veřejně prospěšné práce po obci byli vybráni: Andresová
Blanka, Rezek Patrik a Němečková Marta.

Kultura
Jednodenní autobusový zájezd za zimními sporty nebo jen .
procházkou v zimní krajině pořádala Obec Sány dne 28. ledna
do Vrchlabí na Kněžický vrch.
Do divadla Kalich v Praze uspořádala Obec Sány zájezd
2. března na muzikál Robin Hood. Krásný kulturní zážitek si
nenechalo ujít 52 sánských diváků.
Ples obcí se konal 17. března ve společenském domě „Beseda“
na Hradčanech. K tanci a poslechu hrála kapela LARGO. Přeprava
tanečníků tam i zpět byla zajištěna autobusem.
Plánované akce:
Staročeské máje se budou v Sánech konat 12. května. Večerní .
zábava bude jako obvykle na místním hřišti. Všichni jsou zváni!
Vítání občánků a rozloučení s předškoláky proběhne o pouti
v neděli 10. června v obřadní místnosti OU.
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Činnost TJ
Do jarních bojů vstoupili naši dva fotbaloví zástupci
TJ Sány
s těmito výsledky: muži v prvním kole porazili Sloveč
na jeho hřišti 3:2, dále doma zvítězili vysoko 9:1 nad
Libicí a o týden později prohráli v Dymokurech 3:2.
V jarní tabulce jsou dospělí na prvním místě s 37 body
a skóre 53:23. Žáci začali dvěmi porážkami, a to v Křinci
3:2 a poté doma s Všechlapy 4:1. Celkově jsou žáci na
šestém místě s 16 body a skóre 35:32. Doufám, že s postupem času
budou výsledky čím dál lepší a umístění, které je v současné době,
by znamenalo na konci sezóny postup mužů do třetí třídy. Věřím, že
i v případě žáků dojde ke zlepšení a dočkáme se nějakých vítězství.
Libor Pelikán předseda TJ Sány
Činnost SDH
Výroční valná hromada se konala v Myslivně dne 21. ledna.
Vyznamenání „Za věrnost“ u sboru za 10 let obdržely Hedvika
Skálová a Lucie Třešňáková. Schůze se zúčastnilo včetně hostů
48 osob a bylo přijato 10 nových členů, tím celkem překročil počet
hasičů a hasiček poprvé v historii v Sánech padesát členů (19 žen
a 34 mužů, celkem 53).
Výjezd na pokácení
nebezpečně nakloněných
stromů nad hřbitov se konal
25. února s pomocí
automobilové plošiny.
Při kácení stromů a úklidu
pracovalo 7 členů sboru.

- 5 - Josef Skála starosta SDH Sány

Činnost hokejového mužstva Sány
Je konec sezóny a naše postavení v závěrečném zúčtovaní soutěže
není až takové, jak jsme si přáli. I přesto, jako úplný nováček
soutěže jsme nezůstali na posledním desátém místě. Pomýšleli jsme
výš, ale i osmá příčka v tabulce nás o to více motivuje na lepší
umístění v příští sezóně. Náš velký dík patří všem našim úžasným
fanouškům, naší obci a sponzorům, bez kterých bychom nemohli
fungovat, jako doposud.
Naši sponzoři: Obec Sány, Aleš Bulíček, Mirek Hyka, Petr Tůma.
Poděbradský pohár - sezóna 2011/2012

(Výsledková tabulka v příloze.)

kapitán mužstva Jan Hanuš
Činnost ČRS
Členská výroční schůze MO-ČRS Žehuň se konala 10. března
v sále Dobšického šenku.
Zpráva o činnosti ČRS MO Žehuň za rok 2011
Na začátku roku 2011 bylo v naší organizaci registrováno .
145 stálých členů. Každý rok přijmeme několik nových členů, ale
několik jich odchází z důvodu změny bydliště, zdravotních důvodů
či v nejhorším případě úmrtím. Ale dostaňme se již k činnosti naší
organizace v roce 2011.
-6-

Na začátku roku jsme zhotovili a následně nainstalovali
železnou konstrukci na Nádrži v Sánech. Do této konstrukce budou
vždy v květnu osazeny odchovné bedny sloužící k odchovu plůdku
štiky, atd. Za rok 2011 jsme zde odchovali 6 000 ks štiky a v tomto
roce by to mělo být až 30 000 ks.
V měsíci dubnu se konal výlov Sánského ramene, kde byly
zakomorované ryby na rok 2011. Sloveno a následně vysazeno
na revír bylo 650 ks kapra, 80 ks amura a cca 1 000 ks bílé ryby.
Kromě vlastní produkce ryb, jsme provedli nákup ryb od již
prověřených dodavatelů. Bylo zakoupeno 1000 ks lína, 9 000 ks
úhořího monté, 2 000 ks ostroretky, 750 ks kapra a 500 ks candáta.
Hodnota všech druhů ryb, které se nasadily za rok 2011, činila
150 000 Kč. V červenci jsme zakoupili 42q ječmene, který slouží
ke krmení ryb chovaných ve vlastních rybochovných zařízeních.
Od měsíce srpna jsme se neustále setkávali s problémy týkající
se minimálního průtoku vody přes jez na Klapce, které způsobila
MVE, která veškerou vodu spotřebovávala a rybářská veřejnost
byla touto skutečností velmi pobouřena. Ani po jednání s rybářstvím
Chlumec nad Cidlinou nebyla sjednána náprava, a tak byl tento
problém postoupen kompetentní státní správě, která tuto situaci
bude řešit nejspíše i v roce 2012. Věříme, že tento stav se již nebude
opakovat a my jako rybáři budeme moci své rybářské právo
vykonávat v plném rozsahu našeho revíru.
V září se konal výlov Nádrže v Sánech. Sloveno bylo 800 ks
kapra, 200 ks amura a 50 ks štiky. Tyto ryby byly přes zimní měsíce
komorovány na Sánském rameni a budou sloužit jako násada do
revíru na tento rok.
Koncem listopadu jsme zakoupili odchovný žlab k již
zmíněnému zařízení na odchov štiky, atd. Tento žlab, který jsme
zrekonstruovali, bude od tohoto roku sloužit k odchovu plůdku
štiky, amura a mníka.
Za rok 2011 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem 176 ks
povolenek a uloveno následující množství ryb: 578 ks kapra, 51 ks
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štiky, 5 ks sumce, 1 ks amura, 5 ks candáta, 34 ks lína, 69 ks úhoře,
8 ks tlouště, 15 ks okouna a 12 ks cejna. Celková váha všech
ulovených ryb činila 2 186 kg o celkové ceně 191 801 Kč.
Rybářská stráž provedla za rok 2011 celkem 39 kontrol
a neshledala žádné závažné prohřešky proti rybářskému řádu.
Na závěr musím všem našim členům poděkovat za ukázněné
chování při výkonu rybářského práva a pevně věřím, že tak tomu
bude i v tomto roce. Do nové rybářské sezóny mi dovolte popřát
Vám mnoho rybářských zážitků i úlovků. Petrův zdar!
Ing. Ondřej Jedlička - hospodář MO Žehuň
Mateřská škola Sány
Rok 2012 začal v MŠ Sány ve znamení velkých změn. Děti
dostaly od zastupitelů obce Sány velký dárek v podobě nové
umývárny a sociálního zařízení. V umývárně se provedla výměna
obkladů, dlažby, umyvadel. Navýšil se i počet umyvadel.

Díky této krásné změně a ochotě pana starosty Ing. Václava Macury,
který vše zařídil a podal žádost na Krajský úřad Středočeského
kraje, Odbor školství a sportu Praha 5, může dojít i k navýšení
kapacity MŠ Sány, z počtu 25 dětí na 28 dětí.
Rodičům dětí, kteří bydlí v obci Sány a budou chtít zapsat své dítě
do MŠ můžeme zaručit přijetí dětí. Zápis do MŠ Sány se bude konat
ve středu 25. dubna 2012 od 10.30 hod do 17 hod. v mateřské škole.
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Nyní ještě pár informací ze života v MŠ. Jarní měsíce lákají děti
k jízdě na kolech a koloběžkách. Děti se stávají účastníky silničního
provozu, a proto byla do MŠ pozvána tisková mluvčí policie ČR v
Nymburce a jeden policista z tohoto oddělení. Dětem zajímavým
vyprávěním předali informace o chování na vozovce a o dopravních
značkách. Děti také na vlastní oči viděly uniformu policisty a jeho
vybavení - obušek, pouta, pouzdro se služební zbraní, reflexní vestu.
Velikonoční výlet do skanzenu Přerov nad Labem nám částečně
narušilo špatné počasí a nemocnost dětí.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Děti, které jely na výlet viděly starodávné domky s dřívějším .
vybavením a různě zdobená velikonoční vajíčka. Ze skanzenu jsme
si přivezli zajímavou velikonoční koledu a hodně zážitků.
Více sluníčka a úsměv na tvářích .
přeje všem občanům za MŠ Sány Ivana Jedličková
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Činnost v kostele sv. Ondřeje

Mše svaté se konají každou sobotu od 17:00 hod.
Mše slouží p. farář Mgr. Cyril Solčáni.

Dne 13. ledna se konal v našem kostele pohřební obřad
pana Miroslava Vokála MVDr., který pokračoval průvodem na
místní hřbitov s uložením rakve do hrobky.

Obyvatelé
Narození:
11. 3. Nora Mikulková

ul. Bačovská

čp. 127

Petra Vyklátilová
Jana Hliněná
Anna Hliněná
Libor Hliněný
Veronika Provazníková
Jakub Bydžovský

ul. 9. května
ul. Jana Čapka
ul. Jana Čapka
ul. Jana Čapka
ul. Dlouhá
ul. Dlouhá

čp. 22
čp. 280
čp. 280
čp. 280
čp. 185
čp. 187

Přistěhovali se:

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany
9. 1. p. MVDr. Miroslav Vokál
28. 3. p. Jaroslav Šamša

ul. Krátká čp. 24
ul. 9. května čp. 32

ve věku 85 let
ve věku 55 let

Ivona Procházková matrikářka OU
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Kostel v Sánech byl postaven snad už v XI. století
(Zapsal Čeněk Příhoda v minulosti řídící učitel v Sánech)

Podle vyprávění sl. Marie Jelínkové stál v dávných dobách
v Sánech kostel dřevěný.
(Písemně doložený dřevěný kostel byl v Žíželicích již v roce 1052.)

Teprve později byl postaven kostel kamenný a tento gotický
kostel byl uváděn jako farní v roce 1352. (Uměl. památky Čech)
Prvním farářem za doby Josefínské byl klášterník, důstojný pán
Nešpor. Bydlel v čp. 39 u Matějků, dokud nebyla dostavěna fara.
O sánské faře je zmínka za Karla IV. v roce 1353. (Viz Dějiny
Palackého). V kronice farní se praví, že stávala mimo ves Sány.
V době husitské přilnulo obyvatelstvo k víře podobojí a tak
zůstalo až do bitvy na Bílé Hoře roku 1620. Po rekatolizaci lidu
nedostatkem katolických kněží přisluhovali v Sánech k duchovní
potřebě faráři ze Žehuně a později ze Starého Kolína. Služby boží
se konaly 3krát až 4krát do roka.
V době Českých bratří prý bývala též v Sánech Jednota bratrská.
Obrazy výtečníků bratrstva byly namalovány na zídce chóru kol
dokola v kostele a to tak živými barvami, že i po zabílení se znovu
objevovaly. Z toho důvodu žádal pan farář Jakoubek, aby byl kostel
zbořen. Žádosti jeho bylo vyhověno. Ale kostel byl stavěn tak pevně,
že byli zedníci nuceni nejprve zdi podkopat, pak je strhnout a potom
teprve rozbíjet, neboť nemohli odtrhnout malty od kamene.
Starý kostel byl zbořen roku 1824, nový větší postaven a zasvěcen
Sv. Ondřeji. Farář Jakoubek sloužil mši svatou u Vokounů neb u
Matějků v čp. 39. zemřel při bourání znamenité památky († 1827),
o jejíž vyhubení se přičinil, nového kostela se nedočkav. Ten byl
dostavěn rok potom.
Kostel byl postaven empírový, jednolodní, obdélníkový, se
segmentem uzavřeným presbytářem, obrácený k západu s hranol.
věží nad východním průčelím. Bosovanému hlavnímu průčelí
vrcholí empírový trojúhelníkový štít. Zařízení pseudorenesanční,
z let 1900-07, s obrazy „Umučení Sv. Ondřeje“ a „Sv. Prokop“ od
V. Markovského z r. 1826. Na klenbě byl namalován obraz
„Sv. Ondřej“ H. Vysekalem.
Zdroj z Pamětní knihy obce Sány, Farní kroniky ad.
Pokračování příště.
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Informace pro občany
Svoz domovního odpadu v obci Sány:
Letní svoz od 21.05. 2012 - každý lichý týden v úterý.
Zimní svoz od 8.10. 2012 - každý týden v úterý.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad bude odvezen dne 26.5. 2012.
Další informace o času a místě, nebo změny budou včas oznámeny.
Zastupitelé obce Sány se rozhodli oficiálně pojmenovat ulici
spojující ulici Dlouhou s ulicí 9. května ulicí „Brigádnická“.
Upozornění: Podle zákona 133/86 Sb., § 5 odst. 2, právnické
a podnikající osoby nesmí vypalovat porosty. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, případně ji zakázat. Za nelegální plošné vypalování
starých travin hrozí pokuta do výše 25 tis. korun, v případě
právnických osob se může pokuta vyšplhat až do výše půl milionu.
Hrozba pokut není bezdůvodná, každým rokem uhoří několik
především starších osob, které rozběhlý požár nezvládnou a také
tyto požáry způsobí značné škody.
Námět na rodinné výlety: Hrady a zámky se otevřely prvním
návštěvníkům 31. března, vybízejí na výlety po české krajině
a za naší historií.
Polabské farmářské trhy: .
Nymburk - Náměstí Přemyslovců každý čtvrtek 9-16 hod.
Poděbrady - Jiřího náměstí, každý pátek 9-16 hod.
Libice n.C. - ul. Opolanská od soboty 31. března.
Jsou nabízeny výpěstky a produkty našich
farmářů a výrobců, které při cestě na Váš
stůl nebyly přepravovány tisíce kilometrů,
ale vyrostly či byly vyprodukovány v naší zemi.
Nákupem podpoříte naše malovýrobce a získáte čerstvé potraviny.
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