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Muzeum Keltů
tohoto díla, které zaměstnávalo mnoho obyvatel z okolí.
V roce 1894 podnik vyhořel, ale
již roku 1895 byl znovu provoz
obnoven. Ke zbourání cukrovaru došlo v roce 1933, protože
zbankrotoval.
V katastru obce bylo
v roce 1899 objeveno rozsáhlé
keltské pohřebiště. Na podkladě těchto nálezů bylo v roce
2008
slavnostně
otevřeno
Muzeum Keltů. Vzniklo na
základě archeologického výzkumu prováděného v letech
1899 – 1927 zakladatelem
Polabského muzea v Poděbradech Janem Hellichem. Na
pohřebišti dlouhém téměř
300 m bylo nalezeno 27 hrobů,
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Evangelický kostel

Cyklisticko-turistické odpočívadlo

jejichž stáří se odhaduje na 4. a 3. stol. př. n. l.
- tzv. doba laténská. Jsou zde vystaveny originály
různých předmětů běžné denní potřeby, jako jsou
náramky, nádoby, zbraně a jiné. Seznámíte se:
světem žen, světem mužů, pohřebními zvyklostmi
a základními zemědělskými činnostmi. Součástí
prohlídky je krátký výukový ﬁlm s názvem: “ Ze
života Keltské osady“. Expozice je určena nejen
místním, ale zejména školám i ostatní široké veřejnosti. Muzeum se nachází v budově obecního
úřadu a jeho součástí je i místní knihovna a kulturněturistické informační centrum.
Náves zdobí dva památníky. Starší pocházející z r. 1867 je pomník sv. Petra a Pavla (tzv.,,Boží
muka“). V roce 2007 byl zrekonstruován a tvoří
důstojný symbol na místní návsi. Mladší věnovala
obec v r.1948 památce padlých občanů v první
a druhé světové válce.
Dobšice se mohou pochlubit i několika
významnými rodáky. Dne 13. Dubna 1840 se zde
narodil pěvec Josef Navrátil-Ratili, vynikající
český tenorista, který působil v Národním divadle
a později založil Národní operu v Gruzii. Jeho
rodný dům čp. 16 byl opraven a je ve vlastnictví
obce. Dalšími rodáky jsou automobiloví závodníci
Jiří a Zdeněk Pohlové. Zdeněk jezdil ve třicátých
letech na bugatce a vyhrál závod Zlatá přilba.
Ze současnosti je známý cyklokrosový závodník
Václav Ježek. Nyní je reprezentantem ČR a žije
Pomník sv. Petra a Pavla
v Mladé Boleslavi.
V obci prosperuje hostinec zvaný Dobšický šenk, který byl vybudován v roce 1979. Jeho kulturní sál
má kapacitu 150 míst a je využíván k pořádání různých kulturních akcí.
V obci působí občanské sdružení Dobšané, které sdružuje nejen místně působící organizace, ale
i různé spolky z okolních obcí. Mezi místní patří zejména Dobrovolní hasiči, Přátelé dobré zábavy, břišní
tanečnice – Dobšické Venuše, Klub zoufalých turistů a hudební skupina Cidlinka. Díky těmto spolkům
lze v obci realizovat různé projekty, na které o.s. Dobšané získává granty. Podílejí se i na pořádání karnevalů, posvícení, silvestra, a zejména na organizaci poutě, která je vždy pojata jako keltské slavnosti,
sraz rodáků a sraz Dobšic z celé ČR.
V obci je vybudováno cykloturistické odpočívadlo s naučnými tabulemi o okolních přírodních zajímavostech – vrch Oškobrh a Žehuňský rybník.
Další zajímavostí se stane právě budované dětské hřiště a skanzen ve stylu keltského oppida. Dvě hřiště, upravené na kopanou a tenis, se v současnosti využívají pouze rekreačně.
Pěkné životní prostředí umocňuje zeleň, vysázená po celé vsi a řeka Cidlina, která zde tvoří několik
slepých ramen s pěknými meandry. Okolí řeky je bohaté na různé druhy rostlin a živočichů. Dobšice jsou
vstupní branou k chráněnému území Natura 2000 – Žehuňský rybník.
www.obcecr.cz/dobsice

CHOŤÁNKY

Ústí Cidliny do Labe

Zvonice

Ves Choťánky (dříve Chotětice) patřila původně k nejbližšímu zázemí slavníkovského a později vršoveckého hradiště v Libici nad Cidlinou. Výslovně jsou Choťánky zmiňovány v roce 1345 jako součást
poděbradského panství. Zdejší tvrz se stala sídlem manů poděbradského hradu. Zanikla pravděpodobně
při obléhání Poděbrad husity roku 1426 a přezdívalo se jí Kočičí hrádek. Proto se ve znaku objevuje tvrz
s kočkou.
Historickou památkou je zvonička postavená v roce 1882. Vedle zvoničky se nachází pomník
padlým v 1. světové válce. Budova bývalé školy, postavená v roce 1906, funguje v současné době jako restaurace a ubytovna pod názvem „Restaurace U Ámose“. V centru obce je malé hřiště pro děti. Příjemné
prostředí pro relaxaci je z Choťánek k soutoku Labe s Cidlinou a do Poděbrad kolem golfového hřiště.
www.chotanky.cz
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Obec leží na březích řeky Cidliny v nadmořské výšce 195 m n.m. pod kopcem Oškobrh
(285 m n.m.). Obec se skládá ze čtyř částí: Opolany,
Kanín, Opolánky a Oškobrh. K 1.1.2008 měla obec
celkem 838 obyvatel. Z toho Opolany 428, Kanín
187, Opolánky 162, Oškobrh 61. Průměrný věk
občanů je 43 let.
Nejnižší nadmořská výška je v Kaníně 190 m
n. m. a nejvyšší nad obcí Oškobrh 250 m.n.m.
Vrchol kopce Oškobrh o nadmořské výšce 285 m
n.m. leží v katastru obce Odřepsy. V okolí obce
jsou smíšené a borové lesy. Katastrální území
má výměru 1226 ha a leží v povodí řeky Cidliny
a částečně Mrliny. Území protíná na dvou místech
železniční trať Nymburk - Kolín a Velký Osek
- Hradec Králové. Přes katastrální území Kanín
byla v roce 2006 dokončena stavba dálnice D11
do Hradce Králové, dostavěná část byla předána
k užívání 20. 12. 2006.
První zmínka o obci se datuje u letopočtu
1228. Zápis zní: „... v majetku kláštera sv. Jiří na
hradě pražském nalézají se také obce : Libice,
Kanín, Opolely - dnes Opolany, Osek a Oldříš“.
V držení kláštera byly tyto vsi až do roku 1420. Po
válce husitské r.1437 zastavil císař Zikmund tyto
obce králi Jiřímu z Poděbrad a tak byly připojeny
k panství poděbradskému.
V roce 1487 byly obce Kanín, Opolany a Sány
z důvodů přesně neznámých postoupeny panství
kolínskému, u kteréhož potom zůstaly až do dob
novějších.

Dominantu Opolan tvoří
opravený evangelický kostel
postavený v roce 1893. V obci
je rovněž evangelický hřbitov
založený v roce 1899, který byl
pro jednotnou úpravu hrobů
prohlášený v roce 1989 za národní kulturní památku.
V současné době má
obec schválený územní plán,
podle kterého jsou v obci vymezena místa pro novou výstavbu
rodinných domků. Současně
se upravuje dokumentace pro
vybudování kanalizace a zpracovává se dokumentace pro
vodovod, který je potřeba hlavně v části Oškobrh a Opolánky.
Dopravní spojení je autobusem
z Poděbrad směr Žehuň, z Kolí- Dětské hřiště v Opolánkách
na směr Opolany a vlakem do
zastávky v Opolánkách (zastávka se jmenuje Sány) na trati Velký Osek - Hradec Králové.
Z turistického hlediska jsou naše obce zajímavé také možností provozování cykloturistiky vzhledem k poměrně kvalitním asfaltovým komunikacím. V loňském roce byla vybudována část cyklostezek,
které vedou katastrem našich obcí. Krajem protéká řeka Cidlina a v nejbližším okolí našich obcí se nacházejí „houbařské“ smíšené a borové lesy.
www.opolany.cz

Kostel sv. Vavřince

před budovou Muzea v Praze,
čtyři sochy v kapli na Sychrově,
busty císaře Františka Josefa I.
a kardinála Harracha, sochu
krále Jana Lucemburského,
sochu jezdecké skupiny krále
Jana, sochu Rudolfa Habsburského a další.
V současnosti je Pátek
členem Svazku obcí Cidlina
a mikroregionu Poděbradské
Polabí.
Svým
obyvatelům
poskytuje mateřskou školu,
obecní úřad, veřejnou knihovnu, požární zbrojnici, která ke
120. výročí založení hasičského
spolku oblékla nový kabát
a získala i modernější vnitřní
vybavení, autobusové spojení
s okolními městy, hřbitov, fotbalové hřiště, dětský koutek Lazarův mlýn
s klouzačkou a prolézačkami,
obchody s potravinami i spotřebním zbožím, hospůdku na hřišti a hostinec na návsi.
Na území působí několik organizací a spolků. O seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou již
15 let pečuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. O zraněná zvířátka se odborně stará Záchranná
stanice pro ohrožené handicapované živočichy, jež zde působí již od roku 1984. K dalším aktivně činným
spolkům patří také Sbor dobrovolných hasičů, myslivci, rybáři a fotbalový klub.
Ze společenských akcí se zde pravidelně odehrává např. Den dětí, mikulášská nadílka, dětský karneval, vítání občánků, vánoční besídka, sraz velorexů či fotbalová utkání. Informace o aktuálním dění se
lidé mohou dočíst v pravidelně vycházejícím Páteckém plátku.
Při návštěvě této malebné polabské vesnice turisty jistě potěší žabí koncert rybníka Hliňák nebo
prohlídka hydro elektrárny Nové Mlýny, ke které vede cesta kolem rybářské a myslivecké chaty na samém
okraji vsi.
www.obecpatek.cz

SÁNY
Obec Sány náleží mezi nejstarší osady na Poděbradsku.
Nachází se v Polabské nížině
9 kilometrů východně od Poděbrad v nadmořské výšce 196 m
n. m. To ji řadí k nejteplejším
místům v republice s nejstabilnějším počasím.
Přestože archeologické
objevy dokazují bohatý život,
na dějiště historické vstupuje
obec teprve ve 14. století. Kostel sv. Ondřeje s hranolovitou
věží nad východním průčelím.
Ve věži jsou dva velké zvony
první z r. 1551, druhý z r. 1573
a později přibyl zvon třetí
malý umíráček v r. 1898, ten
byl během I. světové války sňat
a upotřeben na válečné účely,

OVČÁRY
První písemný doklad o existenci obce Ovčáry je z roku 1273.
Ovčáry patřily ke klášteru Strahovskému , v roce 1436 byly
připojeny k panství Kolínskému, které bylo později spojeno
s panstvím Poděbradským.
Největší rozmach obce
nastal za správcovství rytíře
Horského. Nejstarší zachovanou stavbou byl až do r. 1906
farní kostel sv. Jakuba Většího,
který byl původně stavbou
gotickou ze 13. století. V roce
1906 byl starý kostel zbořen
a na jeho místě byl v roce 1908
zásluhou nového patrona,
houslového
virtuoza
Jana
Kubelíka, postaven nový. Při
hradební zdi kostela se nachází hrobka Františka Xaveria

Kostel sv. Jakuba Většího

Horského, který zúrodnil zdejší kraj, založil vinice
a jeho zásluhou je, že okolí kolínské bylo nejpokrokovější krajinou v oblasti hospodářské. Za své
zásluhy o zemědělství obdržel r. 1863 šlechtický
titul, byl povýšen do dědičného rytířského stavu. V chatové oblasti Mlýnek byl až donedávna
historický vodní mlýn. Další památnou budovou
je místní škola, postavená r. 1780. I ta postupem
doby doznala několika změn. Do této školy chodil
v letech 1857 – 61 král českých básníků Jaroslav
Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída. Za zmínku
stojí dále křížek z roku 1868 a dvůr Františkov, vystavěný roku 1864 rytířem Horským, který později
sloužil pro potřeby zemědělského družstva.
Obec Ovčáry se výrazně změnila díky výstavbě velké průmyslové zóny západně od Ovčár
a dnes představuje moderní vesnici s řadou
možností pro podnikání. Občané mají k dispozici
kulturní místnost, Místní informační centrum s knihovnou, základní a mateřskou školu, služby (pedikúru, dovážku obědů), prodejnu s potravinami,
pohostinství, autobusovou zastávku, hřbitov.
Společenský život utvářejí společenské
akce, jako například Ovčárecké slavnosti v roce
2008 u příležitosti udělení znaku obci Ovčáry,
dále Staročeské máje, vítání občánků, dětský den,
velikonoční výstava, drakiáda, tříkrálový pochod,
vánoční koncert, různé přednášky, besedy, výlety
a vycházky, fotbalová utkání či vánoční turnaj ve
stolním tenise. Novou tradicí se stalo pořádání Křížek s hrobkou
humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.
Milovníci pohybových aktivit se mohou realizovat v FC Ovčáry s oddílem kopané, který se pravidelně zúčastňuje soutěží mládeže, dorostu a dospělých a v TJ Ovčáry, kde se zúčastňují nácviku na slety
a pořádají různé soutěže. Kromě velkého fotbalového hřiště, jež bývá využíváno i k různým sportovním
a společenským akcím, je v obci k dispozici dětské hřiště včetně sociálního zázemí a tělocvična základní
školy. Z nedalekého návrší Horka je nádherná vyhlídka do kraje, na východ na Železné Hory a na sever
na Krkonoše.
www.ovcary-obec.cz

PÁTEK

CHOŤOVICE

Kostel Narození Panny Marie

Bohuslava Jandy a Josefa Kamila Böhma. Bohuslav Janda se
narodil 1. května 1831 a zemřel
25. září 1875. Vystudoval gymnázium a práva v Praze a záhy
se začal věnovat literární a překladatelské činnosti. Překládal
z polštiny, ruštiny i francouzštiny, psal básně, historické novely, které vycházely v Pražských
novinách, Obrazech ze života
či Zlatých klasech a přispíval do
almanachu Máj.
Sochař Josef Kamil Böhm
žil mezi lety 1828 až 1862.
Podle předlohy Josefa Fuhricha vytesal sochu sv. Václava,
která je umístěna na prvním
levém pilíři Karlova mostu.
Vytvořil také sochu ležícího lva
v městských sadech Na Poříčí

OPOLANY
Obec, rozdělená řekou Cidlinou na části Libněves a Dobšice
leží na okraji Polabské nížiny
v nadmořské výšce 200 m. Na
katastrálním území 667 ha je
trvale hlášeno k pobytu 192
obyvatel.
První zmínka o obci
pochází z roku 1374. Pověst
praví, že vesnice získala
své jméno po svém prvním
obyvateli Dobeši. Počátkem
15. století stávala v Dobšicích
tvrz, kterou vlastnil Jan Kojata
ze Zásady a od roku 1430 Jan
z Hostic. Dodnes se v těchto
místech říká na Zámečku.
V roce 1837 postavil velkoobchodník Herz na pozemcích
chlumeckého velkostatku cukrovar. Dochovaly se fotograﬁe

Žehuňský rybník

Středočeská obec Choťovice leží ve východní části kolínského okresu na břehu Žehuňského rybníka.
Nejstarší zmínky o obci jsou z roku 1357, kdy zdejší tvrz drželi bratři Beretkové.
Uprostřed obce stojí kostel Narození Panny Marie, který byl v roce 1860 přestavěn stavitelem
Míčou v pseudogotickém slohu. Na pravém břehu rybníka v Žehuňské oboře leží letní sídlo hraběte
Kinského. V obci je 130 rodinných domků, ve kterých žije 200 obyvatel.
Pěkná příroda okolí Žehuňského rybníka a mírně zvlněný proﬁl okolní krajiny poskytují možnosti
k pěší turistice a cykloturistice.
www.obec-chotovice.cz
Zvonička z roku 1868

Obec Pátek se nachází v Polabské nížině 3 km
severovýchodně od lázeňského města Poděbrady
a v současnosti v ní má svůj domov 577 obyvatel. Krajina katastru s výměrou 690 ha je svojí
nad mořskou výškou 198 m přímo předurčena
k cyklistickým projížďkám. Blátecká dolina neměla
v dávnověku vodní odpad. To, že se rozprostírá
na ne propustném opukovém, nebo jílovém
podkladě, způsobovalo hromadění dešťových vod,
stékajících sem z přilehlých vyvýšených míst na
východě a severovýchodě. Kolem tohoto přirozeného močálovitého jezera se usadili lovci, z jejichž
sídlišť se postupem času staly obce Pátek, Kouty,
Úmyslovice, Senice a Okřínek.
První písemná zmínka o obci Pátek pochází
z roku 1345. Zdejší kostel svatého Vavřince byl založen po roce 1350. Po zničení bleskem roku 1711
byl opraven a v roce 1717 osazen novými zvony.
Kostelík mají místní tak rádi, že se v nedávné době
složili na jeho opravu a vždy na Štědrý den se tu
scházejí a společně zpívají koledy.
Mezi další pamětihodnosti vesničky patří
kaplička z roku 1868, pomník na počest páteckých
a okříneckých občanů padlých v 1. světové válce
a pamětní deska básníka B. Jandy-Cidlinského,
umístěná na průčelí staré školy. K napájení rybníků
byl koncem 15. století zřízen Sánský kanál, nyní
Sánská strouha, se čtyřmi mlýny, z nichž dva stojí
na území Pátku. Mlýn čp. 47 zvaný Lazarův stojí na
pravém břehu strouhy. V přízemí této obdélné patrové stavby se nachází klenutá krupárna a šalanda
pro mleče, v patře pak býval byt mlynáře. Zděná
budova mlýnice byla postavena v roce 1820.
Pátek je rodištěm dvou vynikajících umělců,

Kostel sv. Ondřeje
ale v roce 1932 byl pořízen
nový.
Hřbitov byl původně
kolem kostela, od započetí
přestavby se tam přestalo pochovávat a byl zřízen hřbitov
nový za vsí. Po světové válce
nepostačoval a byl roku 1922
rozšířen. V roce 2008 proběhla
za pomoci evropských fondů
rozsáhlá oprava hřbitova a parková úprava jeho okolí.
V sánské kronice je zapsáno, že v roce 1409 již byla
ve vsi vejsadní krčma. Ve vsi
stávala tvrz, odkud pocházel
Jan Čapek ze Sán, hejtman
husitské, později sirotčí jízdy.
Slavný husitský vojevůdce,
který dovedl
roku 1433

záštitou občanského sdružení Dobšané a za spolupráce s ostatními obcemi ležícími na trase (Ovčáry,
Volárna, Sány, Dobšice, Opolany, Velký Osek, Veltruby, Sendražice-Kolín, Svazek obcí Cidlina) vytvořen
okruh „okolo TPCA“. Tento okruh se skládá ze tří číselně rozlišených cyklotras. Akce byla ﬁnancována
z příspěvků jednotlivých obcí, města Kolína, z příspěvku hejtmana Středočeského kraje P. Bendla, z příspěvku nadace „Partnerství pro Kolínsko“ poskytnutého TPCA a programu obnovy venkova Středočeského kraje. Na okruhu bylo vybudováno značení a informační tabule s lavičkami v každé z obci.
www.obecsany.cz

VELKÝ OSEK
Obec Velký Osek o rozloze
4 km2 s 2160 obyvateli položená v nadmořské výšce 193 m n.
m. se nachází 8 km od historického města Kolín a 8 km od
lázeňského centra Poděbrady.
První zmínka o obci pochází z
r. 1228, kdy ves patřila benediktýnskému klášteru u sv. Jiří
na Hradě pražském. Velký rozmach obce nastal v 19.století při
výstavbě železničního koridoru
s odbočkou na Hradec Králové.
Velmi dobré dopravní spojení
(dálnice D11, železnice), předurčuje obec k dalšímu rozvoji.
V obci je Masarykova základní
škola, mateřská škola, obecní
knihovna, pošta i zdravotní
středisko s lékárnou. Obec
také zajišťuje prostřednictvím

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
vlastní pečovatelské služby péči
o starší občany. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Velký
Osek pomáhá profesionálům
s likvidací požárů.
V obci se nachází také
řada památek a zajímavostí.
K nejvýznačnějším z nich patří
katolický kostel Nejsvětějšího
srdce Ježíšova z r.1934 a před
ním umístěné pískovcové barokní sousoší Kalvárie z r.1761,
které je zapsáno v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Pomník Mistra Jana Husa je umístěný na
stejnojmenném náměstí, kde
byl r.1935 navrtán v hloubce
59 m pramen minerální vody.
Minerální voda tohoto “Obec-

Obecní pramen

ního pramenu“ je klasiﬁkována jako přírodní,
slabě kyselá mineralizovaná kyselka hydrogenuhličitano-sodného typu, studená, hypotonická.
Z chemického rozboru provedeného Referenční
laboratoří přírodních léčivých zdrojů MZ ČR
v Mariánských lázních vyplývá řada příznivých vlivů na lidský organismus. Denní dávka 1 litru vody
dodá tělu dostatek : sodíku, hořčíku (proti stresu),
vápníku (stavba kostí), železa (červené krvinky),
ﬂuoridu (zuby), jodidu (na správnou činnost štítné
žlázy), hydrogenuhličitanu (proti pálení žáhy).
V okolí obce probíha řada turisticky značených tras, které vedou přes chráněná území (Tonice, Bezedná) a národní přírodní rezervaci (Libický
luh). Ubytování naleznete v příjemném prostředí
rozsáhlého komplexu „Motelu U Jezera“, v kulturním domě „Dělnický dům“ se točí kvalitní
Postřižinské pivo z Pivovaru Nymburk.
K činným spolkům obce patří T.J.Sokol, FK
Viktorie, FŠ Velký Osek, zahrádkáři, rybáři, hašiči,
včelaři. Spolek Hastrman zajišťuje pro příchozí na
rybníku Máčidlo sportovní rybaření.
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve svém usnesení č.129 z 22.5. 2008 podporuje
výstavbu „Národního bruslařského stadionu Velký
Osek“ a doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvu ﬁnancí podílet
se aktivně na realizaci tohoto projektu. Tento
Pomník mistra Jana Husa
areál bude sloužit pro rychlobruslení, krasobruslení, lední hokej, sledge hokej, curling. Sportovní přípravu zde budou provádět i atleti a lyžaři.
www.velky-osek.cz

VELTRUBY
Obec Veltruby se nachází severozápadně od města
Kolín v centru tzv. „Lužních lesů“. Zachovalé zbytky lužních lesů a zamokřených luk s výskytem řady
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
jsou podle zákona o ochraně přírody maloplošná
chráněná území.
O původu jména obce vypráví stará pověst,
podle které kněžna Libuše, která se v těchto místech ztratila při lovu, velela „troubiti“ a dle toho
byla zdejší osada nazvána Veltruby. Vesnice, o níž
je první písemná zmínka z roku 1388, se skládá
z historických částí. Západní část, nejblíže Labi,
stojí na místě zaniklé vsi Jezeřany, která stávala
u Labe a byla uváděna se dvěma dvory a s tvrzí.
V husitských válkách ves zanikla a zůstal zachován
pouze kostel a hřbitov. Východní část vznikla
kolem velkého dvora s návsí, táhnoucí se až na
východ ke státní silnici.
V současné době žije ve Veltrubech celkem
976 obyvatel. Dnešní zástavba obce je různorodá,
tvořená převážně rodinnými domky, několika bytovkami, chalupami a zemědělskými usedlostmi.
Dobré dopravní spojení (autobus, železnice) před-

Areál hřbitova

„spanilou jízdou“ husitská vojska až k Baltskému
moři, kde byl pasován na rytíře. Ve znaku měl
půl jelena vzhůru vyskakujícího. Tento prvek byl
zachován i v současném znaku obce. Zúčastnil se
četných tažení a u Plzně přišel o svého velblouda,
kterého si dali plzeňští do znaku. V bitvě u Lipan
roku 1434 se prosekal se svou jízdou ze ztracené
bitvy. Později v letech 1442-1452 sloužil v Polsku
proti křižákům.
Rybník Blato, který se rozkládal severovýchodně od Poděbrad a byl jedním z největších
rybníků v Čechách, neměl říčního přítoku. Proto
kolem r. 1450 Jiří z Kunštátu nechal postavit náhon, kterým odváděl vodu z Cidliny u Baderských
stavidel nad Sány přes tři mlýny na poděbradské
rybníky. Dnes se nazývá „Sánská struha“.
Roku 1475 byl založen čtvrt míle dlouhý
nový náhon „Bačovský“. Ten odváděl vodu
z Cidliny pod stavem Baderským a ústil v rybníce
Bačovském.
V roce 1638 zakoupili občané chalupu
č.p. 4 a zřídili v ní školu. V roce 1810 postavili školu
novou čp. 58, ale v roce 1899 již nepostačovala
a tak byla postavena nová krásná školní budova.
Budova nesla nápis „Bohu, vlasti a mládeži !“
Bohužel v roce 1981 byla škola zrušena. Dnes je
v budově prodejna potravin, kadeřnictví a stacionář pro seniory.
Rolnicko-čtenářská besídka byla v Sánech
Řeka Cidlina u Sán
založena v roce 1888, tím se šířila vzdělanost do
vsi. Roku 1897 založilo 14 vkladatelů Kampeličku, v r. 1889 bylo založeno Vodní družstvo (meliorace).
Rolnické družstvo bylo založeno v roce 1900 a postavena sušárna na zpracování čekanky, v r. 1903 byla
sušárna rozšířena na 14 pecí a postavena družstevní pekárna, dále byl postaven „Riegrův shromažďovací
dům“. V roce 1906 vzniklo Hospodářské strojní družstvo (členové si půjčovali hospodářské stroje). V roce
1906 družstvo postavilo rozvodnou síť a vlastní elektrárnu, ta byla v provozu až do roku 1912, kdy byla
obec připojena na elektrárnu v Kolíně.
V roce 1908 byl postaven mlýn na obilí, ten pracoval nejen pro družstvo, ale i pro široké okolí.
Roku 1925 byly zřízeny parní a vanové lázně pro členy i zaměstnance družstva. Na hospodaření družstva
se jezdily dívat exkurse z domova i z ciziny. V roce 1952 bylo družstvo zrušeno (znárodněno) a časem
zchátralo.
V obci Sány je obecní úřad s matrikou pro okolní obce, pošta, mateřská škola, fotbalové hřiště
s dětským hřištěm a hřištěm na tenis a nohejbal, hasičská zbrojnice, budova myslivny sloužící k pořádání
svateb a různých oslav, dvě hospody - uprostřed obce „U Bohunků“ a na hřišti „Vlachovka, dva obchody
potravin a smíšeného zboží. Zastupitelé během roku pořádají mnoho kulturních akcí pro obyvatele.
V obci mají své ﬁrmy rada podnikatelé: zedníci, tesaři, pokrývači, truhláři, automechanici, lakýrníci, dílna
krejčovská, na chladící zařízení atd. Občané aktivně pracují v několika spolcích: dobrovolní hasiči, TJ Sány
(fotbal) a rybáři.
V blízkosti obce je nájezd na dálnici D11, čímž se zrychlila silniční doprava do Prahy i do Hradce
Králové (cca 40 km). V dojezdu 10 min. automobilem se nachází města Kolín a Poděbrady a ﬁrma TPCA.
Zastávka ČD Sány je u obce Opolánky (při stavbě trati v r. 1870 si sánští zastávku zaplatili), vlaky jezdí
směr na Hradec Králové a na Velký Osek. Z obce je autobusové spojení do Kolína, Velkého Oseka, Libice
n.C., Poděbrad, Nymburka, do Žehuně i do Městce Králové.
Po levém břehu Cidliny je zeleně značená pěší turistická stezka. Od rozcestníku pod Sány je do
Libice ke Slavníkovskému hradišti 6,5 km a k Žehuňskému rybníku 4 km. Břehy řeky jsou osázené různými
dřevinami a je zde příjemná procházka i rybolov.
Na pravém břehu u mostu přes Cidlinu je Hydrometereologická stanice. Denně je na centrálu
automaticky hlášen stav vody a případně vyhlašovány stupně povodňové aktivity.
V návaznosti na vytvoření cyklotrasy č. 4199/b vedoucí z Libice nad Cidlinou přes Opolany, Sány na
Dobšice a Žehuň, která byla dílem obcí svazku Cidlina, byl z iniciativy obcí Sány, Dobšice a Ovčáry pod

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
určuje obec k dalšímu rozvoji. Na katastru obce se
nachází velké množství ložisek štěrkopísku. V obci
je základní škola pro 1.-5. ročník a mateřská škola.
Tyto školy navštěvují i děti z Hradišťka I. Uprostřed
obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z 50. let
18. století, který je v současné době za přispění církve, občanů a obce v rekonstrukci.
Hradišťko I. (místní část): První písemná zmínka
o vsi je z roku 1290. Poblíž dnešních Veltrub bylo
předsunuté Hradiště, patřící plně pod správu Libice.
Toto Hradiště, které se jmenovalo Licko (dnešní
vyvýšenina poblíž části obce Hradišťko I.), patrně
zaniklo při dobytí a zničení hlavního sídla Slavníkovců - knížecí Libice.
Nyní zde žije celkem 336 obyvatel. V současné
době probíhá v Hradišťku I. rozsáhlá výstavba rodinných domků na kraji obce poblíž jezera (písečáku),
které slouží k rekreaci nejen pro místní, ale i kolínské občany. Obyvatelé mají opět po dlouhé době
možnost kulturního vyžití v nově opravné „Obecní
hospodě“.
www.obec-veltruby.cz
Kaple v Hradištku I
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