SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.
Sbor dobrovolných hasičů v Polních Voděradech byl zřízen už v roce 1891. Jeho prvním starostou
byl sám majitel zámku a velkostatku Emerich Eisenstein, jež tuto organizaci společně s tehdejšími
představiteli obce finančně podpořil. Sbor tehdy vykazoval 31 činných členů.
Poprvé se tak dočítám o zdejším Sb.d.hasičů v Pamětní knize P.V. v souvislosti s pomníkem padlých ve světové válce : „V roce 1921 (v červnu) byl nákladem zdejšího sboru hasičského postaven
padlým bojovníkům ve Světové válce ze zdejší obce pomník nákladem 6 000 K na Kamhajku v
třešňovce.“

Sbor dobrovolných hasičů z 20.let 20.století před hostincem Fr.Horáka - č.p. 36.

Sbor dobrovolných hasičů v r.1931 dospěl k čtyřicetiletému trvání. „Událost tuto oslavil pořádáním veřej. cvičení. Jako doklad tísnivých finančních poměrů obce, dlužno zaznamenati, že obec.
zastupitelstvo nepřijalo nabízený protektorát slavnosti z obavy možného schodku. Došlo k velikému
rozladění, jež hrozilo i rozejítím sboru. Vše však urovnáno a slavnost se konala 5.6.1932 s úplným
zdarem.“ Sbor hasičů, scházející se ve spolkové místnosti hostince v č.p. 36, zde od tohoto r.1932
píše „Zápisník schůzí“ jež popisuje činnost sboru od r.1932 do r.1942 + 2 zápisy z r.1964.
Sb.d.hasičů vykazoval všestrannou aktivitu, ať už to byla likvidace požárů, ale i různá cvičení
(často v té hobě se sekyrkami), vždy 20.dubna na bílou sobotu uctění památky padlých, přednášky
bratrem vzdělavatelem (říď.uč.Jar.Procházka, od r.1939 říď.uč.Fr.Havlíček a od r.1942 říď.uč. Jan
Čejka), vždy na poč.března maškarní merendy a také taneční zábavy a plesy v č.p.4 a 15.
Ale začněme popořádku o tom o čem napsáno :
- 10.1.1932 – „V noci vypukl v kůlně p.Koška č.50 oheň, který značně poškodil různé nářadí. Ke
zdolání a omezení ohně přispěl mimo hasičů i trvalý déšť.“
- 7.6.1932 - „V noci vypukl oheň v domku p.F.Havlína čís.23 a strávil celý vrch. Byl hašen z rybníku u hřbitova a tím byla dokázána potřeba této nádrže pro horní část obce.“
- 1933 – Nově postaven Obecní dům č.p.93, jehož součástí se stalo i hasičské skladiště.

Neostrá fotografie pořízená před r.1933
- bývalé hasičské skladiště.

Nově postavený dům č.p.93 – Obecní dům. Pod kampeličkou ve
vratech se skrývá bývalé hasičské skladiště.
Píše se rok 1938.

Zase v noci, tentokráte 17.6.1933, vypukl požár u pana Lance z č.p.51. „Oheň
strávil vše mimo stodoly.“
- 1935 – Zapálení hranice na Kamhajku na počest 85.narozenin T.G.Masaryka.
- 28.4.1935 – V neděli „večer v 8 hodin vypukl oheň u p.Ant.Hrdiny čís.32 a strávil celé stavení i
stodolu. Hašení bylo ztíženo, neboť voda se odebírala jen ze studny u zahrady p.Koška a byla brzy vyčerpána.“ V následujícím roce sice bylo vyměřeno prostranství pro vybudování vodní nádrže
před domem č.p.50, ale nakonec z tohoto plánu sešlo pro dlouhodobě trvající sucha v té době.
- 9.2.1936 – Sehráno divadlo „Radostná událost“ od Karla Piskoře za režie br.Kupky.
- 6.3.1936 – Druhá oslava T.G.Masaryka.
- 5.7.1936 – Oslava Husova na Kamhajku.
- V tomto roce má sbor k opatrování : „ruční čtyřkolovou stříkačku, naviják, příruční stříkačku, berlovku, 2 háky, 2 žebříky, 120 m hadice, 12 vycház.blůz a čepic, 12 kompl.prac.úborů s výzbrojí, 1
provaz, 2 povelky, 1 trubka, 2 bateriové svítilny, a v úschově 1 skříň, 7 blůz plátěných, 1 kalhoty
plátěné, 3 blůzy vycházkové, 2 čapky, 5 helmic, 2 opasky se sekyrkami a 2 sekyrky.“
- 6.3.1937 – Třetí oslava T.G.Masaryka.
- 16.5.1937 – Sázení lip prez.Dr.Benešovi a předsedovi vlády Dr.Švehlovi. - Toť nejedna vlastenecká akce vyvolaná hrozbou Německa. „Výtěžek ze slavnosti použil sbor k zakoupení nových
slavnostních uniforem.“
- 5.6.1937 - „Večer vypukl oheň v domku č.40, který náleží vdově Růženě Maxové. Sešlý již domek
vyhořel téměř do základů, při čemž zahynuly chudé rodině i 2 kozy živitelky. Mezi občany byla
podniknuta sbírka na první pomoc pohořelé.“
- 29.5.1938 - „Hořelo u p.Dočkala, úsilím zdejšího hasičského sboru byl požár vbrzku lokalizován.“
- 15.2.1942 - „Rozhodl se zdejší hasičský sbor za velmi účinné podpory obce zakoupiti motorovou
stříkačku. Objednána byla v ceně 40 500 K.“
- 15.4.1942 - „Sehrál hasičský sbor divadelní představení : Směry života od F.X.Svobody. K tomu
nutno podotknouti, že jediná korporace, která mohla v této době hráti divadlo a konati schůze, byl
hasičský sbor. Sokol, který hrával dříve divadlo byl z veškeré činnosti vyřazen již od 13.4.1941,
kdy byl rozpuštěn a jeho jmění zabaveno. Proto podniky tohoto druhu byly konány pod hlavičkou

hasičského sboru, což mělo snad i vliv na sjednocení činnosti ve vsi, která byla dříve dělena na 2
strany.
- 23.5.1943 – Byl opět sehrán divadelní kus pod hlavičkou has.sboru – „Na potoce za mlýnicí“ od
Bárty.“
- 1944 – Byly sehrány hned dvě divadelní představení : 7.5. „Za cizí hříchy“ od O.Pospíšila v režii
A.Hrdiny v sále u Karasů (č.p.15) a 18.6. „Macíčkova dovolená“ , také v režii A.Hrdiny.
- 1964 –Z těhto posledních zápisů konaných už na MNV a řízených jejich tehdejším předsedou Jos.
Truhou jen to, že došlo k zvolení nového výboru „Požárníku“ : předsedou se stal znovu Jos.Truha,
jednatelem Vek Franť., pokladníkem Al.Chadraba, velitelem Jar.Svoboda, strojníkem Fr.Musil a
revizorem účtů Kratochvíl Al. s Mirko Jiří.
Po této doslova spršce doložených informací už se není kde dočíst jak tato organizace pokračovala
ve své bohulibé činnosti. Snad jen pamětníci mohou ještě promluvit. A jedním takovým je právě Josef Botoš : Místní Sbor dobrovolných hasičů, později požárníků, se dožil stého výročí založení, ale
žádná sláva to nebyla, neb právě v tom roce se rozpadl : V roce 1989 se stal posledním předsedou
místních požárníků Josef Botoš z č.p.36 a ač měl sbor 19 členů, jeho činnost už byla dost sporadická. Družstvo už necvičilo, natož aby uskutečňovalo akce k hašení požárů. Naposled (bylo to v roce
1989) se místní Požární sbor účastnil akce při hašení domu č.p.90 v parku místního zámku za asistence požárníků z Dolních Chvátlin. Úkolem místních bylo pouze držet dvacetičtyřhodinovou stráž
po uhašení. Tehdy ve zbrojnici stála nepoužívaná již stříkačka, kterou dříve tahal traktor a torzo
výzbroje. Roku 1989 se lidé rozdělili politicky na dvě skupiny a to byl definitivní konec sboru jež
se roku 1991 přestal scházet.

Na fotografii z roku 1999 zbytky domu č.p.90 jež schvátil oheň roku 1989.
Zde se naposledy angažoval Požární sbor naší obce. Roku 2007 byly ostatky domu odstraněny v té době majitelem zámku, firmou ElitProfit.
Od té doby jako by už nebylo nutností udržovat v obci hasičský sbor, neb nepamatuji že by tu kdy
hořelo. V porovnání s třicátými léty minulého století je tento stav navýsost pozitivní.

