SDH Sány

k 140. výročí založení sboru

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi - li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým
tělem, nemáš - li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci
na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně
nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi - li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj,
že ti kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny
přednosti těla i duše.
5. Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější,
nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,
šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná
a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,
ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň
se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem
zamezil nebo usmířil.
9. Máš - li, na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka,
pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu
jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi - li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem
řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
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Hasiči, hasičky a příznivci našeho sboru
dobrovolných hasičů
Je mi velikou ctí, že mohu ze zápisů schůzí výborových, výročních
i členských, dříve tak zvaných „Protokolů“ a z požárních knih popsat
činnost našich předchůdců.
Písemné doklady o prvním založení sboru se nezachovaly,
pouze ve zprávě jednatele z r. 1928 je zmíněno založení v r. 1878.
Také v sánské Farní kronice je zapsáno, jak v r. 1878 obec Sány
zakoupila novou stříkačku z Olomouce za 800 zlatých.

První dochovaný zápis v knize „Protokolů“, začíná dnem
26. února 1898 založením Sboru dobrovolných hasičů. Sbor sice
několikrát krátce přerušil svou činnost, ale po čase byl opět obnoven.
Dne 19. února 1911 byl sbor přihlášen k hasičské župě „Jiří“
v Poděbradech a od té doby již máme zprávy o činnosti sboru.
Dnes sbor působí pod Okresním sdružením hasičů Nymburk.
Ve zprávě jednatele z roku 1914 je zapsáno o narukování do
války. „Přemnozí z naší obce, plníce tu nejtěžší povinnost, jakou stát
požaduje, odebrali se r. 1914 na pole válečné i členové našeho sboru“.
Celkem bylo ze sboru mobilizováno 25 členů ze 30. V Haliči padl v r.
1916 u Nádvorné Vojtěch Řehák. Nezvěstní byli Jan Vokoun, Václav
Bulíček a Václav Vrbenský. František Crha byl raněn a již se nemohl
účastnit při hašení požárů.
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Župní valná hromada a oslava 10 let, znovu založení sboru se
konala v Sánech dne 29.5. 1921 v Riegrově shromažďovacím domě.
Začátek s hudbou, vítání sborů, slavnostní schůze, cvičení sboru
řadové se stříkačkou a žebříky. Jednota „Sokol“ přispěla s dívčím
dorostem, ladnými národními tanci. Jako ukázka byl proveden požární
útok na budovu Rolnického družstva. Z Poděbradské hasičské župy
„Jiří“ se zúčastnil celý župní výbor, dále zastupitelé obce a družstva.
Z župy Chlumecké starosta řídící učitel Cvrček a jednatel učitel
Vácha spoluzakladatel našeho sboru.
Z župy Kolínské se dostavily sbory z Ohař, Chrčic a Němčic.
Z župy Poděbradské sbory z Peček, Sadské, Ratenic, Kluku,
Pátku, Přední Lhoty, Úmyslovic, Choťánek a Kanína.
Z župy Chlumecké sbor z Dobšic.
Celkovým počtem bylo zastoupeno 325 hasičů.
Kromě výjezdů k požárům, kterých nebylo málo, (jenom od roku
1899 až po rok 1933 hořelo v Sánech 48 budov) pořádal sbor plesy,
vodění maškary i Staročeské máje, držel žňové hlídky, prováděl
preventivní prohlídky, údržbu techniky, účastnil se školení a cvičení.
Sraz žehuňských a sánských hasičů 22. 8. 1922 v Žehuni

Na sjezdu Slovanského hasičstva v Praze v roce 1928 cvičilo
na Strahovské pláni též našich 12 mužů a 12 žen, cvičení sekerková
i s tlumnicemi a velitel sboru řídil hasičské cvičení na Strahově.
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V roce 1933 bylo v Sánech ve sboru 12 členů,
tři muži a 1 žena zasahovali v samaritánské stráži.

Sbor dobrovolných hasičů v Sánech rok 1944

1. řada Svoboda Josef, Čejka František, Kaňka Josef, Novotný Karel, Ouzký František,
Řehák Vojtěch, Novotný Josef č.12, Kolařík Bedřich, Vrbenský Václav, Čejka Václav,
2. řada Novák Josef, Tuček Bedřich, Lejsek ------, Špinka ------ č.153, Procházka Josef,
Soukup Ladislav, Vokál Josef, Novotný Václav, Růžička, Prokeš Jaroslav, Kryštof Václav,
3. řada Crha František, Kvasnička Alois, --------------, Barták Václav, Čejka František,
Mikšovský František, Svoboda Václav, trubači Špinka František, ----------------,
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ČSPO Sány v Pečkách s Laurinkou v r. 1958

Řehák Z., Barták Ja., Mikšovský F., Potměšil Bo., Tuček Be.,
Novotný La., Kocner Jo., Novotný Jo.

Foto přibližně z roku 1963 - 1964

Šlehubr Jo., Král Ja., Kára K., Šantrůček M., Barták Ja., Kněz Jo.,
Řehák Z., Čejka F., Řehák F., Svoboda V.
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Foto přibližně z roku 1963 - 1964

Vrbenský Vl., Kněz Jo., Jeřábek V., Šantrůček M., Tuček B.,
Král Ja., Šamša Vl., Svoboda V., Řehák F., Novotný V.

Oslava 70 let požárního sboru v Sánech v roce 1968 proběhla za
účasti 13 sborů: Sány, Opolánky, Oškobrh, Choťánky, Libice, Opolany,
Vlkov, Kolaje, Kanín, Pátek, Odřepsy, Hradčany a PUČSD Nymburk.
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Žáci na soutěži v Sadské v roce 1971

vedoucí Havlůj Ladislav, Vejchoda Josef, Král Jaroslav
mládež Straňák Pavel, Vokál Miroslav, Král Petr, Šamša Jaroslav, Tůma
Petr, Šetek Zdeněk, Dobřichovský Václav, Tůma Václav, Holman Karel

Na soutěži v Choťovicích v r. 1971 obsadili muži i žáci 1. místo.
Na soutěží v Předhradí v roce 1971

….., Řehák, Čímo L., Procházka J., Bečka J., Jeřábek V., Havlůj L., Čejka J.,
Kádrle J., Král Ja., Sábo A., Šamša V., Vejchoda J., Šantrůček M.
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V Dobšicích 20.6.1987 na oslavě výročí 100 let založení SDH

Skala J., Vávra J., Jiránek V., Veselý J., Jeřábek V., Šlehubr J. Havlůj L.

Technika: Stříkačka „Berlovka“ byla zakoupena v roce 1924 od
firmy Smekal, dodnes je zachována u sboru.

Od firmy Smekal v roce 1925, zakoupil sbor Kombinovanou
čtyřkolovou stříkačku pro koňskou přípřež, dvouproudovou, byla sice
ještě vahadlová, ale také s motorem o výkonu 10-12 koní, motor
čtyřtaktní dvoucylindrový za 44 655 Kč i s příslušenstvím. Starý stroj
byl prodán do sboru v Pohoří okr. Turnov.
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V roce 1954 byla stříkačka nahrazena výkonným strojem DS 16
(dodnes je jako veterán u sboru) a zároveň byl sbor motorizován.
Dostal staré požární vozidlo Laurin & Klement z roku 1925, které ač
nemoderní, plnilo svůj úkol až do roku 1960.

V roce 1960 byl sboru přidělen vůz T 805 a sloužil až do r 1999.

V roce 1974 obec zakoupila pojízdný výsuvný žebřík s dosahem 12 m

V roce 1992 sbor obdržel nové čerpadlo PPS 12 s vlekem a
úplným vybavením.
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Obecní úřad zakoupil na podzim roku 1999 starší, ale v dobrém
stavu, nákladní automobil AVIA 30, který byl nastříkán červeně,
přidělány majáky se sirénou a vybaven novou plachtou.

V r. 2010 zakoupila Obec Sány moderní plovoucí čerpadlo PH
1200 s motorem Honda GCV 190 a v r. 2011 motorovou pilu Oleo-Mac
o výkonu 2,3 kw s lištou 41 cm.

Hasičskou autocisternu Tatru 148 CAS 32, kterou zakoupila
obec (podařilo se získat dotaci 180 tisíc ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS) přivezli hasiči 15. 01. 2014
z SDH Choltice. Rekonstrukci Tatry si do konce roku 2014 udělali naši
hasiči sami, ve volném čase odpracovali přes 950 hod.
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V roce 2015 byla podepsána dohoda o sdružení prostředků JSDH
Sány s obcemi: Kolaje, Vlkov pod Oškobrhem a Vrbicí na zásahy naší
zásahové jednotky s technikou.
Do konce roku 2016 byly prováděny našimi členy další úpravy
hasičské zbrojnice. Ve střední části byla vybourána druhá vrata na
umístění automobilu Ford Transit. Do garáže směrem k Tatře byly
zazděny užší zárubně, přibyly nové skříňky na zásahové obleky a garáž
byla vymalována.

Obec Sány zakoupila v r. 2016 místo již nevyhovující Avie starší,
ale ještě zachovalý Ford Transit 100 T280 na dopravu 5 členů
zásahového družstva a další techniky včetně čerpadla PS 12.

Budovy: Hasičská kůlna stála původně u farské stodoly na místě
dnešního jednopatrového stavení čp. 5.

Později byla u rybníčka postavena kůlna nová, která sloužila až
do roku 1955, kdy byla postavena velká a velice pěkná hasičská
zbrojnice. Po r. 1974 byla přistavěna u zbrojnice garáž pro zakoupený
hasičský výsuvný žebřík.
V roce 2007 zastupitelé obce schválili přístavbu hasičské
zbrojnice a starosta obce V. Macura zajistil povolení a dotaci. Členové
sboru začali se stavbou soc. zařízení a venkovního posezení i s krbem.
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Od 3. října 2008 je možné používat pisoáry i splachovací WC
v kuchyňce je zavedena voda i ohřívaná. Na přístavbě, vymalování
zbrojnice i s úklidem bylo brigádně odpracováno přes 1 000 hod.

S další rekonstrukcí hasičské zbrojnice začali členové na podzim
v r. 2012, dokončena byla na jaře v r. 2013. Byla opravena střecha,
kterou již zatékalo, vyměněna chatrná okna i komín za nové, zvednuta
část střechy na garáž pro plánovanou autocisternu a zabudována automatická vrata. Na stavbě odpracovali naši členové opět přes 1000 hodin.
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Při oslavě 100 let (od prvních písemných zápisů) v roce 1998,
(úplně první založení našeho zboru v r. 1878 bylo objeveno později)
naši členové natrénovali soutěžní družstvo mužů a začali jezdit na
soutěže pořádané sbory i na okresní ligu, s pěknými výsledky.

3. řada Jeřábek Josef, Šantrůček Miloslav, Řehák Vojtěch, Moc Václav,
Bohuslav Potměšil, Havlůj Libor, Havlůj Ladislav,
2. řada Lubomír Soukup, Jeřábek Václav, Skála Josef st., Veselý Jiří, Šlehubr
Josef, Barták Jaroslav, Váša Jiří st., Váša Jiří ml., Král Petr,
1. řada Skála Josef ml., Beran Jaroslav, Řehák František, Vášová Barbora a
Hloucal Radek

Zúčastnily se sbory ze Sán, z Opolánek, z Kanína, z Libice,
z Odřepes, HZS ČD Kolín a HZS Poděbrady.
Dopoledne po nástupu se konal průvod k pomníku padlých.
Jejich památka byla uctěna krátkým proslovem a položením věnce.
Po slavnostní schůzi, kde se všem dospělým hasičům ze Sán
udílely medaile „Za hašení žízně“, následoval slavnostní oběd.
Odpoledne se konala před zbrojnicí požární soutěž III. okrsku,
zvítězily Opolánky, druhé Sány, třetí Odřepsy. Také soutěžil poprvé
sánský dorost, v tomto obsazení Václav Čech, Petr Král, Jiří Váša ml.,
Josef Skála ml., Radek Hloucal, Barbora Vášová, natrénovaný
Liborem Havlůjem a Jiřím Vášou.
Po soutěži byla vystavena technika. Z Kanína byla zapůjčena na
ukázku vahadlová stříkačka, Hasičský záchranný sbor ČD Kolín
předvedl pěnové dělo a Hasičský záchranný sbor Poděbrady ukázal
cvičný zásah uhašení a rozstříhání osobního auta po havárii.
Oslavu zakončil večer s tancem, při hudbě kapelníka Petráška.
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Muži soutěží v požárním útoku od roku 1998 a vyhráli řadu pohárů.

Váša Jiří ml., Kalinec Lukáš, Havlůj Libor, Král Petr, Skála Josef st., Váša
Jiří st., Skála Josef, ml., Beran Jaroslav, Havlůj Ladislav, Čech Václav

V roce 2000 vzniklo s ochotnou pomocí týmu mužů družstvo žen,
kterým se dokonce podařilo v roce 2003 vyhrát okresní ligu.

Žďárská Markéta, Andresová Darina, Vejchodová Zdena, Ontlová
Romana, Třešňáková Lucie, Skálová Hedvika, Beranová Marcela,
Andresová Michala, Třešňáková Veronika, Ontlová Jana
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V letech 2003 - 2006 sánský sbor pořádal soutěže o Pohár
starostky obce a Okresní ligu v požárním útoku. V roce 2005 na
soutěže jezdila dokonce dvě družstva žen.
Sbor dobrovolných hasičů Sány pořádal dne 15. května 2004
„Staročeské máje“ s průvodem po vsi, tancováním české a moravské
besedy na hřišti a večerní tancovačkou. Podařilo se utvořit zatím
nejvíce kolon v historii sánských májů a to osm, celkem 64 tanečníků
z toho 12 členů sboru.
Kronika SDH Sány je zapisována sice až od r. 2006, ale podle
sborových zápisů tzv. „Protokolů“ je napsána od založení sboru.
Na svátek patrona hasičů, byl v roce 2008 instalován na zbrojnici
zarámovaný obraz Svatého Floriána a 10. 5. se konala oslava 110 let
od prvních písemných zápisů a 130 let od prvního založení SDH v Sánech,
zároveň proběhl V. ročník soutěže o Pohár starosty obce a okresní liga
v požárním útoku. Závodilo 41 družstev, osm družstev žen, 19 družstev
mužů, dvě družstva dětí - přípravka, pět družstev mladších dětí a sedm
družstev starších dětí přes 500 hasičů a hostů.
Nový saténový prapor SDH Sány byl přivezen 20. srpna 2015,
graficky vytvořili naši členové (vytištění a zdobení zaplatil sbor).

Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO5 v počtu
16 hasičů. Provádí požární zásahy, přísun vody profesionálům, hlídání
požářiště, čerpání vody ze zaplavených sklepů, likvidaci nebezpečných
stromů po vichřicích. Členové sboru se účastní okrskových cvičení a
různých školení. Pravidelně se schází ve zbrojnici každý pátek přes 40 let.
V sánském sboru působí v r. 2018 celkem 32 mužů a 19 žen.
U profesionálních hasičů slouží z našeho sboru 4 členové.
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Několik pozoruhodností z dějin hasičského sboru
Z Farní kroniky o obci Sány
V roce 1863 vypukl veliký požár, založený malými dětmi. Začalo
hořet v č. 37 a oheň zasáhl během několika minut domy číslo 37, 38,
36, 35, 3, 42, 4 a 5. V čísle 35 uhořel tříletý hoch J. Lukášek.
Při tomto požáru vyhořela Stará kolárna, která se nacházela v čp. 4.
Vodní mlýn pod Kádrlovými „Povodník“ vyhořel v roce 1883
a již nebyl obnoven.
Kronikář ing. Bohuslav Potměšil
Ve starých dobách tak jako jinde, když nastal požár, pomáhali
hasit všichni občané. Teprve později zakoupila obec hasičskou
stříkačku. První dochovaný záznam o ustavení sboru dobrovolných
hasičů pochází z roku 1878.
Z archívu v Přibyslavi
Starší sbory jsou uvedeny na zvláštním seznamu a tam SDH Sány
uveden není, ale je možné, že nebyl zapojen v „Zemské ústřední
hasičské jednotě království českého“ a v jejích nástupnických
organizacích. Proto asi není zapsáno první založení v roce 1878.
V knize „Deset let hasičského spolčování v království českém“ se
uvádí, že SDH Sány byl potvrzen v roce 1887.
V Čermákově kalendáři českých hasičů je zapsán až od roku
1889 a záhy mizí, patrně ukončil činnost.
Ze Státního okresního archívu v Lysé nad Labem
Ve spolkovém katastru Okresního úřadu Poděbrady je zapsán
vznik SDH Sány, schválením místodržitelským výnosem dne 20. 4.
1887 číslo Z 30321.
Z Farní kroniky
V roce 1887, se velmi dobře osvědčil nově zřízený hasičský sbor
při požárech 25. srpna v čp. 12, čp. 13 a 24. listopadu v čp. 57.
Z Pamětní knihy obce Sány
Při velké povodni 7. března 1891, kdy se protrhly hráze 2 rybníků
na Cidlině nad Chlumcem, a v Žehuni teklo přes hráz metr vody,
zamezili hasiči přítoku vody z Dvořáckých příkopů a z Bačovky do Sán.
Z knih protokolů
První „Protokol“, který vlastníme, začíná 26. února 1898 a
potom zápisy končí zápisem 21. ledna 1899, asi se sbor nescházel.
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Další protokol byl zaznamenán až dne 19. února 1911 a sbor
byl přihlášen k hasičské župě „Jiří“ v Poděbradech a pod Okresním
sdružením hasičů Nymburk působí dodnes.
Roku 1910 na počátku kampaně shořela sušárna, avšak byla
během krátké doby čtyř týdnů znovuzřízena a bylo pokračováno
v kampani bez větších ztrát. Po požáru sušárny ožila v obci myšlenka
na znovuobnovení Sboru dobrovolných hasičů Sány.
Nebezpečí z vyhlášení cvičného poplachu!
Večer 21. dubna 1951 byl v Sánech rozhlasem vyhlášen poplach
bez upozornění, že jde o cvičení, seběhla se celá obec i hasičský sbor,
ale druhého dne hořela dřevěná kůlna v č. 208 a občané na poplach
nereagovali i hasiči přijeli téměř až po ohni, sousední stodolu Václava
Novotného č. 170 se i tak podařilo zachránit.
Od roku 1971 ze Sboru dobrovolných hasičů Sány vzešlo několik
členů k profesionálním hasičům. Jsou to Král Jaroslav HZS
Poděbrady, Šimák Jaroslav HZS Kolín, Műller Vladimír HZS
Poděbrady, Festa Josef HZS Nymburk, Řehák Vojtěch HZSČD
Nymburk, Havlůj Ladislav HZSČD Kolín, Libor Havlůj HZSČD
Kolín, Král Petr ml. HZS Poděbrady.
V Sánském hasičském sboru se z rodiny Čejkovy č. 82 od roku
1912 vystřídalo 6 generací hasičů. Čejka František a manželka Marie,
synové Václav a František, vnukové Josef a Václav jejich švagr Král
Jaroslav, jeho syn Petr a vnuk Petr.
První dobrovolný hasičský sbor vznikl r. 1864 ve Velvarech.
Na to vznikají další hasičské sbory v Roudnici, Nepomuku, Kutné
Hoře, Plaňanech a Táboře. V Kolíně vznikl v roce 1867. V Českém
království v roce 1870 bylo 20 sborů. V Nymburce vznikl sbor v
r. 1874 a v tomto roce již bylo 107 sborů. Požární řád pro Království
české, byl vydán dne 25. září 1876. V Poděbradech vznikl sbor v roce
1876, v Městci Králové a v Pečkách v roce 1878. V Libici n. C. vznikl
v roce 1884 a bylo již 462 sborů (18 644 členů) a v roce 1890 bylo 1176
sborů (61 631 členů). Jde pouze o počty zborů a členů, evidovaných u
Zemské ústřední hasičské jednoty.
kronikář Josef Skala
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