Obec Rataje, severně od Bechyně 8.2 km vzdálena, leží v údolí potoka Smutné, 408 m. nad mořem. Na
straně západní chráněna jest pásmem lesů pokrývajících planinu až 449 m. vysokou. Ves Rataje patří
ku nejstarším osadám našeho okresu. Celé okolí ratajské bývalo obydleno v dávných dobách
pohanských, o čemž svědčí četné hroby a nálezy starožitností. I samé slovo Rataje ukazuje na dávný
původ, neboť vzniklo asi ze slova Rataj (oráč) odkud také má původ slovo ratejna, místo, kde bydlí
oráči.
Historie vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Ratajích.
4.2.1889 - Václav Pekárek, představený obce Rataje, požádal Okresní hejtmanství Milevsko o povolení
stanov požárního sboru.
10.3.1889 - obecní úřad Rataje psal tuto žádost opětovně okr. hejtmanství v Milevsku.
14.3.1889 - okr. hejtmanství Milevsko přepsalo jejich žádost c.k. místodržitelství v Praze.
2.4.1889 - c.k. místodržitelství Praha zakázala tvoření spolku „Sbor dobrovolných hasičů“ v Ratajích a
zprávu o tom poslalo okr. hejtmanství Milevsko.
8.1.1890 - obecní úřad Rataje píše opětovně okr. hejtmanství v Milevsku ve věci vytvoření sboru
dobrovolných hasičů v Ratajích.
21.1.1890 - okresní hejtmanství jejich žádost přeposlalo na zemské finanční ředitelství v Praze.
2.8.1891 - obecní úřad Rataje píše okr. hejtmanství v Milevsku žádost o vytvoření sboru dobrovolných
hasičů v Ratajích.
21.8.1891 - žádost odeslána na c.k. místodržitelství v Praze.
5.9.1891 - c.k.místodržitelství v Praze povoluje vytvoření „Sboru dobrovolných hasičů“ v Ratajích.
26.9.1891 - zpráva o tom je poslána na obecní úřad v Ratajích.
6.12.1891 - obecní úřad Rataje zasílá okr. hejtmanství v Milevsku stanovy sboru dobrovolných hasičů
v Ratajích a žádá o jejich schválení, součastně žádá o povolení nošení uniforem.
5.1. 1892 - žádost odeslána na c.k. místodržitelství v Praze
15.2.1892 - c.k. místodržitelství poslalo okr. hejtmanství v Milevsku schválené stanovy sboru
dobrovolných hasičů v Ratajích.
27.2.1892 - schválené stanovy byly poslány obecnímu úřadu v Ratajích.
Prameny: Státní okresní archiv Písek, fond Okresní úřad Milevsko.

Následující zápisy jsou od pana Jana Kašpara z Kozína č. 5, který byl ustanoven prvním obecním
kronikářem.
V roce 1886 v obci naší byl založen 1. hasičský sbor a koupena nákladem obce nová hasičská stříkačka.
Až do této doby nebylo v obci stříkačky toliko jedné ruční, která ovšem při požáru, byla málo platná.
V roce 1904 postavena hasičská kůlna “skladiště“a roku 1923 připojen k ní motorový pohon. Prvními
veliteli byli - Jan Kyrian, Bohumil Vlna, František Panoch, Jan Cvach, František Hraše, Jan Tábor,
Josef Tupý. Do roku 1923 zúčastnil se sbor 32 požárů. Tento rok vznikl požár z neznámých důvodů
v č. 4 v hostinci Burianovém ku konci května ráno kolem 3 hodiny. Děkovati jest místnímu hasičskému
sboru, že požár nemohl se rozšířiti a vyhořela pouze kůlna a chlévy. Na přání p. Josefa Tupého, velitele
sboru hasičského dána dosavadní stříkačka „zmotorizovati“, tj. dal se k ní přidělat benzínový motor,
který nahrazuje čerpání vody, místo dosavad ručně. Zařízení toto stojí i s 60 m. hadic 19.800 korun.
Částku tuto si sbor hasičský vypůjčil a obecní zastupitelstvo zaň ručilo. Ve dnech 20. a 28. října byli
pořádány sborem dvě zábavy, spojené s veřejnými cvičeními a přednáškami. Promluvili p. Sovák
profesor z Bechyně, p. Fučík z Opařan, p. L.Vlna učitel z Radětic a místní velitel Jos. Tupý: o
významu hasičstva vůbec. Dne 21. května udeřil blesk při bouři v noci v 1 hodinu, do dřevěného štítu
stodoly Jana Kašpara č. 5 v Kozíně. Stodola počala již hořeti. Oheň však v zárodku, než mohl se
rozšířiti byl zdolán. Nadlidským přičiněním a s nasazením života, právě přítomný František Švadlena
č. 8 Sedla Starého, který pro nastalou bouři domů nemohl, celé stavení tím od jistého vyhoření
zachránil.Okresní pojišťovna, ač tento hrdinský čin uznala i pochválila, poskytla zachránci nepatrnou
odměnu 70 Korun a hospodáři 30 Korun.
1924 Sboru hasičskému poukázána a vyplacena byla subvence 26. července 1924. Od zemské ústřední
jednoty 6000 Kč takže dluh has. sboru byl snížen na 15. 000 kč.
Dále zapisoval p. Ladislav Vlna, řídící učitel v Ratajích.
1926
Úterý 4. května večer kol 9. hod. vypukl požár u p. Hrušky Jana, rolníka na Kozíně. Shořela střecha
obytného stavení a stájí a nad bývalou pernou. Střecha byla došková. Uplatnila se motorizovaná
stříkačka sboru hasičského z Rataj. Požár zdolán kol
12. hod. v noci.
1927
2. ledna ples sboru dobrovolných hasičů. Dne 26. června zdejší sbor dobrovolných hasičů oslavil 40- ti
leté jubileum založení. Vyznamenáni byli za více jak 30- letou činnost ve sboru tito členové: p. Tupý
Jos., Paukner Fr., Zeman Jan, Dvořák Fr. Slavnostní řeč měl p. Mikuškovic Karel z Tábora. (Rok
oslavy výročí nesedí, ale tak je psáno.) Rybník u has. skladiště, zvaný “Zemtův“, byl vypuštěn a
vyčištěn. Po vyvezení bahna opět napuštěn.
1928
Dne 8. ledna se konal has. ples u pana Buriana Františka. Ve valné hromadě, zvoleni na nové obdobístarostou sboru Kníže Josef, náměstek starosty Paukner Fr. st., velitelem a zároveň župním dozorcem
Tupý Jos., náměstek velitele Jan Zeman, jednatelem a zároveň župním starostou Vlna Ladislav,
pokladníkem Hruška Antonín, strojmistrem a zároveň okrskovým dozorcem Jan Švejda. Jelikož
zkoušky samaritánské složili 3 členové sboru a obdrželi vysvědčení- ustavena zde samaritánská stráž
Č. Č. kříže. Náčelníkem jejím jmenován byl Vlna Ladislav, členy Tupý Fr. a Paukner Fr. Honební
výbor přenechal část honitby a to na pozemcích za silnicí k Dobronicům panu Dr. Křečanovi z Prahy
za 200 Kč ročně pro has. sbor. 26.srpna byla dožinková slavnost pořádána jednotou Sokol a sborem
hasičským. Státní slavnosti 28. října v Bechyni, spojené s otevřením nového ‘‘Jubilejního mostu‘‘
účastnilo se obecní zastupitelstvo, finanční komise, sokolové v krojích, hasiči, učitelský sbor se starším
žactvem, kromě mnoha občanů.

1929
Dne 6. ledna ples sboru has. v hostinci pana Cvacha Josefa. Dne 8. září byl okskový sjezd II. okrsku
has. župy č. 107 v Ratajích za účasti sborů- Srlín, Zběšice, Sedlo Staré, Bechyně, Lhota Haškovcova.
Řečník okr. vzdělavatel Houdek František ze Srlína. Taneční zábava večer v hostinci pana Buriana
Fr. Spory o Děkanský rybník. Děkanský rybník za hřbitovem proměněn byl v louku roku 1924, kdy
pan Fr. Burian tento rybník najal od děkanství Bechyně a s jeho svolením rybník vypustil, oral, osel
ovsem a travinou. Obyvatelé horní části obce, podali protest u okr. pol. správy v Milevsku a též sbor
dobrovolných hasičů, který uváděl nutnost vody v tomto rybníce pro případ požáru. Nařízením okr.
pol. správy musel se rybník zahraditi a nechati rybníkem. V roce 1928 měl být tento rybník opraven což
vyžadovalo většího nákladu. Majitel (děkanství Bechyně) žádal opět o vypuštění a to u zemské správy
politické, která vyslala komisi skládající se: zástupce okr. pol. správy p. Dr. Šťastný a oficiál Šunát,
rada zemědělské rady p. Kafka z Písku, Ing. pan Šrámek z Tábora, za okres okr. cestmistr p. Havel,
děkan z Bechyně p. Kocáb, starosta obce Josef Tupý a občané z hořejší části obce. Pan děkan žádal
zrušení rybníka. Po sdělení starosty obce Tupýho Josefa, že námitky občanů proti zrušení rybníka jsou
oprávněny a že jako velitel hasičského sboru nemůže dovoliti vypuštění pro případ požáru v ulicivšichni členové komise uznali nutnost rybník nechati. V protokole udáno, jak se má opraviti. Protokol
tento z 22. října 1928 č. 26026 okr. spr. politické je u obecního úřadu.
1930
Dne 4. ledna ples sboru u p. Buriana. Hasičský sbor, účastnil se sjezdů v Bernarticích, Rakově,
Bechyni a Zběšicích.
1931
Dne 4. ledna ples u Příhodů. Tělovýchovná jednota Sokol spolu s has. sborem oslavila památku mistra
Jana Husa.
Nově zvoleni na 3 roky: starostou Kníže Josef, náčelníkem Tupý Josef, který je zároveň župním
náčelníkem, náměstkem náčelníka Švejda Jan, za odstoupivšího dlouholetého náměstka Jana Zemana,
jednatelem Josef Matuška č. 69 za odstoupivšího Ladislava Vlnu, který jest župním starostou,
pokladníkem Antonín Hruška, vzdělavatelem a zbrojmistrem Jos. Matuška č. 40, náčelník
samaritánské stráže Lad. Vlna.
1932
Tělovýchovná jednota Sokol a sbor dobrovolných hasičů, podnikli společný průvod k hranici a tam
řečnil učitel Ludvík Zíbrt z Borovan- téma J. Hus. Hasičský ples se konal dne 2. ledna u Cvachů. Do
župní has. školy docházeli: Vlna Lad., Matuška Josef č. 69, Bárta Jos. Obecní zastupitelstvo koupilo
3 pracovní blůzy a dalo sboru mimořádný příspěvek 100 Kč. Členům Jos. Tupému, Jos. Knížeti, Janu
Zemanovi, Fr. Dvořákovi byly připsány- přiznány Č.Z.H.J. trvalé starobní podpory za činnost více jak
35- ti letou.
1933
5. července všechny spolky průvod ku hranici a tam promluvil o významu a životě Mistra Jana Husa
spr. školy ze Lhoty Haškovcovy. Dne 8. ledna se konal ples u Příhodů. Has. sbor zakoupil 120 m.
nových hadic za 2.500 Kč. Obecní zastupitelstvo ručí sboru za tuto zápůjčku. Z věcného fondu zem.
úřadu dostal sbor 2.500 Kč podpory na dluh za motorizaci stříkačky, takže zbývá již jenom 5.500 Kč
dluhu na tuto motorizaci. Vlna Ladislav byl 12 dní v zemské hasičské škole v Praze. Tato škola byla
Č.Z.H.J. pořádána posledně v roce 1898 a té shodou okolností účastnil se otec tohoto Bohumil Vlna,
bývalý učitel v Ratajích, který zemřel v roce 1901. Pojištění proti požáru. Dle zjištění jsou občané
zdejší obce pojištěni proti požáru na celkový obnos 3.602 840 Kč. Z toho u okresní pojišťovny
v Bechyni na 1.494 890 Kč u pojišťovny Slávie na 930.000 Kč, První české 849.950 Kč, Hasičské
105.000 Kč, Rolnické 91.000 Kč, Pražské městské 70.000 Kč, Všeobecné v Brně 27.000 Kč, Merkur
18.000 Kč, Lidové Čechoslávia 15.000 Kč.

1934
Dne 5. července průvod všech spolků k hranici a přednáška Fuky Jos. a Dvořáka Jos. o životě a
významu Mistra Jana Husa. 7.ledna has. ples u Burianů. Čestným členem sboru byl jmenován Tupý
Jos., bývalý náčelník. Na nové období (3 roky) byli zvoleni: starostou Kníže Jos., náčelníkem Švejda
Jan, místonáčelníkem Dvořák Fr., samaritánský náčelník Vlna Ladislav, vzdělavatel Hruška Fr.,
jednatelem Matuška Jos. č. 69, zbrojmistrem Matuška Jos. č. 40, pokladníkem Hruška Antonín. Člen
Vlna Ladislav je starostou župy has., členem výboru České Zemské Has. Jednoty a krajským
vzdělavatelem. Náčelníkem jinošské družiny sboru byl jmenován Tupý Fr., náčelník lezců Kníže Fr. a
náčelník stříkačníků Pítra Jos. Na has. skladišti byla zhotovena sušárna na hadice. Práci zdarma
vykonali členové sboru a materiál dala obec. Dne 26. prosince byl pohřben Tupý Jos., čestný člen has.
sboru, has. župy, bývalý starosta obce, místostarosta Sokola. Pohřbu se zúčastnilo 270 hasičů se 4
prapory a 40 sokolů.
1935
6. března zapálili členové has. sboru hranici dříví na silnici k Dobronicům a přečten byl projev
československého hasičstva k 85- tým narozeninám pana prezidenta. 5. července byl tradiční průvod
sokolů a hasičů s hudbou k hranici, kde byla přednáška na téma Mistr Jan Hus. 6. ledna has. ples u
Cvachů. 30. června byl zde župní has. sjezd s celodenním pořadem. Odpoledne bylo veřejné cvičení na
sokolském cvičišti.
1936
7. března byla večer zapálena členy has. sboru , Masarykova vatra a ve škole byly přednášky o životě
pana prezidenta Osvoboditele a o zahraničních Čechoslovácích., spojené s akademií žactva. Účast 124
osoby. 5. července byl tradiční průvod členů has. sboru a Sokola a občanstva s hudbou k pálení hranice,
kde byla přednáška na téma Mistr Jan Hus. 5. ledna ples u Burianů. Starostou sboru byl zvolen
Ladislav Vlna. Dosavadní starosta sboru Jos. Kníže byl zvolen čestným členem sboru. Na třídenním
kurzu protiplynové a protiletadlové obrany v Příbrami v báňské akademii byl Ladislav Vlna. Na Č.Č.
Kříž vybrali samaritáni 188.50 Kč.
1937
14. září 1937 zemřel náš prezident T.G. Masaryk. Byla smuteční schůze Sokola, has. sboru, obecního
zastupitelstva, místní osv. komise. Has. sbor opatřil 13- ti členům nový vycházkový stejnokroj za
3.000 Kč. Koupena byla nová motorová stříkačka od firmy Jos. Vystrčil Telč Morava s předvozkem,
elektrickým světlem, 100m. hadic a příslušenství za 26.000 Kč. Firmou byla sboru předána 19. září
1937. Obecní zastupitelstvo zaručilo se za půjčku 25.000 Kč a slíbilo platiti úroky. Dluh se umoří ze
subvencí dávané zem. úřadem a z výnosu nájemného z honitby po dobu 6- ti roků. Tohoto výnosu
vzdali se všichni občané, aby se uskutečnilo zakoupení stříkačky. Ročně činí toto nájemné 2.000 Kč.
Za 6 roků 12.000 Kč. Na nové tříletí byli zvoleni: starostou L. Vlna, velitelem Jan Švejda, jednatelem
Jos. Matuška č. 69, pokladník Antonín Hruška, vzdělavatelem Jos. Matuška č. 69 a Fr. Hruška,
náčelník samaritánské stráže Lad. Vlna. Dne 6. března byla zapálena Masarykova vatra členy has.
sboru a ve škole součastně byla besídka. Proslov měli Lad. Vlna, Dvořák Jos., Švejda Jan, školáci
básně a písně. 5. července tradiční průvod Sokola, has. sboru, občanstva a pálení hranice. O mistru
Janu Husovi promluvil Judr. Jan Janata, notář z Bechyně. 3. ledna has. ples u Burianů, o posvícení
has. zábava u Burianů.
1938
Po odchodu kronikáře p. řídicího Vlny převzal zapisování v kronice František Hrubec t. č. starosta
obce.
Byl postaven pomník obětem 1. světové války 1914- 1918. Na pomník byli zřízeny sbírky, hasiči naň
darovali 350 Kč. Vybralo se 6.703 Kč. Lidé ze vsi po pár korunách. Pomník byl zhotoven za obnos
5.701 Kč včetně postavení. Pomník byl odhalen slavnostním způsobem dne 18. dubna 1938 pod
protektorátem Okresního úřadu v Milevsku a vojenského posádkového velitelství v Týně nad Vltavou.

Pomník předal starostovi obce Ladislav Vlna.V průvodu šli legionáři, skauti, sokolové, hasiči, stráž
Svobody, příslušníci pluku 102, turisti, obec. zastupitelstvo a občanstvo. 10. června pořádána slavnost
předání veřejnosti nové motorové stříkačky a trvání 50. let zdejšího has. sboru.
1939-1940
Velitel v této době byl údajně pan Sismilich Josef č. 3, který se po roce 1945 odstěhoval do pohraničí.
Nejsou záznamy, týkající se has. činnosti.
1941-1945
Zapisuje p. Petřík.
Kulturní život byl velmi omezený. Zastavila se činnost divadelního souboru i taneční zábavy nebyli
pořádány.
1946
2. června uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů oslavu 60- tého výročí založení sboru, spojenou
s okrskovým has.cvičením. Zúčastnili se všechny sbory oksku a předvedly pohotové a dobře připravené
vystoupení. Slavnost, která se odbývala na sokolském cvičišti, byla velmi četně navštívena, nejen
místními, ale i okolními občany. 30. května vypukl požár stodoly Antonína Kyriana č. 30.
Tato veliká stodola krytá došky, byla naráz v jednom plameni. Od toho požáru vznítila se i sousední
stodola Fr. Tupého č. 31.Obě stodoly úplně shořely. K požáru se dostavilo několik sousedních has.
sborů.
1947-1949
Nejsou záznamy. Velitelem byl Cvach Jan č. 22.
1950
Počátkem měsíce července vypukl požár stodoly Fr. Kožíška č. 32. K požáru dostavilo se několik has.
sborů. Stodola úplně vyhořela. Příčina požáru nebyla zjištěna. Společenský život v dalších letech byl
velice omezen. Od roku 1961 do 1980 byl velitelem pan Kožíšek Jindřich č. 32.
1966
V roce 1966 byl pověřen vedením kroniky Jiří Kovář č. 62.
Požární ochrana spolu se složkami národní fronty, uskutečnila sjezd rodáků obce Rataj a oslavu 80- ti
let trvání požárního sboru. Program na této oslavě byl zamířen průvodem k pomníku padlích, na
sportovní stadion, přivítání rodáků, ukázky vývoje požární techniky a skupinové cvičení. Oslav se
zúčastnilo sedm okolních sborů. Další roky se konal ples požárníků.
1972
Členové čs. požární ochrany sebraly 16 tun železného šrotu, 400 kg papíru a 400 kg textilu.
1973
Na žádost požárníků v obci a za jejich pomoci byla vybudována betonová nádrž na vodu, vedle
požární zbrojnice. Na stavbě se podíleli také ostatní občané, kteří zde odpracovali 350 brigádnických
hodin. Na stavbě bylo pročerpáno 30.000 Kčs. Finanční prostředky poskytl na tuto akci ONV. Pro
požární účely a výměnu žárovek na veřejném osvětlení, byl zakoupen vysouvací žebřík v hodnotě
11.000 Kčs. Stará požární stříkačka byla převezena do bechyňského muzea, spolu s pozlacenou helmou,
dvěmi mosaznými proudnicemi a plátěným košem. Byla to první stříkačka v obci, nejprve byla
používána na ruční pohon, později zrekonstruována na pohon motorový. Tento rok se konala oslava
požárníků a byla spojena se soutěží obvodových požárních sborů. Celkem se zúčastnilo 11 pož. sborů
z okolních obcí. Soutěž vyhrál požární sbor Stádlec. Dorost, který se také soutěže zúčastnil- při
vyhodnocení bylo vítězství jasné pro mládež Rataje. Konaly se zábavy a plesy.
1976
Dne 29.5. se konala oslava k 90. výročí založení požárního sboru, spojena se sjezdem místních rodáků.
Celá akce byla organizována NF a ČSPO. Ukázková a soutěžní cvičení pož. družstev se uskutečnilo
za účasti celého okrsku. Při této příležitosti bylo uděleno nejstarším požárníkům čestné uznání. Hlavní
referát přednesl bývalý učitel a činovník v obci, Ladislav Vlna. Konal se ples. Kolem pož. nádrže

v obci, byly provedeny úpravy, navezení 30 valníků zeminy, plocha oseta travinou. Kolem nádrže se
postavilo zábradlí a natřelo se.
Obecní kroniku píše pan Dvořák Fr.
1977
Dne 11.2. se konal požárnický ples. Účast 250 lidí.
1978
Dne 7.1. se konal pož. ples, hrála „Šumavanka“. Ples navštívilo 200 návštěvníků.
1979
Dne 26.1. se konal ples, hrála hudba „Památky Tábor“. Dne 20.10. svaz pož. ochrany uspořádal
posvícenskou taneční zábavu, kde hrála „Keramika Bechyně“. Zúčastnilo se 130 lidí.
1980
19.1. pož. ples, hrála „Zelená devítka“. Účast 180 lidí. V tomto roce se nezúčastnili soutěže pož. sborů.
Družstvo, které nacvičovalo, bylo zklamané a nechalo nácviku z důvodu dlouhé doby nasávání
stříkačkou. Podle druhých sborů o 30 sek. vysává déle naše, než ostatním. Bylo rozhodnuto ji dát do
opravy. Dále prováděli požárníci preventivní prohlídky a pomáhali družstevníkům při pracech
sklizňových. Odpracovali 300 brigádnických hodin.
1981
Od roku 1981 do roku 1990 byl velitelem pan Zeman Jaroslav č.43.
Svaz pož. ochrany organizoval do roka několik zábav a na některých se pouze podílel.V těchto letech
spadali pod Rataje okolní vesnice a to Dobronice a Haškovcova Lhota. I tam sbor pořádal zábavy a
plesy. V tomto roce požárníci nacvičovali na soutěž pož. sborů, která byla v Bechyni, dne 30.května.
Zúčastnilo se jedno družstvo. Přes potíže se stříkačkou obsadilo družstvo 3.místo. Dále členové
provedli po obci protipožární prohlídky, na kterých se zúčastnilo 24.členů. Celkem je 58.členů
protipožární ochrany.
1982
Místní organizace SPO v Ratajích se i tento rok zapojila do soutěže pož. sborů v Bechyni, kde obsadilo
zase 3.místo. SPO a NV provedlo v tomto roce 2x protipožární prohlídky. V roce 1981 měla oslavit
naše organizace 95 let svého trvání, ale přes některé potíže byla tato oslava uskutečněna v tomto roce
na slavnostní veřejné schůzi. Práci a činnost za uplynulých 95 let, předal předseda Dvořák. K tomuto
výročí byly okresním výborem uděleny medaile za věrnost těmto členům: Kožíškovi Jindřichu č.32,
Sismilichu Janu č.79, Burianovi Františku č.4, Švejdovi Janovi č.74, Cvachovi Čestmíru č.21, Zemanu
Václavu č.24, Heroldu Karlovi č.39. Dále byli odměněni medailí za příkladnou práci a 50-ti leté
členství: Hruška František č.1, Panoch František č.20 a Feike Václav č.61. Medaile za 30 let členství
byli uděleny Cvachu Jindřichovi č.14, Dvořáku Františkovi č.64, Hruškovi Jaroslavovi č.1, Haškovci
Jaroslavovi, Kašparovi Janovi č.9, Panochu Františku ml.č.20, Papači Františku č.10, Sismilichovi
Josefu č.3 a Zemanu Josefovi č.66. Dále bylo předáno čestné uznání OV SPO v Táboře, panu
Zelenkovi Josefu. Čestná uznání byla udělena těmto členům: Dvořáku Jos.č.64, Kožíšku Fr.č.75,
Kadlecovi Lad.č.41, Kožíšku Janovi č.10, Růžičkovi Fr. č.48, Zemanu Jaroslavu č.43, Švejdovi Fr.
č.70, Cvachovi Miloušovi č.22, Papači Fr.ml.č.10, Tupýmu Radkovi č.31, Zemanovi Jar.č.43, Fukovi
Fr. č. 87. Při této slavnostní schůzi zahráli na harmoniky Kožíšek Milan a Rycko Václav. Za OV SPO
se schůze zúčastnil s.Zelenka z Bechyně, který poděkoval všem za práci a předal medaile. V další
činnosti provedli požární útok na sušárnu v JZD s nasazením obou stříkaček. Požárního útoku se
zúčastnilo 21 členů a tuto akci zvládli v krátkém čase, od zahoukání sirény za 18 min. byla voda na
místě. Dále se zúčastnila pohřbu s.Bílka delegace 6 členů. Na oslavách 1.máje v Bechyni se zúčastnilo
12 členů. 3 členové darovali v tomto roce krev zdarma.

1983
29.1. se konal požární ples, přišlo 200 lidí. Dne 23.4.- taneční zábava, 185 lidí. Tyto roky se pořádali
často zábavy. Slavnostní stavění máje se zúčastnilo 185 lidí. Výroční schůze s kulturním programem
41 lidí. Svaz požární ochrany se zúčastňuje pravidelně soutěží okrskových. Jsou zavedeny protipožární
skupiny po dvou členech a prohlédnou všechny domácnosti a závady které najdou na místě odstraní
společně s majitelem a nebo se dohodnou na termínu v kterém závada bude odstraněna. Majitelé
jednotlivých domácností se budou snažit, aby u nás ve vsi nehořelo a nevznikali zbytečné škody.
Můžeme hodnotit tuto organizaci, že pracuje dobře.
1984
Tato organizace má 60 členů. Nyní pracuje pod okrskem Stádlec. Členové po dvojicích provedli
protipožární prohlídky. Dostali letos pozvání na soutěž do Černýšovic, kde oslavovali 85 výročí
založení pož. sboru. V této soutěži obsadili 1.místo. Na této soutěži bylo pož. družstvo v tomto
složení: Bárta Josef, Fuka Petr, Švejda Miloslav,Tupý Jaromír,Tupý Radek, Trantina Jiří, Zeman
Jaroslav ml. a postoupili do okresní soutěže, která se konala 1.7. v Soběslavi, kde naše družstvo ve
stejném složení obsadilo 7.místo. V další činnosti ZO SPO uspořádal šachový turnaj, kde 1.místo
obsadil Kadlec Jaroslav, 2.místo Dvořák Fr., 3.místo Fábera Miroslav a o 4.místo se podělili Vaníček
Fr.s Václavem Richterem. Dále se naše družstvo zúčastnilo námětového cvičení ve Slavňovicích. Při
údržbě požární techniky členové odpracovali 75 hodin. Při pomoci v zemědělství odpracovali členové
21 hodin. Výbor se scházel 1x měsíčně, členské schůze byli 1x za čtvrt roku. Konal se jako každý rok
pož. ples, 180 lidí a taneční zábavy kolem 200 lidí.
Dva roky byl velitelem Tupý Miroslav ml. č. 31 a od roku 1993 je velitelem František Burian starší č.
4. Po revoluci se starostou sboru stal Švejda Miloslav.

Činnost hasičského sboru na fotografiích z let 1966 – 1988
Rok 1966. Oslava 80- ti let trvání hasičského sboru.

Zleva: Zeman Jos.čp.66, Hruška Jar.čp.1, Papač František, Kožíšek Jindřich, Cvach Miloslav čp.22,
Sismilich Josef, Kyrian Josef, Haškovec Jaroslav, Kožíšek Jan, Růžička František, Zeman Jaroslav
čp.43, Tupý Josef, Herold Karel, Hruška Jaroslav, Zeman Josef čp.65, Panoch František, Kadlec
Ladislav, Dvořák Fr., Sismilich Jan.

Zleva: Růžička Fr., Herold Karel, Sismilich Jan, Panoch Fr., Zeman Josef čp. 65, Tupý Josef čp.54,
Kožíšek Jan, Dvořák Fr., Zeman Jar.čp.43, Hruška Jaroslav, Papač Fr., Sismilich Josef, Zeman Josef
čp.66, Kyrian Jaroslav, Cvach Mil. čp 22, Haškovec Jaroslav, Hruška Jan, Kadlec L., Kožíšek
Jindřich.

Vycházkové uniformy z leva: Kníže Fr., Tupý Fr., Zelenka Josef, Zeman Václav, Cvach Jan čp.22,
Feika Václav, Panoch Fr., Hruška Fr.čp.22, Pítra Josef v dlouhém kabátě. Pracovní uniformy z leva:
Sismilich Jan, Dvořák Josef, Kožíšek Jan, Sismilich Josef, Hruška Jaroslav čp.1, Zeman Jos.čp.66,
Švejda Jan, Kovář J.,Kyrian Jar., Haškovec Jar., Kožíšek Jindřich, Zeman Jaroslav čp.43, Tupý
Jos.čp.54, Zeman Jos.čp.65. Sedící z leva: Cvach Milouš, Panoch Fr., Herold Karel, Kadlec Ladislav,
Dvořák Fr., Papač Fr., Hruška Jan, Růžička Fr.

První napouštění požární nádrže v Senožatech roku 1975. Zleva: Zeman Jar., Kožíšek Jindřich,
Růžička Fr., Zeman Jar. ml.

Dne 29.5.1976 se konala oslava k 90. výročí založení požárního sboru, spojena se sjezdem místních
rodáků.

Zleva: Burian Fr., Švejda Mil., Sismilich Josef, Zeman Jar. ml., Zeman Jar. st., Trantina Fr., Kyrian
Jiří.

Soutěž v Bechyni 1980.

Školení velitelů Poličany, jel tam pan Zeman Jaroslav z Rataj a pan Kožený Miroslav z Bechyně.
Asi rok 1984.

Zleva: Feika Václav, Kníže František, Cvach Jan, Hruška František ,Panoch František.

Březnice asi rok 1985. Zleva Zeman J. ml., Richter V., Tupý Mir., Fuka Petr, Bárta Josef, Trantina
Jiří, Tupý Radek.

Sjezd rodáků v Ratajích rok 1986.

Soutěž v Ratajích 1994.

Putovní pohár obce Rataje rok 1995.

Zleva: Zeman Miroslav, Zeman Pavel, Švejda Miloslav, Richter Václav, Tupý Jaromír,
Burian František ml., Zeman Jaroslav ml.

Zleva nahoře: Burian František ml., Richter Pavel, Šafránek Lukáš, Dvořák Milan.
Dole: Burian Jaroslav, Zeman Pavel, Hána Milan, Burian Jiří, Tupý Ondra.

Rodáci 1996. Hrála kapela Božejáci.

Bechyně 1997.

Podolí 1997.

Okrsková soutěž rok 1998.

Stádlec 1998.

Pohár starosty rok 1998.

Kombinovaná ruční stříkačka s výpomocným benzínovým motorem z roku 1886.
V hasičském muzeu v Bechyni je uložena od roku 1975.

