90. výročí ratměřických hasičů
Ratměřický Sbor dobrovolných hasičů slaví letos 90 let od svého založení. Podle tamní hasičské
kroniky se sice o založení sboru mluvilo už dřív, ale došlo k němu v roce 1929. O založení sboru
se zasloužila hlavně skupina místních příznivců, v níž měl vlivné slovo krejčí František Hruška,
nadšený národovec. Ten se také stal prvním kronikářem místních hasičů. Jemu a všem dalším
kronikářům dnes vděčíme za to, že popsali celých 90 let činnosti SDH a my si tak i dnes můžeme
připomenout, co všechno se za tu dobu stalo.
V březnu 1929 se konala první schůze přípravného výboru, v němž byli pánové Novák, Hruška,
Opička, Žížala, Fulín, Veselý a Hrbek. Hned pak následovala ustavující valná hromada, na níž
v proslovech zaznělo, že úkol hasičstva je krásný, jest to život plný oběti bližnímu, národu i
vlasti. Přineseme mladému sboru srdce teplé, oběti mravní i hmotné. Za činné členy se tehdy
přihlásilo 26 osob (oslovovali se „bratře“), 22 jako zakládající členové a 34 jako přispívající
členové. O několik dní později byl zvolen i divadelní odbor a knihovník. 1. května došlo ke
slavnostnímu složení slibu. Výbor objednal pracovní obleky a veškerou výzbroj a stejnokrojové
blůzy, které ušili místní krejčí a členové sboru František Hruška a Josef Brož.
Nově založený sbor požádal několik výrobců motorových hasičských stříkaček o předložení
nabídek. Z této soutěže vyšla vítězně nabídka pana Máry z Tábora. Od něho pak byla koupena
stříkačka o výkonu 45 koňských sil. S příslušenstvím a 650 metry hadic se šroubením za celkem
56 000 Kč byla dodána hned v polovině června 1919. Sbor si na ni ovšem musel půjčit od
záložny ve Voticích a kampeličky v Jankově. Když stříkačku koně táhli do Ratměřic, celý sbor
s radostí šel večer na Habrovku naproti a za hlaholu hasičské hercovky přivezena byla do
Ratměřic.
Předání stříkačky bylo velmi slavnostní. Na ratměřickou náves přišli kromě místních i zástupci
12 sborů z okolí. V hasičské kronice se o tom píše: Stříkačka přivezena za hlaholu jemné hudby
kapely p. Hudery do středu zástupu. Starosta Kotrč provolává slávu a hudba hraje národní
hymny. Bratr velitel převzal stříkačku. Pak utvořen průvod, který s hudbou nastupuje cestu na
upravené cvičiště Pod horami, v němž postaráno bylo i o občerstvení obecenstva. Cvičilo 16
bratrů cvičení pořadová a sekerková úplně bezvadně. Výkon stříkačky byl obrovský. Stroj
pracoval plné 2 hodiny a chrlil proudy vod a všechny sbory nám záviděly.
Pak začaly obvyklé činnosti sboru. Začátkem července 1929 sbor poprvé zasáhl při
odstraňování následků vichřice. V prosinci hasiči sehráli v sále hostince pana Vlacha na
vypůjčeném jevišti jankovského Sokola první divadelní představení („Když štěstí chodí po
horách“). Po prvním roce své činnosti zorganizovali v červenci 1930 veřejné cvičení hasičských
sborů, na němž například cvičily ženy z Jankova s tyčemi, muži z Popovic se sekerkami a
žebříky, muži a ženy z Ratměřic společně. Korunou všeho bylo cvičení s motorovou stříkačkou
útokem našeho sboru na kovárnu a sousední budovy.

Ve 30. letech byla vystavěna hasičská kolna, kromě zásahů při požárech se hrávala divadelní
představení, konala se okrsková cvičení a také slavnosti k narozeninám a poté úmrtí
presidenta Masaryka. V době okupace bylo hasičům nařízeno konat hlídky, z hasičské
zbrojnice se stalo skladiště SS. Ačkoliv se hasičská kronika měla odevzdat, kronikář ji schovával
nejprve doma a později ji zakopal ve stráni mezi Opatovem a Žákovem, kde přečkala roky 1943
– 1945.
Po válce byla obnovena hasičská cvičení (prostná i se stříkačkou), avšak divadelní představení
se už nekonala. V roce 1949 o tom kronikář napsal: Nepatrnou činnost zaviňuje nedostatek
pracovních sil a zvýšené požadavky na výkon každého jedince. Také neustálé mezinárodní
napětí a nejistota vnesly mezi členy nechuť k většímu podnikání. V 50. letech hasiči obnovili
masopustní maškarní průvody. Původní stříkačka již byla zastaralá, a proto byl její motor
přemístěn na podvozek s koly s pneumatikami. Často hasiči pracovali na různých brigádách.
V 80. letech získal sbor svůj první požární automobil ZIL, avšak ten se ukázal málo spolehlivý,
a proto jej pak nahradil automobil IFA, který ratměřičtí hasiči používají dodnes. Svou zbrojnici
mají v budově obecního úřadu, na jehož výstavbě se výrazně podíleli. Dnes je její součástí i
menší hasičské muzeum, v němž nechybí ani zdařile renovovaná původní stříkačka. Dlouhý by
byl seznam obětavých zásahů ratměřických hasičů. Úspěšně se podíleli i na pravidelných
soutěžích v hasičských disciplinách, které se konaly v okolí.
Přínos SDH k událostem v obci je nesporný. Podílí se na organizaci většiny akcí probíhajících
v obci. V roce 2006 začali ratměřičtí hasiči každoročně pořádat na místním rybníčku Lazna své
hasičské fontány, které od té doby dovedli k dokonalosti a které svou už tisícovou návštěvností
značně překročily původně jen lokální pověst. Ať jim jejich obětavost a elán vydrží i v dalších
desetiletích!
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