
Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou 2. číslo informačních 
novin SDH Křivsoudov. Rád bych vás jako veli-
tel jednotky požární ochrany (JPO) informoval 
o zásahové jednotce, která provádí výjezdy při 
potřebě obce, jejích obyvatel nebo místních fi-
rem. Na fotografii je zobrazen základní tým. 

Mimo obec přebírá úkol a požadavky od Kraj-
ského operačního a informačního střediska 
Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje se sídlem v Kladně.  

V obci jsou v hotovosti vždy 3 členové 
z jednotky na rádioprovozu a jsou schopny se 
aktivovat do 10 minut. Absolvují pravidelná 
odborná a technická školení, spolupracují 
s nejbližšími SDH v regionu, předávají si zkuše-

nosti a vyměňují technické dovednosti. Svědo-
mitě pečují o přidělenou výstroj, techniku a ne-
ní jim lhostejný celkový stav sboru. 

Vysněný sen máme všichni – postavit v obci 
novou hasičskou zbrojnici, zkvalitňovat tým, 
modernizovat techniku a rozšiřovat řady sboru 
o mladé členy. Navrhovat reálná řešení pro 
rychlé předávání informací obyvatelům pomocí 
dostupných technologií. 

Městys Křivsoudov může být hrdý na svůj sbor, 
který letos oslaví 140. výročí založení a na tým, 
který je připraven plnit zásahové úkoly. 

Tomáš Souček 
velitel jednotky  

ÚVODNÍ SLOVO VELITELE JEDNOTKY (JPO V) 

Velitel jednotky 
Tomáš Souček 
 
Velitelé družstev 
Tomáš Vacek 
Zdeněk Čech (ml.) 
Josef Kuchař 
 
Strojníci 
Ladislav Vacek 
Jiří Děkanovský 
Petr Tulach 
 
Hasiči 
František Zelenka 
František Toman 
Roman Tulach  
Augustin Zelenka 
Tomáš Kovařík 
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HASIČI KŘIVSOUDOV 

Zleva zadní řada: Petr Tulach, Tomáš Vacek, Zdeněk Čech, František Toman, Roman Tulach 

Přední řada: Ladislav Vacek, Josef Kuchař, ml., Jiří Děkanovský, Tomáš Souček 

Složení zásahové jednotky 



Z ČINNOSTI SDH 

Opravy a údržba 

Členové sboru se aktivně podíleli na údržbě hasičské techniky i budovy po zimním období, a připra-
vili tak vše potřebné na další sezónu. 

Strojník zásahové jednotky Petr Tulach provedl speciální opravu elektrického systému na automobilu 
Jeep Cherokee, (snímač polohy škrticí klapky 141-103) čímž opravil závadu zásahového vozidla  
a sbor ušetřil za opravu ve značkovém servise. Montáž a zprovoznění nového osvětlení v hasičské 

zbojnici provedl Petr Tulach a Jaroslav Černota.  

 

Za opravy a údržby hasičské výstroje vděčíme srdeč-
ně Miroslavě Baštové. Děkujeme! 

 

Sbor získal do svého autoparku multifunkční přívěs 
s plachtou na převoz požární techniky a speciálního 
materiálu. 

STRÁNKA 2 HASIČI KŘIVSOUDOV 

Brigády pro obec 

V rámci pomoci obci se velká část členů sboru 
zúčastnila brigády při oddělování velkých 
dlažebních kostek od sutě, které budou použity 
na opravu dlažby v centru obce. Děkujeme 
všem účastníkům. 

V rámci testování a údržby hasičské techniky 
sbor provedl jarní mytí vozovky v centru obce, 
a spojil tak povinnost s užitečným úkolem.  

Zúčastnili jsme se sázení stromků pro obec 
na znovuzalesnění obecních lesů  
po ničivých polomech a napadení kůrovce.  

Taktické cvičení 

Soutěžní družstvo se pečlivě 
připravovalo na noční tak-
tické cvičení v Jankově,  
které bylo plánováno na 24. 
3. 2018.  

 

Zklamání přišlo nečekaně, 
celá akce byla z důvodu malého počtu přihláše-
ných družstev zrušena.  

 

1. ročník střelecké soutěže – Memoriál křivsoudovských legionářů 

Členové SDH v rámci 100. výročí vzniku samostatného československého státu 
uspořádali 31. 3. 2018 na střelnici v Praze 4 střeleckou soutěž. Zúčastnilo se 17 
soutěžících, střílelo se jednotlivými ranami ze samopalu SA-58 a pistole Luger 9 
mm. Divem by-
lo, že nedošlo 
k žádné mimo-

řádné události, protože mnozí měli 
zbraň poprvé v ruce a zažili prvně  
ostrou střelbu z útočných zbraní. 

 

Na samotnou soutěž byl použit samo-
pal a ze 100 možných bodů byly 
výsledky vítězů následující: 

1. Josef Zahálka 87 bodů 

2. Petr Tulach  83 bodů 

3. Karel Míček  79 bodů 



pak byl zájem o bohatou tradiční tombolu.  
Mnozí výherci cen si ani nestačili vše v rukou 
odnést. Kapela TRITON zahrála na své úrovni  
a výsledkem byl vždy plný parket tanečníků. 

Další taneční zábavou, kterou sbor organizoval 
dne 16. 3. 2018, byl koncert kapel Zelenina, Ci-
vilní Obrana a ATD. Není však vždy posvícení. 
Tuto společenskou akci vyhodnotíme jako pro-
padák. Malá účast, malý zájem, takže i malá zá-
bava. 

Velikonoční zábava, kterou sbor organizoval 
1. 4. 2018, vše opět vynahradila díky velkému 
zájmu z řad mládeže o kapelu GALAXII.  
Kvalitní obsluha, které vládli členové sboru,  
se významně zapsala do historie úspěšnosti, 
dobré nálady a vynikající atmosféry.  
Všem srdečně děkujeme ! 

Kultura 

Organizace hasičského plesu, který se konal 
17. 2. 2018 v sokolovně se sboru velmi zdařila, 
což bylo znát i na velké účasti hostů, zejména  
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 26. 5. společně se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, účast na slavnostním shromáž-
dění praporečníků hasičských sborů na Festivale Re:publika na Brněnském výstavišti u příle-
žitosti 100. výročí vzniku ČSR. Akce trvá každý víkend od 25. 5. do 17.6. Celý program je na 
www.gotobrno.cz. Vstupné zdarma program velkolepý.  

 23. 6. celodenní akce v rámci 140. výročí založení našeho sboru, setkání SDH z regionu, ukáz-
ka techniky současné i historické, soutěže pro děti, ukázkový požární útok, k poslechu bude 
hrát kapela FONTANA LIVE 

 30. 6. začátek Benešovské ligy 2018 v Drahňovicích 

 účast na pohárových soutěžích 

CO PLÁNUJEME 

Exkurze 

V rámci přesunu do Prahy na střeleckou soutěž byla zorganizovaná i exkurze na Krajské operační 
a informační středisko Hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS) Středočeského kraje v Kladně 
a u Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. Účastníci se seznámili s činností operátora na lince 
112 a 150, a dokonce zažili i celkovou činnost operátorů při ohlášení požáru v jedné obci Středočeské-
ho kraje. Hasičský útvar Pražského hradu předvedl svou špičkovou techniku na podvozku SCANIA, 
která je jediná v ČR postavena pro zásahy v lokalitě Pražského hradu a v regionu Prahy 1.  
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OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ 

HISTORIE PRAPORU SDH  

uprostřed na červené ploše našitý na plátně na-
malovaný barevný obraz patrona hasičů sv. Flo-
riána. Na rubu má uprostřed na červené ploše 
našitý hasičský emblém tvořený černou hasič-
skou přilbou z počátků sborů, pod ní zavěšené 
smotané Iano, za ním zkřížené sekyrky různých 
tvarů a vodorovně žebřík, vše v přirozených 
barvách. Prapor má dvě stuhy, červenou a bílou 
jednostranně vyšívané, na červené je nápis zla-
tavým písmem ,,SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ" a na bílé rovněž zlatavými písmeny 
nápis ,,KŘIVSOUDOV 1882".  

SDH Křivsoudov byl vyzván OSH Benešov 
k účasti na prezentaci Středočeského kraje 
v rámci celorepublikovém setkání sborů v Brně 
26. 5. 2018 při příležitosti uctění 100. výročí 
vzniku samostatného československého státu. 
Náš sbor má jeden z nejstarších praporů v kraji 
a je pečlivě opatrován sborem již 136 let. 

Sborový prapor byl zakoupen v roce 1882. Prv-
ním praporečníkem byl ustanoven Antonín Ze-
lenka z domu č. p. 9. Rozměry praporu jsou 200 
x 130 cm, je vyšívaný na sametové látce. Líc má 
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Jarní úklid zahrad je v plném provozu a s tím 
otázka, jak naložit se suchým listím, zbytky se-
zónních rostlin a podobným odpadem. Nejjed-
nodušší je dát rostlinné zbytky na kompost, kde 
spolu s dalším biologickým odpadem mohou 
stvořit dobrou půdu pro další zahradnickou 
sezónu. Když už se rozhodnete z nějakého dů-
vodu tento odpad pálit, dodržujte základní pra-
vidla, která ukládá zákon. 

Pálení listí, klestu a shrabané trávy není záko-
nem výslovně zakázáno s výjimkou listí napa-
deného chorobami  (například antraknóza 
ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Pod-
nikatelé musí plánované pálení rostlinných 
zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středis-
ku Hasičského záchranného sboru Povinnost 
ohlášení pálení pro občany není zákonem stano-
vena, ale doporučuje se.  

Na otevřených ohništích lze podle zákona pálit 
pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné ma-
teriály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, 

barevné časopisy a noviny, dřevo ošetřené laky 
nebo barvou, vlhké zahradní odpady, plasty, 
gumu a chemické přípravky u jejichž spalování 
vzniká velké množství škodlivých emisí. 

Ohlášení pálení je možné těmito způsoby: 

 Na internetu www.hasicikrivsoudov.cz 

 Na úřad městyse tel.: 317 853 424 

 Starostovi SDH tel.: 602 284 601 

Ohlašovatel musí uvést datum a místo pálení, 
zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a 
kontakt. Vždy hlásit 48 hodin předem. 

http://www.hasicikrivsoudov.cz



