
Vážení spoluobčané, 

v tomto čísle informačních novin bych vás 
rád informoval o technickém vybavení a 
zásahových možnostech naší jednotky po-
žární ochrany kategorie JPO V. Ve výroč-
ním letáčku Hasičské proměny je zveřejněn 
jeden z nejstarších dokumentů: výpis 
z inventáře z 20. července 1894. Tento do-
klad mapuje majetek SDH Křivsoudov před 
124 lety. Není bez zajímavosti, že v majetku 
je uveden i obecní dům č. 1 a další pozem-
ky.  

Techniku měli naši předchůdci na svou do-
bu moderní, k tomu dostatečný počet členů 
a odhodlanost pracovat dobrovolně pro ten-
to sbor a obec. Co se však od této doby změ-
nilo? Dnešní moderní doba je přetechnizo-
vaná, digitální svět, nemožné se stává sku-
tečností, a přesto stále někde hoří, dochází 
k obrovským majetkovým škodám, ztrátám 
na životech. A to právě tak, nebo ještě ve 
větším měřítku, než před těmi sto lety. Naše 
hasičská technika však, bohužel, nejde 
s dobou, ale je notně zastaralá.  

Automobily drží pohromadě jen díky něko-
lika nadšencům. Obměna nebo moderniza-
ce je v nedohlednu, čeká se na havárii.  

Sbor nemá oficiální požární zbrojnici 
s nápisem a znakem sboru, což je v širokém 
okolí i u podstatně menších obcí samozřej-
mostí. Na katastru nemovitostí lze dohle-
dat, že celý objekt č. 1 je veden jako země-
dělská usedlost. Nouzová hasičská garáž 
má střechu v havarijním stavu, a i když je 
zateplená, tak do nového zateplení a na 
hasičskou techniku prší. Dle požárních  plá-

nů jsme zahrnuti jako 2. výjezd. V případě 
požáru v obci je nutné nejprve čekat na pří-
jezd sborů s vyšší prioritou výjezdu. To vše 
má nyní vliv na obměnu techniky a finanční 
plánování, zejména na žádosti o dotace 
apod. Přitom členové sboru absolvovali 
speciální školení a technické kurzy, které 
nyní nemohou využít.  

Ve zprávách čtete nebo slyšíte, že stále ně-
kde hoří, padají lanovky nebo mosty. A je 
zřejmé, že i u nás, stejně jako ve světě, se 
nejprve musí stát mimořádná událost, při 
které bude spousta zraněných a mrtvých, a 
teprve potom se začnou věci měnit, tvořit 
zákony, nařizovat a zdokonalovat. Je možné 
tomu všemu předejít? 
Dočká-li se náš sbor alespoň opravy střechy 
hasičské garáže, nebo se vyřeší absurdní 
problém, který již dlouhodobě brání stavbě 
nové obecní garáže na pozemku obce, aby 
byla naše technika chráněna před povětr-
nostními vlivy, budeme si moci říci, že na-
vazujeme na tradici našich předků v SDH a 
hlásíme se k jejich odkazu. 
 
Ladislav Vacek 
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Z ČINNOSTI SDH 

Zásah při požáru komínu rodinného domu v Křivsoudově  

Zásahová jednotka 4. května 2018 v součinnosti s jednotkami 
HZS Vlašim a SDH Čechtice zasahovala při vzniku požáru 
komínu rodinného domu. Je na místě, že majitel měl zákon-
nou revizi komínu, a přesto došlo k této události. Kdyby maji-
tel objektu neměl tento doklad, musel by zásah hasičů uhra-
dit. Otázkou je kvalita revizí komínů, kterou si majitelé sjed-
návají u různých firem nebo živnostníků. Zdánlivé alibi však 
oheň neuhasí . 
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Shromáždění praporečníků hasičských sborů 

V sobotu 26. května 2018 byl slavnostně za-
hájen Festival RE:PUBLIKA v Brně, který 
připomněl 100. výročí samostatnosti a 90 let 
od otevření brněnského výstaviště. 
Otevření bran brněnského výstaviště zaháji-
lo defilé praporečníků Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Poprvé v historii se 
setkalo více než 405 praporů sdružení dob-
rovolných hasičů, a Křivsoudov na přehlíd-
ce nechyběl. Pochod praporečníků vyvrcho-
lil udělením slavnostních stuh.  

Oslavy 140 založení sboru  

Na hřišti obce 23. června 2018 vyvrcholily oslavy 140. výročí založení 
SDH Křivsoudov. Celá akce byla realizovaná za podpory Středočeské-
ho kraje a pod záštitou hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové. 
Cílem projektu bylo formou setkání s dalšími hasičskými sbory z okolí 
představit široké veřejnosti historickou a současnou techniku, výstroj a 
výzbroj hasičů, kteří jsou již více než sto let zapojeni do technické po-
moci svých obcí a starají se o bezpečnost obyvatel.  

Po slavnostním zahájení, na kterém byla předána čestná uznání a me-
daile členům sboru a OSH Benešov, proběhla prezentace historické i 
současné techniky všech třinácti zúčastněných sborů. Nejzajímavější 
byla plně funkční koňská stříkačka z roku 1920 od SDH Vraždovy 
Lhotice (Dolní Kralovice). V rámci oslav byla uspořádána tradiční sou-
těž v požárním útoku mužů, žen i dětských týmů. Závěr patřil koncer-
tu kapely Fontána Live.  



Opravy a údržba  

V uplynulém období se aktivní členové sboru 
svědomitě věnovali údržbě techniky, opravě 
hasičského objektu a likvidaci běžných poruch, 
které se na zastaralém vybavení neustále proje-
vují. Novinkou je montáž kropicí lišty na hasič-
skou cisternu Š-706 RTHP, rok výroby 1982, kte-
rá tam chyběla již 36 let. Díky tomu je možné vy-
užít tento doplněk na hašení porostu, mytí vo-
zovky a další údržby povrchu pomocí vodních 
trysek.  
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Zúčastníme se pohárové soutěže Velké ceny Železných hor, podílíme se na přípravě krajského kola hry 
Plamen,  požárního sportu dorostu a okresního kola požárního sportu. V říjnu se zúčastníme odborné 
přípravy, kterou pořádá OSH Benešov na Dolnokralovicku. V září organizujeme z Čechtického rybní-
ka pro ZD Čechtice dálkovou přepravu vody v délce 2 000 m. V listopadu plánujeme výroční valnou 
hromadu sboru. 

CO PLÁNUJEME 

Benešovská liga 2018  

Hasičský sport se dostává do nové dimenze sledova-
nosti v celé České republice. Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska připravilo unikátní projekt věnovaný 
hasičskému sportu a regionálním Sborům dobrovol-
ných hasičů. Každou středu bude v novinách Pražský 
deník vycházet nový seriál ze života hasičů. Benešov-
ská liga 2018 byla zahájena 30. června 2018 
v Drahňovicích. Náš sbor předvedl nelítostný souboj 
s konkurencí a skončil na 21. místě.  

Do uzávěrky tohoto čísla se sbor zúčastnil dalších sed-
mi kol ligy s těmito výsledky: 

Louňovice 17. místo, Chářovice 23. místo, Makov 27. místo, Malovice 10. místo, Načeradec (noční) 13. 
místo, Miřetice neplatný pokus, Jankov (noční) neplatný pokus. Velký úspěch soutěžní družstvo za-
znamenalo mimo Benešovskou ligu v soutěži v Hulicích, kde si odneslo cenu za 2. místo.  

Zahájení provozu svolávacího systému  

Naše zásahová jednotka zprovoznila díky vedení 
městyse od měsíce července nový svolávací sys-
tém pod názvem FIRE PORT. Jedná se o napojení 
na již rozsáhlou síť v ČR, která zabezpečí 
v případě vyhlášení poplachu okamžitou infor-
maci na mobilní telefon ve formátu SMS nebo 
mluveného slova z operačního střediska všem 
členům zásahové jednotky.  

Vítězné družstvo v požárním útoku katego-
rie muži —Křivsoudov B 

2. místo—Hulice 6. července 2018 

Slavnostní zahájení—vedení  OSH Benešov, zá-
stupci HZS Benešov a městyse Křivsoudov 
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NENÍ DOBRÉ NĚCO PODCEŇOVAT  

ÚDRŽBA KOMÍNŮ PŘED TOPNOU SEZÓNOU  

Pokud jej budete provádět svépomocí, měli bys-
te si o čištění vést záznamy. Jednou ročně je tře-
ba zajistit kontrolu spalinové cesty odborníkem 
– většinou kominíkem. Provedenou kontrolu 
kominík na místě potvrdí.  

Je nutné prohlédnout zdivo komínu nad stře-
chou, zda nevypadává malta ze spár nebo se 
neodlupují čílka cihel. V případě opakování zá-
vady by se mělo přistoupit k celkové rekon-
strukci spalinové cesty, spočívající například 
v převložkování stávajícího komínového prů-
duchu komínovou vložkou z keramických nebo 
kovových materiálů. Může dojít k vadě materiá-
lu, narušení komínového zdiva, či ucpání so-
pouchu padající sutí i pádem uhynulého ptac-
tva.  Kontrola, čištění a údržba komínů by se 
rozhodně neměla podceňovat. O její důležitosti 
svědčí i statistiky požárů zapříčiněných komí-
ny, či počet otrav unikajícím oxidem uhelna-
tým. V posledních pěti letech je ročně evidová-
no v průměru 350–400 požárů s celkovou ško-
dou cca 30–50 mil. Kč a počet smrtelných nehod 
je rovněž alarmující. 

N e j d ů l e ž i t ě j š í 
před topnou sezó-
nou je včas se na 
ni připravit, a to 
jak zajištěním pa-
liva, tak kontrolou 
topného zařízení, 
a především ko-
mínů. 

Povinnost prová-
dět pravidelnou 
kontrolu, čištění a 
údržbu komínů je 
stanovena naříze-

ním vlády č. 91/2010. Za plnění povinností vy-
plývajících z této vyhlášky zodpovídá majitel 
objektu nebo provozovatel spalovacích zdrojů. 
Novinkou tohoto nařízení na rozdíl od předchá-
zející vyhlášky je, že pokud se jedná o čištění 
spalinové cesty pro spotřebiče na tuhá paliva do 
výkonu 50 kW, je možné je provádět svépomo-
cí. Toto čištění musí být provedeno vždy tak, 
aby mezi jednotlivými lhůtami čištění byly 
nejméně 4 měsíce.  
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Letní období je doba prázdnin a dovolených, 
které si chce každý užít. Má to ale i svá úskalí. 
Abychom si své zážitky ničím nekazili, před-
cházejme pohromám. 
Ani v letním období nelze zapomenout na ote-
vřený oheň v podobě ohnišť, grilů i většího 
množství svíček. Mějme v takovém případě po 
ruce pár konví vody, kterými se dá vyskytlý 
problém zažehnat už v samém začátku. Pokud 
už je v období sucha vydané varování a je zákaz 
zakládání otevřených ohňů, už si takové rado-
vánky odpustíme. Pálení větví a zbytků ze za-
hrad odložíme na chladnější a vlhčí období 
roku. 
Vedle sucha může v létě hrozit i silný déšť nebo 
bouřka. Pokud pravidelně sledujeme předpo-
věď, ušetříme si případné škody včasným vy-
pnutím televize, počítače i ostatního vybavení, 
kterému by mohl ublížit úder blesku. Vypnutím 
rozumějte odpojení ze sítě, ne jen vypnutí knof-
líku. V případě, kdy nás už postihl úder blesku 

nebo záplava v domě, buďme opatrní a do do-
mu vejděme až po odpojení celého objektu a 
jeho okolí z hlavního přívodu elektřiny, a pří-
padně i plynu, nebo se poraďme s profesionály 
a pak teprve jednejme. 
Pohromu můžeme čekat i od bodavého hmyzu. 
Bodnutí komára je maličkost, co se rychle spra-
ví, ale jde o roje včel, vos a sršňů v blízkosti do-
mu. Je potřeba odhadnout své síly a větší roj 
nechat tam, kde je a ustoupit sami, případně si 
zavolat pomoc. Pokud už došlo k bodnutí, při-
kládat studené obklady, v případě zasažení ob-
ličeje, zvláště u dětí volat RZP, stejně tak, když 
těch žihadel bylo víc.  


