
Vážení spoluobčané, 

jedno přísloví říká, že když chceš poznat hospo-
dáře, máš se podívat do jeho stodoly. Platí to i  
v jiných oblastech, a dnes už tak trochu vlastně 
ani neplatí. Nejsme na poli, ale to nevadí. Jsme  
na vesnici a tady teď každý hospodaří s tím, co 
má a na co má, a je rád, když se mu něco poda-
ří. 

Když navštívíte naši hasičskou zbrojnici, chcete-
li „hasičárnu“, zjistíte, že zevnitř se nijak neliší 
od jiných venkovských zbrojnic, i když by to 
možná mohlo být i jinak. Naše sdružení je ak-
tivní, výjezdů schopné a vybavení má opečová-
vané a v pořádku. A za to je každý z našich klu-
ků rád.  

Když ale na takový výjezd přijede a má na to 
čas a rozhlédne se po ostatních, zjistí, že doba 
trochu pokročila a spoustu věcí si už nestačí jen 
tak udělat v dílně. I technika stárne a je potřeba 
ji vyměnit za novější, výkonnější a vyspělejší. 
Vždyť některé by možná mohly aspirovat na 
muzejní kusy. Nejde ani tak o dojem, ale hlavně 
o účel - nejezdí přece F1, ale je tam, kde je potře-
ba a kde se hraje o čas. 

A to ani nemluvím o prostorách. Ty malé hasič-
ské zbrojnice jsou často vedle kapličky a náměs-
tí také vizitkou každé vesnice či městečka - 
opravené, omítnuté, přitahují vaše oči, a přitom 
plní svou funkci, ta auta uvnitř se stále používa-
jí a ostatní vybavení taky.  

Naše zbrojnice stále funguje, co jí také zbývá, 
ale stojí to stále více práce - viz poslední oprava 
střechy, o venkovní dvůr se dělí s obcí. Když se 
na stavbu podíváte zvenku, tak na vás moc do-
jem neudělá.  

A když už jsme začali tím hospodářem; v minu-
lém čísle byla zmínka o tom, že v  katastru ne-
movitostí se skutečně jedná o hospodářskou 
budovu, tak jakápak zbrojnice. Navíc chybí 
prostor pro výjezd v případě potřeby. 

Ale dost už bylo stesku. Je potřeba jít dál, vidět 
to dobré, co se stalo, co se děje i těšit se na to, co 
možná přijde. 

Přeji vám krásné Vánoce, mnoho klidu, svá-
teční pohody a štěstí v roce 2019. 

Petr Tulach  
strojník SDH 

ÚVODNÍ SLOVO  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

IV. VYDÁNÍ, PROSINEC 2018 

HASIČI KŘIVSOUDOV 

Novým starostou dobrovolných hasičů byl zvolen Jan Slámečka 

V srpnu 2018 zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Ing. Karel Richter. Výkonný výbor SH ČMS rozhodl o konání 
volby nového starosty, které se konalo 8. 12. 2018 v Centru hasičské-
ho hnutí v Přibyslavi. Byl zvolen Jan Slámečka 320 hlasy z 399 hlasů. 

Stručná charakteristika nového starosty dobrovolných hasičů:  
- profesní zařazení 
- 1973 až 1976 dělník v elektrotechnických závodech 
- 1976 až 1985 uvolněný funkcionář místního národního výboru 
- 1985 až 1989  studium VŠP 
- 1989 až 2008 předseda OV KSČ 
- 2008 až 2016 uvolněný člen zastupitelstva Kraje Vysočina,  
  předseda Bezpečnostní komise Kraje Vysočina 
- od roku 2016 důchodce 
 



Z ČINNOSTI SDH 

STRÁNKA 2 HASIČI KŘIVSOUDOV 

Výroční valná hromada SDH Křivsoudov se konala 1. 12. 2018 v sokolovně za nadstandardní účasti. 
Z bohatého programu vybíráme: 

Rekapitulace činnosti za rok 2018 (výběr) 
- Úprava skříní pro zásahovou jednotku 
- Údržba výstroje a výzbroje 
- Proplach kanalizace krtkem C52 – D25 pro ZES,  
   městys a občany, 15 akcí 
- Dokončení zateplení hasičské zbrojnice a oprava   
   střešní krytiny 
- Dovoz vody do studní 
- Čištění studní pro obec Dolní Kralovice 
- Sázení stromků pro městys, 14 členů, každý 
  odpracoval 6,5  hodiny 
- Přeprava kostek pro městys, 27 členů, každý odpracoval 8 hodin 
- Školení první pomoci, zajišťovali Marie Svobodová a Zdeněk Svoboda 
- Školení slaňování a vázání uzlů na Poříčskou zimu 2018 

Požární soutěže 
- Poříčská zima - prověření hasičů při zásahu, 2. místo, účast týmů z okresu Benešov a Praha východ 
- Velká cena Železných hor, výsledek neplatný pokus – neúspěšný koš a prasklá savice 
- Okrsková soutěž v obci Loket – 2. místo 
- Pohárová soutěž v Hulicích - 2. místo 
- Pohár starosty města Humpolce – neplatný pokus 

Společenské akce 
- Účast na republikovém setkání sborů 26. 5. 2018 v Brně - 100 let výročí republiky, zúčastnilo  
  se 405 sborů s prapory z celé ČR, našemu praporu byla udělena pamětní stuha 
- Dne 23. 6. 2018 organizace oslav 140. výročí založení sboru, prapor našeho sboru získal  
  pamětní stuhu od starosty městyse Křivsoudov 
- Organizace střelecké soutěže a odborných exkurzí 31. 3. 20108 v Praze 

Udělení diplomů a věcných darů 
Závěr valné hromady byl slavnostní, mnozí členo-
vé sboru obdrželi čestné uznání, hosté pamětní 
listy a věcné dary. 
Jako čestní hosté se valné hromady zúčastnil sta-
rosta Sokola Křivsoudov Ján Geleta a předseda  FC 
Křivsoudov Petr Veselka. Oba obdrželi věcný dar a 
pamětní list SDH, vydaný u příležitosti letošního 
140. výročí založení sboru. 

Novinka výstroje sboru 
Naše jednotka je od 1. 12. 2018 vybavena čtyřmi 
dýchacími přístroji, 2 kusy Saturn a 2 kusy  
Dräger, dar od HZS.  
Přístroje pro nás zajistil Jiří Černovský, HZS  
Benešov.  
Nyní sbor splňuje vybavenost výstroje pro výjezd 
vyššího stupně požárního poplachu. 

Znalostní soutěž 
Ve finále valné hromady si bylo možné vyzkou-
šet odborné znalosti mezi sebou. Byla připrave-
na testovací soutěž s hasičskou tématikou.  
 
Utvořená družstva převedla, že skutečně praxe 
učí a své znalosti dokázala velmi dobře uplatnit. 
Vítězové obdrželi věcné dary. 



Poděkování patří celému týmu i hostům, kteří 
bojovali za SDH Křivsoudov,  jsou to: 

Jiří Balek, Martin Kadlec, Tomáš Vacek, Filip 
Černota, Josef Zahálka, Michal Černota, Karel 
Míček, Václav Drahoš - SDH Keblov, Jan Port, 
Ladislav Kamarýt - SDH Chmelná, Jan Hromek. 
Je třeba si uvědomit, že veškerá tato sportovní 
činnost probíhá v osobním čase účastníků, kteří 
se i tímto sportem hlásí k odkazu předků a za-
kladatelů sboru. 

STRÁNKA 3 IV. VYDÁNÍ, PROSINEC 2018 

Z HASIČSKÉ KRONIKY 

Benešovská liga 2018  

Benešovská liga byla ukončena posledním utkáním 
22. 9. 2018 v Všechlapech. Tým našeho sboru se zú-
častnil všech 10 kol a získal 19. místo z 54 soutěží-
cích sborů.  

Štěstí nepřálo ve dvou soutěžích (Miřetice a Jan-
kov), na kterých tým měl neplatné pokusy. 

Slavnostní vyhlášení výsledků ligy proběhlo 20. 10. 
2018 ve Vilicích. 

Dne 14. července 1962 byl krásný letní den. V odpoledních hodinách se přihnala bouře a blesk zapálil 
stodolu Vlasty Zitové na Krčmech č.p. 2. Hasiči se dostavili v plném obsazení a s hasičskou technikou. 
Požár nebylo snadné hasit, protože Krčma jsou na kopci 540 metrů nad mořem a nemají zdroj vody 
pro požární účely. Proto čechtický velitel PO dal rozkaz položit vedení od rybníka Utopence, což jsme 
provedli.  

Položili jsme ho až k lesu, dál už nebyly hadice. Čechtičtí vedení proti nám nepostavili, proto nedošlo 
k akci. Stodola shořela a už nikdy nebyla obnovena. Tato bouřka byla krátká, takřka jen nad naším 
územím. Přitom došlo k tragické události. Zdejší hasič Antonín Zubec našel podle cesty na Krčma 
bleskem usmrcenou Marii Zdobinskou, učitelku z Kolína, která v naší obci pobývala na letním bytě. 

Tomáš Vacek přebírá cenu za 19. místo  
Benešovské ligy 2018 

Soutěžní tým 30. 6. 2018 v Daměnicích 

Co plánujeme 

V lednu 2019 cvičení Poříčská zima, což vyžaduje dokonalou přípravu, zejména fyzickou a odbornou. 
Organizaci kola Benešovské ligy v Křivsoudově, účast na všech kolech ligy 2019 a účast na poháro-
vých soutěžích.  
Stálou péči o hasičskou techniku, včetně výstroje a výzbroje. Údržba hasičské zbrojnice, účast na od-
borných školeních a být vždy připraveni k výjezdu na záchranu lidských životů a majetku. 
 
Společenské akce, jako tradiční hasičský ples, velikonoční zábava a Den české historie. Pomoc obci, jak 
bude potřeba, protože spolky jsou základem soužití a sdružování  lidí, tedy  i Křivsoudova. 
 
Hledáme nové členy do soutěžního týmu. Najdou se v městysu Křivsoudov? Nečekejme na mimořád-
né události a buďme připraveni. Požární sport tomu napomáhá. 
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HASIČSKÝ PLES  

CO SE DĚJE, KDYŽ HOUKAJÍ SIRÉNY  

  v 12:00 hodin 
U elektronických sirén (ASVV) je doplněn ver-
bální informací před zkouškou sirén.  
 

Evakuace 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat 
či materiálu z ohrožených oblastí do oblastí, kde 
nebezpečí nehrozí a je zde zajištěno nouzové pře-
žití. Informace o evakuaci podávají hromadné 
sdělovací prostředky, zasahující složky, zaměst-

navatelé apod. 

Je důležité uposlechnout pokynů orgánů zabez-
pečujících evakuaci a včas se dostavit na určené 
místo s evakuačním zavazadlem.  
 

Před odchodem z bytu/domu je nutné dodržet 
zásady opuštění bytu/domu: 

- uhaste otevřený oheň v topidlech 
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček  
  a mrazniček) 
- uzavřete přívod vody a plynu 
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt 
- nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu  
  cedulku se jménem a adresou 
- kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených 
  schránkách 
- exotická zvířata, která přežijí delší dobu,  
  nechejte doma, zásobte je před odchodem 
  potravou 
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte  
  byt/dům, na dveře dejte oznámení, že jste  
  byt/dům opustili a dostavte se na určené místo 
- rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. 

  autem (na chatu, chalupu, k příbuzným, 
  apod.), oznamte toto rozhodnutí s udáním 
  adresy přechodného pobytu a spojení,  
  kde  můžete být informováni o možnosti  
  návratu apod.  

Žijeme v době plné nejrůznějších nástrah, nebez-
pečí i přírodních katastrof. Všechny mimořádné 
situace dokážeme lépe zvládnout, když jsme na ně 
připraveni.  

Varovný signál „Všeobecná výstraha“ 
- slouží pro varování obyvatelstva při ohrožení 
- je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 
  sekund 
- může být vyhlašován třikrát za sebou  
  v tříminutových intervalech 
U elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbál-
ní informací (dle ohrožení): 

„Všeobecná výstraha“ 
„Nebezpečí zátopové vlny“ 

„Chemická havárie“ 
„Radiační havárie“ 

Signál „Požární poplach“ 
- není varovným signálem 
- slouží pro svolání jednotek požární ochrany 
- u rotačních sirén přerušovaný tón po dobu 60 
  sekund 
- u elektronických sirén (ASVV) střídavý tón  
  po dobu 60 sekund 

U elektronických sirén (ASVV) je doplněn 
verbální informací „Požární poplach“. 
 
Akustická zkouška „Zkušební tón“ 

- není varovným signálem 
- slouží jako zkouška provozuschopnosti celého 
  systému varování 
- probíhá zpravidla první středu v měsíci  

STRÁNKA 4 HASIČI KŘIVSOUDOV 

Zveme Vás na  hasičský ples s bohatou tombolou. 

Kdy: 23. února 2019 Kde: Sokolovna 

Na ples Vás přijdeme osobně včas pozvat ! 


