
Vážení spoluobčané, 

předkládám vám první číslo Hasičských novin 
roku 2019. Děkuji všem za příkladnou spolu-
práci v minulém období a věřím, že v dalších 
měsících tohoto roku se mohu spolehnout na 
účast všech, kteří jsou vždy s elánem a dobrou 
náladou zapojeni do činnosti našeho hasičského 
sboru. 

Plánujeme nadále úzkou spolupráci s radnicí, 
zúčastníme se hromadných brigád pro městys 
Křivsoudov, zdokonalíme další péči o svěřenou 
techniku, posílíme sbor v oblasti vzdělávání a 
získávání dalších vědomostí v odborné záchra-
nářské přípravě. 

Soutěžní tým již nyní trénuje na utkání 
v Benešovské lize 2019 a mobilizuje své síly. 
Tým by rád získal další a zejména mladší dob-
rovolníky, kteří by se zapojili do požárního 
sportu. Uvítáme každého, který rozšíří úspěšně 
naše řady.  

V letošním roce si připomínáme celou řadu vý-
znamných výročí, ze všech připomínám hlavně 
tyto – 130. výročí založení České obce sokolské, 
100. výročí vzniku české měny a založení Čes-
koslovenského červeného kříže, 80. výročí oku-

pace českých zemí, vznik Protektorátu Čechy a 
Morava a zahájení 2. světové války, 50. výročí 
upálení Jana Palacha a Jana Zajíce, 30. výročí 
sametové revoluce, 

20. výročí vstupu ČR do NATO, 15. výročí vstu-
pu ČR do Evropské unie. Z těch komerčně zají-
mavých je i 150. výročí založení smíchovského 
pivovaru Staropramen a 80. výročí otevření ob-
chodního domu Bíla labuť v Praze. 

A nakonec jedna výroční perlička týkající se 
hasičské techniky: hasiči z Vysokého Mýta letos 
připomenou 120. výročí založení firmy  
Stratílek. Náš sbor má motorovou stříkačku této 
firmy od roku 1936, pořízenou tehdy za 23 132 
Kč, pečlivě se stará o tento historický klenot a 
hodlá se této akce zúčastnit. 

Novodobé české dějiny jsou velmi bohaté, růz-
norodé, a někdy i zdrcující. Proto se snažíme ve 
svém hasičském sboru opět hlásit k těmto tradi-
cím svých předků, chyby neopakovat a hasič-
skou víru i desatero ctít a předávat dalším gene-
racím. 

Ladislav Vacek 
starosta SDH 
 

ÚVODNÍ SLOVO  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

I. VYDÁNÍ, BŘEZEN 2019 

HASIČI KŘIVSOUDOV 

Prezentace motorové stříkačky DS-16 Stratílek na  
slavnostním setkání hasičů 1. 5. 2017 ve Vlašimi. 



Z ČINNOSTI SDH 

STRÁNKA 2 HASIČI KŘIVSOUDOV 

Když je dobrý tým, tak se dílo podaří. Plesová tombola byla nejbohatší za po-
sledních mnoho let. Zvláště pak luxusní dort od rodiny Jaklových. Kapela  
GALAXIE tomu všemu dodala takový říz, že všichni účastníci plesu byli nadmí-
ru spokojeni. Velký dík patří i celému týmu obsluhy, kterou kompletně zajistili 
členové našeho sboru. 

Součástí zahájení plesu bylo předávání medailí členům sboru „Za věrnost“. Me-
daile předávala společně se starostou SDH Křivsoudov Ladislavem Vackem sta-
rostka OSH Benešov Dana Vilímková. 

Málokdo tušil, že 10 až 30 let ve sboru je celkem běžné, ale že máme mezi sebou  
i členy, kteří překonali hranici 40 a 50 let členství v SDH Křivsoudov. Za to jim 
patří velký dík. 10 let členství má 35 členů sboru, 20 let členství má 9 členů sbo-
ru, 30 let členství mají 4 členové sboru, 40 a 50 let po dvou členech sboru, a jsou 
to: 40 let Bohuslav Brixí a Miroslav Kovařík, 50 let Josef Kuchař a Josef Rýva.  

Medaile SH ČMS Za věrnost 
Uděluje se  členům a mladým hasičům nejdříve po 
dovršení věku 15 let . Na návrh SDH ji uděluje výkon-
ný výbor Okresního sdružení hasičů.  

Medaile in natura se uděluje vždy při 
prvním udělení, zpravidla po deseti le-
tech členství. Dále se udělují jen stužky za 
20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 let. Počet prouž-
ků udává počet desetiletí členství  
v SDH. Nosí se vždy medaile nebo nej-
vyšší stužka. 

 

Medaile za věrnost 

Náš sbor obdržel Pamětní list a medaili od 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vy-
danou při příležitosti 100. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu.  

Dortový výrobek 
pro tombolu 

rodiny Jaklových 

Josef Rýva 50  
a Miroslav Kovařík 

40 let členství 

Tomáš Vacek, Petr Tulach, Lenka Vacková, 
Zdena Tomanová, Ivana Zelenková,   

Augustin Zelenka 

Do prvního čtvrtletí tohoto roku jsme vstoupili s organizací tradičního hasičského plesu, který letos 
vyšel na 23. února a domníváme se, že byl přímo nadčasový. 



Setkání důchodců 

V sobotu 16. 3. se konalo tradiční setkání důchodců v místní sokolovně. Hasiči předvedli ukázku vy-
proštění osob a nebezpečného materiálu z prostoru zaplaveného toxickým kouřem. Starosta SDH 
Ladislav Vacek prezentoval celý sbor za uplynulé období.  

STRÁNKA 3 I. VYDÁNÍ, BŘEZEN 2019 

CO PLÁNUJEME 

Benešovská liga 2019  

Hasičský sport a celé toto hnutí se stává stále populárnější. Nemlčí média  
a v regionech ČR dostává tento sport významnou podporu. V letošním roce se náš 
soutěžní tým zúčastní Benešovské ligy a pohárových soutěží, zahájení soutěže  
bude 1. června v Drahňovicích. 

Březen Školení pro členy zásahové jednotky a preventářů, školení pro využití dýchací techniky  

13. dubna Odborná příprava na okrsku Dolní Kralovice, pořádaná OSH Benešov. 

21. dubna Velikonoční zábava s kapelou GALAXIE. 

11. května II. ročník střelecké soutěže. 

  8. června Setkání Stratílkových stříkaček ve Vysokém Mýtě – 120. výročí založení firmy Stratílek. 

22. června Hasičské proměny II. ročník – Pohár starosty městyse Křivsoudov jako součást  
Benešovské ligy 2019.  

24. srpna Spolupořadatel Dne české historie, VI. ročník – 80. výročí okupace českých zemí  
a rozpoutání 2. světové války.  

Hasičské proměny I. ročník  
soutěž pro nejmenší 

Stojí za pozornost, že náš sbor je pořadatelem 22. června 

2019 na místním hřišti a po loňské akci Hasičské proměny 
pokračujeme II. ročníkem, který obohatí Benešovskou ligu 
o další ukázky hasičské techniky, výstroje a bohaté soutěže 
pro děti. Budou si moci vyzkoušet své znalosti v podání 
první pomoci, pojmenovat dopravní značky a provést po-
žární útok. 

Termíny Benešovské ligy 2019 

1. 6.  Drahňovice   22. 6.  Křivsoudov 
6. 7.  Daměnice   3. 7.  Louňovice p/B 
14. 7.  Makov   20. 7.  Chářovice 
27. 7.  Malovice     3. 8.  Načeradec  (noční) 
17. 8.  Jankov (noční)   24. 8.  Miřetice/Chmelná 
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VELIKONOČNÍ ZÁBAVA 

KDYŽ SE ŘEKNE STRATÍLEK  

Václav Ignác Stratílek položil v roce 1899 základní kámen k vybudová-
ní své firmy a od toho času se datuje i technická spolupráce s hasič-
stvem. Založil továrnu na výrobu ručních hasičských stříkaček a ruč-
ních pump ve Vysokém Mýtě. Narodil se 31. 7. 1873 jako syn Petra 
Stratílka (1844–1904), mistra kočárnického a sedlářského. Řemeslu  
se vyučil v továrně na příbory v Moravské Třebové. Poté, jak bylo ten-
krát zvykem, šel do světa. Vystřídal různé zaměstnavatele v Rakousku  
a Německu. Šest let strávil v cizině, kde získával cenná osvědčení  
o praxi, aby na základě získaných zkušeností založil svoji firmu. Zpo-
čátku pracoval sám, pouze za spolupráce manželky Anny, byl své 
vlastní firmě šéfem, konstruktérem, mistrem i dělníkem. Během tří let 
ale už měl 12 zaměstnanců.  

První světová válka znamenala konec výroby ve většině civilních tová-
ren. Nejinak tomu bylo i u Stratíl-
ka. Zaměstnanci odešli na frontu a kola závodu se zastavila. 
Vysoké Mýto, jako staré vojenské město, se stalo rušným váleč-
ným táborem. Při rekvizicích materiálu vojsko bralo především 
ušlechtilé kovy. Rekvizicím tak padly za oběť nejen zvony,  
ale všechny bronzové a mosazné součásti stříkaček. Bez ohledu 
na to, že se tím znehodnotily stroje, určené pro ochranu obyva-
telstva před požáry.  Těsně po válce se jen stěží podařilo výro-
bu obnovit. 
 

V polovině 20. let se však situace obrátila, a tak konec 20. let  
a léta třicátá byla zlatým věkem vysokomýtské továrny.  
V roce 1930 byla vyrobena tisící dvoukolová motorová stří-
kačka. V polovině třicátých let předal zakladatel podnik 
svým dvěma synům. Vlastimilovi, který se stal novým šéfem 
firmy, a Václavovi, který dostal na starost její obchodní čin-
nost. Oba synové mimo své povinnosti v podniku cestovali 
po hasičských sborech, kde nejen předváděli své výrobky, ale 
také přesvědčovali hasiče nebo starosty měst a vesnic  
o jejich kvalitě.  Cestovali i do ciziny, a pokud tu zahlédli ně-
jakou novinku či získali pozitivní zkušenost, ihned ji uplatni-
li ve výrobě. Svou firmu představili na řadě hospodářských 
výstav, obesílali pražské vzorkové veletrhy. Jejich výrobky 
získaly zlaté a stříbrné medaile i na mezinárodních výsta-
vách, například v Polsku a v Sovětském svazu. Firma vzkvé-
tala a založila své filiálky i na Slovensku a na Podkarpatské 
Rusi.   Pokračování příště.  (Zdroj: Hasiči Vysoké Mýto) 

STRÁNKA 4 HASIČI KŘIVSOUDOV 

Zveme Vás na  Velikonoční zábavu 

Kdy: 21. dubna 2019 Kde: Sokolovna 

Hraje kapela GALAXIE. 

V. I. Stratílek a 12 zaměstnanců 

Václav Ignác Stratílek 


