
Vážení spoluobčané, 
 
SDH Křivsoudov v loňském roce nastavil tradi-
ci v rámci oslav výročí 140 let založení sboru 
pod názvem Hasičské proměny. Letos 22. červ-
na se tedy konal II. ročník. Záštitu nad touto 
akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, akce se ko-
nala za podpory Středočeského kraje a městyse 
Křivsoudov. Zároveň se konalo 2. kolo XI. roč-
níku Benešovské ligy 2019 – soutěž v požárním 
útoku O pohár starosty Křivsoudova. 
Celkem se postavilo na start 18 mužských druž-
stev, 13 ženských družstev a 3 družstva dětí. 
Křivsoudov postavil svůj tým A i tým B. 

V rámci akce se konala soutěž pro nejmenší 
(džberovka, překážková dráha a kuželky). 
Neskutečnou smůlu měl náš tým A, kdy po per-
fektním startu vysadila technika časomíry, a 
útok tak nemohl být časově změřen. Při opako-
vaném startu se již nedařilo a tým měl hodnoce-
ný pokus jako neplatný. Tým B získal čas 27:45 s 
a získal 15. místo. Celodenní akci zabezpečili 
dobrovolníci z našeho sboru a závěrečnou hu-
dební produkci zajistil Bohouš Košátko. 

Ladislav Vacek 
starosta SDH 
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Zahájení soutěže Soutěžní tým Křivsoudov B 

Útok dětského družstva z Čechtic 
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V sobotu 13. dubna 2019 se konalo na okrsku Dolní Kralovice námětové cvičení - Odborná příprava 
členů JPO obce a členů SDH. Na čtrnácti stanovištích si sbory ověřily své znalosti a zdatnost.  SDH 
Křivsoudov skončil na 2. místě. Celkem byly naplánovány stanoviště v těchto obcích - Vraždovy Lhoti-
ce, Martinice, Šetějovice, Dolní Rápotice, Snět, Blažejovice, Vítonice, Děkanovice, Dunice, Studený, To-
mice, Rybník Vrážek a Dolní Kralovice. Na stanovištích byly připraveny úkoly – výstřik na terč, vyhle-
dávání zraněné osoby, úraz elektrickým proudem, signalizace, uzlování, útok do kopce, zkracování 
proudů, testy a další. 

Soutěž pro nejmenší a tatínky 

Připravené ceny pro výherce Starostové, moderátor a rozhodčí 

Požární útok do kopce Soutěžní družstvo 



Střelecká soutěž 

Náš sbor se zúčastnil 11. května II. ročníku střelecké soutěže v Praze Hosti-
vaři pod názvem Memoriál škpt. Václava Morávka. Na akci byl vypraven 
díky Vlastu Krillovi autobus a celkem se do soutěže přihlásilo 30 soutěžících. 

Ve třech kategoriích si vyzkoušeli své dovednosti ze zbraní: pistole ČZ P-10 
SC ráže 9x19, samopal SA vz. 58 ráže 7,62x39 a válečná odstřelovací puška 
Mosin ráže 7,62x54. Před střelbou proběhlo náročné školení a bezpečnostní 
opatření při použití zbraní. Střílelo se ve trojicích a každý měl svého instruk-
tora. V každé kategorii se střílelo pět ran. Hodnotily se jednotlivé kategorie  
a pak celkové pořadí součtem bodů. Prvních šest postoupilo do finále, v kte-
rém měl každý již jen tři rány z pistole. 

Absolutním vítězem se stal František Zelenka ml. 
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Láďa Vacek a jeho zásah do desítky Pistolnice Dáda a instruktor 

Účastníci zájezdu Na palebné čáře 

Odborná exkurze 

Po střelecké soutěži a společném obědě proběhla exkurze na Hasičské stanici č. 11 v Praze 4 - Modřany. 
Jedná se o nejmodernější hasičskou stanici na území hl. m. Prahy umístěnou v ulici gen. Šišky.  

V jedné části objektu je hasičská stanice pro činnost zásahových jednotek a prostor pro Odbor ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení. Tam je také umístěn pracovní prostor pro štáb HZS hl. m. Prahy a zá-
ložní pracoviště pro krizový štáb hl. m. Prahy. 

Vítěz Fanda Zelenka 
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Ve druhé části objektu je krajské operační a informační středisko – linka 150 a telefonické centrum tís-
ňového volání 112 se zázemím a s technologiemi potřebnými pro tento provoz. Stanice je základnou 
pro potápěče sloužící u HZS hl. m. Prahy. 

Nácvik, jak se vejít do miniponorky Špičková technika sboru a operační středisko 

Účast na akci 120 let založení firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě 

Zástupci našeho  sboru se zúčastnili 8. června 2019 setkání hasičských stříkaček 
firmy Stratílek s názvem 333 Stratílkových stříkaček. Do Vysokého Mýta přijeli 
zástupci 89 sborů dobrovolných hasičů, 1 hasičského záchranného sboru podniku 
a 8 sběratelů z 26 okresů České republiky. Na náměstí byly vidět stříkačky napří-
klad až ze Strakonic, Plzně, Benešova a ze Semil. Firma Stratílek byla zastoupená 
74 exponáty, z toho bylo 52 dvoukolových motorových stříkaček, 10 ručních stří-
kaček, 7 přenosných stříkaček a 5 dopravních a automobilových stříkaček. Je chvályhodné, že naše 
historická stříkačka firmy Stratílek tam byla jediná z okresu Benešov. Její rok výroby je 1936, a tak se 
po 83 letech vrátila na své rodné místo. Bylo navázáno mnoho kontaktů a rad, jak tuto historickou 
techniku udržovat stále v dobrém stavu. 

Limitovaný pamětní list z akce V řadě strojů na náměstí se krčí i náš Stratílek 
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Školení nositelů dýchací techniky 
Ve dnech 22. a 23. 3. se Ladislav Vacek, Augustin Zelenka, Zdeněk Čech a 
Tomáš Vacek účastnili školení nositelů dýchací techniky. Začátek byl  
v pátek od 15:00 hod. na stanici HZS Benešov teoretickou částí, kde se se-
známili se správným používáním DT s jeho rozložením na části a složením 
do funkčního stavu. V sobotu se účastníci přesunuli na stanici HZS do Pří-
brami, kde byl připraven polygon. První částí byla fyzická příprava a v dru-
hé pohyb v tmavé a zakouřené místnosti s překážkami. Po absolvování pro-
běhlo v Benešově závěrečné přezkoušení. Všichni přítomní členové SDH 
Křivsoudov přezkoušení zdárně absolvovali a získali oprávnění používat 
DT. Dýchací přístroje  prošly revizemi  a jsou v plné  pohotovosti k využití. 
 
Ve stejném termínu proběhlo i školení preventářů, kterého se za naše SDH 
zúčastnil Josef Kouba a Josef Kuchař. 

Jeden z úkonů fyzické zátěže 

Různé modely Stratílkových stříkaček 

Z HISTORICKÉ KRONIKY 

SDH Křivsoudov - rok 1954 

Zásluhou okresních funkcionářů byla ustanovena tři soutěžní družstva – muži, ženy a dorostenky. 
Družstva žen a dorostenek byla první na okrese Ledeč n/S. Družstvo žen připravoval Antonín Zubec, 
muže Alois Burda, dorostenky Věra Buriánová. První kolo soutěže se konalo 24. dubna na hřišti Dolních 
Kralovic. Ženy obsadily místo první a postoupily do druhého kola, které se konalo 27. 6. ve Zruči n/S. 
Obhájily 2. místo a obdržely velkou broušenou vázu. Přes Světlou n/S a Pávov u Jihlavy postoupily do 
závěrečného kola do Prahy na Strahov, které se konalo 11. a 12. září. Z dvaceti družstev obsadily 16. 
místo. Cvičitelka prohlásila, že byly nespravedlivě obodovány, že si zasloužily lepší umístění. Dochova-
ly se fotografie z těchto let. Dokážou pamětníci pojmenovat, kdo je na fotografií? Bylo by vzácností poří-
dit foto s těmito děvčaty do kroniky v roce 2019. 
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KDYŽ SE ŘEKNE STRATÍLEK  

Pokračování z minulého čísla.  

Poválečné roky se ve firmě nesly ve znamení nadšení a dalších plánů rozvoje 
továrny. V roce 1946 se rýsovaly znovu možnosti exportu do zahraničí a mimo 
jiné i spolupráce s Velkou Británií. Potvrzením mimořádného postavení Stratíl-
kovy továrny byl i úspěch na mezinárodním vzorkovém veletrhu v Praze v r. 
1947. Zdálo se, že pro blížící se 50. výročí založení firmy v roce 1949 nestojí nic 
v cestě, aby se mohla prezentovat a rozvíjet dál a svými výrobky obstát ve svě-
tové konkurenci. Přišel však únor 1948. Václav a Vlastimil museli odejít z pod-
niku, který léta společně budovali. Václav byl vzápětí Státní bezpečností obvi-
něn z napomáhání přípravy opuštění republiky a za vele-
zradu.  Odsouzen byl na 15 let do vězení. Vlastimil ne-
mohl najít zaměstnání, až po čase se mu podařilo sehnat 
místo skladníka v nově budovaném státním podniku Mo-

totechna, ale i to jen dočasně. Jméno firmy Václav Ignác 
Stratílek zaniklo. Firma byla znárodněna a začaly se psát  

            pod novým názvem jiné dějiny.  

    Produkty firmy Stratílek 
Ruční stříkačky 

Největšího rozšíření se dočkala jedna z nejmenších ručních 
stříkaček – tzv. berlová. Tato jednoduchá stříkačka se skládala 
z jednoho pístu, který měl funkci sání i výtlaku. Stříkačka se 
postavila do nádoby s vodou, uchopila se jako berle (odtud ná-
zev berlová) a za stálého pumpování byl proveden výtlak vody 
z krátké hadice zakončené proudnicí. Dostřik berlovek o průměru válce 70 mm byl 
15–16 metrů.  

Motorové stříkačky 

Konstruktéři připravili do vý-
roby centrifugální čerpadlo a 

také dvouválcový motor, vzápětí čtyřválec a 
šestiválec. To byl základ pro celou řadu stříka-
ček dvoukolových, čtyřkolových a automobilo-
vých.  Maximální tlak byl až 18 atmosfér a vý-
kon čerpadla až 1800 l/min. Dvoukolové mo-
torové stříkačky jsou bezpochyby nejrozšíře-
nějšími výrobky Stratílkovy firmy. Vždyť již v 
roce 1930 firma vyrobila tisící kus této stříkač-
ky. Motorová stříkačka byla pevně montována 
na podvozku a opatřena krytem. Tento typ 
stříkačky měl dvouválcový dvoutaktní motor o 
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Zveme vás na  VI. ročník Dne české historie 

Kdy: 24. srpna 2019 Kde: Sokolovna 

Hraje kapela TAXMENI. 

Ruční stříkačka 

Vlastimil Stratílek  
1906—1983 

Václav Stratílek 
1907—1986 

Přenosná motorová stříkačka 


