
V pátek 22. 11. 2019 náš sbor uskutečnil spor-
tovně naučné dopoledne pro děti z mateřské 
školy v Křivsoudově.  
Děti se ráno shromáždily pod vedením Radky 
Martínkové, Terezy Barešové a Dany Houdkové 
v sokolovně, kde byla na úvod připravena pre-
zentace a důležité informace, jako například 
telefonní čísla na záchranné složky apod. 
Na filmu pak děti sledovaly ostré výjezdy hasič-
ských sborů a výkony našeho družstva v rámci 
soutěže Benešovské ligy. Velký zájem byl o 
ukázku hasičské výstroje a automobilní techni-
ky CAS 25 LIAZ, JEEP s přívěsem, kterou si 
všichni prolezli a vyzkoušeli si ovládací mecha-
nismy. Naštěstí nám s technikou nikdo neodjel. 
 
Svou dovednost si děti vyzkoušely na připrave-
né překážkové dráze, která byla zakončena stří-
káním vody z vysokotlaké hadice na cíl. 
Následovalo vyhodnocení soutěže, při kterém 

děti dostaly malé dárky. Jako finále dopoled-
ních ukázek byl ostrý zásah jednotky na hořící 
objekt. Děti mohly sledovat použití automobilní 
stříkačky a likvidaci ohně. 
 
Při ukončení akce si děti vzorně nastoupily a 
převzaly od našeho sboru dva plastové hasičské 
automobily, omalovánky, pexeso s hasičskou 
tématikou a hasičskou dětskou skládanku. 
Cílem bylo seznámit i předškoláky obce s naším 
sborem, od historie až po současnost, seznámit 
je s vybavením sboru a jeho úkoly nejen při po-
žárech, ale také při výpomoci a různých činnos-
tech pro obec. 
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli, zejména 
pracovníkům obce za přípravu objektu 
s hořícím materiálem a ze sboru Jiřímu Balkovi, 
Michalu Černotovi a Láďovi Vackovi, kteří se 
na ukázce podíleli. 

Tomáš Vacek 
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Rekapitulace činnosti za rok 2019 
- Úprava výstroje a výzbroje. 
- Realizace technické kontroly (STK) vozidla. 

Ducato, Jeep a CAS. 
- Čištění potoka 30. 8. 2019 
- Odstraňování padlých stromů v Bernarticích. 

a Všebořicích, 1. 9. 2019. 
- Sázení stromků pro obec, 30. 4. 2019. 
- Celková oprava střechy garáže pro Jeep. 
- Jednání na GŘ HZS v Praze, cílem je nový 

dodávkový automobil. 
- Kropení sportovních kurtů. 
- Čištění kanalizace. 
- Obměna techniky – Š-706 RTHP za CAS-25  
LIAZ, 7. 11. 2019. 

- Úpravy na CAS Liaz. 
 
Požární soutěže a cvičení 
- Školení nositelů dýchací techniky, 23. 3. 2019. 
- Námětové cvičení Dolní Kralovice, 13. 4. 2019. 
- Velká cena Železných hor, 31. 5. 2019. 
- Pohár Mnichovice, 1. 6. 2019. 
- Pohár Kuňovice, 15. 6. 2019. 
- Okrsková soutěž Střítež (1. místo), 11. 5. 2019. 
- Okrsková soutěž Onšov (3. místo). 
- Velká cena železných hor (4. místo) 31. 5. 2019. 
- Pohár Mnichovice (6. místo) 1. 6. 2019. 
- Pohár Kuňovice (7. místo) 15. 6. 2019. 
- Dopoledne s hasiči pro děti z MŠ Křivsoudov,  

22. 11. 2019. 

Společenské akce 
- Organizace hasičského plesu, 23. 2. 2019. 
- Setkání důchodců v sokolovně, 16. 3. 2019. 
- Velikonoční zábava, 21. 4. 2019. 
- Zabezpečení a spoluúčast na pálení čarodějnic, 

30. 4. 2019. 
- Ukliďme Česko—Křivsoudov, 4. 5. 2019. 
- Účast na střelecké soutěži a odborné exkurzi  

v Praze, 11. 5. 2019. 
- Organizace akce Hasičské proměny a 2. kola  

BN ligy (II. ročník), 22. 6. 2019. 
- Účast na akci 120 let založení firmy Stratílek  

ve Vysokém Mýtě, 8. 6. 2019. 
- Zabezpečení občerstvení při obecní pouti,  

21. 7. 2019. 
- Zabezpečení občerstvení a spoluúčast na  

organizaci Dne české historie, 24. 8. 2019. 

Výroční valná hromada se konala 6.12. 2019 v sokolovně. 

Výsledky voleb 
Podle stanov se na výroční valné hromadě konaly volby do výboru SDH Křivsoudov. Volilo se 14 
členů, 15. člen (kronikář) zůstal stejný i na další období—Josef Kouba.  

Na ustavující schůzi nově zvo-
leného výboru, která se konala 
14. 12. 2019, byl jednohlasně 
zvolen za starostu SDH Křiv-
soudov Ladislav Vacek. 

Počet 
hlasů 

Jméno 
Počet 
hlasů 

Jméno 

26 Ladislav Vacek 16 Luděk Klenot 

24 Tomáš Vacek 16 František Zelenka ml. 

23 Jiří Děkanovský 15 Tomáš Kovařík 

22 Tomáš Souček 14 Josef Kuchař, ml. 

20 František Zelenka st. 12 Jaroslav Houška 

19 Petr Tulach 11 Roman Tulach st. 

18 Lenka Vacková 10 Jiří Balek 



Benešovská liga byla ukončena posledním utkáním 24. 8. 2018 v Miřeticích. Tým našeho sboru se zú-
častnil z 10 kol 9, celkově získal 15. místo z 18 soutěžících sborů a získal kvalifikaci 12 bodů. Letos štěstí 
nepřálo ve třech soutěžích (Křivsoudov, Louňovice p/B a Malovice), na kterých tým měl neplatné po-
kusy. Když se nedaří, tak se nedaří. Na domácí půdě 22. 6. 2019 v Křivsoudově byl v soutěži velmi zda-
řilí start , vše klaplo na výbornou, proudaři zasáhli terč do 17 sekund, ale co se nestalo—selhala časomí-
ra a při opakovaném pokusu se již stejný výkon nepodařil, vznikl tím neplatný pokus. 

Slavnostní vyhlášení výsledků ligy proběhlo 19. 10. 2019 ve Vilicích. 
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ BENEŠOVSKÉ LIGY 

Plán činnosti na rok 2020 

- Pravidelná údržba techniky, výstroje a budov. 
- Zvyšování kvalifikace zásahové jednotky. 
- Přeškolování na jiný typ techniky CAS 25 K. 
- Pomoc městysu dle potřeb. 
- Soutěžní tým požárního sportu bude zvyšovat fyzickou  

Připravenost. 
- Propagace požární techniky a sboru, vydávání Hasičských  

novin apod. 
- Organizace společenských událostí—ples, velikonoční  

zábava, Hasičské proměny III. ročník, Benešovská liga  
a Den české historie. 

Místo Datum 
Výsledný 

čas 
Celkové 
pořadí 

Drahňovice 01. 06. 19 20:24 13 

Křivsoudov 22. 06. 19 0 N 

Daměnice 06. 07. 19 18:09 19 

Louňovice pod Blaníkem 13. 07. 19 0 N 

Makov 14. 07. 19 36:89 16 

Chářovice 20. 07. 19 21:17 16 

Malovice 27. 07. 19 0 N 

Načeradec (noční) 03. 08. 19 23:96 14 

Jankov (noční 17. 08.1 9 20:22 10 

Miřetice 24. 08. 19 0 Bez účasti 

Úspěšný start, neúspěšná časomíra Tým rozhodčích BN ligy 2019 v Křivsoudově 

Volební komise při sčítání hlasů 

Vyhodnocení BN ligy—Vilice 
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OBMĚNA TECHNIKY 

Letošní rok bude z hlediska historie významný, protože došlo před koncem roku 2019 k obměně zá-
kladního vozidla SDH Křivsoudov. Za již vysloužilý model Škoda 706 RTHP z roku 1982 jsme získali 
od SDH Praha Čakovice model CAS-25 LIAZ z roku 1986. Podíl na pořízení vozidla má Petr Tulach, 
který dal tip na pořízení této liazky od svého známého u čakovických hasičů. 
Vozidlo prošlo dvakrát repasí, technický stav odpovídá ujetým kilometrům a roku výroby. Celkový 
vzhled zohledňuje dobrou péči sboru z Čakovic, ale určitě další práce na zlepšení budou třeba. 

Technická data: 
Cisternová automobilová stříkačka CAS K 25 je postavená na podvozku 
LIAZ 101.860 a je určena k přepravě kompletního požárního družstva 
1+8 (řidič, velitel, a šest hasičů).  
Nástavbu tvoří ocelový svařenec nýtovaný ocelovým plechem, ocelová 
nádrž na vodu o objemu 2 500 litrů a polypropylenová na 400 l pěnidla. 
Přepážky a police tvoří hliníkový plech. Vozidlo je osazeno dvoustup-
ňovým čerpadlem, při paralelním zapojení pracuje ve standardním re-
žimu 2 500 l/min při 0,8 MPa a při sériovém 1 250 l/min při zvýšeném 
tlaku 2,4 MPa. V šesti postranních roletách je umístěno nejrůznější po-
žární příslušenství. Automobil umožňuje provedení požárního zásahu 
nízkým i vysokým tlakem vody z vlastního, nebo vnějšího zdroje, a po-
žární zásah pěnou. Dále umožňuje provedení technických zásahů dle 
vybavení. 

 

Chářovice Křivsoudov Kameraman Fanda 

Délka:   7 790 mm Pohotovostní hmotnost:  11 500 kg 

Šířka:   500 mm Celková max. hmotnost:  16 000 kg 

Výška:   3 370 mm Kabina posádky:   trambusová 
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Z HISTORICKÉ KRONIKY 

Rozloučení s automobilní stříkačkou Škoda 706 RTHP 
Nostalgie zůstává vždy, technologie se v životě modernizují, 
staré odcházejí, nové přicházejí. S naší obměnou vozidla to 
není zas tak svižné, ale jsme rádi, co máme.  
 
Proto se uskutečnilo důstojné rozloučení s trambusem, který 
nám sloužil od roku 1992, a na jeho místo nastoupila karosa.  
 
Náš sbor si uvědomuje, že vše stálo nemalé náklady obecní 
pokladnu, a proto děkujeme radnici za tuto zdařilou akci. 

Rok 1954–1955 
Byl ve znamení nácviku v hasičském sportu. Bylo ustaveno družstvo mužů, žen a dorostenek. K této 
činnosti bylo zapotřebí auto, kterým by se družstva přepravovala na soutěže. Zdejší funkcionáři se 
pustili do shánění vhodného automobilu. Když se jim podařilo sehnat dobré zánovní auto, požádali 
pana Jantače, majitele autoopravny v Dolních Kralovicích, aby auto prohlédl a projel. 
 
Na celé akci měli největší zásluhu pánové Alois Burda a Antonín Zubec. Celá věc ale neměla dobrý 
konec. Auto bylo na přímluvu pana Jantače přiděleno hasičům z Dolních Kralovic. Nám bylo mnohem 
později přiděleno auto v horším stavu značky Buick. Tato skutečnost měla za následek zmrazení čin-
nosti. Produktivní a schopní cvičitelé se uchýlili do ústraní a zájem o sbor ztratili. 

Josef Kouba 
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HASIČSKÝ PLES 2020 

DEN ČESKÉ HISTORIE 2019  

Den české historie se konal v Křivsoudově již pošesté ve 
dnech 23. – 24. 8. 2019. Hlavním pořadatelem je vždy 
Centrum české historie. SDH Křivsoudov se na akci velmi 
významně podílí již třetím rokem. A to jak na organizaci, 
zabezpečení prostoru, parkingu a zdravotní službou, ale 
především zajištěním občerstvení. Na akci se také podíleli 
představitelé obce Křivsoudov a zaměstnanci obce. 

Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a osobně se zúčastnila zahájení akce. Záštitu poskytli také ministr 
obrany Lubomír Metnar, starosta Benešova Jaroslav Hlavnička a starosta Vlašimi Luděk Jeništa. 
Čestným hostem byl předseda jednoty Československé obce legionářské (ČsOL) Vladimír Železný, 
který umístil na prapor Křivsoudova pamětní stuhu ČsOL. 

Program roku 2019 byl zaměřen především na 80. výročí rozpoutání 2. světové války a byly připra-
veny aktivity a program pro všechny věkové skupiny. V letošním roce byla velmi hojná účast vojen-
ských historických klubů, z nichž některé pro své ležení a výstavu historických vozidel zvolili farní 
zahradu. Tak se prostor, v němž se akce konala, opět trochu rozšířil. Armáda ČR přijela s moderní 
technikou, a tak měli návštěvníci možnost seznámit se jak s vojenskou historií, tak se současností 
AČR. Na programu byly také rekonstrukce bitev, historické ukázky, výstava, aktivity a dílny pro 
děti.  

Program byl rozšířen o páteční večer, kdy měli již občané 
možnost prohlédnout si ležení vojenských historických 
klubů a posedět při hudbě country skupiny. Také 
v sobotu mohli slyšet zajímavé hudební vstupy, koncert 
Taxmenů a pobavit se při večerní závěrečné after party, 
která se letos také uskutečnila poprvé. 

Poděkování pořadatele patří všem členům SDH, kteří se 
aktivně podíleli na úspěchu celé akce. Správcům fary za 
poskytnutí prostoru pro prezentaci historických klubů a 
ubytování vojáků. A také zvláště zastupitelstvu a vedení městyse za velkou podporu a pomoc při 
organizaci. VII. ročník Dne české historie je plánován na 22. 8. 2020 a věříme, že bude opět úspěšný. 
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Zveme vás na tradiční hasičský ples 

Kdy: 22. února 2020 Kde: Sokolovna 

Hraje : kapela TNB Senožaty 

Vážení spoluobčané,  
dočetli jste poslední Hasičské noviny SDH Křivsoudov v 
tomto roce . 
Dovolte abych Vám poděkoval za celoroční přízeň a po-
přál pokojné, klidné a radostné vánoční svátky. Do roku 
2020 mnoho úspěchů, pevné zdraví a stále dobrou náladu.  
 
Ladislav Vacek 


