Historie požárního sboru v Křeseticích.
Sbor dobrovolných hasičů v Křeseticích byl založen roku 1888, stal se členem župy
č. 46 – Kutnohorská.
Co předcházelo:
Již v roce 1809 byla obecním zastupitelstvem zakoupena ruční dřevěná stříkačka, na niž byly
připevněny mosazné boty s písty a uprostřed nádrže veliká, dlahová báň. Z ní vedla 3 metry
dlouhá, pohyblivá roura. Pákou stříkačky byl 4 metry dlouhý, dubový trámec, kterým se
stříkačka uváděla v činnost. V pozdějších letech stříkačka nevyhovuje, proto obecní
zastupitelstvo zakupuje sací dvouproudovou ruční stříkačku od firmy Smejkal.
Dne 14.března 1886 byla přivezena a vyzkoušena. Stříkačka byla stroj kombinovaný,
k obsluze bylo třeba proškolených lidí. Proto z rozhodnutí obecního zastupitelstva se
pomýšlelo na ustavení dobrovolných hasičů.
Na ustavující schůzi, konané v roce 1887, se přihlásili do sboru občané, celkem 27 mužů.
Spolkové stanovy byly podány 4.února 1888 ke schválení – schváleny byly dne
28.května 1888 a ihned poté provedeny volby funkcionářů.
Zvoleni byli:
předseda (starosta ) sboru: Buňata Josef
velitel sboru:
Vlasák Alois
Marek Josef
náměstek velitele:
četař:
David František
Linhart Josef
Ostatní členové byli rozděleni mezi tahače, lezce, stříkačníky a 3 trubače.
V roce 1902 byl starostou zvolen Bohumil Sekera.
Ve vedení sboru se střídali velitelé: Josef Volný – František Buňata – Josef Černovský –
Rudolf Sekera.
25.července 1914 je řada členů mobilizována k hašení válečného požáru první světové války.
V roce 1919 zvolen předsedou Bohumil Sekera, velitelem Rudolf Sekera.
V dalších letech se starostou stal Rudolf Sekera, velitelem Josef Jireček.
V roce 1922 se sbor rozdvojil: jedním starostou se stal Bohumil Sekera a druhým Rudolf
Sekera.Velitel byl společný.
Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů byla založena až 30.června 1923.
První kronikář byl František Buňata.
V roce 1925 sbor opětovně spojen, starostou Bohumil Sekera, velitel Jan Medřický, později
Josef Slavíček.
V roce 1931 požádal sbor Českou zemskou hasičskou jednotu o subvenci na zakoupení
motorové stříkačky. Obdržel 5.000 Kč – tuto částku předal obci. Požádal, aby obec zakoupila
motorovou stříkačku za 32.000 Kč. Proti koupi byl podán protest. Nákup stříkačky tím byl
oddálen.
Až 24.května 1933 byla dodána firmou Holeček motorová stříkačka, která byla dne
11.července slavnostně předána křesetickému hasičskému sboru. Stříkačku předal starosta
Josef Jireček.
V roce 1933 má sbor 77 členů, z toho 13 žen.
V hotovosti 4.353,83 Kč, v pohřební sborové pokladně 2.489,20 Kč.
Dalším starostou se dočasně stal Josef Štolba, velitel František Nevole.
V roce 1937 sbor obdržel od České zemské hasičské jednoty dodatečně 3.500 Kč na
motorovou stříkačku.
Novým velitelem je zvolen Josef Vomasta.

2.

V roce 1940 zakoupen dvoukolový naviják na hadice. Podpora od České zemské hasičské
jednoty činila 4.000 Kč.
V roce 1945 po válce přidělena požární přípřež – nákladní auto Tatra, které zanechala
ustupující německá armáda 8.května na státní silnici mezi Májovkou a Bykání.
Po válce zvolen starostou Bohumil Sekera a velitelem Josef Vomasta.
V roce 1947 na zakoupení nákladního automobilu Tatra pro sbor za 17.750 Kč, činila půjčka
10.000 Kč. Auto bylo Františkem Mokrým, karosářem, překarosováno na dopravní požární
automobil.
V roce 1952 na základě vyhlášky ministerstva vnitra byl sbor přejmenován na Veřejný
požární sbor, jeho velitelem byl zvolen František Krupička.
V roce1953 bylo ustaveno družstvo žáků a žen.
V roce 1954 byl zakoupen zvukový přístroj zn. Hurdcon 16 mm. Do provozu bylo dáno stálé
kino v hostinci u Nevolů – v provozu do roku 1962. V důsledku rozmachu televize bylo
zrušeno.
Od roku 1955 se sbor pravidelně zúčastňuje žňových hlídek.
V roce 1958 zemřel předseda místní jednoty Bohumil Sekera, funkci vykonával nepřetržitě
56 let. Novým předsedou byl zvolen Josef Štolba.
V tomto roce byla zakoupena stodola od paní Siglové za účelem přestavby na požární
zbrojnici.
V průběhu let se družstvo mužů zúčastňuje soutěží, ve většině případů dosahuje nejvyššího
umístění.
V roce 1967 se družstvo mužů zúčastnilo oslav 100. let založení požárního sboru v Kolíně,
umístilo se na 1. místě.
V roce 1969 sbor obdržel novou motorovou stříkačku PPS-12.
V roce 1972 se družstvo zúčastnilo okresní soutěže ve Zruči nad Sázavou, získalo 1.místo a
postoupilo do krajské soutěže v Benešově.
V roce 1975 obdržel sbor starší dopravní speciální automobil RN.
V roce 1976 mladí požárníci, ve hře Plamen v okresním vyhodnocení ve Vlastějovicích,
získali 1.místo.
V tomtéž roce zemřel předseda organizace Josef Štolba. V doplňovacích volbách zvolen
předsedou Jan Pik.
V roce 1978 se oslav 90.let založení požárního sboru zúčastnili požárníci ze spřátelené obce
Panschwitz z NDR.
25.-27.května následujícího roku, se družstvo mužů zúčastnilo oslav 110.výročí založení
sboru v obci Panschwitz-Kuckau v NDR, kde získalo 2.místo. V soutěži jednotlivců se
František Černý umístil na 1. místě a Jan Buňata na 2. místě.
V roce 1980 v okresním kole dorostu se křesetičtí dorostenci umístili na 1. místě.
V tomto roce byl velitelem požárního sboru zvolen František Jelínek ml.
V roce 1985 zakoupila obec starší cisternový automobil od ČKD Kutná Hora za 10.000 Kč.
7.července 1988 byla uskutečněna slavnostní veřejná schůze ke 100. výročí založení
požárního sboru a 8. požární soutěž.
Po úmrtí Jana Pika v roce 1988 byl zvolen novým starostou Zdeněk Bělina, který setrval ve
funkci až do roku 1995. Po jeho odstoupení převzal funkci Miloslav Franc.
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V roce 1998 zakoupil obecní úřad v Křeseticích starší vozidlo AVIA z Přerova.
V roce 1999 při výroční schůzi odstoupilo vedení sboru.
Při volbě nového vedení byl starostou sboru zvolen Jan Buňata, velitel František Černý,
zástupce starosty Milan Pelech.
19.2.1999 založena župa svaté Markéty, stávající ze sborů Křesetice, Poličany a Kluky.
Vedení župy:
starosta: Josef Vašata
velitel: Václav Pokorný
jednatel: Josef Henzl
V tomto roce byla založena Kutnohorská hasičská liga.
8.dubna 1999 prodána Tatra v dražbě panu Velebovi za 70.000 Kč.
Družstvo mužů a žen se zúčastnilo republikové soutěže v Kutné Hoře, kde muži i ženy
obsadili shodně druhá místa.
29. července 2000 byla rozšířena župa sv. Markéty o hasičský sbor Neškaredice.
Mistrovství republiky v požárním sportu se v tomto roce konalo v Ivančicích, kde muži
obsadili 3.místo, ženy 4.místo.
Následující rok 2001 - prezidentské kolo v Dobříši, muži se umístili na 1.místě.
15.září - mistrovství republiky v Nymburce – obě družstva (muži i ženy) získala nejvyšší
ocenění a stala se mistry republiky pro tento rok.
V dalším roce 2002 odvezl pan Velehradský z Malešova do Ostravy-Studénky stříkačku
k rekonstrukci . Oprava a rekonstrukce stála 41.300 Kč.
V tomto roce odstoupil na vlastní žádost z pozice velitele František Černý. Novým velitelem
zvolen Josef Henzl.
Zástupci sboru se zúčastnili pomoci při povodních v Letech u Prahy – pamětní list za pomoc
obdržel sbor od ministra vnitra Stanislava Grosse.
11.října byla župa rozšířena o dalšího člena – hasičský sbor Krupá.
V následujícím roce 2003, 5.července, proběhlo prezidentské kolo v Otradově.
7.srpna – nainstalován do zbrojnice systém Kango – tj. spojení do mobilních telefonů.
Mistrovství republiky v Třemošnici 20.9.2003 – muži obsadili 2.místo, ženy 3.místo.
V jednotlivcích obsadil Radek Hoferek 3. místo.
Pro zvýšení bezpečnosti bylo nařízeno používat na soutěžích přetlakový ventil.
10.července 2004 se prezidentské kolo uskutečnilo v Nymburce, kde muži obsadili 1.místo.
25.září - mistrovství republiky ČHJ v Brně – muži 1.místo, ženy 2.místo.
Říjen – zástupci sboru byli pozváni na oslavy 130.výročí založení sboru Panschwitz-Kuckau.
Zakoupena váza a becherovka.
V roce 2005 - 23.března - byl založen kroužek mladých hasičů .Vedoucím kroužku byl zvolen
Ivan Brtek.
Proškolení vedoucího kroužku proběhlo v Hlinsku.
25.června se konalo prezidentské kolo v Dobříši , kde muži obsadili 2.místo.
17.září – mistrovství republiky v Nymburce – muži 1.místo, ženy 3.místo.V soutěži
jednotlivců obsadil Radek Hoferek 1.místo.
Kutnohorská hasičská liga – muži l.místo, ženy 4.místo.
27.května 2006 se uskutečnila župní soutěž v Křeseticích, na kterou bylo pozváno družstvo
z Německa.
Do vozidla AVIA byla namontovaná nová radiostanice Motorola.
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Prezidentské kolo se v tomto roce konalo 1.července v Kutné Hoře – kde muži obsadili
1.místo.
16. září proběhlo mistrovství republiky ČHJ v Brně, kde muži skončili se ztrátou 0.11 sec. na
druhém místě, ženy obsadily třetí místo.
Družstvo mužů se zúčastnilo 24.září soutěže v Chrášťanech, okres Rakovník. Získali putovní
pohár za 1.místo.
Na ukončení sportovní sezóny se v hasičské zbrojnici konalo rozloučení s občerstvením.

