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SUPERHRDINOVÉ

ne  1.  září  2018 jsme  byli  přítomni  na  zajímavé  akci  Rozloučení  s  prázdninami  aneb  Den  se
superhrdiny  určené pro děti  a  jejich  rodiče.  Akce se konala  v obci  Nelahozeves  a  k vidění  tu  byla

technika  všech  složek  Integrovaného
záchranného systému z blízkého okolí.
A co  více,  určitou  techniku si  mohli
návštěvníci  vyzkoušet.  Náš  sbor
rovněž vyrazil  do Nelahozevsi  s  naší
zásahovou technikou.

D

I  přes  nepříliš  vydařené  počasí  se
setkání velmi povedlo.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                 číslo ● 3/2018

 A jak je častým zvykem, ani na této akci nebyly 
děti a dospělí ochuzeni o oblíbenou pěnu. Ta je 
mnohdy tím největším lákadlem a zážitkem.



ÚKLID ZBROJNICE

ne 30. září 2018 jsme se v ranních hodinách sešli, abychom se věnovali
úklidu  naší  zbrojnice.  Bylo  potřeba  zamést  podlahy,  urovnat  a  utřídit

různé  vybavení.  Neopomenula  se  otestovat  funkčnost  a  výjezdu  schopnost
zásahových vozidel. Po krátké pauze jsme se následně přesunuli na úklid dvora.
Zde jsme především odstraňovali plevel prorůstající dlažebními kostkami.

D

měj na paměti:

Integrovaný záchranný systém
důležitá telefonní čísla

● 112  Mezinárodní tísňová linka
● 150  Hasičský záchranný sbor
● 155  Zdravotnická záchranná služba (vždy přivolej při všech stavech ohrožujících život)
● 158  Policie ČR (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
● 156  Městská policie (vždy přivolej jsi-li svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

 dopoledních hodinách, dne  8. září 2018,  proběhla
akce s názvem Rozloučení s prázdninami. U Základní

školy Komenského náměstí v
Kralupech  nad  Vltavou  jsme
již  po  několikáté  připravili
pro  děti  různé  souteže  s
hasičskou tématikou.

V

Děti  si  mohli  pod  odborným  dohledemDěti  si  mohli  pod  odborným  dohledem
vyzkoušet i nácvik nepřímé srdeční masáže.



CAS 32 T-815 – cisternová automobilová stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 3200 l/min.; CAS 20 T-815 – cisternová automobilová
stříkačka, Tatra 815, čerpadlo o výkonu 2000 l/min.; HZS – Hasičský záchranný sbor; JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
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▪ Dne  3.  července:  záloha  na  vlastní
stanici  za  HZS  Kralupy.  Profesionální
jednotka  v  tu  dobu  zasahovala  u
rozsáhlého  požáru  pole  u  obce
Korycany,  kde  byl  vyhlášen  III.  st.
požárního poplachu.

▪  Dne  7.  července:  požár  střechy
bývalého  drážního  domku  v  ul.
Poděbradova,  Kpy.  Zásah  probíhal  v
nočních  hodinách.  Naše  jednotka
kyvadlově dovážela hasební vodu.

▪  Dne  19.  července:  požár  sklizeného
pole  v  katastru  obce  Chvatěruby,  který
se  posléze  rozšířil  do  vzdáleného  lesa.
Požár se dostal do kořenového systému a
naše jednotka zde zasahovala vícekrát v
průběhu několika dní.

▪  Dne  24.  července:  požár  obvodové
stěny RD v obci Veltrusy.  Na místě již
zasahovala  jednotka  HZS  Kralupy  a
JSDH  Kralupy.  Naše  jednotka  se
následně  vrátila  k  požáru  lesa  u
Chvatěrub kam byla zpočátku povolána.

▪ Dne 7. srpna: neznámá unikající látka
do  řeky  Vltavy.  Na  místo  události
vyrazila  naše  jednotka  s  člunem
Carolina.  Na  místě  již  zasahovala
jednotka  HZS  Kralupy.  Žádná  další
skvrna již objevena nebyla.

▪  Dne  8.  srpna:  požár  potravin  na
plotně.  Jednotka  byla  ještě  před
výjezdem odvolána.

▪ Dne 10. srpna:  požár skládky u obce
Uhy.  Na  místě  byl  vyhlášen  II.  st.
požárního  poplachu.  Naše  jednotka
dovážela  kyvadlově  hasební  vodu  z
hydrantové sítě  z  blízkého areálu  CTR
MERO ČR.

▪ Dne 20. srpna: požár lesa v části obce
Kralupy,  Minice.  Byl  vyhlášen  II.  st.
požárního  poplachu.  Naše  jednotka
prováděla  hašení  lesa  v  přiděleném

úseku.

▪ Dne 18. září:  ohlášený požár balkonu
v ul. Čechova, Kralupy. Po příjezdu byl
již  požár  uhašen  jednotkou  HZS
Kralupy.

▪ Dne 21. září:  požár v ul. V Růžovém
údolí,  Kpy.  Na  místě  zjištěno,  že  se
jednalo o nahlášené pálení. Po domluvě
mezi  majitelem a  velitelem zásahu byl
oheň  uhašen,  kvůli  zhoršujícímu  se
počasí.

▪ Dne 21. září: zásah u spadlého stromu
v  obci  Debrno.  Jednotka  provedla
rozřezání a odstranění stromu z cesty a
plotu.

▪  Dne  24.  září:  požár  osobního
automobilu  na  sídl.  Hůrka,  Kralupy.
Před  příjezdem  jednotky  byl  požár
uhašen již jednotkou HZS Kralupy.

▪ Dne 26. září: záloha na vlastní stanici
za  jednotku  HZS  Kralupy,  která  byla
přítomna  na  cvičení  v  areálu  CTR
MERO ČR.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt. období červenec-září 2018

VODA 2018

ne  5.  září  2018 se  dva  naši  členové,  specializovaní  na  ochranu  obyvatelstva,  zúčastnili  školení
obsluhy mobilní úpravny pitné vody, které proběhlo v rámci součinnostního cvičení “Voda 2018” v

Poříčí nad Sázavou.  Školení bylo uspořádáno Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Krajským úřadem
Středočeského  kraje  a  Hasičským záchranným sborem  Středočeského
kraje.

D

Naši členové byli proškoleni
v  obsluze  mobilní  úpravny
vody, která by byla nasazena
v  případě  výpadku
zásobování  pitnou  vodou.
Tyto mobilní zařízení slouží
k úpravě vody (včetně říční)
na  vodu  použitelnou  pro
obyvatelstvo  v  případě
nouzové situace.



LEZECKÝ VÝCVIK

e  dnech  20.-23.  září  2018 absolvovali
členové lezecké skupiny každoroční školení

zaměřené na záchranu osob ve výškách a rovněž k
utužování  znalostí  pohybu  na  laně  a  načerpání
nových zkušenností. V tomto roce jsme zavítali do
oblasti  Jeseníku, jehož členitý a rozmanitý terén
prověřil naše schopnosti.

V
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Nedílnou  součástí  školení  je  i  výcvik  s  evakuačními
nosítky SKED.

 První zásadou je důležitá 
kontrola zda jsem správně 
navázán na laně a všechny 
karabiny jsou uzavřené.


