
  Sbor

  Dobrovolných

  Hasičů
Kralupy nad Vltavou

www.sdhkralupy.cz

NÁVŠTĚVA LETNÍHO TÁBORA

ne  5.  července 2019 navštívili  naši  členové
letní tábor, který pořádali kralupští rybáři. D

Děti  i  dospělý  se  mohli  seznámit  s  naší
zásahovou  technikou,  včetně  praktické  ukázky.  Kdo
chtěl,  mohl  si  vše  osobně  vyzkoušet.  Nechyběla  ani
projížďka na motorovém člunu Carolina.

Pro táborníky to bylo milé zpestření.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

        číslo ● 3/2019



OSLAVY 140. LET ZALOŽENÍ SDH ZLONICE

ne  7.  září  2019 jsme  se
zúčastnili  oslav  140.  let  od

založení Sdh Zlonice.
D
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K 1. červenci 2019 složil svou funkci dlouholetý starosta Sboru dobrovolných hasičů Kralupy
nad Vltavou pan  Milan Krejza.  Dne 4.  září  2019 se uskutečnila  valná hromada,  kde byl
novým starostou Sdh Kralupy zvolen pan Jiří  Paluka.  Tímto chceme poděkovat Milanovi
Krejzovi za jeho čas a úsilí, které sboru věnoval. Novému starostovi přejeme mnoho úspěchů
v této náročné funkci.



ČIŠTĚNÍ KNOVÍZSKÉHO POTOKA

ne  21.  září  2019  se  naše  jednotka
společně  s  místním  rybářským  svazem

zapojila  do  čištění  části  Knovízského  potoka.  
Odstranili  jsme  náletové  dřeviny,

naplavené a odhozené odpadky všeho druhu.

D
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Co nás čeká a nemine…?
▪ 25. ledna 2020: Výroční valná hromada Sdh Kralupy, od 19:00 hod. v Hotelu Sport

▪ 14. března 2020: ples Sdh Kralupy, od 20:00 hod. v Hotelu Sport, k poslechu a tanci bude
hrát skupina Gradace



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

VÝCVIK S DÝCHACÍMI PŘÍSTROJI

ne 28. září 2019 proběhl pravidelný výcvik členů naší
jednotky  zaměřený  na  práci  v  dýchací  technice.

Členové v plné výstroji plnili zadané úkoly na připravené
dráze.

Překážková  dráha  zakomponovává  vytrvalostní  a  silové
úseky, i části zaměřené na manuální a přesnou práci v zátěži.

D
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▪  Dne  11.07.2019:  požár  RD  v  obci
Chvatěruby. Na místě již jednotka HZS
Kraupy.

▪  Dne  12.07.2019:  požár  dřevěného
objektu  v  blízkosti  ČOV  Kralupy.
Objekt byl již celý zasažen požárem.

▪ Dne 16.07.2019: požár pole s pšenicí o
rozloze 500x300 metrů u obce Tursko.

▪  Dne  19.07.2019:  požár  kombajnu  a
pole u obce Nelahozeves.

▪  Dne  24.07.2019:  požár  pole  u  obce
Chvatěruby.  Zde  bylo  zabráněno
rozšíření  požáru  na  nesklizenou  část
pole.

▪  Dne  30,.07.2019:  požár  pole  mezi
obcemi Libčice nad Vltavou a Debrno.

▪  Dne  08.09.2019:  otevření  bytu,
Kralupy  n.  Vlt.-Mikovice  a  pomoc
zraněné osobě.

▪  Dne  23.09.2019:  požár  osobního
vozidla na silnici mezi obcemi Kralupy a
Nelahozeves.  Na  místě  již  jednotka
HZS.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt. období říjen-prosinec 2018

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY



LEZECKÝ VÝCVIK

e dnech 12.-15. září 2019 proběhl výcvik lezeckého
družstva. Tentokrát v Kralupech a okolních lokalitách.

Oživili  jsme si  zdejší  podmínky v případě nasazení  našeho
družstva v rámci zásahové činnosti.

První den byl zaměřen opakování postupů technického
lezení,  sebezáchrany  a  zjednodušené  záchrany  osob.
Odpoledne jsme byli osloveni a zajišťovali bezpečnost herců
a kaskadérů při natáčení scény nad řekou, na lávce pro pěší v
Kralupech.

V  následujících  dnech  probíhal  výcvik  v  bývalém
lomu Alkazar u obce Srbsko, na skalách u obce Zákolany a na
lanovém potrubním mostu v Kralupech, Lobečku.

V

Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, Lutovítova 593, 278 01 Kralupy nad Vlt.                                                                   5
Jiří Paluka, starosta Sdh Kralupy, tel. 606 102 045, e-mail: sdhkralupy@seznam.cz  
© Michal Pitauer

 Transport pacienta pomocí evakuačních 
nosítek SKED.


