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VVH 2016
ne 30.  ledna proběhla  ve  vinárně  Hotelu  Sport  Výroční  valná  hromada  SDH Kralupy n.  Vlt.  Po 
tradičním úvodním slově  starosty  SDH Kralupy Milana  Krejzy a  přivítání  všech  přítomných  hostů, 

delegátů,  bratrů  a  sester  z  ostatních 
sborů,  následovalo  vystoupení 
mladých hasičů – Soptíků. Pokračova-
lo se čtením zprávy o stavu techniky, 
výjezdech  a  v  neposlední  řadě  o 
činnostech  sboru  za  uplynulý  rok 
2015.

D

Závěrem čekalo na přítomné hosty 
chutné  občerstvení  v  podání 
výborného guláše připraveného naším 
velitelem jednotky Jirkou Vachalcem. 
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                číslo ● 1-2/2016

společné foto SDH Kralupy

  Dar od dobráků z SDH Žďár u Kumburku. Dort z 
uzenin a sýrů.
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VYZNAMENÁNÍ ČLENŮ SDH

  čestné uznání SDH:
  Tereza NEJEDLÁ, Josef JÍROVÝ

  čestné uznání OSH:
  Václav JANKŮ, Vlastimil PROSCHEL

  medaile „za věrnost – 10 let“:
  Lukáš PÁZLER, Monika ČAPKOVÁ, Martin KOVACS, Helena NĚMCOVÁ, Miroslav HLINOVSKÝ st.

  stužka „za věrnost – 30 let“:
  Václav JANKŮ, Lubomír VILÍMEC, Věra VILÍMCOVÁ

  stužka „za věrnost – 50 let“:
  Vlastimil PROSCHEL

  medaile „za příkladnou práci“:
  Petr NĚMEC, Miroslav HLINOVSKÝ ml., Kateřina ZACHAROVÁ

  medaile „za zásluhy“:
  Marie DOUBRAVOVÁ, Jaroslav KOZEL – zemřel dne 22.11.2015

 v krátkosti
Ples
Dne  27.  února,  od  20:00  hod.  se  v 
Hotelu  Sport  konal  Hasičský  Ples 
SDH Kralupy. K poslechu hrála kapela 
Rumkrat  a  v  tombole  čekalo  mnoho 
zajímavých cen.

6-ti boj
Dne 16.  dubna se pod mostem T. G. 
Masaryka  v  Kralupech  nad  Vltavou 
konal  již  VI.  ročník  Kralupského 
šestiboje. 
Jedno  soutěžní  družstvo  tvořili  opět 
hasiči  z  partnerského  města 
Hennigsdorf  (Německo).  Vítězným 

družstvem tohoto klání se znovu stali 
borci z SDH Úžice.

Všem děkujeme za účast a příjemnou 
atmosféru.

Den země
Dne  29.  dubna  jsme  obdrželi 
poděkování  od  ZŠ  Komenského  za 
pomoc  při  organizaci  Dne  Země  a 
prevence.  Dětem  byla  přiblížena 
hasičská  technika  a  blíže  se  mohli 
seznámit s ochrannými prostředky.  

Ukázka techniky dětem
Dne  11.  května  jsme  se  společně  s 
kolegy z HZS Kralupy a HZS SŽDC 
Kralupy sešli  na  pravém břehu  řeky 
Vltavy  (Na  Paloučku),  kde  v  rámci 
preventivní  akce  mohly  děti  z  MŠ 
Lobeček  spatřit  různou  hasičskou 
techniku a seznámit  se s  ochrannými 
prostředky. Akce se velmi vydařila.

    ●  soutěžní družstvo SDH Kralupy



 

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

3

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

▪  Dne  6.  ledna,  09:54  hod.: 
jednotka  byla  v  záloze  na 

stanici  po  dobu  výjezdu 
HZS  Kralupy  u  dopravní 
nehody.

▪ Dne 12. ledna, 11:25 hod.: asistence u 
dopravní  nehody. Při kondiční jízdě po 
hasičském  obvodu  spatřila  jednotka 
vozidlo mimo vozovku. K vytažení zpět 
na silnici byl použit naviják.

▪ Dne 28. února, 12:27 hod.: nahlášený 
požár v bývalé drážní budově. Při cestě 
k místu události byla jednotka odvolána 
zpět na základnu.

▪ Dne 29. února, 19:48 hod.:  jednotka 
vyjela na ohlášený požár garáže v obci 
Chvětěruby.  Jednotka  zde  prováděla 
dohašovací práce.

▪ Dne 5. března, 12:13 hod.:  technická 
pomoc v obci Dušníky. Vytažení vozidla 
zpět na silnici.

▪ Dne 14. března, 16:17 hod.: jednotce 
byl  vyhlášen  požární  poplach,  ale 
nakonec se jednalo o plané hlášení.

▪ Dne 25. března, 13:00 hod.: jednotka 
vyjela  do  ulice  Vodárenská,  Kralupy. 
Kácení rizikového stromu.

▪ Dne 27. března, 07:21 hod.: jednotka 
vyjela k požáru toalety v pneuservisu, ul. 
Dobrovského,  Kralupy.  Po  dohodě  s 
velitelem zásahu byla jednotka odvolána 
zpět na základnu.

▪  Dne  10.  dubna,  00:52  hod.:  požár 
obchodu  v  obci  Dolany.  Jednotka 
prováděla  doplňování  vody  do 

automobilové  plošiny.  Dále  pomocí 
plovoucího  čerpadla  doplňovala  vlastní 
automobilovou cisternu.

▪ Dne 13. května, 07:24 hod.: jednotka 
byla v záloze na stanici po dobu výjezdu 
HZS Kralupy u dopravní nehody.

▪  Dne  7.  června,  06:12  hod.:  požár 
trávy na Hrombabě v Kralupech. Jednalo 
se o planý poplach.

▪  Dne  25.  června,  23:22  hod.:  požár 
rodinného  domu  v  obci  Velvary.  Po 
domluvě s velitelem zásahu se jednotka 
vrátila zpět na základnu.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt.

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)


