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VVH 2018
ne 27. ledna 2018 proběhla ve vinárně Hotelu Sport Výroční valná hromada (dále jen „VVH“) SDH 
Kralupy nad Vltavou. Úvodní slovo tradičně pronesl starosta SDH Kralupy n. Vlt. pan Milan Krejza, 

který přivítal přítomné hosty, delegáty, 
bratry  a  sestry  z  ostatních  sborů. 
Minutou  ticha  jsme  vzápětí  uctili 
památku zesnulých členů. Pokračovalo 
se čtením zprávy o činnostech sboru za 
uplynulý  rok  2017,  stavu  techniky, 
výjezdech  a  v  neposlední  řadě  jsme 
byly seznámeni s plánem aktivit a akcí 
pro rok 2018.

D

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

              číslo ● 1-2/2018

Na letošní VVH bylo uděleno mnoho 
vyznamenání našich členů.
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VYZNAMENÁNÍ ČLENŮ SDH KRALUPY NAD VLTAVOU

Čestné uznání OSH:
Bohumil KOBERA

Čestné uznání KSH:
Václav UNGER, Pavel MACHEK, Bohuslav KURDIOVSKÝ 

Medaile Za věrnost - 10 let:
Jaroslav HONC, Marcela KREJZOVÁ
z mladých hasičů - Soptíků: Ondřej KALACH, Aneta KREJZOVÁ, Jana NEJEDLÁ 

Medaile Za příkladnou práci v jednotce sboru dobrovolných hasičů:
Tomáš MOTYČKA

Stužka Za věrnost – 30 let:
Pavel MACHEK, Jana UNGEROVÁ

Stužka Za věrnost – 40 let:
František ŠPIČKA, Václav UNGER 

Medaile Za příkladnou práci:
Ivana ROSENKRANCOVÁ 

Medaile Středočeského kraje:
Marie DOUBRAVOVÁ 

Plaketa za Záchranu života:

Lukáš SAMOHRD, Tadeáš TŮMA

Úklid zbrojnice
Den  4. února 2018 jsme věnovali  úklidu  zbrojnice. 
Zametli  se  prostory  garáží  a  provedla  se  údržba 
výjezdových vozidlech.
Součástí úklidu je vždy i odzkoušení veškerých agregátů 
ve  výbavě  vozidel  (motorové  pily,  rozbrušovací  pily, 
čerpadla  apod.),  aby  byla  ověřena  jejich  funkčnost  a 
bezproblémový chod.



HASIČSKÝ PLES
ne  17.  února  2018 jsme 
pořádali  hasičský ples,  který  se 

konal  v  prostorách  Hotelu  Sport  v 
Kralupech nad Vltavou. Tombola byla 
bohatá  a  výhry  zajímavé.  Jedna  z 
hlavních  cen  byla  například  vepřová 
hlava. K poslechu a tanci hrála kapela 
Gradace.

D

KRALUPSKÝ ŠESTIBOJ
ne  14.  dubna 2018 proběhl  již  8. 
ročník Kralupského šestiboje. Tradičně 

se  konal  pod  mostem  T.  G.  Masaryka  v 
Kralupech nad Vltavou. Počásí nám přálo a 
panovala skvělá nálada.

D
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 Jednou z disciplín je přesunout prázdné 
barely za vytyčenou metu pomocí proudu 
vody.
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 I „bratři“ hasiči z partnerského města 
Hennigsdorf (Německo) nás poctili návštěvou 
a utvořili soutěžní družstvo.

Dětský den
27. května 2018 jsme byli přítomni 
na  dětském  dni  ve  Starých 
Ouholicích.  Pro  děti  a  jejich 
doprovod jsme připravili  oblíbenou 
pěnu a projížďky na člunu Carolina.

Dětský den v Dolanech
Ani dětský den v Dolanech, který se 
konal  2.  června  2018,  jsme  si 
nemohli nechat ujít. Opět nechyběla 
pěna,  kterou děti  milují.  Dále  byla 
připravena ukázka hasičské techniky 
a vybavení.

Asistence
10.  června  2018  asistence  s 
člunem Carolina u akce Kralupský 
kilometr.

Branný den
21. června 2018 jsme se zúčastnili 
Branného dne, který se konal v ZŠ 
Třebízského.  Rovněž  zde  byli 
zástupci Hasičského  záchranného 
sboru ze stanice Kralupy, Městské 
policie  Kralupy  a  Českého 
červeného kříže Mělník.

Staň se hrdinou
Staň  se  hrdinou  v  rámci  vítání 
prázdnin na Gymnáziu A. Dvořáka 
v  Kralupech.  Ukázka  hasičské 
techniky  a  soutěž  s  Hasičským 
záchranným  sborem  ze  stanice 
Kralupy se konala dne 28. června 
2018.

v krátkosti



 

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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ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY

Celkem bylo  vyhlášeno  18 požárů,  8 
technických  pomocí  a  v  jednom 
případě únik nebezpečných látek.

Výčet největších zásahů:

▪ Dne 24. ledna:  požár střechy výrobní 
haly firmy Valsabia. Jednotka pomáhala 
s rozebíráním střešní konstrukce. Zásah 
probíhal v nočních hodinách.

▪ Dne 22. března: výbuch zásobníku na 
PHM  (společnost  Unipetrol).  Jednotka 
byla na místě zásahu jako záloha.

▪  Dne  30.  dubna:  požár  skládky  v 
Úholičkách.  Jednotka  byla  v  záloze  za 
HZS Kralupy pro případ další události v 
Kralupech a okolí.

▪ Dne 16. května: požár skládky Uhy. S 
pomocí  dvou  CAS  ve  výbavě  naší 
jednotky jsme dováželi hasební vodu na 
místo  požáru.  Zásah  pro  naši  jednotku 
trval přes 22 hodin.

▪ Dne 23. května a 9. června: technická 
pomoc.  V  důsledku  přívalového  deště 
bylo  zatopeno  několik  sklepů  a  ulic. 
Prováděli  jsme  například  odčerpávání 

vody z ulice V Růžovém údolí, Kralupy.

▪  Dne 21. června:  požár chatky v obci 
Dolánky.  Na místě  zjištěn  pouze požár 
travního  porostu.  Zásah  byl  proveden 
pouze jednotkou HZS Kralupy.

VYHLÁŠENÉ POPLACHY pro JSDH Kralupy n. Vlt. období leden-červen 2018 

Bezpečný den Kralupy
7. června 2018

Pod mostem T. G. Masaryka byly ke shlédnutí nejen 
ukázky hasičské techniky a vybavení. Svou oblast zde 
zastupovali i příslušníci Záchranné služby ASČR a 
Policie ČR.


