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VVH 2019

ne 26. ledna 2019 se konala Výroční
valná  hromada  Sboru  dobrovolných

hasičů  Kralupy  nad  Vltavou.  Každoroční
shrnutí činností sboru, absolvovaných školení
jednotky,  stavu  techniky  a  dalších  zpráv  o
našich aktivitách za uplynulý rok, se jako již
tradičně  konalo  ve  vinárně  Hotelu  Sport  od
18:30 hod.

D

Po  přivítání  všech  hostů  a  úvodních
slovech  starosty  sboru  Milana  Krejzy,
následovala  minuta  ticha  k  uctění  památky
zesnulých členů. Posléze se plynule přešlo ke
čtení zpráv o činnostech sboru za rok 2018,
zprávě o zásazích jednotky za rok 2018, stavu
techniky,  zprávě  pokladníka  a  zprávě
Kontrolní  revizní  komise.  Na  rok  2019  se
nastínili již pevně dané akce a aktivity do budoucna.

Závěr patřil udělování ocenění a vyznamenání členů
sboru. K vyzdvihnutí patří ocenění za záchranu života pěti
našim  členům  sboru,  kteří  poskytli  neodkladnou  první
pomoc  našemu  kamarádovi,  kolegovi,  jenž  náhle
zkolaboval při výjezdu jednotky. Velký dík patří i posádce
dopravní policie, která se v tu chvíli nacházela v blízkosti
naší stanice a rovněž přispěchala na pomoc.

Úplný  závěr  završil  výborný  guláš  připravený
velitelem jednotky Jiřím Vachalcem.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                 číslo ● 1-2/2019



ÚKLID SNĚHU
ima se ohlásila a dne 3. února 2019 zasypala
dvůr  naší  zbrojnice  pořádnou  vrstvou  sněhu.

Nelenili jsme, dostavili se na zbrojnici a kvapem tuto
z nadílku  odklízeli,  aby  byl  zajištěn  nekomplikovaný

výjezd  požárních  vozidel  v  případě  vyhlášení
požárního poplachu.
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NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ MĚSTA NA STANICI

ne  13.  března  2019 nás  v
odpoledních  hodinách  navštívili

zástupci  města  Kralupy nad Vltavou v
čele  se  starostou  města.

Naši  členové  seznámili  všechny
přítomné  s  fungováním  naší  jednotky,
předurčeností  a  možnostmi  různého
nasazení  jednotky.  Nechyběla  ani
ukázka  naší  zásahové  techniky  a
vybavení pro různé druhy událostí.

D
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IX. ROČNÍK KRALUPSKÉHO ŠESTIBOJE

ne 20. dubna 2019 se pod mostem T. G.
Masaryka v Kralupech konal již IX. ročník

kralupského  šestiboje,  netradiční  soutěže
hasičských  družstev.  Celkem  se  účastnilo  deset
družstev,  včetně  družstva  německých  hasičů  z
města  Hennigsdorf.  Ač  ze  sebe  všichni  vydali
maximum, tak se vítězným družstvem stali  opět
borci  z  SDH  Úžice.  Tímto  všem  děkujeme  za
účast a skvělou atmosféru a ještě jednou HURÁ
vítěznému družstvu z Úžic.

D
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ČIŠTĚNÍ POTOKA

ne  4.  května  2019,  v  dopoledních  hodinách,  jsme  na  žádost
Městského  úřadu  Kralupy  nad  Vltavou,  provedli  odstranění

náletových  keřů  z  části  Zákolanského  potoka  v  ulici  Podřipská.
Pomocí motorové pily a dalšího vybavení bylo pořezáno několik

stromků a keřů. Následně jsme odstranili velké naplaveniny, které by v
případě zvednutí hladiny potoka mohly způsobit problémy.

D

 rámci  protipovodňového  opatření,  dne  15.  května  2019,
provedli  naši  členové  výjezdové  jednotky  vyčištění  jezu  na

Zákolanském potoce, který se nachází v ulici V Zahradě, Kralupy. Potok
byl  v těchto místech zanesen velkým množstvím naplaveného dřeva a
dalšího nepořádku.

Celkem bylo z potoka vytaženo přes 490 Kg různého nepořádku,
který se následně odvezl do sběrného dvora.

V
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110. LET ZALOŽENÍ SDH NELAHOZEVES

ne  8.  června  2019 se  členové  našeho
sboru zúčastnili  oslav 110. let  od založení

Sboru  dobrovolných  hasičů  obce  Nelahozeves.
Po průvodu obcí jsme během slavnostního

ceremoniálu, který se uskutečnil v Rytířském sále
na zámku Nelahozeves, obdrželi jako poděkování
za účast pamětní stuhu na náš prapor. Stuha bude
sloužit  i  jako  vzpomínka  pro  naše  budoucí
generace členů SDH.

V průběhu dne jsme byli  svědky dalšího
historického  okamžiku.  Místní  JSDH získala  do
svého  vozového  parku  nově  zrekonstruovanou
cisternu na podvozku Tatra 815.

D

KRALUPSKÝ KILOMETR

 rámci  Dnů Kralup,  dne  9. června 2019,  jsme pomáhali  zajistit  bezpečnost  plavců při  tradičním
plaveckém závodu Kralupský kilometr-memoriál Jiřího Vachalce.  
Kromě  našeho  motorového  člunu  Carolina  jsme  poprvé  využili  i  paddleboard,  který  byl  nedávno

zařazen do našeho vybavení. Díky němu jsme mohli být v přímém kontaktu s plavci, což je pro obě strany
velká výhoda.

Startuje  se  mezi  pilíři  starého
železničního mostu a cíl je v loděnici
Kotva.

Všech  44  plavců  úspěšně
doplavalo  do  cíle  a  naše  pomoc  tak
naštěstí nebyla potřeba.

v
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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

ŠKOLENÍ VELITELŮ JEDNOTEK

ne  30. března 2019 se naši dva velitelé
výjezdové jednotky zúčastnili pravidelného

školení  velitelů  jednotek  sborů  dobrovolných
hasičů,  které  pořádal  Hasičský  záchranný  sbor,
stanice Mělník.

Školení obsahovalo povinnou legislativu a
další  věci  potřebné  pro  velitele  hasičských
družstev.

Součástí  bylo  i  seznámení  s  novou
technikou  jednotky  HZSp  Synthos  a  SŽDC
Kralupy.

D
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▪  Dne  3.  února: asistence  v  bytě  u
nemohoucího seniora, který se vlastními
silami  nedokázal  zvednout.  Místo
události Kralupy, Lobeček.

▪ Dne 17. února: čerpání vody ze sklepa
v budově  záchranné služby v Kralupech
z  důvodu  poruchy  vodovodního  řádu.
Použito bylo kalové čerpadlo.

▪ Dne  17.  února:  požár  domku
kynologického  oddílu  v  Kralupech,
Strachov.  Poplach  byl  vyhlášen  ve
večerních hodinách.

▪  Dne  10.  března: čerpání  vody  ze
sklepa, Kralupy, Lobeček

▪ Dne 5. dubna: požár alkalické látky v
chemické  laboratoři  v  Kralupech.Na
místě  již  HZS  Kralupy.  Použito  bylo
suché hasivo.

▪  Dne 8. dubna: krátce po 22:00 hod.,
požár odpadu a zateplení u nemovitosti v
ul. Dr. E. Beneše, Kralupy.

▪  Dne 19. a 20. dubna: rozsáhlý požár
porostu ve skalách nad železniční tratí u

Libčic  nad  Vltavou.  Byl  vyhlášen  III.
stupeň požárního poplachu a ke zdolání
ohně byl nasazen i vrtulník.

▪  Dne  22.  dubna: kolem  02:30  hod.
požár  balkonu  ve  3.  patře  panelového
domu na sídlišti Hůrka, Kralupy.

▪  Dne 24. dubna: požár lesní hrabanky
na kopci u Zeměch.

▪  Dne  5.  května: požár  bytu  v

panelovém domě, sídliště V Zátiší. Byla
provedena i evakuace osob.

▪  Dne  16.  května: pátrání  po
pohřešované osobě u obce Velvary.

▪  Dne 27.  května: požár budovy vedle
kralupského nádraží.

▪  Dne 6.  června: požár  křoví  u  břehu
řeky  Vltavy,  u  sídliště  Cukrovar,
Kralupy.

▪  Dne  19.  června: požár  nákladního
vozidla na silnici ve směru do Velvar.

 

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

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY



ŠKOLENÍ JEDNOTKY

ne  7.  dubna a  22.  května 2019 proběhlo  na  naší  zbrojnici
pravidelné školení členů jednotky. Cílem školení bylo zdokonalení

znalostí a zkušeností při požárech výškových budov a pohyb v neznámém
prostředí.

Naši  členové  v  plném  vybavení  nejdříve  nacvičovali  různé
varianty  požárního  útoku  do  poschodí  s  průzkumem  všech  místností.
Následně  se  výcvik  přesunul  do  garáží,  kde  byla  vytvořena  (pomocí
natažené hadice) překážková dráha simulující neznámé prostředí.Členové
museli v plné výstroji splnit několik
záludných  úkolů.  Fyzicky  náročné
úseky  se  střídaly  s  úkoly
zaměřenými na ovládání  dýchacího
přístroje nebo manipulaci s malými
předměty na přesnost.

Zábavnou  formou  si  tak
členové  zopakovali  práci  s
dýchacími přístroji, kterými je naše
jednotka vybavena.

D
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DEN BEZPEČNOSTI 2019

ne  6.  června  2019 se  naši  členové
zúčastnili akce “Den bezpečnosti” v rámci

Dnů Kralup.
Vystavili  jsme  zde  naší  výjezdovou

techniku, kterou si  mohl každý prohlédnout.  Ke
shlédnutí  byl  i  člun  Carolina.  Připraveny  jsme
měli dvě ukázky, ale bohužel nám kvůli nepřízni
počasí vyšla jen jedna.

Naše lezecké družstvo provedlo transport
pacienta  v nosítkách pomocí  lezecké techniky z
lávky pro pěší.

D
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Závěrem bychom chtěli informovat, že Milan Krejza, dosavadní starosta Sboru dobrovolných hasičů Kralupy 
nad Vltavou, složil tuto funkci ke dni 1. července 2019. Milan tuto funkci vykonával od roku 2008 a pod jeho 
vedením se sbor účastnil mnoha prospěšných akcí. Děkujeme za jeho úsilí a obětavost s jakou tuto nelehkou 
funkci vykonával.

Sbor dočasně vede místostarosta Jiří Paluka.

Dne 4. září 2019 se bude konat Valná hromada Sboru  dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou, kde si 
zvolíme nového starostu.

Úplným závěrem připomínáme rovněž naše webové stránky, kde se dozvíte různé aktuality z naší oblasti.

www.sdhkralupy.cz
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