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BESEDA SE SENIORY

ne  20.  listopadu  2018 jsme  navštívili
naše  starší  spoluobčany  v  Domě  s

pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou a
uspořádali   zde  akci  s  názvem  Beseda  s
dobrovolnými hasiči. 

D
   Senioři byli seznámeni s prací hasičů a záměrně
jim byla připomenuta i  pravidla  pro zacházení  s
otevřeným  ohněm,  protože  předvánoční  čas
bohužel skýtá zvýšené riziko požárů od hořících
svíček a adventních věnců. 

Přítomní  si  rovněž  vyslechli  různé  praktické
rady  do  života  a  byli  seznámeni  se  správnými
postupy v krizových situacích.
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Z ČINNOSTI KRALUPSKÝCH HASIČŮ

                 číslo ● 4/2018

Co nás čeká a nemine v 1. čtvrtletí roku 2019…
  26. ledna 2019: Výroční valná hromada SDH Kralupy, vinárna Hotelu Sport, Kralupy nad Vltavou, od 18:30 hod.
  9. března 2019: Hasičský ples SDH Kralupy, Hotel Sport, Kralupy nad Vltavou, od 20:00 hod.



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

ODBORNÁ PŘÍPRAVA STROJNÍKŮ

ne  9. listopadu 2018 proběhla  na  naší
zbrojnici  cyklická  odborná  příprava

stojníků  jednotek  sborů  dobrovolných  hasičů  z
územního  odboru  Mělník.  K  prohlédnutí  byl
rovněž zcela nový chemicko-technický kontejner
z  vybavení  podnikových  hasičů  společnosti
Synthos Kralupy.

D
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▪  Dne  27.  října: požár  v  prostorách
bývalého  Depa  Kralupy.  Jednotka  byla
posléze  odvolána.  Požár  byl  malého
rozsahu.

▪  Dne  27.  října: opětovně  nahlášený
požár  v  prostorách  bývalého  Depa
Kralupy.  Požár  byl  malého  rozsahu.  U
tohoto požáru jsme již zasahovali.

▪ Dne  15.  listopadu:  nahlášený  požár
střešní  konstrukce  zámku  Veltrusy.  Na
místo jsme vyjeli s oběmi výjezdovými
cisternami  CAS  20  a  CAS  32.  Po
příjezdu  bylo  zjištěno,  že  se  jedná  o
taktické cvičení.

▪  Dne  21.  listopadu: požár  stavení  s
uskladněným senem, Kralupy. Na místě
již  byla  profesionální  jednotka  HZS

Kralupy  a  jednotka  drážních  hasičů.
Podíleli jsme se na dohašování ohnisek
požáru.

▪  Dne  28.  listopadu: drobný  požár
lokomotivy,  železniční  přejezd  v
Minicích.  Na místě byla jednotka HZS
Kralupy,  která  měla  požár  pod
kontrolou.

▪  Dne 30.  listopadu: požár  zahradního
domku, ul. Ivana Olbrachta, Kralupy. Na
místě již byla jednotka HZS Kralupy. Na
pokyn  velitele  zásahu  jsme  rozebírali
střešní  konstrukci  a dohašovali  ohniska
požáru.

▪  Dne  11.  prosince: požár  chemické
látky v budově laboratoře sídlící v areálu
Barvy Laky, Kralupy. Na místě již byly
jednotky  HZS  Kralupy  a  drážních
hasičů. Proběhlo odvětrání zakouřeného
prostoru.  Nikdo  nebyl  zraněn.
Cestou  z  místa  události  byla  jednotka
odvolána  do  obce  Blevice,  kde  se  při
dřevařské  práci  těžce  poranil  dělník  na
noze. Na místě jsme pomáhali přítomné
zdravotnické záchranné službě.

▪  Dne  24.  prosince: krátce  po  17:30
hod., ohlášený požár vánočního stromku
v  bytě,  Chvatěruby.  Na  místě  již  HZS
Kralupy. Jednotka byla odvolána zpět na
základnu.

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

ZÁSAHOVÁ ČINNOST A VÝCVIK JEDNOTKY



ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

ne 15. prosince 2018 proběhlo školení v poskytování první pomoci. Školiteli byli tradičně zástupci z
Life RESCUE - záchranáři Praha. Zúčastnění si na figuríně nacvičili praktický nácvik KPR (nepřímé

srdeční  masáže).  Dále  byly  nasimulovány  různé
druhy  poranění  a  cvičeny  správné  postupy
ošetření.

D
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 praktický nácvik nepřímé srdeční masáže.

 simulace popáleniny a nácvik ošetření tohoto 
zranění.
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Přehled událostí v roce 2017 a 2018

celkem 49 událostí v roce 2017
celkem 57 událostí v roce 2018

2017

2018


