Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bavoryně, za rok 2013
Rok 2013 byl ve znamení zásahů především díky povodním a na samotnou činnost v rámci
SDH nezbývalo moc času. Přesto proběhlo několik akcí. Během jara byli členové zásahové
jednotky na návštěvě ve Stašovské školce. Ve spolupráci s Hynkem Černým a jeho
manželkou seznámili děti se zásahovou technikou, s výstrojí hasičů a se zásadami chování při
různých mimořádných událostech a při úrazech. Děti si závěrem zastříkali z proudnic a
rozloučili jsme se společnou fotkou. Ředitelka školky a starosta obce Stašov byli z výkladu
nadšeni a rádi by podobné akce opakovali.
V dubnu se družstvo mužů účastnilo okrskové soutěže ve Zdicích, kde bylo diskvalifikováno
na štafetě, díky doteku provázku od pytlíku se sponkami. Nebýt tohoto nedopatření, doběhli
muži s nejlepším časem. Po diskvalifikaci už muži nebyli motivováni a útok pokazili. Zároveň
odmítli pokus opakovat.
V červnu po povodních vyrazilo družstvo žen a družstvo mužů na memoriál do Radouše.
Muži tento závod brali jako způsob odreagování se po povodních a tentokrát se přijeli spíše
pobavit než závodit. Na přední příčky nedosáhli. Ženy naopak potvrdili své kvality a podruhé
na této soutěži obsadili 1. místo. Memoriál se velice vydařil a po jeho ukončení většina
závodníků vyrazila do Stašova na dokopnou, protože mezi fotbalisty mají své kolegy ze
zásahové jednotky.
Koncem června vyrazili Bavorynští hasiči se svými kamarády tradičně na vodu. Po loňské
Otavě jsme opět vypluli na Vltavu. Počasí se tentokrát nevydařilo, ale to nebránilo dobré
zábavě. Stany jsme vyměnili za chatky, kde jsme se schovávali před zimou a deštěm a vše
jsme ve zdraví přežili.
Začátkem prázdnin jsme ve spolupráci s obcí Stašov a TJ Stašov pomáhali při dětském dnu na
hřišti ve Stašově. Na místě jsme měli vozidlo DA12 a CAS25, která si mohli děti prohlídnout.
Závěrem dětského dne jsme na hřišti položili lehkou pěnu, ve které se mohli děti vyskotačit.
Byla to pro ně největší atrakce toho dne.
Začátkem podzimu uspořádali hasiči ve spolupráci s obcí Bavoryně na obecním hřišti
rozloučení s prázdninami pro malé děti. Pro děti bylo tradičně připraveno mnoho soutěží a
cen. Tento den byl zakončen večerní zábavou s živou hudbou pod širým nebem.
Začátkem adventu postavili hasiči na návsi v Bavoryni vánoční strom a zajistili jeho
ozdobení. Kamil Roztočil zajistil stavbu betlému. Při rozsvěcení stromu zpívali mladí hasiči
koledy s kytarovým doprovodem.
Během roku 2013 proběhlo i několik brigád. Dospělí hasiči provedli výstavbu a zapojení 20ks
lamp veřejného osvětlení v nových částech obce Bavoryně. Děti několikrát provedli úklid
obce a údržbu zeleně. Za tuto činnost si hasiči vydělali celkem 32.390,-Kč. Brigádně jsme se
letos zapojili i v obci Stašov. Bylo provedeno pokácení 6-ti rizikových stromů, které

ohrožovali pádem kabiny na fotbalovém hřišti a přilehlou lávku přes potok. Tato činnost více
stmelila vztahy mezi hasiči a zastupitelstvem obce Stašov. Zastupitelstvo na základě této
pomoci a na základě provedených zásahů v jejich katastru v roce 2013 odsouhlasilo
mimořádnou odměnu. 25.000,-Kč obdrželi hasiči převodem na účet a za necelých 62.000,-Kč
koupila obec Stašov naviják 5.4t na zásahové vozidlo CAS25. Část byla použita na
občerstvení stašovským Starostou po úspěšném kácení.
Díky tomu, že naše zásahová jednotka zasahovala během povodní 2013, stoupli naše příjmy a
nemalé peníze. Od Středočeského kraje obdrželi hasiči dotaci na zajištění akceschopnosti
jednotky ve výši 66.000,-Kč. Za tuto dotaci byla nakoupena motorová pila STIHL, dvě
kombinované proudnice PROTEK a 4 přenosné LED svítilny. Vybavení je umístěno ve
vozidle CAS mimo dvou svítilen, které jsou určeny pro vozidlo DA. Těsně po povodních
obdržela jednotka dar od hejtmana Středočeského kraje ve výši 5.200,-Kč. Tento dar byl
použit na nákup dvou hadicových košů do vozidla CAS. Dále obec Bavoryně po povodních
požadovala úhradu prvotních nákladů spojených s povodněmi. V těchto nákladech byly
zahrnuty i mzdy zasahujícím hasičům. Všichni hasiči se mzdy vzdali a vložili ji do pokladny
SDH. Celkem si hasiči darovali částku ve výši 74.123,-Kč. Část těchto peněz byla využita na
nákup elektrocentrály HONDA, která bude umístěna v cisterně. Ve spojení s nákupem nového
vybavení bylo provedeno několik úprav v zásahových vozidlech. Stašovská zbrojnice byla
vybavena o potrubí, které odvádí motorové spaliny mimo garáž. Vzhledem k tomu, že
zásahová vozidla stále nemají potřebné vybavení, požádali jsme prostřednictvím obce
Bavoryně o dotaci ze Středočeského kraje na dovybavení zásahových vozidel.

Výcvik a zásahy JSDHO Bavoryně v roce2013
Na jaře absolvoval Kamil Roztočil a Richard Lhoták kurz nositele dýchací techniky a Patrik
Hummel absolvoval kurz na strojníka. V současné době má zásahová jednotka 17 členů (1
velitel jednotky, 3 velitele družstva, 5 strojníků, 9 nositelů dýchací techniky a 2 pilaře).
Členové jednotky se pravidelně scházejí k odborné přípravě. Znalosti si prohlubují i
prostřednictvím 24 hodinových stáží na PS Beroun. S odborné přípravy stojí za zmínku
námětové cvičení v Popovicích na koupališti, které mělo pod vedením Hynka Černého
vysokou úroveň. Jednalo se o záchranu osob z vodní hladiny a vyhledávání utonulých.
Koncem roku 2013 se účastnili někteří členové jednotky kurzu první pomoci ve zbrojnici
v Žebráku. Kurz byl veden Jindřichem Pacákem z PS Hořovice a díky velkému množství
pomůcek a názorným ukázkám byl velkým přínosem. Tohoto kurzu se účastnili i naši dva
mladí hasiči Michal Jelšina a Jakub Gajňák.
Na rok 2014 je SDH Žebrák za účasti PS Hořovice naplánován výcvik záchrany osob ze
zamrzlé vodní hladiny a výcvik ve sklepích hořovického zámku pro nositele dýchací techniky.
Obou akcí se chceme zúčastnit.

V loňském roce jednotka zasahovala celkem 51-krát.
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3.3. – pád 2 stromů přes komunikaci ve Stašově vlivem sněhu a námrazy.
31.5. 9 zásahů ve spojení s povodněmi v obci Bavoryně a Stašov. Jednalo se o
monitoring, pytlování, čištění kanalizace, vyproštění vozidla V3S.
1-3.6. 21 zásahů ve spojení s povodněmi v obci Bavoryně a Stašov. Jednalo se o
monitoring, pytlování, hloubení strouhy a stavbu umělé hráze, evakuaci 2 osob ve
Stašově a 7 osob v Bavoryni, uzavírání komunikace, vypínání trafostanice, umělé
osvetlení návsi v Bavoryni, sesuv půdy a čerpání vody.
4.6. 3 zásahy ve spojení s povodněmi. Jednalo se o čerpání vody v Bavoryni.
5.6. zásah spojený s povodněmi. Jednalo se o čerpání vody ve Stašově.
9.6. čerpání zaplavené komunikace v Bavoryni. Jednalo se o ucpanou kanalizaci a
přívalový déšť.
10.6. 3 zásahy ve spojení s povodněmi v Bavoryni a ve Stašově. Jednalo se o
monitoring, obnovu protipovodňových opatření a čerpání vody.
11.6. 3 zásahy ve spojení s povodněmi v Bavoryni. Jednalo se o čerpání vody.
11.6. zásah v Bavoryni ve spojení se sesuvem půdy. Odklizení zeminy a čištění
komunikace.
23.6. odstranění padlého stromu přes komunikaci a dráty VN v obci Stašov.
Spolupráce s PS Hořovice a s PS Beroun.
29.7. 5 zásahů ve spojení se silnými větry v obci Bavoryně a Stašov. Jednalo se o pád
stromu přes komunikaci a vedení VN, pád stromu přes lávku, pád stromu přes vedení
NN, odstranění kmenů z Červeného potoka.
13.9. požár vozidla na EXIT 28 z D5 v Bavoryni. Spolupráce s PS Beroun a PS
Hořovice.
15-16.11. pořár stohu poblíž zemědělského družstva Bavoryně. Spolupráce s PS
Hořovice, PS Beroun a JSDH Zdice.

Plán činnosti na rok 2014
Účastnit se a organizovat stejné akce jako v loňském roce.
Aktivně se účastnit brigád ve spolupráci s obcí Bavoryně a Stašov
Pokračovat v postupném dovybavování zásahových vozidel
Pořídit svolávací systém pro zásahovou jednotku
Pořídit konzervátor akumulátorů pro vozidlo DA12
Dostavět WC v hasičské klubovně
Konečně dodělat kladinu pro mladé hasiče
V Bavoryni 3. 1. 2014
Jan Nedvěd
starosta SDH

