Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bavoryně, za rok 2011
Během zimy aktivně pracovali jen mladí hasiči, kteří prováděli brigády v místním lesíku.
Především likvidovali keře a zbytky větví po kácení. V březnu a dubnu se k mladým hasičům
připojilo i několik dospělých a společně vysázeli 500 modřínu, 500 buků a 1000 borovic.
Těmito stromky bylo zalesněno uložiště skrývky z obecních cest.
V měsíci dubnu jsme se pustili do úpravy požární stříkačky, kterou Martin Náprstek
v loňském roce výhodně pořídil od hasičů z Drahoňova Újezda. Ve stříkačce byl vyměněn
motor za TAZ1500, čerpadlo bylo osazeno větším oběžným kolem, novým ložiskem a hřídelí,
nově bylo vyřešeno chlazení motoru, byla osazena sportovní plynová páčka a vše bylo nově
přetěsněno a nalakováno. Na těchto úpravách se více či méně podílel Daniel Malý, David
Král, Jan Nedvěd a Martin Náprstek. Největší dík však patří Václavu Marešovi, který na
stříkačce zapojil elektriku, celý stroj seřídil a zprovoznil. Úpravy stříkačky vyšli na 23 tisíc
korun. Tuto sumu si hasiči uhradili sami, díky své brigádní a zásahové činnosti v minulém
roce. V tomto měsíci byl také očištěn a nalakován výsuvný stožár na vozidle V3S. Toto
provedl Lukáš Jílek s Jakubem Šabatem.
Koncem dubna hasiči připravili tradiční pálení čarodějnic. Bohužel členů na svoz dřeva a na
samotnou stavbu hranice se sešlo málo a vše doprovázela ponurá atmosféra. Po čarodějnicích
museli hasiči hřiště posekat a uklidit, aby zde mohlo 7. května proběhnout okrskové kolo
v požárním sportu. Na této soutěži náš sbor zároveň zajišťoval občerstvení. V samotném
závodu se muži umístili na 1. místě a ženy na 3. místě. Obě družstva postoupila na okresní
kolo do Hořovic.
Okresní kolo se konalo 28. května. Soutěže se bohužel nezúčastnily ženy, protože měly
nekompletní sestavu. Soutěž začínala požárním útokem, který měli Bavorynští dlouhou dobu
nejlepší, než je Chyňava na třetí opravný pokus předběhla. Ve štafetovém běhu jsme tak
suverénní nebyli, ale výkon stačil na celkové 2. místo, což je pro Bavoryňské hasiče zatím
největší sportovní úspěch.
Na začátku června jsme byli pozváni na dětský den do Stašova. Naši mladí hasiči si zde mohli
zasoutěžit a vyhrát některé ceny. Závěrem dne předvedli muži a děti na této akci požární útok,
za který byli od diváků odměněni potleskem. Během června jsme se dále účastnili dvou
memoriálů. První byl v Trubíně, kde se muži umístili na bramborovém 4. místě a ženy na 3.
místě. Memoriálu v Radouši se účastnili jen muži, kteří skončili v polovině startovního pole.
Letos nám nevyšla netradiční štafeta, v které jsme v předchozích dvou letech byli nejlepší.
4. – 8. července jsme absolvovali tradiční vodáckou výpravu na Vltavu. Výpravy se účastnilo
27 lidí, ale počasí nám tentokrát moc nepřálo. První den na vodě jsme si hned ověřili svoji
odolnost a vůli, když jsme se lehce oblečeni plavili 20km v prudkém dešti a větru, při teplotě

9°C. Ten den jsme neznali nic jiného než grog a teplou polévku. Nejlepší tečkou za prvním
dnem bylo ubytování v dřevěných chatkách, kde jsme prohřívali svá promrzlá těla.
Následující den vysvitlo sluníčko a teplota stoupla asi na 20°C. Po předchozím dnu nám to
přišlo jako hrozné vedro, tak jsme spojili rafty, koupali se, popíjeli a užívali si dovolené.
Zbývající dny bylo počasí proměnlivé, ale vše nám vynahrazoval Tomáš Carván svými
vtípky. Ve zdraví jsme se všichni vrátili, takže výprava byla úspěšná.
Během prázdnin sbor prováděl brigády především na místním hřišti. Jednalo se o prořezávku
prostoru budoucího dětského hřiště, sekání trávy, pokládku kabelu a čištění požární nádrže.
V tomto období také musela putovat naše KIA na nucenou opravu, když se uvolnilo těsnění
pod hlavou. Po opravě byli do vozidla umístěni držáky savých hadic a provedena příprava na
vestavbu požárního vybavení. Investice do tohoto vozidla se v loňském roce vyšplhali na 17
tis. korun.
Během září provedli vedoucí mládeže společně s dětmi a jejich rodiči úpravu místnosti
zdejšího mandlu, kterou upravili na učebnu mládeže. Dále provedli opravu schodů a nátěr
parapetů. V tomto měsíci byli také hasiči pozváni na memoriál v Chaloupkách, kterého se
účastnilo družstvo mužů a družstvo žen. Muži se zde umístili na 2. místě a ženy na místě 1.
Zdejší sbory byly překvapeny tím co jsme zde předvedli a s nelibostí nesly, že „náplavy jim
vyžerou všechna první místa“. Díky tomu, že ženy vyhrály putovní pohár, nás tam příští rok
budou mít znovu. Září jsme ukončili setkáním rozhodčích požárního sportu, které se konalo
ve Zdicích.
1. října jsme pořádali pro děti pozdní rozloučení s prázdninami. Pro tuto akci bylo připraveno
mnoho disciplín a cen díky sponzorům a Radku Frühaufovi. Počasí nám přálo a den se
celkově povedl. Jen nás mrzela neúčast Stašovských a Otročiněvských dětí. V tomto měsíci
jsme provedli ještě několik brigád. Na hřišti byly ořezány větve ze stromů v bývalém korytě
potoku a proveden úklid. Tím brigádní činnost v minulém roce skončila. Celkově sbor
odpracoval 571 hodin a vydělal si tak 46.280,-Kč. 8. tohoto měsíce se čtyři naši rozhodčí
účastnili dětské soutěže plamen v Komárově.
Během podzimu vyrobil Jan Nedvěd společně se svým otcem kotce do volební místnosti,
v kterých je umístěno zásahové vybavení členů jednotky. Každý zde má svůj prostor,
v kterém má umístěny všechny své přidělené věci. To usnadní kontrolu kompletnosti
vybavení a předešlo se tomu, že při výjezdu sháněli někteří členové kalhoty a boty po vsi. Za
dřevo a barvu na tyto kotce vděčíme Martinu Náprstkovi.
Na konci listopadu hasiči zajistili dovoz, stavbu a nazdobení vánočního stromu, který se členy
obecního zastupitelstva slavnostně rozsvítili první adventní neděli. Při této příležitosti zpívali
mladí hasiči koledy za doprovodu Milana Hrabáka.
Koncem roku jsme se nevyhnuli práci na vozidle V3S. Musela být opravena elektrocentrála a
palivový rozvod vozidla. Vozidlo bylo dále vybaveno úchyty přenosných osvětlovacích
stojanů a držákem halogenů, který je určen k umístění na výsuvný stožár vozidla. Ještě je
potřeba provést několik drobných úprav a vozidlo bude sloužit jako pojízdný štáb a

osvětlovací zařízení v jednom Na těchto prací se podílel Jiří Morda, Jan Nedvěd a Tomáš
Carván.

Výcvik a zásahy JSDHO Bavoryně v roce2011
V únoru se někteří nositelé dýchací techniky zúčastnili výcviku na polygonu v Příbrami.
Koncem dubna prošel cyklickým školením na stanici HZS Beroun Jan Nedvěd – velitel
jednotky, Jiří Morda – strojník. Nově byl na strojníka vyškolen Daniel Malý a z funkce
velitele družstva byl vyškrtnut Jan Polka, který současně odešel ze zásahové jednotky.
20. 8. Jan Nedvěd a Tomáš Carvá absolvali 24-hodinovou stáž na stanici HZS Beroun. Další
stáž proběhla 14. 11. a účastnil se ji Jan Nedvěd a Daniel Malý.
Na konci srpna, se 7 členů zásahové jednotky zúčastnilo námětového cvičení v Chodouni u
Litavky. Hasiči se seznámili s různými druhy čerpadel a vyzkoušeli je v činnosti. Poté
následoval výklad Hynka Černého ohledně práce na vodě a záchrany tonoucího. Hasiči si poté
vyzkoušeli plavbu na raftu a zacházení s házecím záchranným pytlíkem.
V říjnu se velitel jednotky účastnil pracovní schůzky velitelů na stanici HZS Beroun, kde byly
shrnuty zásahy v berounském okresu a oprášeny odborné znalosti.
Začátkem listopadu asistovala jednotka v počtu 4 u autokrosových závodů na Kočvarech.
Jednotka v loňském roce vyjela k 3 zásahům.
- 26. 4. v 19:52 vyjela jednotka v počtu 5 na požár skládky do Stašova. Po příjezdu bylo
průzkumem zjištěno, že na místě zasahují JSDHO Zdice a HZS PS Hořovice jedním
proudem „C“. JSDHO Bavoryně zůstala na místě události jako záloha a po likvidaci
požáru se vrátila na základnu.
- 14. 8. v 14:50 vyjela jednotka v počtu 3 na požár skládky do Stašova. Po příjezdu bylo
průzkumem zjištěno, že na místě zasahuje HZS PS Hořovice dvěma proudy „C“.
Členové JSDHO Bavoryně se střídali se zasahujícími hasiči u útočných proudů a
kopáči rozhrnovali hořící odpad. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
- 11. 12. v 16:08 byl veliteli jednotky ohlášen požár hnojiště v Bavoryni. Požár byl
nahlášen na operační Kladno a místní jednotce byl vyhlášen poplach. Jednotka vyjela
v počtu 4 a průzkumem zjistila, že se jedná o požár plochy cca 4 x 4 m. Jednotka
zhotovila přívodní vedení z místní hydrantové sítě a zasahovala jedním proudem „C“,
který na lokalizaci a likvidaci požáru postačoval. Hromada hnoje byla postupně
rozhrnuta krumpáči a prolita vodou. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na
základnu.

Plán činnosti na rok 2011
Nebudeme si klást malé cíle, ať si někdo nestěžuje, že není co dělat:
Zlepšit přístup některých členů oproti loňskému roku
Dodělat kladinu pro mladé hasiče
Upravit sklad motorové techniky vedle volební místnosti
Dodělat vestavbu ve vozidle KIA a celé auto nastříkat do hasičských barev
Snažit se získat vozidlo CAS 25 RTHP Š706
Dokončit prořezávku v okolí budoucího dětského hřiště
Aktivně se účastnit brigád ve spolupráci s obcí Bavoryně a Stašov
Účastnit se a organizovat stejné akce jako v loňském roce.

V Bavoryni 6. 1. 2012

Jan Nedvěd
starosta SDH

