Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bavoryně, za rok 2010
V lednu loňského roku se nám podařilo uskutečnit několik věcí, o kterých jsme hovořili na
minulé valné hromadě. Bylo založeno družstvo mladých hasičů, pod vedením Radka
Frühaufa, Romana Prachňara a Josefa Kepra a povedlo se nám od PČR získat bezplatným
převodem vozidlo KIA Pragio. K tomuto vozidlu jsme dále bezplatně získali dvě modré
majákové rampy. Mimo tohoto jsme také pracovali. Členové JSDHO prováděli v Točníce
kácení vzrostlého smrku postupným odřezáváním, za které obdrželi odměnu 2 000,-Kč. Dále
jednotka prováděla prořezávku větví a kácení nahnutých stromů podél silnice na Stašov.
Odpracovali jsme zde 190 hodin, za které nám obec Bavoryně vyplatila odměnu 20 900,-Kč.
Při této práci nám pomáhali také mladí hasiči, kteří uklízeli a pálili větve. Mladí hasiči pak
dále během roku prováděli úklid okolo kapličky, lípy svobody a čistění požární nádrže.
Celkem odpracovali 225.5 hodiny a obec Bavoryně jim vyplatila odměnu ve výši 15 785,-Kč.
V dubnu absolvoval Jan Nedvěd, Radek Frühauf a Jan Kepr II. kolo školení rozhodčích
požárního sportu. Stali se tak řadovými rozhodčími a účastnili se několika soutěží. V dubnu se
také konal memoriál Jiřího Košťálka v Knížkovicích. Jednalo se o branný závod, který jsme
absolvovali po roční pauze. Družstvo ve složení Jan Nedvěd, Daniel Malý, Josef Kepr, Jakub
Šabat a Lukáš Jílek zde dokázali vybojovat pěkné první místo. Tento měsíc jsme se také
pustili do výroby překážek pro štafetový běh, abychom měli kde trénovat disciplínu, která
nám nikdy nešla. Na konci měsíce sbor pořádal tradiční pálení čarodějnic, které se znovu
vydařilo. Touto akcí pro nás opět začala sezóna požárního sportu a s tím spojené tréninky.
22. května se v Bavoryni na hřišti konala okrsková soutěž v požárním sportu. Pro tento účel
členové sboru odklidili posekanou trávu, zasypali díry a zajistili občerstvení a putovní pohár.
Samotné soutěži přálo počasí a sešlo se zde 7 družstev mužů a 2 družstva žen. Mužům se
patřilo vyhrát 1. místo a ženy obsadili místo 2. Obě družstva tak postoupila do okresního kola.
Na okresní kolo do Hořovic jsme vyrazili v trochu rozbité sestavě, ale nakonec se zadařilo.
Stavba překážek a trénink na nich se vyplatil a muži se ve štafetě umístili na 2. místě, hned za
chyňavskými žokeji. Celkově muži skončili na 3. místě a ženy na místě 4.
12. června jsme se ještě zúčastnili memoriálu v Radouši, kde jsme skončili na 5. místě.
Memoriál je pořádán tak, aby hlavní disciplína připodobnila skutečný zásah. Veškeré nařadí
se musí vyndat z vozidla a voda se musí nasávat z vodního zdroje přes vývěvu. I samotné
proudy museli stříkat pomocí žebříku přes bariéru a z domečku.

23. – 27. června jsme absolvovali tradiční vodáckou výpravu. Původně jsme měli v plánu
Otavu, ale nakonec zvítězila osvědčená Vltava. Proti loňskému roku nám přálo počasí a s tím
byla spojena i dobrá nálada. Po návratu z Vltavy jsme si šli vyzkoušet vodácké zkušenosti na
Žloukovické brodění. Tohoto závodu se zůčastnilo družstvo ve složení Jan Nedvěd, Josef
Růžička, Daniel Malý a Lukáš Richter. Více družstev se nám nepodařilo poskládat, protože

když se všichni dozvěděli v čem soutěž spočívá, řekli, že do toho nejdou. Soutěž byla velice
fyzicky náročná, a jelikož jsme zde byli poprvé, skončili jsme na předposledním místě.
Závod musel být absolvován v zásahovém ustrojení, které když se nasáklo vodou, ztěžklo a
běh v něm byl docela obtížný. Po startu museli soutěžící uchopit nářadí a prosoukat se s ním
ocelovou rourou. Poté si vyměnili nářadí za hákové žebříky, s kterými doběhli k mostu a zde
je museli zavěsit. Po zavěšení následoval výběh na železniční násep a běh po mostě. Tam se
soutěžící uvázali a slanili doprostřed řeky, odkud se brodili na břeh pro raft. U raftu si nasadili
vesty a jeli po proudu řeky, kde museli vylovit 50l barel plný vody, který nahrazoval
tonoucího. Při jeho lovení nesměl být opuštěn raft. Následoval dojezd s raftem na stanoviště
zdravovědy, kde jsme museli celý zadýchaní provádět masáž srdce a nahlas při tom počítat.
Po úspěšném oživení figuríny následoval běh s raftem na nejhorší disciplínu soutěže. Při této
disciplíně jsme museli od řeky nanosit vodu do 100l barelu v kýblech. Nohy se nám už pletly
a ještě následoval průběh cílem, společně s raftem. Za cílem všichni padli a říkali, že příští rok
nejedou. Uvidíme, koho v létě přesvědčím.
Na konci prázdnin jsme pořádali pro děti rozloučení s prázdninami. Pro tuto akci bylo
připraveno mnoho cen a disciplín. Počasí nám přálo a dětem se den velice líbil. Nejlepší byla
asi disciplína na závěr, kdy děti tahali na laně odbrzděnou V3S.
V září několik našich členů společně s mládeží a vozidlem V3S vyrazilo na oslavy založení
SDH Žebrák. Zde mohli obdivovat historickou i novou techniku. Zároveň o ně bylo dobře
postaráno.
Rok 2010 jsme tradičně zabíjačkou a vepřovými hody.
Mimo předchozího se nám podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje, ve výši 80 000,-Kč,
na projekt „dovybavení jednotky pro pomoc obyvatelstvu při živelných katastrofách“. Na
tomto projektu se spolupodílela obec částkou dalších 30 000,-Kč. Za získané prostředky bylo
zakoupeno kalové čerpadlo Honda s příslušenstvím, osvětlovací stojany s halogenovými
reflektory, zásahové rukavice, zásahová obuv, bezpečnostní holínky, zateplené nepromokavé
reflexní bundy, vozidlová radiostanice Motorola, sekera a dřevorubecká lopatka s pracákem
kmenů Fiskars.

Výcvik a zásahy JSDHO Bavoryně v roce2010
V lednu absolvoval Daniel Malý a Lukáš Richter výcvik nositele dýchací techniky na PS
Beroun. V měsíci březnu pak absolvovala většina nositelů dýchací techniky výcvik na
polygonu v Příbrami.
Na konci srpna, se někteří členové zásahové jednotky zůčastniliu námětového cvičení ve
Zdicích. Cvičení bylo zaměřeno na první pomoc (masáž srdce, umělé dýchání, aplikace
krčních límců a vakuových dlah, práce s vakuovými nosítky) a na vyprošťování osob
z havarovaných vozidel pomocí ručního a hydraulického nářadí.
30. září absolvoval Martin Náprstek a Jan Nedvěd cvičení složek IZS na hořovickém letišti.
Cvičení bylo zaměřeno na hromadné neštěstí s velkým počtem zraněných a jejich třídění
podle metody START.
Jednotka v loňském roce vyjela ke 4 zásahům.
První zásah spočíval v likvidaci částečně vyvráceného stromu, který byl nakloněný nad silnicí
ve směru na Stašov.
Druhý zásah byl planý poplach. Jednotka vyjela k údajnému požáru RD v Bavoryni, který byl
nahlášen z telefonní budky ve Zdicích.
Třetí a čtvrtý zásah se odehrávali v prosinci na stašovské skládce. Každý ze zásahů trval 4
dny. Jednotka zde prováděla hašení odtěženého doutnajícího odpadu pomocí proudů „C“,
týlové zabezpečení a hlídání požářiště.

Plán činnosti na rok 2011
Zachovat činnost SDH minimálně na stejné úrovni
Dodělat kladinu pro mladé hasiče
Upravit volební místnost pro účely šatny zásahové jednotky
Do vozidla KIA namontovat radiostanici a zvukové a světelné výstražné zařízení,
zrealizovat vestavbu pro umístění hasičského vybavení a celé auto nastříkat do
hasičských barev

V Bavoryni 5. 1. 2011

Jan Nedvěd
starosta SDH

