Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bavoryně, za rok 2009
Mimo pravidelných schůzí jsme aktivně začali pracovat až měsíci lednu, kdy byli na stanici
HZS Beroun vyškoleni další 3 nositelé dýchací techniky. Tito noví nositelé společně
s ostatními nositeli dále prodělali výcvik 14. března v polygonu v Příbrami. Polygon prošel
částečnou přestavbou, takže i pro zkušené „mazáky“ se tu našlo pár nových špeků a výcvik
splnil svůj účel. Jednotka SDH má v současnosti vyškolených 7 nositelů dýchací techniky.
Na začátku dubna absolvovali Jan Kepr a Radek Frühauf v prostorách OSH Beroun školení na
vedoucí mládeže a rozhodčí pro dětskou hru plamen. O dva týdny později, absolvovali tito
společně s Janem Nedvědem školení na rozhodčího v požárním sportu. Jednalo se o první část
školení, po kterém následoval rok praxe, na různých závodech a memoriálech. Po této praxi
budou tito členové znovu pozváni ke zkoušce na OSH a stanou se z nich řadoví rozhodčí.
Určitě je velkým plusem, mít ve sboru takto vyškolené členy, za kterými mohou přijít členové
závodních družstev a požádat o radu ohledně pravidel požárního sportu. Důležité také je, aby
se rozhodčí účastnili i nadále nejrůznějších soutěží a umožnili tak samotné konání akcí,
protože aktivních rozhodčích stále ubývá.
Měsíc březen a duben byl ve znamení brigád na místním hřišti. V tomto areálu mělo
proběhnout tradiční pálení čarodějnic a 8. května okrskové kolo v požárním sportu. Bylo
potřeba dostavit nedodělané záchody v „letní klubovně hasičů“, provést úklid areálu a opravu
některých jeho částí. Brigády se dělili na odborné práce (zednické, elektroinstalační,
instalatérské, malířské, oprava laviček) a neodborné práce (sekání trávy, likvidace padlých
stromů, úklid, odvoz odpadu). Celkem jsme odpracovali 248 hod. na odborných a 99 hod. na
neodborných pracích, za které nám obec přiznala odměnu ve výši 35200Kč. Všem členům,
kteří se brigád účastnili, bychom chtěli velice poděkovat.
I během příprav na závody a čarodějnice jsme si našli chvilku na trénink v požárním sportu,
abychom se po zimě protáhli a na domácí půdě si neudělali ostudu. Samotné pálení čarodějnic
se vydařilo, hostů a pití byl dostatek a pro nás tak tradičně odstartovala závodní sezona.
Okrskové kolo se konalo v Bavoryni 8. května. Naše SDH připravilo povrch, zajistilo
občerstvení a přálo nám i počasí. Závodů se zúčastnilo 7 družstev mužů a 3 družstva žen. Naši
muži se v tomto závodu umístili na 3. místě a naše ženy se umístili na 2. místě.
Následující týden se naši rozhodčí zúčastnili dětské soutěže plamen v Drozdově. Rozhodčím
se výkony malých hasičů moc líbili a částečně se začala ve sboru řešit otázka mládeže. Zatím
však jde o nedořešenou věc. Pro bližší informace bych chtěl požádat Radka Frühaufa po
dočtení této zprávy.
30. května se konalo okresní kolo v požárním sportu, na které postoupili pouze naše ženy.
Celkově skončili na 11. místě. Při přípravě na takovéto závody nesmíme zanedbávat štafetový
běh. Bez přípravy a s jedním štafetovým družstvem to není to pravé. Tento problém se týká i

mužů a zaleží jen na nás, jak se k tomu postavíme a zda si vybudujeme vlastní překážky, na
kterých budeme moct trénovat.
13. června se družstvo mužů a družstvo žen zúčastnili memoriálu v Trubíně, kde byl tradičně
vysoký počet soutěžních týmů. Obě družstva se umístila v pěkném středu startovního pole.
Vše jsme pěkně zapili s kamarády hasiči a těšili se na sjíždění Vltavy.
Sjíždění Vltavy se konalo 17. – 21. června. Celkem nás jelo 28 s převážné části hasičů. Počasí
nám bohužel přálo jen první dva dny, což se podepsalo na atmosféře celého výletu. Doufejme,
že v letošním roce nám počasí vyjde, pojede jen hasičské zdravé jádro a vše proběhne v dobré
náladě. V plánu máme Otavu.
Po návratu z Vltavy jsme se pustili do příprav dětského dne. Obešli jsme sponzory (Martin
Náprstek, Hana Levová, Datram, Obec Bavoryně, Stavbex, Sava s.r.o., Reisner gase), od
kterých jsme získali řadu věcných cen a za to jim velice děkujeme. Zároveň jsme vytvořili
vlastní překážky, pro plnění nejrůznějších soutěžních disciplín. Samotný dětský den proběhl
bez problému, bohužel do odpoledního programu začalo pršet.
V červenci jsme se účastnili memoriálu v Radouši. Závod se skládal z netradiční štafety a
netradičního útoku. Snahou pořadatelů bylo, přiblížit se co nejvíce skutečnému zásahu. Před
startem útoku museli všichni soutěžící sedět na místech v zásahovém vozidle. Po odstartování
muselo být vyndáno z vozidla potřebné vybavení, včetně stříkačky. Poté muselo být
zhotoveno sací a útočné vedení. Útok byl ukončen po naplnění 1m3 nádrže, 2-ma proudy „C“.
V tomto klání se muži umístili na pěkném druhém místě. Soutěž bohužel nebyla určena pro
ženy, ale bylo nám slíbeno, že v příštím roce bude vše napraveno.
Během července a srpna jsme 2 krát provedli čistění požární nádrže, včetně nápusti a také se
zúčastnili turnaje v nohejbale, který pořádali Drahlovičtí hasiči. V tomto turnaji nastoupila
dvě družstva mužů. Pěkný výkon předvedlo především družstvo Petr Sudík, Josef Kepr a
Lukáš Richter, které přivezlo pohár za 1. místo. Doufáme, že nás příští rok nezapomenou
znovu pozvat.
28. srpna se jednotka SDH účastnila námětového cvičení na Svaté. Cvičení probíhalo podle
pravidel požárního sportu ze 70. let. Družstvo bylo v počtu 1+8. Při cvičení se dbalo na
povely vydané velitelem a na plnění úkolů každého člena družstva, které byly stanoveny
propozicemi. Na tomto námětovém cvičení získala Bavoryně pochvalu, za nejlepší provedení.
5. září se družstvo mužů účastnilo soutěže o Pohár na Berounce, která se konala ve
Strádonicích. Pro tuto soutěž se nám velmi hodily znalosti získané při přípravě na námětové
cvičení na Svaté. Útok běželo 7-mi členné družstvo. Nejprve se muselo zhotovit přívodní sací
vedení a první útočný proud. Během sání vody z Berounky museli členové, kteří zhotovili
sací vedení, vytvořit druhý útočný proud. Útok byl úspěšně ukončen po sražení terčů
příslušnými proudy. Základním předpokladem úspěšného provedení útoku, byla posloupnost
při zhotovování útočného vedení. První se musela rozhodit hadice u stroje, připojit na stroj,
rozvinout a poté se mohla rozhazovat hadice další. Tak se pokračovalo až k útočným
proudům.

19. září museli být členové SDH na dvou místech současně. Městu Králův Dvůr jsme
přislíbili účast s naší V3S na slavnostech u příležitosti 100 let založení sboru a zároveň naše
ženy musely obhajovat 1. místo na memoriálu v Hýskově. Slavností se zúčastnil Radek
Frühauf s Janem Keprem a na memoriál vyrazilo družstvo žen a družstvo mužů. Ženám sice
obhajoba poháru nevyšla, ale i tak si přivezli pohár za krásné 3. místo. Muži skončili ve středu
startovního pole.
10. října provedli někteří z členů SDH úklid prostor klubovny na hřišti a vyklízení půdy u
pana Vodrážky ve Stašově. Za vyklizení půdy a likvidaci odpadu, jsme od pana Vodrážky
získali vojenský stan včetně příslušenství.
10. listopadu se konala dětská soutěž v Chaloupkách, bohužel bez našich rozhodčích, kteří se
pro nemoc nemohli zúčastnit.
V listopadu také proběhl specializační kurz pro velitele jednotek SDH v Otročiněvsi,
zaměřený na civilní ochranu a pomoc obyvatelstvu při živelných katastrofách. Velitelé zde
byli seznámeni s poplachovými povodňovými stupni, s první pomocí, s budováním
evakuačních center, s lanovou technikou, s vysoušeči, s technikou pytlování a se způsobem
jednáni s lidmi, zasaženými posttraumatickým šokem. Naše jednotka tak patří mezi
vytypované jednotky kategorie JPO V a v této oblasti má působnost po celém okresu Beroun.
Zařazením mezi vytypované jednotky kategorie JPO V okresu Beroun, získala naše jednotka
dotaci ve výši necelých 10 000Kč. K této částce jsme přidali něco ze svého a pořídili si
přenosné radiostanice HYT TC 700. Tyto již naprogramované stanice dorazily před Vánoci a
mají volací znaky PBE 315 a PBE 316.
Během prosince bylo provedeno zazimování techniky a snaha sboru se ubírala k získání
prostředků od sponzorů, k získání dotací od Středočeského kraje a k získání některého
z vyřazených vozidel od Ministerstva vnitra. Radek Frühauf obešel firmy v katastru obce
Bavoryně (Bionebio s.r.o., A-Z Nábytek, První Chodská, Martin Náprstek) a získal příspěvky,
jejichž výše bude přednesena ve finanční zprávě. Všem sponzorům mockrát děkujeme. Jan
Nedvěd odeslal žádost o dotace na Středočeský kraj, pro účely dovybavení zásahové jednotky
pro pomoc obyvatelstvu při živelných katastrofách (osvětlovací technika, kalové čerpadlo,
vozidlová radiostanice, zásahové rukavice, obleky proti chladu a vodě, obuv pro práci ve
vodě). Požadovaná částka je 80 000 Kč se spoluúčastí obce 30 000 Kč. Dále Jan Nedvěd
společně s Martinem Náprstkem navštívili park vyřazených vozidel Ministerstva vnitra a
podali žádosti o Vozidla Kia Pregio, VW Transporter, Ford Tranzit a MB 230GE. Po
rozmluvě s vedoucím vozového parku, je velká šance, že některé se zmíněných vozidel
bezplatně získáme pro potřeby SDH.
V prosinci také obec Bavoryně, na základě smlouvy sestavené Janem Nedvědem a Martinem
Náprstkem, podepsala dohodu o zajištění požární ochrany v obci Stašov, jednotkou SDH
Bavoryně. Za zajištění požární ochrany bude obec Stašov vyplácet každoročně částku 20 000
Kč a v případě zásahu na katastrálním území obce Stašov, bude obec Stašov navíc hradit
veškeré náklady spojené se zásahem (odměny zasahujícím členům, refundace mezd,
spotřebované PHM, poškozené nebo zničené věcné prostředky, občerstvení a stravování).

Rok 2009 byl uzavřen členy SDH tradiční českou zabíjačkou, na kterou se členové SDH
složili.

Zásahy jednotky SDH Bavoryně v roce2009
Jednotka SDH Bavoryně vyjela v roce 2009 celkem k 10 zásahům. Dva zásahy byli na území
zřizovatele a osm zásahů bylo provedeno mimo území zřizovatele.
První zásah byl proveden v Bavoryni na hřišti, kdy za bouřky spadl do koryta Červeného
potoka topol. Za vytrvalého deště hladina stoupala, padlý strom tvořil překážku protékající
vodě a při dalším stoupání hladiny by hrozilo rozlití vody mimo koryto. Proto jsme strom
museli rozřezat a po částech vytáhnout pomocí vozidla V3S. Po ukončení zásahu v Bavoryni
jsme byli posláni na stanici SDH Zdice, kde jsme drželi pohotovost.
Zásahy mimo katastr zřizovatele proběhli 23. Července po větrné smršti. Odstraňovali jsme
padlé stromy ze silnic: Stašov – Kočvary, Stašov – skládka Zdibe, Stašov – Chlustina. Dále
bylo odstraněno několik padlých stromů v obci Stašov. V jednom případě jsme museli
částečně vyvrácené stromy likvidovat pomocí výškové techniky. Stromy byli mezi domy a
elektrickým vedením. Museli tak být zlikvidovány částečným odřezáváním.
Toho samého dne jsme také zasahovali u padlého stromu na střechu domu na Kočvarech.
Strom byl padlý na polovině sedlové střechy a hrozil pádem na sousední dům. Strom byl
částečně zajištěn majitelem. Po našem příjezdu jsme zjistili, že strom nepůjde likvidovat
částečným odřezáváním a proto jsme požadovali jeřáb. Jeřáb nebyl k dispozici a na místo
přijela plošina ze stanice HZS Beroun. Společně s hasiči HZS Beroun jsme provedli další
zajištění stromu a samotná likvidace byla ponechána na ráno následujícího dne. Na zásazích
spojených s touto větrnou smrští jsme strávili 7 hodin.
Poslední zásah byl v Bavoryni „U posedu“ dne 22. 9. Hořel zde suchý porost a část lesa. Naše
jednotka po příjezdu na místo vyhledala hydrant a zřídila čerpací stanoviště pro doplňování
zasahujících cisteren. Dále pomáhala s hasební činností u útočných proudů „C“. Celkem byly
doplněny 3 cisterny CAS T815. Dvě hodiny po ukončení zásahu, provedla jednotka kontrolu
požářiště.

V Bavoryni 2. 1. 2010

Jan Nedvěd
starosta SDH

