Zpráva o činnosti SDH Bavoryně za rok 2006
Začátkem roku dostal náš sbor bezplatným převodem od armády České republiky
skříňové vozidlo, Praga V3S, vybavené nářadím a nefunkční elektrocentrálou. Pro tento vůz
se museli vydat naši dva členové do Hranic na Moravě, odkud vozidlo dopravili po dráze. Po
přivezení se do něho museli koupit nové baterie, provést registrace a udělat technická
kontrola. Za to vše, je nutno poděkovat Michalu Jelšinovi a Janu Petržílkovi. V současné době
je vozidlo plně v provozu a je přihlášeno do integrovaného záchranného sboru.
V dubnu se zúčastnili naši čtyři členové odborného školení v Berouně, na velitele
jednotky, velitele družstva a srojníky zásahové jednotky.
6. května se v Bavoryni na hřišti konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Aby
zde mohla soutěž proběhnout, museli členové sboru s předstihem vyspravit plochu, na které se
závody konaly a zajistit občerstvení během soutěže. Naše družstvo se nakonec v této soutěži
umístilo na 2. místě a postoupilo do okresního kola. Tento výsledek nám následně pomohl
přesvědčit obecní úřad k nákupu nových hadic a savic na požární sport.
28. května se v Bavoryni rozvodnil Červený potok. Naše jednotka pomáhala ohroženým
domům s pytlováním vchodů, evakuací předmětů a po opadnutí hladiny čerpala zaplavené
sklepy a studny. Také zajistila čistou užitkovou vodu a pomáhala s odklízením bahna.
Následující den znovu čerpala studny a sklepy, do kterých se z okolní nasáklé zeminy znovu
nahromadila voda.
3. června jsme se zúčastnily okresního kola v požárním sportu, kde jsme se z patnácti
družstev, umístil na poměrně slušném 9. místě.
Během léta jsme několikrát čistili požární nádrž, která je v horkých dnech vyhledávaným
místem k osvěžení a v době dovolených jsme provedli velký úklid hasičárny a údržbu
techniky.
V září se v Bavoryni uskutečnilo námětové cvičení. Tématem byla záchrana osob z výšek
pomocí žebříku. Náš sbor se ho zúčastnil v počtu čtyř členů.
1. října, naše družstvo soutěžilo v branného závodu, na zdické střelnici, kde se umístilo na
10. místě. Nasbíralo značné množství trestných bodů na jednotlivých disciplínách, ale ve
střelbě bylo jednoznačně nejlepší.
Koncem podzimu se zazimovala technika a činnost byla v útlumu, až do doby mezi
svátky. Povodí, které spravuje Červený potok, se rozhodlo vykácet stromy v jeho korytě, které
při zvýšení hladiny brání průtoku vody. Starosta obce a starosta hasičů s povodím dohodli, že
toto kácení provedou místní hasiči. Ti se pustili do práce s tím, že vytěžené kmeny prodají a
za získané peníze si nakoupí zásahové přilby a boty.
V současné době tvoří náš sbor 32 členů, z nichž je 14 v zásahové jednotce.
Během roku 2007 by se chtěl sbor účastnit všech soutěží jako v roce minulém, vyslat
některé své členy na odbornou přípravu do Berouna, absolvovat námětové cvičení a nadále
udržovat požární nádrž a techniku ve vynikajícím stavu. Také by chtěl své nové, ještě zelené
vozidlo, převléci do hasičských barev.

V Bavoryni dne 3. ledna 2007
Jan Nedvěd, starosta sboru

