Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bavoryně, za rok 2012
Než se dostaneme k samotné činnosti sboru v uplynulém roce, začnu trochu vážněji. Na
poslední valné hromadě jsme si stanovili plán činnosti na rok 2012, v kterém bylo hned na
prvním místě uvedeno „zlepšit činnost některých členů“. Řekl bych, že se téměř nic
nezměnilo.
Náš problém je především v brigádní činnosti, která je jedním z našich hlavních příjmů a v
přípravě nejrůznějších akcí. Aktivně se účastní stále stejní lidé, které už to postupně přestává
bavit, při pohledu na seznam členů, kde jich je uvedeno 53 a na práci se sejdou jako na
mariáš. Právě ale díky těmto činnostem jsme zviditelněni v obci, před obyčejnými lidmi.
V případě, že se nic neděje, tak jim přijde zbytečné financovat hasiče. Proto vás chci požádat
o aktivnější přístup při pořádání akcí a při práci pro obec Bavoryně a Stašov. Když je vidět
snaha ze strany sboru, pak se mnohem lépe žádá o finanční prostředky z obecních rozpočtů a
lépe jsme vnímáni lidmi v obci.
Teď již přistoupím k slíbené činnosti za uplynulý rok. Prvním velkým úspěchem bylo
dokončení přestavby vozidla KIA, které jsme z OA předělali na DA12. Vozidlo bylo
vybaveno dle vyhlášky pro tuto kategorii vozů a bylo nastříkáno do hasičských barev. Na
přestavbě se podílel Jan Nedvěd s Tomášem Carvánem a lakýrnické práce provedl Milan
Hrabák, kterému pomáhal Radek Frühauf. Vozidlo bylo kladně hodnoceno členy jiných sborů
i příslušníky HZS. Každý volný prostor v autě je využit a umístěné prostředky jsou snadno
přístupné. Bohužel se vozidlu nevyhnula jedna nutná oprava. Po loňském přetěsnění hlavy
znovu nastali problémy s přehříváním motoru. Bylo to způsobeno zablokovaným
termostatem. Po uvaření motoru musela být opět přerovnána a přetěsněna hlava. Zároveň
došlo i k výměně ventilů. Teď je vše v pořádku a doufám, že nám jihokorejské vozítko bude
nějaký ten čas dobře sloužit. Aby tomu tak bylo, žádám řidiče o šetrné zacházení, sledování
teploty a včasné hlášení jakýchkoliv poruch.
Na minulé valné hromadě jsem uváděl, že se nám podařilo předělat část volební místnosti na
šatnu zásahové jednotky. Nyní můžu s potěšením říci, že se nám podařilo předělat další část
volební místnosti na sklad motorové techniky, přičemž hlavní místnost byla uklizena a stále
plní funkci volební místnosti. V souvislosti s těmito pracemi byli uklizeny i sklepy pod
obecním úřadem, které využíváme jako sklady.
Do zásahové jednotky se podařilo získat několik nových přírůstků. Kromě tří nových členů se
nám podařilo získat tři zásahové přilby Galete, tři zásahové komplety Fireman IV a dva páry
zásahové obuvi HAIX. Vše za příznivé ceny. Největším přírůstkem však je repasované
vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP. Toto vozidlo se nám podařilo získat z obce Dýšina, která
dostala nové Terno a RTHP se musela zbavit. Vozidlo má najeto 10.500 km a kompletně
předělanou nástavbu, což bylo provedeno v roce 2002 ve firmě Adamovičová Pečky. Na
nástavbě byla ponechána jen původní nádrž na vody. Největší změnou je umístění čerpadla
z vozidla LIAZ, které se dá použít jako vysokotlaké. V nástavbě se dále nachází uložení pro 6

dýchacích přístrojů nebo tlakových lahví, ruční naviják s vysokotlakou hadicí nad strojovnou.
V bočních částech nástavby jsou z obou stran umístěny vysouvací zásobníky pro uložení
hadic, drobného materiálu, motorové pily, ochranných pomůcek a dalších armatur. Vozidlo je
vybaveno střešní otočnou lafetou. Na vrchní části nástavby jsou 2 kryté úložné boxy na ruční
nářadí (lopaty, krumpáče, apod.), sací hadice a nádoby s pěnidlem. Také se zde nachází držák
pro uložení nastavovacího žebříku. Vozidlo je vybaveno vpředu výstražnou rampou a dvěma
modrými výstražnými světly. Vzadu je vybaveno kulatým výstražným majákem a otočným
reflektorem nahrazujícím hledáček. Výstup na nástavbu je pomocí sklápěcího žebříku. Pod
předním nárazníkem je instalována asanační lišta, která je ovládaná z místa řidiče. Na kabině
je instalován ochranný rám. V prostoru pro posádku je na motorovém krytu instalován velký
úložný box pro uložení drobného materiálu jako jsou ochranné přilby, svítilny, RDST, apod.
Všechny boční a zadní prostory nástavby jsou osvětleny. Ve stupačce u řidiče jsou vývody
pro napojení tlakového vzduchu a dobíjení akumulátorů. Cena za toto vozidlo byla 220.000,a byla uhrazena obcí Stašov. Na základě spolupráce mezi obcí Bavoryně a Stašov ve věcech,
které se týkají požární ochrany, byl uzavřen dodatek k původní smlouvě. Na základě tohoto
dodatku je obec Bavoryně, jako zřizovatel JSDHO Bavoryně, provozovatelem uvedeného
vozidla. Obec Bavoryně se zavázala na své náklady zajistit pravidelné technické kontroly a
měření emisí, nákup PHM a provozních náplní, provádění drobných oprav do 5.000,-Kč
ročně. Obec Stašov k tomuto vozidlu přidala hadice, armatury a plovoucí čerpadlo. Zároveň
poskytla pro toto vozidlo bezplatné garážové stání v bývalé stašovské požární zbrojnici.
Elektřinu spotřebovanou v tomto stání hradí obec Bavoryně. Sbor do tohoto vozidla dokoupil
měnič a vozidlovou radiostanici. V současné době je vozidlo zařazeno do výjezdu. U vozidla
je umístěna výstroj stašovských členů naší zásahové jednotky, což urychlí případný výjezd.
V případě, že bude vypsán dotační titul středočeského kraje pro podporu složek IZS, zkusíme
zažádat o dovybavení vozidla dalšími věcnými prostředky. Především by se jednalo o nové
proudnice, hadicový uzávěr, přejezdové můstky, trhací háky, ruční svítilny a ruční
radiostanice. Rádi bychom pořídili i druhou motorovou pilu.
Sbor nezahálel ani v závodní činnosti. Muži se zúčastnili zdického memoriálu na knížkovické
kapce, kde se jim v branném závodě podařilo vybojovat druhé místo. To se podařilo i díky
pomoci Michala Jelšiny, člena malých hasičů, který doplnil stav mužů na pět. Největším
závodním úspěchem v uplynulém roce se stala 3. obhajoba 1. místa v okrskové soutěži, která
se konala ve Hředlích. Muži tak vybojovali putovní pohár starosty obce Bavoryně. Této
soutěže se účastnilo i družstvo žen, které se umístilo na 2. místě. Obě družstva tak postoupila
na okresní kolo do Hořovic, kde se umístila v první polovině výsledkové listiny. Memoriálu
v Turbíně se účastnilo jen družstvo žen, které zde uspělo a obsadilo 2. místo. Toto umístění
děvčata ve spojení s 18-tými narozeninami Reny Frühaufové, řádně oslavili. Dalším
memoriálem byl závod v Radouši. Na tyto závody jezdili tradičně jen muži, ale po třech
letech se povedlo přemluvit i ženy. Zpočátku se jim tam nechtělo, ale nakonec jeli domu
s pohárem za 1. místo. Mužům se závody moc nevydařili, protože nefungovala vývěva. Ženy
to při dobrém nabrání neovlivnilo, ale muži museli sát z vodního zdroje a to byl problém. Až
po návratu domu jsme zjistili, že máme prasklý výfuk podél sváru. Posledním závodem
v sezoně byl memoriál v Komárově, kde měli ženy obhájit putovní pohár za 1. místo. Bohužel
žen bylo málo, tak musela nastoupit i nedobrovolná hasička Miluška Küfnerová. Stále však

chyběla žena na stroj. Po dohodě se soutěžními družstvy mohl na tuto pozici nastoupit Jan
Nedvěd, který si však musel oholit nohy a obléct podprsenku. Naštěstí se běhalo s dlouhými
nohavicemi, tak na to holení nedošlo. Ženy vybojovali opět 1. místo a obhajoba se zdařila.
Muži nenavázali na loňské 2. místo a skončili pod stupněm vítězů.
V brigádní činnosti nejvíce zářila mládež, která odpracovala 243 hodin. Jednalo se o práce
spojené především se vzhledem obce. Mládeži za to moc děkuji a více se jistě dozvíte ve
zprávě Radka Frühaufa. Dospělí také nezaháleli. Provedli úpravy v místní klubovně, které
jsou nutné pro budoucí stavbu WC, v obci provedli přípravu pro stavbu několika sloupů
veřejného osvětlení, prováděli likvidaci padlých a nakloněných stromů jak na hřišti, tak
v obecním lese, sekali a uklízeli místní hřiště. Celkem bylo odpracováno 110 hodin. Za
brigády dostal sbor od obce Bavoryně vyplaceno 32.210,-Kč.
Sbor stejně jako v minulém roce pořádal několik kulturních akcí. Jednalo se o tradiční pálení
čarodějnic, ve Stášově se někteří členové účastnili dětského dne, v Bavoryni uspořádal sbor
ve spolupráci se sponzory a obcí Bavoryně rozloučení s prázdninami, které bylo určené
především pro děti a před adventem hasiči postavili a ozdobili vánoční strom, pod kterým při
jeho rozsvěcení zpívali mladí hasiči vánoční koledy. Všechny akce se z mého pohledu
vydařili. Nejvíce lidí přilákalo rozsvěcení vánočního stromu.

Výcvik a zásahy JSDHO Bavoryně v roce2012
Na začátku roku absolvoval Martin Náprstek a Tomáš Carván kurz nositele dýchací techniky
na PS Beroun. Kurz byl zakončen na improvizovaném polygonu v místních garáží, protože
příbramský polygon byl zpoplatněn. Zbytek nositelů dýchací techniky tak polygon
neabsolvovalo a platnost svého průkazu si udržují pravidelným používáním dýchací techniky.
Jelikož je jednotka vybavena radiostanicemi, požádal velitel Jiřího Košťálka o krátké školení.
Toto školení se konalo na berounské stanici a účastnila se ho převážná většina členů zásahové
jednotky. Jirka zde vysvětlil, k čemu jsou určeny jednotlivé kanály, jak se podle volacích
znaků dá rozlišit technika a jaký je správný postup při komunikaci. Myslím, že pro většinu
členů to bylo přínosem. Teď už se jen nesmí bát mluvit.
Do kurzu na obsluhu motorových pil a rozbrušovacích agregátů byl nově zařazen Martin
Náprstek a Radek Frühauf. Kurz mají hotový jen z části, protože jejich instruktor měl úraz,
který si vyžádal dlouhodobější léčení. Podle informací z Berouna bude kurz dokončen
v tomto roce.
Jako v loňském roce byli někteří členové zásahové jednotky na odborné stáži na stanici
Beroun. Na jedné byl Tomáš Carván sám a na druhé byl společně s Janem Nedvědem. Na té
společné si Tomáš pořád stěžoval, že když jede s Nedvědem, tak se nikdy nic neděje a když
byl sám, tak už měl za sebou tři výjezdy. Stále se nic nedělo, tak společně prohlíželi techniku
v garážích, až se před třetí hodinou spustil poplach. Jednalo se o požár sportovního centra
Eden v Berouně, největší požár letošního roku.

Před koncem prázdnin se jednotka zúčastnila námětového cvičení ve Hředlích. Námětem byla
dálková doprava vody s využitím několika cisternových automobilových stříkaček. Z počátku
zavládl mírný chaos, protože naše pozice zakreslená v mapě neodpovídala skutečnosti. Když
na naše místo přijela cisterna ze Svaté a my museli o stanoviště výše, měli jsme položeno již
několik hadic. To zapříčinilo to, že jsme je neměli od stroje nahoru a vedení bylo o 100 m
kratší. Z tohoto problému jsme se poučili a víme, že znovu se nám to nestane. Dle mého
názoru by takovýchto cvičení mělo být během roku více. Je přínosem především pro jednotky,
které mají málo výjezdů. Po všech problémech jsme byli pochváleni alespoň za příkladné
ustrojení jednotky.
V říjnu se velitel jednotky účastnil pracovní schůzky velitelů na stanici HZS Beroun, kde byly
shrnuty zásahy v berounském okresu a oprášeny odborné znalosti, především týkající se
zásahů v zimním období.
Jednotka v loňském roce vyjela ke 3 zásahům.
- 3. 4. v 14:40, po vyžádání operačního z Kladna, vyjela jednotka na požár skládky do
Stašova v počtu 1+2. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že na místě zasahuje HZS
PS Hořovice dvěma proudy „C“. Členové JSDHO Bavoryně pomáhaly s manipulací a
prodlužováním těchto proudů. Později prováděli zásah třetím proudem „C“. Po 10 min
od příjezdu jednotky Bavoryně se na místo požáru dostavili další čtyři členové
jednotky Bavoryně, kteří přijeli soukromým automobilem. Ti se pak střídali se
zasahujícími hasiči u útočných proudů a kopáči rozhrnovali doutnající odpad. Zásah
byl prováděn v dýchací technice. Po uhašení požáru byla jednotka ponechána na místě
s jednotkou Zdice a jejich CAS. Společně prováděli dohled a požářiště před odjezdem
pokropili dvěma CAS32-T148. Jednotky odjeli z místa zásahu v 19:50, poté co bylo
místo předáno hlídači skládky.
- 12. 7 v 8:43 byl JSDHO Bavoryně ohlášen obyvatelem z domu č.p. 31 (Jan Holý)
sesuv zeminy v obecním lese. Vlivem sesuvu se naklonili stromy, které hrozili pádem.
Jednotka vyjela na místo události v počtu 1+1. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno,
že se vlivem sesuvu naklonili čtyři stromy, které ohrožovali pádem své okolí.
Pokácení stromů nebylo možné, protože vlevo a vpravo se nacházely nemovitosti č.p.
44 a č.p. 31. Vpředu se nacházelo nadzemní vedení NN. Proto velitel JSDHO
Bavoryně rozhodl o likvidaci stromů postupným odřezáváním a požádal krajské
operační středisko o vyslání plošiny z PS Beroun. Po příjezdu plošiny provedli
příslušníci PS Beroun ořezání stromů na takovou délku, že bylo možné stromy
bezpečně pokácet. Po odjezdu plošiny provedli členové JSDHO Bavoryně pokácení
zbytků kmenů a úklid.
- 29. 9. v 6:54 Po vyžádání operačního z Kladna, vyjela jednotka na požár skládky do
Stašova v počtu 1+3. Již během cesty k zásahu bylo zřejmé, že viditelný kouř
nevychází ze skládky, ale z komína sousední obalovny. U této obalovny již stála
technika PS Hořovice a JSDHO Zdice. Velitel zásahu nám sdělil, že se jedná o planý
poplach. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Plán činnosti na rok 2013
Účastnit se a organizovat stejné akce jako v loňském roce.
Aktivně se účastnit brigád ve spolupráci s obcí Bavoryně a Stašov
Dovybavit CAS 25 věcnými prostředky
Konečně dodělat kladinu pro mladé hasiče
Snažit se ve spolupráci s obcí Bavoryně vypracovat projekt na stavbu nové požární
zbrojnice spojenou se stavbou nového obecního úřadu a zasedací místnosti.

V Bavoryni 3. 1. 2012

Jan Nedvěd
starosta SDH

