Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Bavoryni, za rok 2008
Během měsíce ledna, února a března jsme prováděli brigády v obecním lesíku. Jednalo se
především o prořezávku křoví, kácení suchých stromů, úklid a sázení nových stromků.
Celkem se tak odpracovalo 212 hodin. Mimo to jsme uspořádali sběr železného šrotu a v září
jsme za úplatu poskytovali požární asistenci při automobilových závodech ve Zbiroze.
Celkem jsme si vlastním přičiněním vydělali přes 27000Kč. Z obecního rozpočtu jsme dostali
dalších 20000Kč na nákup nové výzbroje a výstroje. Obec se dále zavázala, že mimo tuto
částku poskytne potřebné finance na běžnou údržbu techniky, STK a pohonné hmoty.
Ze získaných prostředků náš sbor nakoupil především 4ks zásahových přileb Gallete, pro
zmenšené zásahové družstvo, které stály necelých 29000Kč a tak jsme si je museli z 1/3
financovat z vydělaných prostředků. Dále jsme koupili 2ks vzduchových dýchacích přístrojů
Saturn S5, ke kterým jsme vlastnili 2ks 7l náhradních lahví a masky, které jsme dostali od
HZS Beroun. Také se nakoupili 2ks vodních, 3ks práškových a 3ks sněhových hasicích
přístrojů, vše s náplní 5kg. Zbytek peněz byl využit k nákupu 2ks pracovních stejnokrojů pro
nové mladé členy a 1ks polohovacího hasičského opasku.
V dubnu jsme jako každý předešlý rok pořádali pálení čarodějnic. Tomu předcházela příprava
dřeva, stavba hranice, ale také úklid hřiště a sekání trávy. Akce se jako vždy vydařila a
končila následujícího dne v dopoledních hodinách. Čarodějnice jsou pro nás vždy takovým
startem nové závodní sezony. Poté jsme začali trénovat, přibylo několik mladých členů a tak
se založilo druhé závodní mužské družstvo.
Prvními závody byla květnová okrsková soutěž v požárním sportu ve Zdicích. Zde soutěžilo
družstvo mužů a družstvo žen. Obě se umístila na 2. místě a postoupila tak do okresního kola
v požárním sportu. Tato soutěž se konala 31. května v Hořovicích. Zde se muži ze 14 družstev
umístili na pěkném 5. místě. Ženám se také jejich první vystoupení na velké akci velice
povedlo. Štafetu sice nedokončily, ale útok i přes nepříjemné zranění, dokázaly zaběhnout
v nejlepším čase a v konkurenci 14-ti družstev přivezly pohár za nejlepší útok. Celkově
skončily na 7. místě.
Další soutěží byl červnový memoriál v Trubíně. Tuto soutěž jsme brali spíše jako zábavu,
protože předchozí den proběhla oslava 40. Narozenin Martina Náprstka a byli jsme tak značně
nekompletní. Za družstvo mužů „A“ nastoupily čtyři ženy a také přišla řada na první
vystoupení mladého družstva mužů „B“. I přes zmíněné potíže jsme si neudělali ostudu a
společně s ženami jsme dokázali porazit několik družstev mužů.
V srpnu jsme se zúčastnili memoriálu na Lhotce u Berouna. Soutěžili muži „A“, muži „B“ a
ženy. Muži ve velké konkurenci moc neuspěli, protože na upravené stříkačky ostatních
družstev nestačili. Ženy nás však zachránily a přivezli pohár za 2. místo.
Posledním naším závodem byl zářijový memoriál v Hýskově. Zde soutěžili jen muži „A“ a
ženy. Muži skončili na 6. místě. Ženy vyhrály 1. místo a přivezly krásný putovní pohár.

Mimo zmiňovanou činnost jsme 2 krát čistili požární nádrž, Jiří Mareš provedl úpravu motoru
stříkačky, na V3S byl namontován osvětlovací stožár a byla prováděna běžná údržba
techniky.

Zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bavoryně,
za rok 2008
Během měsíce ledna se 4 členové účastnili výcviku na nositele dýchací techniky na stanici
HZS Beroun. Tento výcvik byl zakončen na polygonu v Příbrami, dne 23. února. Během roku
také probíhal kurz na obsluhu motorových pil a rozbrušovacích agregátů, kterého se účastnili
2 členové. Tento kurz se skládal z teoretické přípravy na HZS Beroun, praktického výcviku
v lese. Praktická a teoretická závěrečná zkouška se konala 18. října v Hostomicích. Díky
tomuto kurzu jsme dokázali zajistit výškovou techniku ze stanice HZS Beroun a provést
kácení akátů u cesty ze vsi kolem Kořínků. Tyto stromy byly nakloněny nad el. vedení a
cestu, které ohrožovaly případným pádem.
30. května jsme byli pozváni na námětové cvičení na Chyňavu. Nacvičovala se zde
spolupráce s vrtulníky PČR při plnění vaků na hašení požárů v nepřístupném terénu a
záchrana osob z výšek. Toto cvičení pro nás bylo velkou zkušeností a zážitkem.
29. srpna jsme se účastnili námětového cvičení v Černíně. Jednalo se o dálkovou dopravu
vody a zdokonalení komunikace pomocí ručních radiostanic. Toto cvičení jsme již několikrát
absolvovali, ale pro jednotky našeho zařazení, je to činnost, kterou by měly bezchybně
zvládat.
V září jsme poskytovali požární asistenci u automobilových závodů ve Zbiroze. Z počátku to
bylo značně nezáživné, ale když jednomu autu praskla při startu olejová nádrž, museli jsme
vyjet a sorbovat silnici ze Zbiroha až do půlky Tejčku.
Poslední akcí byl specializační kurz velitelů jednotek a velitelů družstev, vybraných jednotek
SDH obcí. Jednalo se o pomoc obyvatelstvu při živelných katastrofách a civilní obrana. Kurz
se konal 7. až 8. listopadu na stanici HZS Beroun a v okolí králodvorského zámečku. Po
teoretické části jsme stavěli evakuační vesnici při umělém osvětlení. Následovala večeře a
teoretické školení pro případ povodních. Po teorii jsme se přesunuli k řece Litavce, kde
následovala praktická část. Po této části teoretická a praktická výuka první pomoci a ve tři
hodiny ráno, jsme si mohli jít lehnout. V sedm hodin byl budíček, snídaně a následovala
výuka, jak pečovat a jednat s lidmi v posttraumatickém šoku. Na závěr jsme byli seznámeni
s vysoušeči, sbalili evakuační vesnici a rozjeli se domů.
K zásahu jsme v loňském roce vyjížděli pouze jednou. 7. srpna, při podmítání pole vzplálo
vyschlé strniště na poli u studánek. Naše jednotka zřídila poblíž požářiště čerpací stanoviště.
Voda byla získávána z rozestavěného vodovodního řadu a byly jí doplňovány zasahující
cisternové automobilové stříkačky.

Plán na rok 2009
Činnost SDH udržet alespoň na stejné úrovni jako v letošním roce
Pokusit se získat dotaci od Středočeského kraje na nákup benzinového kalového
čerpadla, obleků proti vodě a chladu a obuvi pro práci ve vodě
Pokračovat ve snaze získat od ministerstva vnitra bezplatným převodem VW
transporter

V Bavoryni 2. 1. 2009
Jan Nedvěd, starosta sboru

