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V roce 2011 se Sbor dobrovolných hasičů Bedrč významně podílel na společenském a
kulturním životu v obci.
Byly vyhlášeny 4 větší brigády a v součtu s ostatními drobnějšími pracemi bylo
odpracováno více než 1000 hodin.
V roce bylo ve sboru 68 členů, z toho 27 žen.
15.1.2011

Hasiči využili zamrzlého rybníka a provedli prořez dřevin na břehu rybníka.

19.2.2011

Zástupci bedrčských hasičů se vypravili do Znosimi, kde byla zakoupena
požární stříkačka PS 8 za 5500 Kč. Po přivezení do Bedrče si vzal stříkačku do
parády Marek Čeliš a pustil se do generální opravy.

25.-26.2.
2011

Školení strojníků absolvovali František Škvor ml. a Karel Baštář ml.

19.3. 2011

Školení preventářů ve Zlenicích se zúčastnil Martin Goby.

2.4.2011

Proběhla první letošní brigáda, které se zúčastnilo 31 občanů. Podařilo se
vyčistit příkopy podél louky u obecního domku, vyčistit svah pod včelínem p.
Škvora, prořezat túje u zastávky a náletové dřeviny v lipách na svahu pod
silnicí, natřít lavičky a další.

10.4.2011

Na letošní rok vycházel další „obročník“ soutěže PS8, který pořádáme ve
spolupráci s SDH Žíňany. Tentokrát bylo dohodnuto, že by se soutěž mohla
konat v Žíňanech a tento den byla úspěšně provedena zkouška soutěžní
disciplíny – požární útok od malé nádrže v dolíku u silnice nahoru ke hřbitovu.
Soutěž se nakonec neuskutečnila kvůli nevhodně zvolenému termínu a malý
zájem sborů.

15.-17.4.
2011

Školení strojníků a velitelů JSDHO se zúčastnili Karel Baštář, Pavel Kovář a
František Škvor.

30.4.2011

Tradiční „pálení čarodějnic“ a stavění máje proběhlo i letošní rok.

15.5.2011

Požár u č.p. 37 – shořela stavební buňka. Díky pohotovosti a všímavosti člena
SDH Jiřího Gobyho ml. bylo předejito větším škodám na majetku, konkrétně
na rodinném domě. Ještě před příjezdem profesionálních hasičů z Benešova již
byla otevřena hasičárna a Kačena připravena k výjezdu. Požár byl uhašen
v nejvyšší čas, plameny již ohrožovaly rodinný dům, jehož majitelé nebyli
doma. Ke zranění nikoho nedošlo.
Požár byl rychle zlikvidován hasiči z Benešova a Čerčan, bedrčtí hasiči pak
hlídali místo požáru a vodou z potoka prolévali a ochlazovali zbytky stavební
buňky a jejího nejbližšího okolí. Také poskytli první pomoc s provizorním
zakrytím střechy objektu.

20.5.2011

SDH Bedrč byl požádán okresním starostou dobrovolných hasičů o pomoc při
příležitosti Hasičského dne v Konopišti. V pátek 20. 5. jsme připravili hostinu
pro (nejen) zahraniční účastníky Hasičského dne z Polska, Slovenska,
Maďarska a Holandska. Naše hasičky jim upekly husičky. A všem moc
chutnalo.

21.5.2011

Hasičský den Konopiště
Naše kačena byla ozdobou slavnostního průvodu historických koňských
stříkaček a historických vozidel z benešovského náměstí do Konopiště, kde se
konal Hasičský den. Na programu byla přehlídka hasičské techniky, soutěž
ručních hasičských stříkaček taženými koňmi, volba hasičské miss a osvětlená
hasičská fontána.
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Z Benešovského deníku:
Příbramští hasiči předvedli barevnými reflektory osvětlenou fontánu, z 36
proudů (jeden středový), do nichž hrnulo vodu z rybníku sedm požárních
stříkaček PS12. Vše za doprovodu hudby a podle pokynů dirigenta. Pětačtyřicet
hasičů spotřebovalo v 1,5 kilometru hadic přibližně 100 m³ vody.
4.6.2011

Byla vyhlášena brigáda v obci zaměřená na sekání trávy tradičně zakončená
společným obědem.

5.6.2011

Děti se vyřádily na hřišti při soutěžích v rámci dětského dne. Za odměnu
dostaly nějaké dobroty.

11.+18.6.
2011

Nahlédneme do společenské rubriky: červen si vybrali pro svou svatbu členové
SDH. Karel Baštář si vzal za manželku Vendulku Šímovou ze Soběhrd a další
týden se Jiří Goby oženil s Evou Boušovou z Čerčan.

22.6.2011

V podvečerních hodinách přišla bouřka se silným přívalovým deštěm. Nejvíce
škody napáchala voda, která přišla z pole od žíňanské zastávky, které bylo
oseto kukuřicí, a 100metrový pás obilí v dolní části pole vodu nezastavil. Na
louce u obecní budovy by se dala pěstovat rýže a „plácek“ byl plný bahna a
kamení. S úklidem pomohly Technické služby, které bahnem naplnily dvě
nákladní auta. V neděli 26. 6. pak členové SDH vyčistili kanál u vyústění
bývalé polní cesty od Soběhrd na plácek a pomocí PS 8 vystříkali místní
komunikace od zbytků bahna.

2.7.2011

SDH a obecní výbor pozval děti a občany k vítání prázdnin a společnému
opékání buřtíků na louku u obecního domku.

11.7.2011

Byla zahájena přístavba hasičárny. Městský úřad Benešov ve výběrovém řízení
nejlépe vyhodnotil nabídku firmy STAVOS Benešov, s.r.o. se sídlem v
Přestavlkách za cenu 322tis. Kč včetně DPH.

17.7.2011

Byla otestována PS 8, která byla zakoupena v únoru a která prošla generální
opravou. Klobouk dolů před prací Marka Čeliše, patří mu velký dík. Jak PS 8
vypadala při zakoupení a jak po renovaci ukazují následující fotografie:
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Na webu www.bedrc.cz byla vypsána výzva „Kdo nám přiveze ukázat lépe
naleštěnou stříkačku, má u nás pivo zdarma :-)“. Do dnešního dne se nikdo
nepřihlásil.
13.8.2011

Před Zlatou husou bedrčskou byl proveden úklid a sečení trávy v obci.
Součástí brigády byl jako obvykle i společný oběd.

21.8.2011

Bedrčáci přijali pozvání na podporu cyklistů při závodě Železný dědek.
U hasičárny byla postavena nafukovací brána zapůjčená od pořadatelů a
připravena „občerstvovací“ stanice, kterou podpořili pořadatelé závodu sudem
piva a limonády.
Vzhledem k teplému počasí hasiči poskytli závodníkům ochlazení v podobě
vodní mlhy, kterou vytvořili pomocí PS 8 a vody z potoka.
Fandění v Bedrči nahrálo také to, že pořadatelé závodu posunuli termín (roky
se závodilo v neděli po bedrčské huse), takže se závodníci pokaždé divili, co ti
lidé s mastnými bradami na tom plácku uklízejí.

27.8.2011

9. ročník ZLATÉ HUSY BEDRČSKÉ. Již druhý rok po sobě nám počasí
nedovolilo si plně užít bedrčský svátek, když v podvečer začalo pršet.
Návštěvníky však nějaká ta kapka nerozhodila, nad parket byl přemístěn jeden
ze stanů a při změně programu (po dohodě bylo odvoláno vystoupení třetí
kapely Unisono) zábava pokračovala do pozdních hodin. K poslechu a tanci
hráli dechová skupina Vranovanka a o celovečerní zábavu se postarala
formace Repete.
Během odpoledne proběhly tradiční sportovně zábavné soutěže jak pro děti,
tak pro dospělé (hod husím stehnem, pivní štafeta, přehazování vajíček na
dálku). Děti si nejvíce užily letadélko, které je bombardovalo bonbóny.
Celkem bylo upečeno a snědeno 120 husí, z toho 34 soutěžních. V nabídce
byly také grilovaná kuřata, klobásy a langoše. Počasí se podepsalo na výtoči
piva (25 padesátilitrových sudů), ale návštěvníci vše dohnali u okénka
s lihovinami.

3.9.2011

Bedrčské děti si začátek školního roku zpříjemnily loučením s prázdninami u
obecního domku.

17.9.2011

Byla vyhlášena brigáda v obci, změny doznal prostor za obecní budovou - byl
vybetonován věnec kolem studny a prkny byl pobit přístřešek u plechové
boudy. Dále bylo natřeno zábradlí u mostu a lavičky u zastávky. Také proběhl
úklid a sečení trávy.
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28.9.2011

Na svatého Václava se SDH Bedrč zúčastnil v Bílkovicích netradiční a oblíbené
soutěže „Svatováclavský výstřik“, jejíž podstatou je požární útok v příkrém
kopci. Družstvo vyjelo ve složení Goby Martin, Baštář Karel, Fojtů Jiří,
Vladimír Zdeněk, Lanka Leová a Tereza Gobyová. Za úspěšné zvládnutí úkolu
obdrželi diplom, pamětní plaketu z keramiky a sekt.

1.10.2011

SDH Bedrč se zúčastnil námětového cvičení v Přestavlkách, konkrétně to byli
Fryšová Marie a Alena, Škvor František ml., Baštář Karel ml., Kubánek Petr,
Martin Goby, Kovář Pavel ml. Náročné celonoční cvičení je zaměřeno na
zdravovědu a praktické situace jako autonehoda, požár komína, požár budovy
a zajištění opilé posádky vozidla. Bedrčské družstvo zvládlo cvičení výborně a
bylo vyhodnoceno jako druhé z 18ti zúčastněných. Vítězem se stali
poloprofesionálové z Pyšel.

28.10.2011

V předchozích dnech byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice. Byl
proveden úklid a vybílení nových vnitřních prostor.

10.12.2012

Proběhla tradiční obecní zabijačka.

16.12.2011

119. výroční hasičská schůze – schůzi zahájil starosta SDH p. Jaroslav Žížala,
poté si vzal slovo velitel p. Karel Baštář ml., který přednesl zprávu o činnosti
hasičů v letošním roce.
Dalším tradičním bodem byla zpráva revizní komise a následně preventář SDH
p. Martin Goby informoval obyvatele o „komínové vyhlášce“ platné od
1.1.2011, která mění pravidla kontroly komínů.
Pokračovalo se diskuzí a poté byly projektorem promítány fotografie
z uplynulého roku.

31.12.2010

Bedrčáci si pochutnali na silvestrovském uzeném z obecního prasátka a
navzájem si popřáli štěstí a zdraví do nového roku 2012.
Z celoroční činnosti stojí za zmínku pravidelné sekání trávy na louce u
obecního domku.
Také byla před letošní zimou pořízena sněhová fréza, která však díky mírné
sněhové nadílce byla po celou zimu ukryta v hasičské zbrojnici.

