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V roce 2012 pokračoval sbor ve svých aktivitách z předchozích let a oslavil 120 let 

své činnosti. 

Pro údržbu prostředí v Bedrči bylo zorganizováno 5 brigád, úhrnem bylo 

odpracováno kolem 725 hodin. V rámci těchto brigád se nejvíce změnil prostor mezi 

rybníkem a silnicí II/110, kde byl proveden prořez stromů a náletových dřevin. 

Do hasičské zbrojnice jsme nechali vyrobit šatnu s 10 přihrádkami pro zásahové 
obleky pro naši jednotku. 

  

V roce 2012 bylo ve sboru 71 členů. 

 

26.2.2012 V obecním domku byl představen dokumentární film Jardy, Marušky a Alenky 
Fryšových o dobrodružné výpravě jejich modrou škodou 120 po jedné 

z nejdrsnějších zemí Evropy Albánii. 

 

 

17.3.2012 Byla zorganizována menší brigáda, při které byl proveden prořez stromů a 

náletových dřevin v prostoru mezi rybníkem a silnicí II/110. 
 

 

26.3. -

30.3.2012 

V hasičárně bylo nainstalováno svolávací zařízení, které při poplachu pro 

JSDHO pošle každému členovi zprávu na mobilní telefon a následně ho krátce 

prozvoní. Podle instrukcí velitele měli členové JSDHO v nejbližších dnech 
očekávat test zařízení v podobě falešného poplachu. 

 

 

1.4.2012 

 

Nastalý „apríl“ a očekávaný planý poplach členům JSDHO klidu nepřidalo. 

Navíc navečer byla svolána informační schůze ohledně připravované oslavy 

120 let místního SDH. Nakonec se ve 20:35 v průběhu schůze hromadně 
ozvaly telefony se zprávou o požáru dřevěné boudy 5x5 m u Pomněnic. 

U hasičárny byly první hasiči z obecního domku ze schůze. Celkem se seběhlo 

13 členů JSDHO. Po chvíli vyjasňování, zda se jedná o ostrý nebo cvičný 

poplach, jsme zásahové vozidlo „Kačenu“ zaparkovali zpět. Poplach byl sice 

ostrý, ale pro kolegy z JSDHO z Úročnice. Při tomto poplachu se ukázalo, že 
nejn zařízení funguje, ale i jak je důležité být v centru dění, a to v hospodě 

(v obecním domku). 

 

 

14.4.2012 Ve spolupráci s okolními sbory a obcemi (Soběhrdy, Petroupim, Žíňany, 

Žíňánky a Mezihoří) byl zorganizován úklid odpadků podél silnic mezi těmito 
obcemi. 

 

 

21.4.2012 V obci proběhla větší brigáda na sekání trávy a úklid po zimě. 

 
 

30.4.2012 Jako každý rok byla vztyčena májka, upálena čarodějnice, snědeno spoustu 

buřtů a vypito mnoho žejdlíků piva. 

 

 

3.6.2012 Pro děti z Bedrče a okolí byl připraven dětský den s tradičními soutěžemi a 
horou pěny z mydlinek, které vyrábí důmyslné zařízení zapůjčené od SDH 

Hvězdonice. 
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9.6.2012 V předchozích dnech byl dokončen nátěr fasády hasičské zbrojnice. Během 

brigády byla na hasičárnu instalována nová smaltová cedule se znakem, čímž 

zbrojnice dostala definitivní podobu po dokončené přístavbě. Dále byla 

přemístěna vývěska na plakáty z hasičárny k zastávce a v obci byla posekána 

tráva. 

 

 
 
 

16.6.2012 Proběhly oslavy 120 let SDH Bedrč. Celodenní program začal slavnostním 

nástupem a položením věnců u pomníku, následovalo předání pamětních 

medailí dlouholetým členům sboru. Dalším bodem programu byla soutěž 

družstev, které se zúčastnili SDH Petroupim (2 družstva), Soběhrdy, Dlouhé 
Pole, Třebešice a 2 bedrčská družstva – první ženské družstvo v historii sboru 

a 1 mužstvo. 

Soutěž se skládala za 2 disciplín: 

 netradiční požární útok – od rybníka, 1 proud k mostu, druhý proud 
pod silnící skrz propustek k cíli, který byl na pozemku přes ulici nad 

hasičskou zbrojnicí  

 tajná disciplína – krátká soutěž na hřišti u domku (hod petánqouvou 
koulí na cíl, skok přes překážku, přelezení štaflí, hod tenisovým 
míčkem, pivní štafeta) 

Pohár za vítězství zůstal v Bedrči. 

Součástí oslav byla i ukázka zásahů profesionálních hasičů z Benešova, a to 

vyproštění osoby z havarovaného auta a uhašení hořícího vozidla. 

Celý den se nesl ve znamení pěkného počasí a pohodové atmosféry. Večerní 

taneční zábavu doprovodila kapela Nesbend svými rockovými písničkami. 
Vypito bylo asi 6 sudů piva. 
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Fotografie z oslav 120 let SDH Bedrč: 

 

 
 

1.7.2012 Posezením na hřišti jsme zpříjemnili nejen školákům přivítání 

prázdnin. 

 

 

14.7.2012 SDH Bedrč se zúčastnil oslav 120 let od založení SDH Petroupim. Do 

sousední vesnice jsme vyrazili (František Škvor ml., Hana Škvorová, 
Linda Leová, Lanka Leová, Karel Baštář ml., Vladimír Zdeněk) na 

soutěž, která začínala požárním útokem, následovala štafetová „opičí“ 

dráha s různými nástrahami (přeskok přes překážku, přeběhnutí 

kladiny, jízda stavebním kolečkem, pití piva metrovým brčkem) a 

závěrečnou soutěží bylo shazování kuželek hadicí. Umístění nebylo 
tak důležité (8. místo), hlavní bylo užít si odpoledne a večerní zábavu 

s kapelou Čejka band. 

 

 

19.8.2012 V obci se konala velká brigáda za účelem sekání trávy a úklidu 

veřejných prostranství. 
 

 

25.8.2012 Za krásného počasí se konal jubilejní 10. ročník soutěže o 

nejchutněji upravenou husí pečínku ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ. Jako 

obvykle úderem dvanácté hodiny se začaly vydávat soutěžní porce, 
následně byly prodávány husy upečené v hotelu Akademie (exit km 

29 dálnice D1 u Chocerad). Dohromady bylo vydáno přibližně 1120 

porcí husy s knedlíky a se zelím. 

Odpoledne plné soutěží pro děti a dospělé doprovázely písničky 

dechového orchestru Vranovanka. Nechybělo ani bombardovací 
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letadélko s bonbóny a skákací hrad. 

V hudebním programu pokračovala africkými rytmy kapela MAT 

Band a Lucie Kostelecká, další kapelou byla Generace Rock a 

hlavním lákadlem byla známá kapela Keks. 

Odhady v počtu návštěvníků za celý den se pohybovaly kolem 2000. 

Při úklidu byly nalezeny: klíče od zámku na kolo, jedna ponožka, 
jedna bota a jedna zlomená berle. Domníváme se, že pivo ze 

Strakonic (celkem vytočeno 43 sudů) má léčivé účinky a nemocní po 

jeho požití zahazují berle a odchází po svých. 

 

 
 

 

28.9.2012 Členové SDH Bedrč (Fryšová Marie a Alena, Škvor František ml., 

Baštář Karel ml., Kubánek Petr, Martin Goby, Kovář Pavel ml.) 
absolvovali noční taktické cvičení v Přestavlkách. Hasiči získali 

zkušenosti při nehodě vlaku, zachraňovali zraněné z dopravní 

nehody, prováděli jejich resuscitace a ošetření, řešili ale také požáry 

lesa, domu či únik nebezpečných látek. 

 

 
13.10.2012 Jako poděkování za pomoc při pořádání akce Zlatá husa bedrčská 

byl připraven společný oběd a odpolední posezení. 

 

 

21.10.2012 Při železné neděli bylo sesbíráno kolem 3 tun šrotu za 9240 Kč. 
 

 

3.11.2012 Společnými silami s hasiči z Petroupimi bylo vysázeno 35 kusů třešní 

při obnově aleje podél silnice z Bedrče do Petroupimi. 
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1.12.2012 Proběhla obecní zabíjačka. Nakonec jsme s naplněnými břichy ozdobili 

stromeček jitrnicemi. 

 

 
 

 

5.12.2012 Také letos navštívili čerti malé Bedrčáky, kteří po básničce a balíčku od 

Mikuláše tradičně slibovali, že už budou hodní. 

 

 
14.12.2012 Byla svolána 120. výroční členská schůze. Kromě zprávy velitele sboru a 

předsedy revizní komise, návrhu plánu činnosti na rok 2013 a diskuze byl 

představen také videodokument z oslav 120 let od založení sboru. Zájemci si 

mohli odnést dokument na nosiči DVD. Na schůzi byl nadnesen nápad, že 

v rámci utužování sousedských vztahů bude otevřen každý pátek obecní 
domek. 

 

 

26.12.2012 V obecním domku bylo připraveno promítání nejen pro pamětníky filmu 

Dlouhá bílá nit (z roku 1970) a povídky Tvrdohlavci (z filmu Silnější než 

strach, 1978). Tyto snímky se točily v Bedrči a zahráli si v nich menší role i 
tehdejší obyvatelé. 

 

 

31.12.2012 Rok jsme zakončili společným posezením v obecním domku a pochutnali jsme 

si na uzeném mase z obecního prasátka. 
 

 

 

 


