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V roce 2013 navázal sbor na svou činnost z předchozích let. Nejvýznamnější událostí 

roku byly červnové povodně, kdy sbor pomáhal v okolních obcích.  

Pro údržbu prostředí v Bedrči bylo zorganizováno 6 brigád, úhrnem bylo 

odpracováno kolem 955 hodin. 

 

V roce 2013 bylo ve sboru 74 členů, z toho 17 členů je aktivně zapojeno v JSDHO. 
 

4.3.2013 Na schůzi výboru byl odsouhlasen příspěvek 5000 Kč na výstavbu rozhledny 

Špulka u obce Lbosín. 

 

23.3.2013 Sbor vyslal družstvo (Pavel Kovář, František Škvor ml., Jiří Fulín, Petr 
Kubánek, Jiří Fojtů, Alena Fryšová a Pavla Vojtěchová) na noční cvičení v okolí 

Jankova. Za mrazivého počasí (přes -10 °C) jsme sbírali zkušenosti a 

prokazovali kondici v 15 disciplínách (silové soutěže, zapojení stříkačky 

s ejektorem, signalizace a přepínání 2 proudů, zdravověda, sundání oběšence, 

vylovení utonulého, výměna kol automobilu, vyhledání zraněné osoby 

v objektu). Naše družstvo dosáhlo 5. místem z 15 účastníků pěkného úspěchu.  
 

6.4.2013 Vydali jsme se na úklid odpadků podél silnice II/110 z Bedrče do Soběhrd 

ke hřišti, kde jsme se zakončili akci setkáním s okolními sbory opékáním 

buřtů. 

 
6.4. a 

13.4.2013 

Bedrč navštívili kominíci z firmy Kominictví Votice s.r.o., aby zájemcům 

provedli čištění a revizi komínů. 

 

20.4.2013 Byla svolána brigáda na úklid veřejných prostranství po dlouhé zimě. 

  

26.4.2013 SDH Bedrč se zúčastnil soutěže Noční 8 cup, která se konala v Konopišti. 
 

30.4.2013 I letos jsme postavili májku a připravili vatru pro čarodějnici, abychom si poté 

společně pochutnali na opečených buřtíkách a pivu. 
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24.5.2013 V Bedrči jsme pohostili kolegy hasiče ze slovenských Matejovců nad 

Hornádom, kteří přijeli se svou ruční stříkačku na Hasičský den v Konopišti. 

 

25.5.2013 Naše „Kačena“ byla jedním z vozidel slavnostního průvodu z benešovského 

náměstí do Konopiště, kde se konal Hasičský den. 
 

1.6.2013 Bedrčtí hasiči se vydali potěšit děti a předvést jim hasičskou techniku na 

dětský den do Prahy-Karlína. Na zpáteční cestě navštívila „Kačena“ přes 

nepříznivé počasí některé pražské památky. 

 

 
 

2.6.2013 Vydatné deště změnily bedrčským hasičům plány. Místo plánované dopolední 

brigády a odpoledního dne dětí sbor vyrazil dopoledne likvidovat spadlé stromy 
přes cesty do Konopiště. Ze silnice II/110 bylo odklizeno naplavené kamení a 

z obecního domku se stal štáb bedrčských hasičů, kteří byli stále 

v pohotovosti a hlídali stav hladiny potoků, které se sice místy vylily z břehů, 

nicméně velké škody naštěstí nenapáchaly. V podvečer ještě sbor vyrazil 

do Hrusic u Úročnice na výpomoc s odčerpáváním vody ze zahrad u přelité 

hráze místního rybníka. V následujícím týdnu a víkendu sbor vypomáhal 
s odčerpáváním prosáknuté spodní vody ze sklepů a studní nejen v Bedrči, ale 

i v Petroupimi, a také s likvidací napadaných stromů na cesty a do koryta 

potoka v okolí Bedrče. 

Za pomoc při povodních obdržela naše JSDHO dotaci od ministerstva vnitra 

ve výši 66.000 Kč. 
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22.6.2013 Sbor vyrazil k sousedům do Petroupimi na 1. ročník soutěže Ohni zmar!, a to 

ve složení Pavel Kovář ml., Karel Baštář ml., Tereza Gobyová, Lanka Leová, 

František Škvor ml. a Karel Bambas. Kromě útoku museli hasiči zvládnout 
vypít pivo metrovým brčkem a shodit kuželky pomocí hadice. SDH Bedrč 

obsadil 2. místo. 

 

 
Foto: SDH Petroupim 
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29.6.2013 SDH Bedrč přijal pozvánku na oslavy 120 let SDH Soběhrdy. Součástí 

slavnostního odpoledne v Soběhrdech Na Poustkách byl požární útok a další 

dovednostní soutěže. Bedrč reprezentovali Karel Baštář st., Karel Baštář ml., 

Hana Baštářová ml., Pavel Kovář ml., Jiří Fojtů. 

 

17.8.2013 V obci se konala velká brigáda, při které byla posekána tráva a proveden úklid 
před akcí Zlatá husa bedrčská. 

 

24.8.2013 Již pojedenácté v pravé poledne Bedrčí zavoněly husí pečínky při soutěži 

ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ. Také letos bylo připraveno kolem 1300 porcí husy 

s knedlíkem a se zelím. 
Po předání gratulačních listin a odměn soutěžícím se během odpoledne 

střídaly soutěže pro děti i dospělé s vystoupeními dechového orchestru 

Vranovanka. Děti se dočkaly bombardovacího letadélka s bonbóny a zaskákaly 

si v nafukovacím hradě. 

Písničky z Afriky zahrála kapela MAT Band s Lucií Kosteleckou, poté rockery 

potěšila mladá skupina Nothing a večerní program obstarala Generace Rock. 
V průběhu předchozích ročníků si akce v okolí vysloužila dobré renomé a 

získala si své příznivce, kterých přichází odhadem ke 2000 za celý den. 

Bylo vytočeno 37 padesátilitrových sudů. 

 

28.9.2013 Na svátek svatého Václava byl do Bedrče pozván mistr grilování pan Miloš 
Hauzar z Benešova, aby připravil vynikající pečené selátko pro všechny, kdo 

pomáhali s akcí Zlatá husa bedrčská. Toto povedené posezení by se mohlo stát 

pěknou bedrčskou tradicí. 

 

5.10.2013 Členové SDH Bedrč (Pavel Kovář ml., Karel Baštář ml., Alena a Marie Fryšovi, 

Petr Kubánek, Jiří Fojtů) vyrazili na cvičení do Přestavlk. Absolvovali 
instruktáž od zdravotníků z benešovské Zdravotnické záchranné služby, jak 

správně a účinně poskytnout první pomoc obětem dopravních nehod 

i postiženým závažným zdravotním problémem. K tomu si ještě vyslechli od 

profesionálních hasičů připomínky k taktice zásahů jednotek požární ochrany 

obcí a novými poznatky je vyzbrojila krajská hasičská psycholožka. Po setmění 
vyrazili společně s čtrnácti hasičskými vozidly z Benešovska, Prahy, Polabí 

i severních Čech do sobotní noci, kde na ně v okolí Přestavlk čekalo osm 

„malých" a dva „velké" soutěžní úkoly taktického cvičení, které po sedmé 

uspořádal domácí Sbor dobrovolných hasičů. Naše jednotka se umístila na 

6. místě. 

 
27.10.2013 Pokračovali jsme ve společné akci s obcí Petroupim na obnovení třešňové aleje 

mezi Bedrčí a Petroupimí. Letos bylo objednáno dalších 40 kusů stromků, 

které bylo potřeba zasadit, oplotit a zalít. Po skončení jsme společně poseděli 

v Bedrči u obecní budovy a pochutnali si na opečených špekáčkách. 

 
9.11.2013 V obci proběhla velká brigáda. 

 

23.11.2013 V předchozích dnech bylo odbornými pracovníky poraženo 8 statných lip a 

jasanů podél silnice II/110 směrem na Benešov. Likvidaci proschlých stromů 

vzali na svá bedra obyvatelé Bedrče. Za pomoci motorových pil, traktorů, 

Kačeny a vozíků byly stromy během dne stromy rozřezány a dřevo rozvezeno 
po bedrčských staveních. Poctivý kus lipového dřeva byl odvezen k Tomáši 

Procházkovi do Mezihoří, aby z něj ztvárnil pro Bedrč pěknou dřevěnou sochu. 
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5.12.2013 Bedrčské děti slíbily čertům jako každý rok, že už budou hodné, aby je čerti 

neodnesli. Mikuláš je za pěknou básničku podaroval dobrotami. 

 

7.12.2013 Pro bedrčské gurmány byla připravena tradiční akce, hlavní roli obstaralo 

i tentokrát prasátko. Pochutnali jsme si na ovaru, polévce, jitrnicích, jelítkách 

a dalších dobrotách. 
 

13.12.2013 V obecní budově se konala 121. výroční členská schůze. 

 

31.12.2013 Rok byl zakončen společným posezením v obecním domku, kde jsme ocenili 

lahodnou chuť uzeného masa z prasátka z obecní zabijačky. 
 

 


