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Rok 2014 se obešel bez mimořádných událostí, a tak se sbor věnoval obvyklé 

činnosti, brigádám a společenským událostem. 

Letos bylo odpracováno kolem 950 hodin při čtyřech velkých brigádách. 

 

V roce 2014 bylo ve sboru 72 členů, z toho 17 členů je aktivně zapojeno v JSDHO. 

 
24.1.2014 SDH Bedrč byl hostitelem okrskové schůze. 

 

25.1.2014 Cvičení Poříčská zima prověřilo síly našeho družstva. 

 

10.2.2014 Zastupitelstvo města Benešov schválilo přidělení dotace ve výši 150.000 Kč 
z Grantového fondu města Benešov pro SDH Bedrč na úhradu části nákladů, 

spojených se zakoupením zásahového vozidla, lehkého, vysokoprůjezdného 

typu, které bude zařazeno do poplachového plánu a činnosti na území 

Benešov, případně dle potřeby IZS. 

 

14.3.2014 Bylo nainstalováno nové dětské hřiště za obecním domkem. Zátěžová zkouška 
bedrčskými dětmi proběhla úspěšně. 
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5.4.2014 Konal se tradiční úklid odpadků podél silnice II/110 z Bedrče do Soběhrd 

ke hřišti. Někteří účastníci se nebáli udělat i pořádek v potoce. Akce byla 

zakončena opékáním buřtů a posezením s ostatními účastníky z okolních 

sborů v obecním domku v Bedrči. 

 

 
 

6.4. a 

13.4.2014 

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

provedli čištění a revizi komínů. 

 
26.4.2014 U silnice II/110 bylo vysazeno 8 lip jako náhrada za lípy pokácené předchozí 

podzim. 
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30.4.2014 Stejně jako jiné roky jsme postavili májku, řádně zatopili pod čarodějnicí a 

opekli buřty. 

 

10.5.2014 Proběhla první z letošních větších brigád v obci. 

 

24.5.2014 Družstvo SDH Bedrč ve složení Karel Bambas, Jiří Fulín, Petr Kubánek, Karel 
Baštář, Hana Baštářová, Jana Baštářová vyrazilo za požárním sportem na 

okrskovou soutěž, která se konala v Petroupimi. Pro některé to byla první 

zkušenost s některými disciplínami, a tak je šesté místo pěkným úspěchem. 

 

 
Foto: SDH Petroupim 

 

1.6.2014 Na oslavu dne dětí byly na nedělní odpoledne připraveny soutěže. 

Za předvedené výkony si děti zasloužily různé dobroty a odměny. 

 

13.7.2014 Vyvrtáním děr pro sloupky bylo započato se stavbou plůtku kolem dětského 

hřiště. 
 

15.7.2014 Bedrč se dočkala nevšedního zážitku jako ze starých časů. V povozu taženým 

koníkem přijelo kočovné divadlo a pobavilo obyvatele fraškou O Bramborové 

Lhotě. 
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19.7.2014 V obci se konala velká brigáda, při které byla posekána tráva a proveden úklid 

veřejných prostranství. 

 

17.8.2014 

 

Týden před Zlatou husou bedrčskou jsme se sešli, abychom posekali trávu a 

vyladili naši obec na očekávaný příval návštěvníků. Také byl dokončen dětský 

koutek za obecním domkem. 
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23.8.2014 Vůně a chuť husích pečínek přilákala stovky návštěvníků do Bedrče 

na dvanáctý ročník akce ZLATÁ HUSA BEDRČSKÁ. Kdo přišel po 15. hodině, 

měl smůlu, neboť po 1200 lahodných porcí husiček se jen zaprášilo. 

 

Odpoledne se neslo v tradičním duchu – soutěžící nabídli návštěvníkům husy, 

zelí a knedlíky, následovaly dovednostní soutěže pro malé i velké a radost 
dětem udělalo bombardovací letadélko s bonbóny a skákací hrad. 

Odpoledne hrál pro dobrou náladu dechový orchestr Vranovanka. Poté si pro 

sebe zabraly pódium kapely Motion Food a večer Nesbend. 

 

Těší nás neuvadající zájem lidí z okolí, kteří si zvykli chodit do Bedrče 
za dobrou zábavou a příjemnou atmosférou. 

Bylo vytočeno 37 padesátilitrových sudů strakonického piva. 

 

 
 

30.8.2014 

 

Chmury dětí z konce prázdnin jsme se snažili zahnat přátelským posezením 

u domku a opékáním buřtů. 
 

5.9.2014 Přívalové deště uvedly naší jednotku do pohotovosti. 

 

13.9.2014 

 

SDH Bedrč představil Kačenu na Dni prevence v Benešově na parkovišti 

v táborských kasárnách. Ostatní složky integrovaného záchranného systému 
využily zázemí bedrčských stanů. 

  

28.9.2014 Zopakovali jsme si loňské posvícení v Bedrči v podobě grilovaného prasátka 

od mistra grilování pana Miloše Hauzara z Benešova, který dokáže nejen 

potěšit chuťové buňky, ale i pobavit veselými historkami. Akce se koná jako 

poděkování těm, kdo přispěli svou pomocí ke zdárnému průběhu Zlaté husy 
bedrčské. 
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26.10.2014 Pomocí naší PS8 jsme pročistili přítok k rybníku, který se ucpával mezi 

šachtou a výtokem do rybníka. Potrubí je zřejmě poškozené kořeny osik a 

bude vyžadovat opravu v následujících letech. 

 

1.11.2014 Společně se sousedy z Petroupimi jsme dosázeli dalších 35 kusů třešní mezi 

Bedrčí a Petroupimí. Letos přišla řada na třešně nejblíž Bedrči, a to po levé i 
pravé straně silnice. 

 

8.11.2014 V obci proběhla poslední letošní velká brigáda. 

 

5.12.2014 Čerti s Mikulášem nezapomněli ani letos na bedrčské děti. Za básničku nebo 
písničku a slib, že už budou hodné, je podarovali dobrotami. 

 

6.12.2014 Vůně ovaru, jitrnic, prdelačky, gulášku, řízečku, grogu, svařeného vína a 

dalších dobrot je znamení již tradiční bedrčské zabijačky. 

 

12.12.2014 V obecní budově se konala 122. výroční členská schůze, tentokrát se nesla 
ve znamení voleb nového výboru. Příštích 5 let bude výbor pracovat v tomto 

složení: 

 Martin Goby – starosta 

 Karel Baštář ml. – velitel 

 Karel Bambas – jednatel 

 František Škvor ml. – strojník 

 Milada Žížalová – hospodář 

 Jiří Fulín – kronikář 

 Vladimír Zdeněk – preventista 

 Alena Fryšová – člen revizní komise 

 Petr Kubánek – člen revizní komise 

 Alena Fulínová – člen revizní komise 
 

31.12.2014 V posledních hodinách roku 2014 při společném posezení v domku přišlo 

k chuti uzené z obecního prasátka. 

 

 


