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Nejvýraznější událostí v roce 2015 bylo plné dovybavení zásahového vozidla 

Mitsubishi L200. To nám umožňuje rychle reagovat na mimořádné situace a jsme schopni 

vypomoci okolním sborům zejména při větrných smrštích a povodních, ale také při 

požárech. I tento rok jsme se věnovali zvelebování obce při brigádách a pořádání 

společenských akcí. 

 
 

 

21.2.2015 V předchozím týdnu byly poraženy 3 lípy a 4 jasany podél silnice II/110. 

V tento den byly stromy rozřezány a rozvezeny po Bedrči ke kamnům a 

kotlům. 
 

21.2.2015 Za naši jednotku se zúčastnili školení velitelů Pavel Kovář a Karel Baštář. 

 

7.3.2015 V hasičárně jsme vylepšili osvětlení a také tam našel své místo mrazák 

na obecní maso. 

 
31.3.2015 Vzhledem k větrnému a deštivému počasí jsme preventivně porazili akát 

u silnice směrem na Benešov 

 

11.4.2015 Při tradiční akci s okolními sbory jsme sesbírali odpadky podél silnice II/110 

z Bedrče do Soběhrd. 
 

18.4.2015 Při slavnostním otevření muzea automobilů ve Strnadicích byla středem 

pozornosti naše Kačena. Návštěvníkům jsme při ukázce požárního útoku 

předvedli nejen ostrý příjezd Kačenou, ale také nablýskanou stříkačku. 

 

 
 

30.4.2015 V Bedrči se objevila čarodějnice, nicméně jsme ji chytili a nemilosrdně upálili, 

a to za všeobecného veselí pod postavenou májkou. 

 

2.5.2015 Do Okrouhlice na slavnostní svěcení praporu jsme vyslali své zástupce. 
  

15.5.2015 Společně s naším dlouholetým členem a starostou panem Jaroslavem Žížalou 

jsme oslavili jeho 70. narozeniny. 

 

23.5.2015 Dopoledne proběhla první z letošních větších brigád v obci, odpoledne jsme 
se zúčastnili Hasičského dne na Konopišti. 
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31.5.2015 Pro děti jsme uspořádali odpoledne plné zábavy a her. Za předvedené výkony 

si zasloužili spoustu dobrot. 

 

20.6.2015 Z Petroupimi jsme přijali výzvu k účasti v soutěži Ohni zmar! Družstvo 

ve složení Karel Baštář, Hana Baštářová, Jana Baštářová, Pavel Kovář, Karel 

Kovář a Jirka Čáp předvedlo parádní výkon. 
 

 
 

28.6.2015 Tradičním pohodovým posezením u ohýnku jsme se začali spolu s dětmi těšit 

na dva měsíce prázdnin. 

 
5.7.2015 V rámci budování dobrých sousedských vztahů jsme naložili soudek na kárku 

a přes les jsme dorazili do Žíňan oslavit s místními hasiči začátek prázdnin. 

Ochutnali jsme mimo jiné pečené prasátko, vařeného Kozla a poměřili síly 

ve stolním tenise. 

 

15.8.2015 Konala se velká brigáda, při které byla posečena tráva a proveden úklid 
veřejných prostranství. 
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22.8.2015 Den, kdy se Bedrč zaplnila milovníky husí pečínky, knedlíků, zelí, piva, možná 

i něčeho ostřejšího. Dorazili také příznivci sportovních soutěží, dobré muziky a 

pohodové zábavy. Děti se vyřádily ve skákacím hradě a popraly se o bonbóny 

vysypané z letadélka. 

 

Letošního ročníku se zúčastnilo 26 soutěžících, dalších 117 husí bylo upečeno 
v motorestu Naháč. Kolem čtvrté hodiny odpolední již byly pekáče vyjedené. 

Do strakonického pivovaru se vrátilo 38 prázdných sudů. 

 

Odpoledne nám zahrála Vranovka, poté Dan Netušil a From is gone a Kotel 

rock. 
 

 
 
30.8.2015 

 

Poslední hodiny před zasednutím do školních lavic jsme dětem zpestřili 

posezením na hřišti a opečením buřtů. 

 

10.9.2015 Při výjezdu JSDHO k požáru osobního auta zapadlého v zoraném poli u potoka 

Baba se naše Kačena spolehlivě prokousala těžkým terénem. Požár jsme 

pomohli zlikvidovat a auto vytáhnout z pole. 
 

19.9.2015 

 

SDH Bedrč představil Kačenu na Dni prevence v Benešově na parkovišti 

v táborských kasárnách. Ostatní složky integrovaného záchranného systému 

využily zázemí bedrčských stanů. 
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27.9.2015 Posvícení znamená také spokojená břicha bedrčských hasičů. Pochutnali jsme 

si na grilovaném prasátku, pan grilmistr Miloš Hauzar z Benešova dal tradičně 

k dobru pár veselých historek. 

Zlatým hřebem dne bylo představení našeho zásahového vozidla Mitsubishi 

L200 s kompletní přestavbou. 

 

 
 

3.10.2015 Náročné cvičení v Přestavlkách u Čerčan prověřilo naši připravenost na 

neobvyklé situace, zúčastnili se Karel Baštář, Pavel Kovář, Jiří Fulín, 
František Škvor, Petr Kubánek, Alenka Fryšová). U velkých disciplín (nehoda 

autobusu, auta a motocyklu; požár diskotéky) byl kladen důraz na spolupráci 

s ostatními jednotkami. Menší úkoly (nehoda auta, skokan z okna, pytlování, 

požární útok, požár budovy, požár komína, auto s chemikáliemi, postřelený 

myslivec na posedu) jsme zvládli výborně. Ze cvičení jsme si odnesli cenné 
zkušenosti. 

 

17.10.2015 Naplnili jsme kontejner starým železem sesbíraném po celé Bedrči. 

 

11.2015 Proběhla rekonstrukce přítoku do požární nádrže. Ze starých betonových 

trubek místy unikala voda, místy byly roury poškozeny kořeny a docházelo 
k jejich ucpávání, a tak byly nahrazeny plastovým potrubím. 

 

7.11.2015 Při poslední letošní velké brigádě jsme obec připravili k zimnímu spánku. 

 

20.11.2015 Do přistaveného autobusu nastoupili hasiči z Bedrče a vyrazili za kulturou -  
do divadla "Na Jezerce" do Prahy na představení "Tři v tom". 

 

6.12.2015 Čerti s Mikulášem provedli pravidelnou kontrolu bedrčských dětí. Ty unikly 

peklu za básničku nebo písničku a slib, že už budou hodné, na oplátku 

dostaly spoustu dobrot. 
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11.12.2015 V obecní budově se konala 123. výroční členská schůze s tradičním 

programem a sousedským posezením. 

 

31.12.2015 Na silvestra jsme se sešli v obecním domku, abychom si popřáli do nového 

roku. 

 


