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I v roce 2017 byl hnacím motorem společenského života v Bedrči sbor dobrovolných
hasičů, akcí jsme uspořádali pěknou řadu. Na brigádách jsme udržovali pěkné prostředí
v obci, celkem bylo odpracováno 706 hodin. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO) byla často využívána při požárech či dalších událostech.
Ke konci roku 2017 má sbor 78 členů, z toho 36 žen. Pro zajímavost statistický údaj průměrný věk bedrčského hasiče je 44 let.
Leden
2017

Po celý měsíc vydržely mínusové teploty a na nádrži se dalo bruslit od 1. až do
30. ledna. Pomocí hasičské techniky jsme se snažili udržovat kvalitu ledu a
sehráli jsme i přátelská utkání proti chasníkům ze Žíňan (8.1.) a Soběhrd
(22.1.).

28.1.2017

V obecním domku se konala valná hromada okrsku Benešov.

5.2.2017

Naši velitelé Karel Baštář ml. a Pavel Kovář ml. absolvovali školení
na kladenském krajském operačním středisku.

15.2.2017

Bedrčáci se hodili do gala a společně navštívili divadelní představení Poprask
na laguně v benešovském kulturním centru na Karlově.

24.2.2017

JSDHO vyjela do Benešova k hořící popelnici, naštěstí nešlo o nic vážného, a
tak návrat byl rychlý.

3.3.2017

Prohnilé kořeny a vítr způsobil pád topolu, který zablokoval příjezd k požární
nádrži. Za pomoci motorových pil bylo dřevo za chvíli na metry a vypracovanou
žízeň jsme uhasili jako každý pátek v domku.

18.3.2017

Naši velitelé se zúčastnili dalšího školení. Na tento den byla také svolána
brigáda na úklid dřeva. Odvezli jsme topol od nádrže, ale i dřevo vykácené pod
vedením vysokého napětí společností ČEZ Distribuce a kolem potoka správcem
toku.

1.4.2017

Proběhlo školení strojníků.

8.4.2017

Také letos jsme se domluvili s okolními sbory na úklidu odpadků podél silnic.
Akce vyvrcholila závěrečným posezením v Mezihoří.

14.4.2017

Bedrčí se prosákla tajná zpráva o oslavě zlaté svatby manželů Žížalových, a
tak hasiči přispěchali s ještě tajnějším únosem oslavenců z oběda
v Soběhrdech, jejich uvězněním do Kačeny a vyhlídkovou jízdou přes Mezihoří
do Bedrče, kde jsme přípitkem, gratulací a následným posezením podpořili
jejich obdivuhodné výročí.
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17.4.2017

Na velikonoční pondělí si bedrčské děti vykoledovaly malovaná vajíčka,
bonbony a jiné sladkosti.

22.4.2017

Při sběru šrotu jsme naplnili kontejner kovovým odpadem.

29.4.2017

Velitel Karel Baštář ml. nás reprezentoval na setkání zástupců sborů okresu
Benešov v Načeradci.

30.4.2017

Podle soběhrdského vkusu měla mít letos májka černou barvu, ale situaci
jsme zachránili a na oplátku byl soběhrdský věnec ozdobou na naší májce.
Čarodějnici jsme pořádně zatopili pod kotlem a buřtíky spláchli dobrým pivem.

7.5.2017

Vyčistili jsme stavidlo požární nádrže.

12.5.2017

JSDHO byla povolána k požáru v prostoru táborských kasáren v Benešově,
kde lehla popelem jedna z budov obývaná bezdomovci. Pro ostatní jednotky
jsme zajišťovali bezpečnost provozu a podporu při doplňování vody do cisteren.

13.5.2017

Bedrčské komíny zkontroloval kominík, a tak na další rok mají platnou revizi.

14.5.2017

Od křížení Okrouhlického potoka a vedení vysokého napětí jsme uklidili a
rozvozili další pokácené dřevo společností ČEZ Distribuce.

27.5.2017

Při brigádě v obci jsme posekali trávu a provedli jarní úklid. Odpoledne jsme
se s Kačenou vypravili do Konopiště na Hasičský den.

4.6.2017

Příjemný podvečer jsme strávili spolu s dětmi na hřišti při oslavě jejich svátku.

16.6.2017

Až na třetí brigádě se nám povedlo dopravit zbylé dřevo vykácené pod vedením
vysokého napětí do bedrčských domácností.

18.6.2017

U požární nádrže se při bouřce zlomila horní část letité vrby. Vrbu jsme
nakonec za pomocí navijáku zásahového Mitsubishi a motorové pily poslali
definitivně k zemi. Několik členů vzpomínalo u řetězu zarostlého do kůry, jak
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za jejich mladých let na vrbě fungovala houpačka do vody.

22.7.2017

Při brigádě jsme posekali trávu a zvelebili jsme prostředí Bedrče.

11.8.2017

Na asfaltovou plochu před hasičskou zbrojnicí přinesl přívalový déšť kameny a
hlínu. Poctivě naložený dvoukolák fůru težko rozdýchával a materiál jsme
odvezli zpět na kopec cestou ke křížku.

19.8.2017

Bedrč jsme připravili na příval návštěvníků. Posekali jsme trávu a zahájili tak
přípravy na akci Zlatá husa bedrčská.

26.8.2017

Milovníci husích pečínek se sjeli do Bedrče, aby po nich zbyly jen olízané kosti
a mastné talíře. Mezi 23 soutěžícími se netradičními recepty blýskli přátelé
ze Žíňan - husa v zelném pekáči nebo husí rizoto byly recepty, které překvapily
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konzervativní jedlíky, kteří požadují, aby z masa koukala kost. Nicméně je
třeba zmínit, že žíňanské pokrmy byly rozhodně chutné a inspirující. Abychom
nabídli porci husy všem zájemcům, dalších 108 husí jsme nechali upéct
v kuchyni motorestu Naháč.
Zpestřením byla delegace z Hájku u Uhříněvsi, kde na podzim pořádají
podobnou gurmánskou soutěž, a jejich dar v podobě živé husy, která se
neohroženě promenádovala celé odpoledne po hřišti.
Nechybělo letadélko s bonbony, skákací hrad a soutěže pro děti. V zábavných
sportovních soutěžích si přihlášení mohli vyzkoušet jízdu na kole s obráceným
převodem řídítek, štafetu s pomerančem a tradiční hod husím stehnem.
Před akcí jsme museli narychlo řešit vynucenou změnu dodavatele piva.
Nakonec jsme do kácovského pivovaru vrátili 32 velkých a 3 malé prázdné
sudy.
O hudební doprovod se postaraly dechová hudba Vranovka, country kapela
Bessoni a skupina Generace Rock.

3.9.2017

Spolu s dětmi jsme zamáčkli slzu za uběhlými prázdninami. Na ohýnku jsme
si opekli buřtíky a z načatých sudů z husí jsme dopili posledních pár žejdlíků.

12.9.2017

JSDHO byla povolána k požáru v domově důchodců v Benešově. Naštěstí se
jednalo o menší zakouření v kuchyni jedno z bytů a nebylo tak třeba asistovat
při větší evakuaci osob.

23.9.2017

Bedrčské posvícení jsme pojali také jako oslavu 125 let od založení našeho
sboru. Nejprve jsme pomohli panu Miloši Hauzarovi roztopit pod jeho grilem,
aby selátko, krůta a jehněčí mohly po poledni zavonět na našich talířích.
Samotná oslava byla zahájena v poledne nástupem u pomníku padlých
u hasičské zbrojnice, následoval krátký projev, kladení věnců a předání
vyznamenání.
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V průběhu odpoledne jsme změřili síly s družstvy ze Žíňan, Soběhrd a
Petroupimi v netradičních hasičských soutěžích - tažení Kačeny do mírného
kopce, pojídání suchého rohlíku, pití piva na čas, převlékání do zásahového
oděvu v Kačeně a protažení golfového míčku hadicí. Do soutěží se zapojily
ve velké míře také děti.
Ještě je třeba zmínit o daru od kolegů ze Žíňan – 125 lahvových piv značky
Krakonoš. Prázdné lahve jsme pak, jak se sluší a patří, vrátili, a to na
prosincové výroční hasičské schůzi v Źíňanech.

30.9.2017

Družstvo SDH Bedrč ve složení (Karel Baštář, Pavel Kovář, Jiří Fulín, Petr
Kubánek, Jirka Fojtů a Jarda Fryš ml.) si vyrazilo užít kapku stresu na noční
cvičení do Přestavlk. Organizátoři jako obvykle připravili deset náročných
disciplín – ve spolupráci s dalšími třemi sbory jsme řešili nehodu autobusu a
velký požár, dále jsme si vyzkoušeli psychologii vyjednávání, pomoc při nehodě
motocyklu, připravena byla i tajná disciplína, nález kadaveru (uhynulého
zvířete), chemická nehoda, vyhledání osob v součinnosti s policií, požár
kotelny, nehoda osobního automobilu a zdravověda. V konkurenci 16 sborů
jsme skončili na 7. místě. Jako vždy jsme pak probrali nabyté zkušenosti a
vtipné situace u piva a teplé polévky a do Bedrče jsme se vrátili nad ránem.

5.10.2017

JSDHO byla povolána k likvidaci stromu do Křižíkovy ulice v Benešově.

29.10.2017

Českem se prohnala větrná smršť Herwart a úřadovala i v našem revíru.
JSDHO Bedrč měla napilno a začala v Úročnici, kde pomáhala opravit
utrženou střechu, pak ze silnice odstraňovala popadané stromy u Dlouhého
pole a chatové osady Pilátka, dále asistovala při evakuaci cestujících z uvízlých
vlaků. Popadané stromy na troleje zastavily osobní vlak a mezinárodní rychlík
do Lince. Udivené Australany a další cestující z rychlíku jsme naložili i s jejich
kufry do Kačeny a odvezli jsme je do Čerčan, aby se mohli vrátit do Prahy.
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V Bedrči vítr zlomil krásný stříbrný smrk u Fryšů (čp. 17) a auto u něj
zaparkované to se štěstím odneslo jen lehce pomačkanou karoserií.

Evakuace cestujících

Stříbrný smrk u čp. 17
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3.11.2017

Šedesáté narozeniny jsme oslavili spolu s naší dlouholetou členkou Jaroslavou
Fryšovou.

4.11.2017

Společně s Petroupimáky jsme pokračovali v obnově třešňové aleje podél
silnice a vysázeli třicítku stromků.

11.11.2017

Při brigádě jsme posekali trávu a připravili obec na zimní období.

17.11.2017

Mladé Bedrčáky jsme odměnili za jejich obchodní talent při Zlaté huse
bedrčské. Vydělané peníze z jejich obchůdku, který si sami připravují, předali
ze své vůle podkladnici sboru a na oplátku jsme jim zamluvili bowlingové
dráhy.

8.12.2017

Sešli jsme se v obecní domku na 125. výroční členské schůzi. Velitel Karel
Baštář ml. Opět nezklamal a připravil si zprávu o činnosti sboru jako obvykle
okořeněnou mnoha vtípky. Vydařený rok jsme pak společně zhodnotili
u vychlazeného piva a dalších pochutin.

31.12.2017

Společně jsme poseděli v obecním domku, abychom oslavili Silvestra a příchod
roku 2018.

