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Rok 2018 jsme společně strávili v Bedrči při mnoha akcích, ať už oslavách či jejich
přípravách nebo brigádách či při častých zásazích jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO). Letošní rok byl spíše suchý a obešel se bez nějakých živelných pohrom.
Náš sbor má 77 členů, z toho je 38 žen a 39 mužů. V zásahové jednotce máme 15 členů a
dvě zásahová vozidla – Tatru a Mitsubishi, která jsou vlastnictvím sboru.
22.2.2018

Letošní zima byla chudá na srážky a velké mrazy dlouho nepřicházely. Až
koncem února začalo mrznout a tak jsme postříkali led na požární nádrži,
abychom zahájili bruslařskou sezonu.

24.2.2018

Naši velitelé Pavel Kovář a Karel Baštář byli toho dne řádně proškoleni na další
rok.

2.3.2018

Halogenovými lampami jsme po soumraku osvítili ledovou plochu a při vůni
svařeného vína jsme vykreslili bruslemi nejednu kudrlinku do bedrčského
ledu.

4.3.2018

S rostoucími teplotami se kvalita ledu horšila, a tak jsme aspoň využili silného
ledu, abychom řádné prořezaly břehy požární nádrže.

1.4.2018

Na apríla jsme se šli poohlédnout po pěkném smrku do okolních lesů,
abychom vybrali ten nejztepilejší, který by byl hoden naší májky.

2.4.2018

O velikonočním pondělí vyrazilo Bedrčí tradiční procesí malých i větších
koledníků s pomlázkou a košíky na sladkosti a krásně zdobená vajíčka.

7.4.2018

Zapojili jsme se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a naplnili jsme vozík za
Kačenou plastovými pytli s odpadem, který se záhadně každoročně objeví
podél silnice z Bedrče do Soběhrd. Zakončení akce jsme tentokrát uspořádali
v domácím prostředí.

27.4.2018

Milovníci divadla měli příležitost vyrazit s bedrčskými hasiči na léty prověřené
komediální představení Dívčí válka souboru Františka Ringo Čecha
v benešovském kulturním domě.
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15.4.2018
29.4.2018

Naše skladovací prostory za obecním domkem se rozšířily o plechový domek,
který jsme vlastními silami sestavovali několik dubnových podvečerů.

20.4.2018

JSDHO byla povolána k zásahu v benešovské nemocnici, kde vypukl menší
požár.

30.4.2018

Úspěšně jsme vztyčili májku a pak už mohl začít rej čarodějnic. Opečené buřty
voněly a pivo chutnalo jako vždy.

12.5.2018

Za bedrčské barvy vyrazilo na okrskovou soutěž do Chráštan bojovat družstvo
pod vedením Jirky Fojtů. Při požárním útoku ho podpořili Alena Fulínová,
Anička Bambasová, Aneta Hrdinová, Lanka Leová a Petr Kubánek.

19.5.2018

Proběhla velká brigáda na sekání trávy a úklid obce.

1.6.2018
2.6.2018

Pod dohledem kominického mistra byly zkontrolovány komíny po Bedrči a byly
vydány povinné revize.

3.6.2018

Pro naše děti jsme uspořádali odpoledne plné soutěží a také odměn.

15.6.2018

JSDHO vyjela k požáru odpadkového koše do Benešova. Ještě před příjezdem
byla jednotka odvolána operačním střediskem na základnu s tím, že požár byl
již uhašen.

17.6.2018

Do provozu bylo uvedeno nové svolávací zařízení Fireport pro jednotku SDHO.
Výhodou zařízení je volání všem členům jednotky současně a také možnost
potvrdit účast na zásahu po telefonu.

18.6.2018

Bylo vyhlášeno hasičské cvičení v zámku Konopiště. Jednotka po příjezdu na
místo zásahu nahlásila svou přítomnost a dále postupovala dle pokynů velitele
úseku. Byl proveden průzkum terénu, na jeho základě bylo vybudováno
čerpací stanoviště a vytvořeno dopravní vedení k cisternovému automobilu
(CAS). Do ukončení zásahu jsme dle potřeby doplňovali vodu.

29.6.2018

Posezením u domku a opékáním buřtů jsme přivítali čas nadcházejících
prázdnin.
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30.6.2018

Soběhrdští kolegové hasiči oslavili akcí Soběhrdské vítání léta také 125 let
existence jejich sboru. Bedrčáci provedli ukázku hasičské techniky a porovnali
síly v požárním útoku.

14.7.2018

V suchém létě jsme posekali trávu a poklidili po Bedrči při větší brigádě.

5.8.2018

Naše jednotka byla vyzvána operačním střediskem k výjezdu k hořící popelnici
v Benešově poblíž Dreamparku (ul. Karla Nového). Při příjezdu na místo již
situaci kontrolovala jednotka HZS Benešov. Na místě jsme postupovali dle
pokynů velitele zásahu. Po ukončení akce se naše jednotka na pokyn velitele
zásahu vydala zpět na základnu.

13.8.2018

Další výjezd JDSHO do Čechovy ulice k Benešovskému potoku. Jednotka
přijela na místo zásahu, kde se potkala s jednotkou HZS Benešov a PČR. Byl
proveden průzkum s negativním zjištěním, událost byla planým poplachem.
Jednotka se po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpátky na základnu.

18.8.2018

Proběhl „předhusí“ úklid po Bedrči. Vzhledem k velmi suchému roku trávy
k posekání mnoho nebylo, a tak jsme naše síly vrhli i na opravu dřevěné lávky
přes potok pod transformátorem.

25.8.2018

Tuto sobotu vypukla v Bedrči tradiční husí slavnost. Upečeno bylo 21 pěkně
vykrmených husiček v domácích troubách, letos domácí husu vydávali
dokonce i velitelé našeho sboru. Dalších 111 upečených husí nám bylo
doručeno z kuchyně motorestu Naháč.
Na pódiu se postupně vystřídali hudebníci z dechového orchestru Vranovanka,
country kapely Bessoni a zábavové skupiny Galaxie. Nechybělo letadélko
s bonbóny pro děti, stejně jako soutěže pro nejmenší a zábavné sportovní
disciplíny pro dospělé, včetně tradičního hodu husím stehnem.
Dle zprávy velitele a jeho pečlivých statistik se sluplo na 1040 porcí husiček a
vylupalo se na 2980 piveček. Po 16 letech jsme se také již naučili, že je dobré
šoupnout tři husičky pod pult, abychom při nedělním úklidu nemuseli jen
olizovat kosti.

kronika SDH Bedrč

rok 2018, strana 4

31.8.2018

Pohodově jsme poseděli u opečených buřtů při loučením s prázdninami.

5.9.2018

Proběhlo školení k obsluze zařízení mobilní úpravny vody v Poříčí nad Sázavou
v rámci cvičení Blackout 2018 (P. Kovář, K. Baštář).

15.9.2018

Zapůjčili jsme stany a lavice na Štrůdlfestík v Benešově, finanční výtěžek
z akce šel na podporu medvěda u konopišťského zámku.

23.9.2018

JSDHO vyrazila k odstranění vyvráceného stromu přes silnici III/10614
v Konopišti.

28.9.2018

Společně jsme se sešli při posvícení v obecním domku, abychom si pochutnali
na grilovaném prasátku, jehňátku a krůtě z grilu mistra svého řemesla Miloše
Hauzara.
Mezi hodováním a ochutnáváním jsme měli možnost při této akci posoudit
práci stavební firmy, která vybudovala gabionovou zeď pod silnicí pro zatím
nedokončený chodník.

5.10.2018

JSDHO byla vyzvána k zásahu v učilišti v ulici Jana Nohy. Zpočátku situace
vypadala dost dramaticky, nakonec se ukázalo, že šlo o dobře utajené
protiteroristické cvičení. Jednotka na místě zásahu provedla průzkum a
evakuaci zraněných osob z budovy na třídící stanoviště záchranné služby.

13.10.2018

Podíleli jsme se na Dni prevence – cvičení integrovaného záchranného systému
(IZS) v Táborských kasárnách v Benešově. Jedná se o cvičení zejména pro
záchranou zdravotnickou službu, které jsme pomáhali jako hasičská jednotka
při hromadné nehodě. Také byly využity naše stany a lavice jako zázemí pro
akci.
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20.10.2018

V obci proběhla veřejná brigáda, při které jsme posekali trávu a natřeli plot
u pomníku.

21.10.2018

JSDHO vyrazila k požáru trávy v Benešově u trati v ulici Hodějovského.
Jednotka přijela na místo zásahu, kde kolegové z HZS Benešov už prováděli
dohašovací práce.

28.10.2018

V tento významný den jsme si v Bedrči připomněli sté výročí vzniku
Československé republiky. Při tónech československé hymny jsme položili
věnec u pomníku padlých v první světové válce. Slavnostním projevem
bedrčského rodáka Svatopluka Šlechty jsme se vrátili do let minulých a
připomněli jsme si život a spoluobčany v Bedrči. Hlavním bodem programu
oslav však bylo vysezení lípy, stromu svobody. Dobrovolní hasiči Bedrč poté
lípu vydatně zalili, aby se uchytila a dobře rostla. Poté jsme strávili společné
odpoledne na sousedském posezení v obecním domku a také na procházce po
obci, kde jsme si připomněli historii jednotlivých domů a jejich obyvatelů.
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3.11.2018

Společně s Petroupimáky jsme se sešli u třešňové aleje lemující silnici do
sousední obce, abychom nahradili několik stromků, které se neuchytily během
suchého roku.

10.11.2018

Zorganizovali jsme sběr železného šrotu v obci.

18.11.2018

JSDHO vyrazila k oznámenému dýmu v lokalitě paintball Benešov. Při
průzkumu bylo zjištěné použití dýmovnice airsoftových nadšenců, jednalo se
tedy o planý poplach.

24.11.2018

Za pomoci nakladače UNC jsme podnikli odvoz pěkně tvarovaného
1,5tunového kamene z lesa Tužinka k vysazené lípě, který jsme tak povýšili na
pamětní kámen.

25.11.2018

Zakopáním schránky s dobovými dokumenty u vysazené lípy svobody jsme
dokončili naše poselství budoucím generacím. Opatrovníkem schránky byl
stanoven třináctiletý bedrčský rodák Tomáš Fulín, který by se měl postarat
o to, že za 25 let bude schránka zkontrolována, doplněna o aktuální události
a znovu uložena.

30.11.2018

Spolu s nejmenšími dětmi jsme ozdobili vánoční stromek a slavnostně jsme
rozsvítili světýlka.

5.12.2018

Čerti s Mikulášem se vydali postrašit děti v bedrčských staveních. Nakonec
však děti dostaly spíš sladké odměny a čerti opět odešli s prázdnou.

8.12.2018

Naše delegace navštívila výroční hasičskou schůzi v Soběhrdech.
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14.12.2018

Konala se 126. výroční schůze SDH. Velitel sboru Karel Baštář ml. přečetl
svou zprávu o činnosti sboru, okořeněnou vtipnými vsuvkami. Poté jsme
poseděli u stolů plných dobrot a u skleničky něčeho dobrého. Také jsme
promítli fotky z našich akcí z uplynulého roku.

15.12.2018

Náročný dvoudenní program měla naše delegace při návštěvě výroční schůze
v Žíňanech.

25.12.2018

Obtěžkáni vánočním
Čerčanský Chlum.

31.12.2018

O půlnoci jsme se sešli se sousedy u obecního domku, abychom si popřáli do
nového roku.
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