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Rok 2019 byl pro náš sbor poměrně významný, zejména co se týká vybavení naší
jednotky. Do našeho vozového parku se povedlo zakoupit cisternovou stříkačku Mercedes
Unimog a tak jsme se stali hasiči v pravém slova smyslu, neboť jsme schopni si dovézt na
místo zásahu 3 kubíky vody. Rok 2019 byl také rokem volebním a na prosincové schůzi
došlo k obměně výboru a změně starosty, po Martinovi Gobym převzal žezlo Pavel Kovář ml.
Stejně jako v předchozích letech se členové sboru starali o vzhled Bedrče při velkých i
menších brigádách a také společenské akce nevymizely z našeho programu.
Náš sbor čítá 69 členů, z toho je 34 žen a 35 mužů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO Bedrč) se skládá z 16 členů. V roce 2019
jsme byli operačním střediskem vyžádáni k 19 zásahům.
9.1.2019

Jednotka byla povolána k prvnímu letošnímu výjezdu na požár trafostanice
do Benešova. Pracovní povinnosti členů jednotky však zapříčinily, že se
nevyjelo.

27.1.2019

Naši velitelé Pavel Kovář a Karel Baštář představili v obecním domku členské
základně myšlenku pořízení nového vozidla. K té nás přivedl zvyšující se počet
výjezdů jednotky k požáru, přestože nemáme k dispozici auto s nádrží
na vodu. Po pátrání v inzerátech na internetu byl vybrán Mercedes Unimog
v bazaru s hasičskými vozidly v polském městě Myslenice. Vůz taktéž splňoval
i požadavky na průchodnost terénem. Cesta od záměru k realizaci, financování
a zapsání vozidla do systému integrovaných záchranných složek (IZS) však
zabrala celý rok.

3.2.2019

Další výjezd jednotky - v benešovském sídlišti ohrožovala chodce větev pod
náporem těžkého sněhu. Cestou zpátky v zatáčkách pod Špitálskou roklí před
Bedrčí jsme ještě asistovali u čerstvé nehody osobního automobilu.

22.3.2019

Vybraní členové JSDHO prošli školením nositelů dýchací techniky. Na
požárním polygonu u Příbrami si prošli fyzicky náročným testem
v podmínkách simulovaného zásahu.

31.3.2019

Vybaveni motorovou pilou jsme podnikli výpravu do okolních lesů, abychom
vybrali rovný smrk velkosti tak akorát, který bude zkrášlen do podoby májky.

2.4.2019

Hromadně jsme vyrazili za kulturou na divadelní představení „Začínáme
končit“ do benešovského kulturního domu.

6.4.2019

V rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme přispěli k hromadě
nasbíraných odpaků. Na starost jsme měli tak jako v předchozích letech úsek
silnice z Bedrče do Soběhrd.

6.4.2019

Naši velitelé se zúčastnili pravidelného školení.

18.4.2019

JSDHO byla vyzvána k výjezdu do Tyršovy ulice v Benešově, kde došlo
k požáru na balkonu jednoho z domů.

4.5.2019

V benešovských kasárnách byla ohlášen požár štěpky. Po příjezdu naší
jednotky na místo zásahu nebylo třeba, jednalo se o planý poplach.

22.4.2019

Malí koledníci se vypravili s pomlázkou od jednoho bedrčského stavení
k druhému, aby naplnili své košíky vajíčky, perníčky a sladkostmi.

30.4.2019

Postavená vatra, vycpaná čarodějnice, vykopaná díra na májku, koupené buřty
a pivo. Vše bylo připraveno k podvečernímu postavení májky, které jsme i letos
zvládli s přehledem. Naše delegace podnikla i noční návštěvu sousedů
v Žíňanech, ale i tak jsme měli naši májku pečlivě pod dohledem až do rána.
Proběhla velká brigáda na sekání trávy a úklid obce.

11.5.2019
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11.5.2019

Během předchozích měsíců se podařilo projednat financování hasičského
zásahového vozidla Mercedes Unimog se zřizovatelem JSDHO (město Benešov).
Vidina pořízení automobilu znamenalo také vyřešit otázku, jak ho dostat do
hasičské zbrojnice. V každém případě bylo jasné, že stávající rozměry jsou
nevyhovující. Po pečlivých rozvahách, kdy se objevila i myšlenka do
budoucnosti o výstavbě nové hasičské zbrojnice, jsme tento den začali práce
na zvýšení stropu a vjezdových vrat. V průběhu následujících měsíců jsme se
scházeli na nepravidelných brigádách a společně jsme pracovali na přeměně
hasičárny. Svépomoc jsme zvolili i proto, že jsme schopni přiložit ruce k dílu a
nejen žádat o příspěvek z městského rozpočtu.
Tento den jsme začali s odstraňováním sádrokartonů ze stropu, tak abychom
odhalili skutečný stav střešní vazby a popřemýšleli o dalším postupu
stavebních prací.

15.5.2019

JSDHO vyrazila do Benešova na sídliště Spořilov, kde došlo k požáru lednice
od svíčky, která měla pomoci odmrazení.

20.5.2019

JSDHO v rámci zásahu v Jiráskově ulici v Benešově pročistila ucpanou
dešťovou kanalizační vpusť.

1.6.2019

Den velké výpravy bedrčských hasičů za hranice všedních dní. Již definitivně
v našem vlastnictví Mercedes Unimog spolykal první řádnou porci kilometrů
cestou z Polska. Tamní prodejce se ukázal nejen jako poctivý obchodník, ale i
sympatický chlapík, kdy upřednostnil náš sbor před zájemci o vozidlo z daleké
Argentiny.
Hned následující den jsme zajeli s „medvědem“ k hasičárně, abychom poměřili
jeho rozměry s velikostí stávajících vrat a stanovili tak další postup při
rekonstrukci hasičské zbrojnice.

9.6.2019

Bedrčské děti se při dětském dni vyřádily při soutěžích, za které dostaly
drobné odměny a dobroty.
Tento den bylo provedeno zkušební zaparkování Mercedesu v naší hasičské
zbrojnici, byť za velmi provizorních podmínek staveniště.

18.6.2019

JSDHO byla vyžádána ke hlášenému požáru v ulici Na Bezděkově.

19.6.2019

Hned následující den JSDHO dorazila k požáru střechy v benešovském
pivovaru. Oheň už měli pod kontrolou benešovští profesionální hasiči.

5.7.2019

Školní prázdniny začaly, což je důvodem radosti nejen dětí. Společně jsme se
pobavili na sousedském setkání u obecního domku. Z pohodového posezení
jsme byli vyrušeni poplachem, a tak se hned jelo pod majáky k zahrádkářské
kolonii do Pomněnic, kde se při pálení klestí rozhořel oheň natolik, že
panovala obava o jeho nekontrolované rozšíření.

6.7.2019

Posekali jsme trávu a poklidili po Bedrči při větší brigádě.

24.7.2019

Naše jednotka byla vyzvána operačním střediskem k výjezdu k železniční trati
Benešov – Bystřice, kde došlo k nenahlášenému pálení u demolovaného
strážního domku u Mariánovic.

27.7.2019

Další výzva k výjezdu pro JSDHO k požáru porostu v Benešově. Tentokrát
jsme kvůli pracovním povinnostem nevyjeli.

17.8.2019

Tradičně týden před „husou“ jsme se sešli, abychom posekali trávu a zvelebili
naši vísku.
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24.8.2019

Před akcí Zlatá husa bedrčská se stavebníkům povedlo dokončit významnou
investiční akci v rámci obce, a to chodník a gabionovou zeď podél silnice
II/110 od sjezdu do obce ke staré hospodě (č.p. 20).
Inovací pro sedmnáctý ročník bylo zavedení vratných kelímků na pivo (za
zálohu 50 Kč) s potiskem našeho loga. Pro nás to byla na jednu stranu úleva
v množství plastového odpadu v souladu s celosvětovým trendem, na druhou
stranu jsme se museli vypořádat s mytím kelímků a se způsobem zálohování.
Celkově toto rozhodnutí bereme pozitivně, a to i po ekonomické stránce. Pro
akci jsme objednali 1250 kelímků, do oběhu jsme jich dali 750 a zpět se nám
vrátilo cca 340 kusů. Zřejmě si spousta návštěvníků nechala kelímek jako
suvenýr.
Vše tak bylo připraveno na nápor návštěvníků, i přes drobnou páteční
nehodu, kdy při zkušebním letu došlo k havárii letadla s bonbóny, ale
v sobotu již bylo letadélko i jeho pilot pan Sýkora z Mrače opět ve formě a děti
nepřišly o radost z bonbónové nadílky z nebe.
Mezi soutěžící bylo rozděleno 24 řádně dorostlých husí, z motorestu Naháč
jsme objednali dalších 114 husích pečínek. Pípami pak proteklo přes 3500
kácovských piv.
O hudební produkci se starala tradičně Vranovanka, následovaná kapelou
Z hecu a večer vystoupila skupina Galaxie.
Odpoledne nechyběly zábavné soutěže pro nejmenší a zábavné sportovní
disciplíny pro dospělé. A i tentokrát se házelo několikakilogramovým husím
stehna ze železa do dálky.

1.9.2019

Před začátkem školního roku jsme se u ohýnku a opečených buřtů rozloučili
s prázdninami.
Dalším krokem ve schvalovacím procesu vozidla Mercedes Unimog byla
návštěva v Technickém ústavu požární ochrany v Praze Modřanech, kde
proběhlo ověření výkonu čerpadla 1500 litrů/minutu a objemu nádrže 3000

10.9.2019
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litrů.
11.9.2019

Výjezd JSDHO do ulice Na Pazderně, zásah byl nakonec vyhodnocen jako
nenahlášené pálení.

25.9.2019

Další výjezd JSDHO k nenahlášenému pálení, tentokrát u motelu v Konopišti.

26.9.2019

Tentokrát k ostrému zásahu vyjela JSDHO do Benešova do ulice K. H.
Borovského k požáru rodinného domu. Shodou okolností domek obýval děda
členů našeho SDH, a tak byl zásah o to náročnější. Zasahovali jsme
v dýchacích přístrojích při rozebírání doutnajících částí domu a také jsme
vyklízeli velké množství nahromaděných věcí, které bránily hašení.

28.9.2019

Nastala chvíle oddechu a posezení u dobrého jídla a pití. Svoje nádobíčko
rozbalil grilmistr Miloš Hauzar. Zatopili jsme pod prasátkem, jehňátkem a
krůtou a kochali se, jak se nad uhlíky pěkně otáčí a dostávají křupavou kůži.
Kolem poledního nastala slavnostní chvíle, kdy jsme oficiálně představili
všechnu naši techniku, včetně Mercedesu Unimog. Následně došlo
ke slavnostnímu křtu a to šampaňským z rukou místostarosty Benešova ing.
Romana Tichovského. Tento den jsme také v hasičárně zaklopili poslední
desku na stropě, za kterou byl uložen vzkaz příštím generacím.
Veteránské vozidlo Tatra „Kačena“ samozřejmě ponecháváme v majetku
našeho sboru a bude o ni jistě dobře postaráno, neboť našla svoje místo
v Retro-auto-muzeu ve Strnadicích nedaleko Maršovic.
Na následujících fotkách je zdokumentován průběh rekonstrukce požární
zbrojnice.
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12.10.2019

Zúčastnili jsme se cvičení jednotek integrovaného záchranného systému (IZS),
Letos cvičení neprobíhalo v Přestavlkách, ale hlavním místem bylo parkoviště
v nemocnici u stanoviště rychlé záchranné služby. Osvěžili jsme si základy
první pomoci, třídění zraněných při hromadné nehodě a asistovali jsme
policejnímu zásahu na stanovišti v Bukové Lhotě. Na cvičení jsme vyslali P.
Kováře, K. Baštáře, F. Škvora, J. Fulína, J. Fryše.
Také jsme poskytli zázemí v podobě stanů a setů lavic se stoly.

18.10.2019

Výjezd JSDHO – planý poplach Čechova ulice v Benešově.

25.10.2019

Výjezd JSDHO – požár rohože od odhozené cigarety v ulici Jiřího Horáka.

28.10.2019

Přijali jsme pozvání od sousedů ze Žíňan na setkání u prvního výročí vysazení
jejich lip republiky. Na křižovatce polních cest mezi Žíňany a Žíňánky
nedaleko Benešovského potoka osadili lavičky a připravili kotlík se svařeným
vínem a drobné občerstvení. Nechtěli jsme přijít s prázdnou a jako dar jsme
přinesli směrovou tabulku „Do Bedrče 3857 kroků u potoka proti proudu“ a
na místě ji osadili. Původně recesistická myšlenka sousedského popíchnutí
však dostala podobu symbolického místa sousedského setkávání a vznikl
plán, že na místě vyroste poctivý rozcestník i s tabulkami směr Žíňany a
Žíňánky.
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31.10.2019

Výjezd JSDHO – požár chatky v ulici K Tužince, zasahovali jsme u požáru
s dýchacími přístroji.

2.11.2019

Třešňová alej podél silnice směr Petroupim vyžaduje stálou péči, a i letos jsme
společně dosázeli několik kusů jako náhradu za uschlé stromky.
V tento den byla namontována a zprovozněna klimatizační jednotka v naší
hasičské zbrojnici, aby bylo zajištěno temperování prostoru a nedošlo tak
k zamrznutí vody ve vozidle Mercedes Unimog.

9.11.2019

Při brigádě jsme připravili naši obec na zimní měsíce.

30.11.2019

Za oběť Bedrčákům padlo jedno dobře vykrmené prasátko. Při obecní zabijačce
jsme si pochutnali na ovárku, jitrnicích, jelítkách, prdelačce i dalších
dobrotách a navíc jsme poctivě naplnili obecní mrazák, abychom pak zásoby
vytáhli při obecních brigádách.
Také jsme ozdobili vánoční smrček a po setmění jsme za radosti dětí rozsvítili
světýlka.

5.12.2019

Mikuláš a jeho čertovská družina provětrali malým Bedrčáků jejich pokojíčky.
Nevíme, jak je to možné, ale i letos odešli pekelníci s prázdnou.

7.12.2018

Naše delegace navštívila výroční hasičskou schůzi v Soběhrdech.

13.12.2019

V tradičním termínu proběhla 127. výroční schůze SDH. Letos kromě
obvyklého programu, tedy zprávy velitele o činnosti sboru a krátkého slova
pozvaných hostů, byly na pořadu volby nového výboru.
Pro následujících 5 let bude složení výboru následující:
•
Pavel Kovář ml. – starosta
•
Karel Baštář ml. – velitel
•
Karel Bambas – jednatel
•
František Škvor ml. – strojník
•
Milada Žížalová – hospodář
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•
Jiří Fulín – kronikář
•
Jiří Fojtů – preventista
•
Alena Fryšová – člen revizní komise
•
Petr Kubánek – člen revizní komise
•
Alena Fulínová – člen revizní komise
Děkujeme Martinu Gobyovi a Vladimíru Zdeňkovi za jejich činnost ve výboru
v uplynulém období.
14.12.2019

Rádi jsme přijali pozvání a vyslali delegaci k sousedům do Žíňan na jejich
výroční schůzi SDH. S brzkým návratem z jejich údolí nelze úplně počítat, ale
máme ve svých řadách odolné jedince, kteří náročný úkol dokážou splnit.

25.12.2019

Vánoční kilečka jsme vyrazili rozhýbat na tradiční pochod na Čerčanský
Chlum.

29.12.2019

Mladým bedrčským hasičům jsme zpestřili volno na bowlingu v Benešově.

31.12.2019

O půlnoci ozářil bedrčskou oblohu krátký ohňostroj a společně jsme si popřáli
do nového roku.

