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Události roku 2020 zaskočily úplně každého, pandemie nemoci Covid-19 změnila
nejen celý svět, ale i myšlení nás všech. Za několik měsíců se nakažlivý vir dostal z Číny až
do našeho okolí a nakonec i do naší vesnice. Život nás všech se zmenšil na rychlý nákup
základních potravin, šití roušek a sledování aktuálního vývoje epidemie v televizi. Při jarním
několikatýdenním „lockdownu“ (od 16. března omezení pohybu a zákaz akcí) byly pokyny
vlády respektovány a lidé měli obavy se minout i na pár metrů na lesní cestě. V podzimních
měsících, kdy pandemie nabrala opět na síle, vzali lidé nákazu jako součást života, kvůli
které je nutné chránit sebe i své nejbližší, ale se kterou se prostě musíme naučit fungovat.
Tento rok ukázal, jak je důležité, že se stát může opřít o armádu dobrovolníků
organizovaných pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů. Jsme pyšní, že náš sbor přispěl
svou činností a ochotou pomáhat druhým ke zmírnění následků nečekané situace. Velmi
nás těšilo, že se z několika stran k nám donesla chvála a že hasiči z Bedrče mají dobré
jméno.
V následujících řádkách popíšu události, které souvisí s bojem proti Covidu-19 a
ke kterým je těžké přiřadit konkrétní data. V polovině března začala proudit do České
republiky materiální pomoc z Číny, kdy nákladní letadla přepravovaly respirátory, ochranné
obleky, rukavice, štíty, brýle a další ochranné pomůcky určené zejména pro zdravotníky.
Distribuci po České republice zajišťovaly specializované jednotky hasičského sboru ČR,
z pardubického letiště putovaly zásilky do nedalekého centrálního skladu a odtud do
jednotlivých krajů. V budově bývalé prádelny v benešovské nemocnici byl zřízen sklad pro
středočeský kraj, odkud se pak materiál rozvážel do jednotlivých zdravotnických zařízení.
A právě pomoc s vykládáním kamionů z Pardubic byla činnost pro náš sbor. Nutno říct,
přestože jsme byli vyzýváni i několikrát do týdne v podstatě z hodiny na hodinu, že jsme to
brali jako příležitost opustit domácí izolaci a zažít nějaké společenské setkání. Některé
krabice byly polepeny i propagačními vzkazy od výrobců (např. Každá pandemie jednou
skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá.), snad pro naše pobavení či zamyšlení.
Zpětně hodnotím, že na takovou situaci nebyl stát ani kraj a vlastně nikdo vůbec
připraven. Začínali jsme skládáním krabic pěkně z ruky do ruky lidským řetězem (rouška
na roušku) na pár metrech volné plochy za vraty skladu. V začátku to byl skutečně sklad,
avšak sklad starých skříní, krabic s rentgeny, vyřazených přístrojů a dalšího nepotřebného
harampádí z celé nemocnice. Postupem času se situace zlepšovala, sklad byl vyklizen,
pro lepší manipulaci byly k dispozici palety, vidlicové vozíky (paleťáky) a nákladní vozy byly
vybaveny plošinou. Tak jsme dospěli do bodu, kdy materiální pomoci byl dostatek, případně
stát byl schopen zajistit objednávky u domácích podniků. K nejhoršímu podzimnímu stavu
jsme se teprve blížili, kdy materiálu již bylo dost, ale únava lidí a zejména zdravotnického
personálu byla zřejmá.
Další věc, kterou bych rád zmínil, je o nenápadné a neméně ušlechtilé vzájemné
pomoci a sounáležitosti. Z vládou nařízené povinnosti nosit roušky si občané museli pomoci
sami a zejména na začátku pandemie se hodila každá šikovná ruka, která uměla s šicím
strojem. Z Bedrčáků takto pomáhaly Lenka Baštářová, Alenka Fryšová a Alenka Schützová
(Cermanová) a třeba někdo další … děvčata šily roušky nejen pro hasiče, ale i pro domovy
seniorů. A když došla látka, využili jsme informační maily po obci a hned se podávalo starší
povlečení přes plot, aby ještě posloužilo.
V průběhu dubna jsme se spolu s SDH Úročnice zhostili dalšího úkolu. Město
Benešov zajistilo dezinfekci AntiCovid do každé domácnosti v Benešově, jednalo se tedy
o rozvoz cca 7500 lahví s jedním litrem stočené tekutiny. Z městského úřadu jsme obdrželi
listiny s adresami a počty bytových jednotek, s kolegy jsme si rozdělili rajóny a pustili jsme
se do mačkání zvonků a roznášení lahví. Za den jsme stihli rozdat řádově stovky lahví,
z čehož je jasné, že akce zabrala několik volných podvečerů po návratu z práce nebo v rámci
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„homeoffice“ (což byl pro některé nový neznámý režim). Reakce lidí byla velmi pozitivní,
stejně tak ohlasy na sociálních sítích. Pro nás za jarního počasí to byla zase dobrá
příležitost, jak se dostat legálně na čerstvý vzduch kromě cesty do nebo z práce.
Odměna pro nás byl nejen dobrý pocit a soudek piva Ferdinand od městského
úřadu, ale i pozvánka do spanilé jízdy po benešovských ulicích, kdy lidé měli možnost
zatleskat z oken či balkónů a vlastně poděkovat zdravotníkům a hasičům za činnost v boji
proti pandemii.
Celá situace kolem Covidu-19 měla i za následek zrušení několika tradičních akcí, ať
už to byl úklid odpadků podél silnic, výroční schůze nebo omezení pravidelných pátečních
večerů v domku. Dotklo se to také naší hlavní společenské události, Zlaté husy bedrčské,
tam se však povedlo najít náhradní řešení. A také malá perlička ze života v obci - po několik
pátků zajížděla do ulice za hasičskou zbrojnicí do Bedrče pojízdná prodejna se sortimentem
potravin, kterému dominovaly uzené sýry a voňavé klobásky. Pak však obchodník ohlásil
poruchu vozidla a po zrušení omezení v kamenných obchodech se již vozítko nevrátilo.
Náš sbor eviduje 69 členů, z toho je 34 žen a 35 mužů.
V rámci zásahové jednotky obce (JSDHO) je aktivních 13 členů. Za rok jsme byli povoláni
k 26 zásahům. Počet našich zásahů se každým rokem navyšuje s tím, jak se nám daří
doplňovat vybavení. Proto nově věnuji v kronice samostatný prostor ostatním událostem
v obci a na závěr uvedu souhrn zásahů jednotky.

Události SDH a v obci
1.2.2020

Okolí požární nádrže pěkně prokouklo po brigádě, při které jsme prořezali
stromy a náletové křoviny.

22.2.2020

Naše jednotka rozšířila svoji činnost jako požární hlídka při rizikových
sportovních utkáních. Při okresním derby v ledním hokeji Benešov – Vlašim
ještě za plné účasti diváků před dobou Covidu-19 jsme pečlivě sledovali nejen
puk na hokejkách, ale i případné nebezpečí požáru na zimním stadionu.

8.3.2020

Obnovení tradice mezinárodního dne žen (MDŽ) v Bedrči znamenalo vybrat
mezi našimi chlapy odolné jedince, kteří zvládnou roznést květiny ženám
do jednotlivých stavení, udržet společenskou konverzaci, ochutnat množství
nabízených dobrot a vypít několik kapek ostřejších tekutin.

5.4.2020

V polovině března začaly platit četná omezení v normálním životě kvůli
pandemii nemoci Covid-19. Při vykládání materiálu v benešovské nemocnici
jsme se však přes roušky shodli, že i letos je třeba vybrat májku. A tak smrk
ztepilý padl i letos.

30.4.2020

Od prvního května přestala platit nejpřísnější omezení, hlad lidí po společném
setkání však zachoval tradici stavění máje a pálení čarodějnic. Akce se
odehrála však v respektu, s rozestupy a s vědomím, že nejlepší prevencí je
pobyt na čerstvém vzduchu.

16.5.2020

Proběhla velké jarní brigáda. Účast Bedrčáků byla hojná a povedlo se
zvládnout neuvěřitelný kus práce. Posekali jsme trávu, posbírali jsme odpadky
podél hlavní silnice a natřeli jsme zábradlí podél chodníků navazujících na
most.

5. a 6.6.
2020

Objednaný kominík provedl pečlivé kontroly i čištění komínů a vystavil
majitelům předepsaná potvrzení.
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7.6.2020

Na hřiště kolem obecního domku se nahrnuli kluci a holky, aby si zařádili při
dětském dnu. Na programu byly soutěže i mlsání. Poděkování za organizaci
patří již po několik roků zejména Marušce a Alence Fryšovým, které mají
nevyčerpatelné množství nápadů na soutěže, ale i na různé dílničky a tvoření
pro děti.

27.6.2020

Proběhla velká brigáda na sekání trávy a úklid obce.

5.7.2020

Na hřišti jsme se sešli k příjemnému posezení, abychom přivítali prázdniny.

14.8.2020

V podvečer se do okolí přihnala nečekaně silná bouřka. Z polí se do Bedrče
valily proudy kalné vody, ucpal se vtok do propustku u čp. 21 a na silnici se
vytvořila laguna, kterou auta sotva mohla projet. Naše jednotka se pustila do
práce, kanál jsme vyčistili a poté jsme pomocí „Medvěda“ (CAS Mercedes)
spláchli bahno usazené na místních komunikacích.

22.8.2020

Červeně zakroužkované datum v našem kalendáři doplněné popiskem „Zlatá
husa bedrčská“. Letos kvůli epidemii nad akcí dlouhé měsíce visel velký
otazník, v průběhu několika schůzí jsme řešili, zda akci uspořádat či nikoli.
Nutno přiznat, že názory byly protichůdné, podobné akce v okolí byly rušené
jedna po druhé. Vše také souviselo i s tím, že spousta věcí je třeba zařídit
dostatečně předem - objednat husy, pivo, mobilní toalety, domluvit kapely,
zvuk, pódium a další.
Pro uspořádání akce však nebyla většinová podpora, což s odstupem několika
měsíců hodnotíme jako správné rozhodnutí. Tradice akce nás zavazovala,
a tak jsme se pustili do vytvoření alternativy, jak husy dostat na pekáč a na
vidličky jedlíků. Na sociálních sítích a šeptandou po okolí jsme vypustili do
světa akci „Zachraňme husy“. Milovníkům husích pečínek jsme tak nabídli
varianty v podobách husy mražené, ale i pečené, se zelím, knedlíkem a
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výpekem, a to dokonce i s dovozem do 15 kilometrů od Bedrče ve vší parádě
uniformovanými hasiči až přede dveře domácnosti. Každému podle libosti.
Pro nás to také znamenalo návrat ke kořenům akce, kdy jsme si společně
v Bedrči vychutnali v klidu a pohodě dobrý oběd společně se sousedy.

František Škvor a Karel Bambas předávají soupravu „Zlatá husa bedrčská“.
29.8.2020

Přijali jsme pozvání hejtmanky středočeského kraje Jaroslavy Jermanové
na oficiální předání ocenění za činnost dobrovolných hasičů při pandemii.
Na setkání několika sborů z okolí na útvaru v Benešově dorazila také
ministryně financí paní Alena Schillerová, obě dámy nechali politiku stranou a
příjemně jsme si v rámci menšího rautu popovídali. Dostali jsme se i
k tématům, co by pomohlo dobrovolným hasičům, jedním z námětů diskuze
byly příspěvky na získání řidičských průkazů na nákladní vozidla. Domů jsme
si odvezli medaili Za mimořádné skutky a významné zásluhy, Pamětní list za
nasazení a pomoc v době nouzového stavu při pandemii a poukaz na soudek
piva Ferdinand.
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Setkání se za všechny členy sboru zúčastnili Jaroslav Fryš, Petr Kubánek, Pavel Kovář,
Maruška Fryšová, František Škvor a Jiří Fulín.
30.8.2020

Dopoledne jsme zvládli brigádu na úklid a sekání v obci a odpoledne jsme
poseděli na hřišti u domku při loučení s prázdninami.

5.9.2020

Naše jednotka vyrazila jistit fotbalové fanoušky
SK Benešov a rezervního týmu Sparta Praha.

12.9.2020

O týden později jsme si požární hlídku zopakovali na hokejovém utkání HC Lvi
Benešov – Rytíři Vlašim. Vše proběhlo v poklidu vlivem opatření s malým
počtem diváků a komorní atmosférou.

27.9.2020

Původní sobotní termín na posvícení nám zhatilo počasí (vytrvalý hustý déšť a
nižší teplota), a tak ráno jsme po krátké poradě včetně mistra grilu Miloše
Hauzara učinili rychlé rozhodnutí o přesunu na neděli. Svou váhu mělo i
omezení počtu lidí ve vnitřních prostorech.
Předpověď počasí nezklamala a nic nám nezabránilo na čerstvém vzduchu si
vychutnat šťavnaté selátko a dvě krůty, koláčky, kávu, pivo, víno a příjemně
posedět se sousedy.

Září 2020

Myšlenka pořídit si vlastní historický prapor vznikla před několika lety ještě za
bývalého vedení sboru, kdy na výroční valné hromadě se vedla dlouhá diskuze
za přispění postřehů kolegů z Petroupimi, kteří byli zrovna v procesu
pořizování. Pro výbor zvolený na konci roku 2019 bylo pořízení praporu jednou
z priorit na nové funkční období s tím, že jako vhodný termín pro představení
praporu se jeví oslavy 130 let založení sboru v roce 2022. Náhoda tomu chtěla
a hned na začátku roku 2020, konkrétně 22. 1. 2020 přišla z Okresního
sdružení dobrovolných hasičů (OSH) výzva k získání finanční podpory na

při

rizikovém

zápase
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pořízení historického vyšívaného praporu na sametu. Bohužel i přes naši
rychlost v přihlášení o tuto podporu nebyl náš sbor vybrán, zájemců bylo více
a nešlo uspokojit všechny. Nebyl však všem dnům konec, vzhledem
k pandemii Covidu-19 došlo k mnohým změnám a velké množství hasičských
akcí se neuskutečnilo. Paní starostka OSH Benešov paní Dana Vilímková nás
tedy opětovně oslovila, konkrétně 12. 5. 2020, zda to s praporem myslíme
vážně. Covid sice všechno zrušil, ale v rozpočtu OSH peníze nechal, čímž nám
umožnil spustit akci PRAPOR. Nebyla to cesta jednoduchá, ale když je vůle, je
i cesta.
Paní starostka rychle doporučila paní Rokytenskou z Černožic v Královéhradeckém kraji a domluvila s ní první schůzku na 25. 9. 2020. Tím byl
vytvořen dostatečný prostor pro naše nápady, jak vlastně chceme, aby prapor
vypadal. Na výborové schůzi dne 23. 6. 2020 bylo všem členům výboru dáno
za úkol, aby na následující schůzi přišel každý s nějakou svou vizí či návrhem.
A tak se dne 13. 7. 2020 z prvních myšlenek začala rodit naše představa. Náš
velitel Karel Baštář má doma moc šikovné sestry, kterým narozdíl od nás
malování a vůbec přetvoření věcí z hlavy na papír nedělá žádný problém.
Hanka Baštářová se toho báječně zhostila a náš první nástřel podoby praporu
byl celkem brzy na světě. Vycházeli jsme z předlohy hasičského znaku - státní
znak jsme chtěli nahradit znakem, který by zobrazoval některý
z charakteristických prvků Bedrče. Jako vítězný návrh jsme vybrali zobrazení
mostu doplněné o šternberskou hvězdu ze znaku města Benešov. Na druhou
stranu praporu pak bude nitku po nitce vyšita podobizna svatého Václava jako
patrona Země české.
Na dalších schůzích (6. 9. 2020 a 24.9. 2020) byly doladěny detaily, Karel
Bambas a Petr Kubánek zapracovali na digitalizaci znaku.

Hned 25. 9. 2020 jsme se vydali s paní starostkou k paní Rokytenské s jasnou
představou. Ta slíbila, že na praporu začne pracovat na přelomu roku 20/21.
Zpracování nakonec trvalo trochu déle, než byl původní plán, ale nás nic v
tomto směru nelimitovalo, čas byl na naší straně, do oslav 130. výročí bylo
ještě daleko. Nakonec se podařilo v rychlosti a bez fanfár ukázat prapor na
oslavě 130 let (v následujícím roce 2021) od postavení hasičské zbrojnice
s příslibem, že na oslavách založení sboru bude představen a pokřtěn.
Nutno zmínit celkovou pořizovací cenu, která včetně žerdi a hlavice s tajnou
schránkou byla 53 000,- Kč (tedy asi 1,5násobek průměrného měsíčního
platu). Finanční podpora ze strany OSH Benešov byla 30 000,-Kč. Děkujeme
všem, kteří se na tvorbě tohoto historického praporu podíleli.
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Návrh druhé strany našeho praporu.
24.10.2020

Dohromady s přáteli ze Žíňan a Žíňánek jsme pokročili v našem společném
projektu rozcestníků z minulého roku. Připravili jsme díry, beton a akátové
kmeny, teď už jen osadit plechové směrové cedule.

1.11.2020

Pro naše nejmenší Bedrčáky jsme uspořádali lampionový průvod. Příjemná
atmosféra děti i rodiče nadchla, a tak by se akce mohla stát pravidelnou
součástí kalendáře.

7.11.2020

Spolu se sousedy z Petroupimi jsme dosázeli mladé třešně podél silnice jako
náhradu za ty, které se neuchytily. To jsme zmákli rychle a mohli jsme ještě
vypomoci při výsadbě stromků podél nové cesty pro pěší ze Soběhrd do
Petroupimi.

15.11.2020

V rámci železné neděle se nám povedlo naplnit dva nízké kontejnery starými
pečlivě nastřádanými kovovými poklady a získat tak příspěvek do naší
pokladny.

28.11.2020

Bedrč rozzářil poctivě nasvícený vánoční stromeček. Radost dětem udělala
výroba ozdobiček a svíček ze včelího vosku, dospělé zahřálo svařené víno.

5.12.2020

Návštěva čertů z pekla s Mikulášem musí dorazit do Bedrče za jakékoli
situace. Hodným i zlobivým dětem za básničku rozdali nadílku a zase zmizeli,
odkud přišli.

10.12.2020

Vypravili jsme se do Prahy Braníka do prodejny firmy Požární bezpečnost,
abychom si vyzkoušeli správné velikosti nových vycházkových i pracovních
uniforem.

11.12.2020

Termín vyhrazený pro 128. výroční schůzi SDH. Bohužel kvůli zhoršené
epidemiologické situaci jsme byli nuceni schůzi neuspořádat a přesunout na
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zatím blíže neurčený den v příštím roce. Podle kronik se schůze nekonala
naposledy za druhé světové války. Zpráva starosty sboru byla však řádně
sepsána a rozšířili jsme ji alespoň elektronickou formou mezi naše členy.

Závěrem bych zde rád uvedl ještě peněžní dary, které byly v tomto roce poskytnuty
potřebným z prostředků SDH Bedrč. První dar byl pro benešovskou nemocnici, kdy jsme
zakoupili vitamíny v hodnotě 10000 Kč pro zdravotnický personál, aby lépe zvládal náročné
směny během pandemické situace.
Druhým příspěvkem byla částka 5000 Kč pro rodinu Šimáčkovu z Ostředka, kteří jsou členy
tamního SDH. V listopadu zničil jejich mobilheim požár a dostali se tak do tíživé životní
situace.

Zásahy JSDHO
10.1.2020

Požár – polní porost, tráva, Benešov Vlašimská 2163 (směrem na Vlašim)

5.2.2020

Odstranění stromu, Benešov, od Konopiště směrem na Želetinku

10.2.2020

Větrná výstraha, 3 zásahy:
Odstranění stromu – u silnice do Týnce u Bukové Lhoty, výpomoc SDH
Úročnice
Odstranění stromu – Mariánovice
Uvolněná strešní krytina – panelový dům Benešov, Hráského, Na Bezděkově

4.3.2020

Požár nízké budovy, Benešov, Vlašimská, 236

10.3.2020

Spuštěný hlásič požáru, Benešov, Vnoučkova 1699, obchodní dům Hvězda

6.5.2020

Požár, zakouřený sklep, Benešov, Jiřího horáka 1697

8.6.2020

Požár automobilu, Benešov, silnice I/3 u benzínky na Červených Vrškách

17.6.2020

Požár trafostanice, Benešov, Pražská 1687

7.7.2020

Technická pomoc – čerpání vody, zapůjčení čerpadla pro budovu základní
školy

16.7.2020

Požár automobilu, Benešov, Černoleská

14.8.2020

Technická pomoc, Bedrč, voda na silnici 110

15.8.2020

Technická pomoc, Benešov, nemocnice, pomoc se znovu postavením stanu po
silném větru

21.8.2020

Požár, zakouřená ventilační šachta, Benešov, Tyršova 189

28.8.2020

Požár, Benešov, za hřbitovem – vzhledem k jinému výjezdu benešovské
profesionální jednotky jsme dorazili k našemu překvapení na místo jako první,
na místě jsme uhasili nahlášený oheň za hřbitovní zdí, který založil nějaký
poberta, aby vypálil kabely a se ziskem se vydal do sběrny. Připsali jsme si tak
první samostatný zásah u požáru.

22.9.2020

Požár trávy, Buková Lhota

16.10.2020

Požár, začínající požár odstavených vagónů, Benešov, nádraží
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26.10.2020

Požár, skládka Votice – druhý den po ohlášení požáru jsme byli povoláni
k časově náročnému zásahu při požáru skládky, na místě se vystřídalo velké
množství jednotek při rozebírání materiálu skládky bagry a postupném hašení
v dýchací přístrojích

6.12.2020

Odstranění stromu, Benešov, nemocnice u vrátnice

15.12.2020

Požár popelnice, Benešov, Malé náměstí

24.12.2020

Požár vánočního stromku v rodinném domě, Dlouhé Pole 4

