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Výroční zpráva SDH Sazovice za rok 2010 zde (soubor typu pdf)
30. prosince 2010 proběhl pro všechny naše členy turnaj v kuželkám v kuželně na Machové.
Nešlo ani o to, kdo vyhraje, ale spíš se pobavit a popřát si navzájem hezký nadcházející rok
2011. A to byla poslední akce v tomto roce.
20. listopadu 2010 proběhla ve spoločenském sále v Sazovicích naše výroční Valná hromada.
Naše pozvání přijali hasiči z okolních sborů a celá schůze byla zakončena výborným
pohoštěním a krátkou zábavou. Vybrané fotgrafie naleznete zde
6. listopadu 2010 ve 20:10 jsme byli povoláni do zásahu na požár skládky. Podrobnosti
nejdete v sekci zásahy našich hasičů
6. listopadu 2010 -proběhlo v našem společenském sále Setkání starostů Sborů dobrovolných
hasičů Zlínského kraje. Tuto akci pořádá Okresní sdružení hasičů za přispění Obce Sazovice.
My jsme zde zajišťovali občerstvení, ozvučení a roznos jídel.
23. října 2010 -proběhla podzimní vycházka našich dětí do přírody. Děti si tuto vycházku
užily a po návratu na ně čekalo pohoštění v podobě párků. Ve večerních hodinách pak
proběhlo v domku na Zahrázovém ukončení hasičské sezóny. Zůčastnilo se ji spoustu
mladších i starších hasičů a skvělá zábava s vydatným pohoštěním se protáhla do pozdních
nočních hodin. Fotografie doplním do naši hasičské fotogalerie
22. října 2010 -proběhl v naší obci od 15 hodin podzimní sběr železa. Za pár hodin se našim
hasičům podařilo nasbírat 2 plné vlečky železa. Všem občanům tímto děkujeme za spolupráci.
25. - 26. září 2010 -proběhl v naší obci 1. Sjezd rodáků. Náročná dvoudenní akce spojená s
oslavou patrona naší obce sv. Václava. Po oba dny byl připraven bohatý kulturní program pro
všechny občany i návštěvníky naší obce. Naše hasičská zbrojnice byla rovněž otevřená a
přístupná byla i naše klubovna. Na obou těchto místech byla připravena výstavka všeho, co se
našeho sboru týká. Spoustu fotografií naleznete v hlavní fotogalerii obce Sazovice
13. září 2010 -Naše hasičská mládež slaví úspěšnou sezónu! Celý rok se naši mladší i starší
žáci účastní šoutěží Zlínské ligy a Středomoravského poháru mládeže. Letošní sezóna byla
hodně úspěšná a děti si dovezli spoustu cen a pohárů. Jejich umění je opravdu obdivuhodné.
Podrobnosti o jejich úspěšné sezóně 2010 budou rozepsány v nejbližším vydání Sazovických
novin. Velký dík patří hlavně jejich trenérům, kterými jsou Josef Brázdil (Míškovice) a Josef
Gerža. U těchto pánů je zase obdivuhodná výdrž a trpělivost, díky které dosáhli s dětmi těchto
mimořádných úspěchů. Jejich vybrané fotografie najdete v naši hasičské fotogalerii
4. září 2010 -jsme zorganizovali brigádu na likvidaci jednoho mostku přes místní říčku
Svodnici, který byl značně poškozen při letošních povodních. Začalo se kolem 9 hodiny ráno
a pomocí zbíječky, několika krumpáčů a lopat byl poškozený most krátce po 12 hodině
naložen přivolaným jeřábem na vlečku. Poté byl odvezen na místní skládku, kde se oddělil
kovový odpad od betonu. Akce se účastnilo dost našich bratrů, a proto šla práce pěkně od
ruky. Vybrané fotografie jsou v naši hasičské fotogalerii

21. srpna 2010 -se konala hasičská soutěž starších pánů pod názvem Memoriál Libora
Kučery. Soutěže se zůčastnilo 6 sborů z okolí a všem se soutěž moc líbila. Soutěžilo se v
netradiční štafetě s překážkami a samozřejmě i v útoku podle "starého způsobu". Po
vyrovnaných výkonech si nakonec hlavní cenu -bečku piva- odnesl sbor mužů z Hostišové.
Fotografie z akce naleznete zde
Červenec 2010 -tento měsíc byl pro nás relativně klidný. Oproti červnu, který byl hodně
náročný, se v červenci nic vážného neudálo kromě drobných zásahů. Podrobnosti o nich
najdete v sekci zásahy našich hasičů. Jediné, co stojí za zmíňku, je oprava a STK na naši
Avii. Proběhla na ni celková oprava, která bylo po nedávných povodních potřeba. Provedla se
též technická kontrola. Sice tam bylo dost věcí na výměnu a na opravu a celková oprava stála
nemalé peníze, ale aspoň máme vozidlo opět plně připravené na cokoliv.
25. června 2010 -se naši hasiči účastnili prověřovacího cvičení v rámci našeho okrsku.
Operačním střediskem byl vyhlášen poplach pomocí sirény okolo 18 hodin a po té se jelo k
fiktivnímu požáru na Hostišovou. Cvičení se účastnili jednotky našeho okrsku z Mysločovic,
Sazovic, Rackové, Machové a Hostišové. Bylo potřeba dálkově přenést vodu pomocí
propojení jednotlivých stříkaček a dopravit ji na místo požáru. Toto cvičení probíhá
každoročně a zkouší tak připravenost a zásahu schopnost jednotek SDH v jednotlivých
okrscích.
25. června 2010 -proběhla na Zahrázovém v Sazovicích diskotéka, kterou jsme pořádali my
hasiči a Obec Sazovice. K vůli nízké účasti jsme však akci předčasně ukončili v nočních
hodinách. Odpolední program pro děti proběhl bez problémů. Fotografie z této akce neleznete
zde
20. června 2010 -proběhla u nás Hasičská soutěž v požárním sportu. Dopoledne soutěžily
mladší a starší žáci, odpoledne pak muži, ženy a dorostenci. I přes problémy s čerpadlem na
doplňování vody v nádrži vše dopadlo dobře. Jen počasí mohlo být lepší -bylo dost větrno a
během dne přerušovaně pršelo. Teplo taky moc nebylo, jak je v tomto měsíci obvyklé. Nějaké
fotografie naleznete v hasičské fotogalerii
19. června 2010 -jsme závodili na okresním kole soutěže v požárním sportu, které se konalo v
Hřivinově Újezdě. Závodilo se ve štafetě 4x100m s překážkamy, 100m překážek jednotlivci a
nakonec byl i požární útok. Příliš se nám ale nedařilo, protože jsme v celkovém pořadí
skončili na 14. místě. Byl to ale zajímavý spotovní zážitek a pokud se tam dostaneme i příští
rok, tak to snad bude lepší.
12. června 2010 -jsme pomáhali na Sazovickém multihudebním festivalu Tr(e)nkynaFest.
Naši, spíš mladší člonové, se ujali baru a občerstvení a jiní zase pomáhali se složitou a
výkonnou technikou. Vše se zvládlo po stránce organizační výborně. Jediné, co selhalo, bylo
počasí, protože po 21 hodině přišla bouřka s děštěm a spoustu lidí to odradilo. Mnozí však
zůstali a zhruba po hodině a půl, až už moc nepršelo, se pokračovalo a všichni se skvěle
bavili. Všechny fotky z této akce najdete zde
9. června 2010 -navštívila naší obec porota ohledně soutěže o Vesnici roku 2010, do které se
naše obec přihlásila. Naši hasiči byli samozřejmě u toho a porotě ukázali klubovnu, hasičskou
zbrojnici se vším vybavením a naši starší žáci předvedli na závěr velmi vydařený a rychlý
hasičský útok dle pravidel požárního sportu. Jsme rádi, že jsme tak mohli přispět k dobré
prezentaci naší obce před přísnou porotou. Pár fotek neleznete v naší hasičské fotogalerii

2. června 2010 -následkem vydatných dešťů se od ranních hodin postupně vylévala místní
říčka Svodnice ze svého koryta a zaplavovala vše, co ji přišlo do cesty. Mnoho našich hasičů
bylo uvolněno ze zaměstnání, aby mohli pomoct při této mimořádné události. Plnily se pytle s
pískem, kopaly se odvodňovací kanály, ale hlavně se odčerpávala voda z míst, kde bylo
potřeba. Došlo sice k zaplavení mnoha objektů a zahrad, ale díky naši pomoci a pomoci všech
občanů, se nám podařilo zabránit ještě větším škodám na majetku a vodu po poklesu hladiny
v řece postupně ze zatopených míst odčerpat. Zatopen byl i místní multifunkčí sportovní areál
s koupalištěm, který je těsně před dokončením, a dokonce došlo i k neplánovanému naplnění
bazénu zvyšující se vodní hladinou. Voda sice stoupala rychle, ale i přesto se podařilo
zabránit velkým škodám. Po poklesu hladiny se i zde voda postupně odčerpala. Velký dík
patří všem, kdo pomáhal. Nebyla to sice tak velká voda, jako v roce 1997, ale i tak ji bylo
všude moc a moc. Fotografie najdete v naši hasičské fotogalerii
8. května 2010 -se to stalo! Starý rekord v dálkové dopravě vody z roku 2001 (47km) byl
překonán na současnou délku 63,46km a náš sbor byl u toho!! Byla to nádherná víkendová
akce, které se účastnilo 7 našich člénů z SDH Sazovice a já byl mezi nima. Celkem se akce
zúčastnilo 2592 hasičů z 288 sborů z celé ČR, z toho jeden sbor ze Slovenska.
Nepopsatelných zážitků, které jsme tam prožili, bylo více než dost a proto doporučuji
navštívit stránky o rekordu, kde najdete všechny informace, fotografie, ale i videa. Zde je
odkaz: http://www.novedvory.eu/sdh-seznam-clanku/125-pokus-o-prekonani-rekordu-vdalkove-doprave-vody
24. dubna 2010 -se náš sbor zúčastnil hasičské pouti na sv. Hostýn. Célá pouť proběhla v
poklidném duchu a všihni zúčastnění si tento nevšední výlet náramě užili. Přispělo k tomu i
počasí, které bylo ten den nádherné a slunečné.
16. dubna 2010 -jsme provedli jarní sběr železa v obci. Sešlo se nás poměrně dost a tak šla
práce pěkně od ruky. Začalo se po 15 hodině a skončilo po 19 hodině. Práce to byla sice
namáhavá, ale užitečná a toho nejrůznějšího "harampádí" co se v domech najde, to by člověk
někdy opravdu nevěřil. Hlavně, že se vše zvládlo a nikdo se vážněji nezranil. Jen jeden z
bratrů hasičů (Pavel) si nešikovně skřípnul prst na ruce a byl z toho pěkně modrý nehet.
27. března 2010 -proběhlo Prověřovací cvičení JSDHO Sazovice. Uměle založený požár
uskladněného dřeva na louce za firmou MRB Sazovice se nám podařilo dostat pod kontrolu
do 20 minut od nahlášení události na linku 150. Na krajském operačním a informačním
středisku Zlínského kraje (KOPIS) o teto chystané akci věděli, tak k nám neposílali
profesionální jednotku, ale nechali zvládnutí jen na nás. I přes drobný problém s nasátím vody
z místní říčky Svodnice, jsme požár úspěšně zvládli. Vybrané fotografie z této akce naleznete
v naši hasičské fotogalerii, nebo všechny fotografie zde
20. března 2010 -proběhlo na sále Obecního úřadu Sazovice Shromáždění delegátů sborů
dobrovolných hasičů okresu Zlín. Tuto akci pořádalo Okresní sdružení hasičů Zlín za přispění
SDH Sazovice a OÚ Sazovice. Zúčastnilo se ji téměř 150 delegátů. Fotografie doplním.
13. února 2010 -jsme zorganizovali (jako již každoročně) tradiční masopustní procházku
obcí s voděním medvěda (přesněji "medvědů" -máme totiž medvědy dva, protože obec je
velká a jeden by to těžko mohl zvládnout). Vyšlo se okolo 10 hodiny od naši zbrojnice a
skončilo se před 16 hodinou. Všichni zúčastnění to zvládli bez větších problémů a po té
následovalo posezení v místním pohostinství. Vybrané fotografie z této akce naleznete v naši
hasičské fotogalerii, nebo všechny fotografie zde

9. ledna 2010 -se uskutečnil na sále OU Sazovice tradiční Hasičský ples. K tanci nám hrála
skvělá kapela Zdounečanka, která dokáže uspokojit jak starší, tak i mladší posluchače. Svým
širokým repertoárem dechové, ale i moderní rockové hudby se nám postarala o skvělou
atmosféru. Tombola byla rovněž bohatá a všichni si tento ples náramně užili. Všechny
fotografie z plesu naleznete zde

