AKTUALITY Z DĚNÍ VE SBORU V ROCE 2011
seřazeny chronologicky v opačném pořadí:
No, a to je za rok 2011 vše a těším se na rok 2012. Copak nám asi přinese...?
Poslední akcí tohoto roku byl tradiční turnaj v kuželkách, který se letos konal 30.
prosince na Machové. Je to výborná akce, která probíhá každý rok mezi svátkama a
všichni členové si ji náramně užijí.
3. prosince 2011 v 17 hodin proběhlo v salónku na koupališti školení naší zásahové jednotky
JPO V. Naše jednotka má 9 členů, kteří jsou připravení 24 hodin deně zasáhnout v případě
potřeby. Jmenný seznam a funkce jednotlivých členů naleznete zde. Školení se zůčastnilo 7
členů. 2 se řádně omluvili kvůli zaměstnání. Budou proškoleni dodatečně. Bylo to velmi
poučně zvláště pro nové členy naši jednotky.
19. listopadu 2011 se konala na sále OÚ výroční Valná hromada našeho sboru. Vše začalo v
16 hodin a účastnilo se ji i spousta zástupců z okolních sborů. Dokonce si nás přišla natočit i
televize RTA Zlín. Prošla se naše činnost za uplynulí rok, ocenilo se několik našich členů za
obětavou činnost a přijímali se i nový členové. Celá akce tak proběhla bez problémů.
5. listopadu 2011 se konalo na sále OU Shromáţdění starostů SDH Zlínského kraje. Schůze
začala v 9 hodin a dostavilo se téměř 150 delegátů z celého kraje. Po ukončení, coţ bylo
okolo 12 hodin, si všichni pochutnali na výborném obědě a pak se rozjeli ke svým domovům.
Náš sbor společně s obcí Sazovice zajišťoval tolik potřebné zázemí tak, aby vše proběhlo
hladce.
29. října 2011 jsme společně s obcí zorganizovali podzimní vycházku dětí do přirody.
Odcházelo se v 10,30h od hasičské zbrojnice a zpět se všichni vrátili okolo 15 hodiny.
Následovala drakiáda na výletišti Zahrázovo o pěkné ceny a nechybělo ani pohoštění. Po
skončení se večer na stejném místě konalo ukončení sezony našich členů s pohoštěním a
pěknou hudbou. Všem zúčastněným -malým i velkým- se tento den moc líbil.
28. října 2011se v naší obci konal lampiónový průvod. Vše začalo 17,30h před místní školou,
kde naši členové v uniformách poloţili za zvuku státní hymny věnec na pomník TGM. Poté
následoval průvod obcí zakončený na výletišti Zahrázovo, kde byl nachystán ohňostroj.
Potom se všichni účastníci přesunuli před budovu OÚ, kde bylo připraveno pohoštění v
podobě párků, čaje a svařeného vína.
14. října 2011 jsme provedli podzimní sběr ţeleza v naší obci. Traktor s vlečkou vyrazil v 15
hodin a něco po 17 hodině bylo hotovo. Šrotu sice nebylo tolik, co na jaře, ale i přesto
děkujeme všem občanům, kteří přispěli. Získané peníze budou pouţity na naši další činnost.
28. září 2011 proběhla v naší obci oslava patrona naší obce Svatého Václava. Hudební
gratulace všem Václavům v obci proběhly za doprovodu Zdounečanky od ranních hodin.
Průvod pak vyšel od firmy MRB v 9,30. Do kroku nám hrála právě Zdounečanka a po krátké
zastávce u naší kaple, kde byl poloţen věnec, se pokračovalo na Zahrázovo, kde jiţ byla
spousta lidí v očekávání na mši svatou pod širým nebem. Celý program proběhl dle plánu,
počasí bylo úţasné, jen nás trochu zlobila zvuková technika. Po skončení mše bylo pro
účinkující a uniformavané připraveno občerstvení na sále OÚ. Všem zúčastněným tak
jménem Sboru dobrobvolných hasičů děkujeme. Fotografie z této akce najdete zde

28. srpna 2011 od 9.00 hodin se u nás konala hasičská soutěţ v poţárním sportu mladších a
starších ţáků, kterou pořádal sousední sbor z Mysločovic. Jejich nová trať něměla ještě dost
kvalitní povrch, tak tuto soutěţ uspořádali u nás. A my jim rádi vyhověli. Soutěţ si od samého
začátku aţ do konce chystali a řídili oni sami, naši členové jim pouze pomáhali, kdyţ bylo
potřeba. Vše proběhlo v poklidu, aţ na lehké zranění nohy jedné závodnice (tuším ţe z
Dřevohostic). Její trenér ji pro jistotu odvezl na rentgen. Přejeme tak brzké zotavení. Soutěţ
proběhla pouze dopoledne a kolem 14 hodiny bylo jiţ vše uklizeno a schováno. Rádi jsme tak
našim sousedům pomohli.
25. srpna 2011 jsme doprovodili na poslední cestě jednouho z našich členů. Ve věku 77 let
zemřel pan Antonín Ţák. Rozloučení se konalo v Mysločovicích a náš sbor uctil jeho památku
se vším, co k pohřbu člena dobrovolných hasičů patří. Členem v SDH Sazovice byl od roku
1953. Čest jeho památce...
20. srpna 2011 proběhla v areálu Zahrázovo hasičská soutěţ starších pánů kategorie nad 35
let pod názvem Memoriál Libora Kučery. Soutěţilo se v netradiční štafetě a v hasičském
útoku dle starého způsobu. Soutěţe se zúčastnilo 5 okolních sborů a po vyrovnaných
výsledcích si hlavní cenu -sud piva- odnesli bratři z Louk (Zlín-Louky) Naši muţi skončili na
hezkém 3. místě. Všichni se ale pěkně pobavili a o to hlavně šlo. Večer jsme pak uspořádali
diskotéku, která se protáhla aţ do pozdních hodin.Všem zůčastněným děkujeme a budeme se
těšit na další ročník této oblíbené soutěţe. Fotografile doplním později.
15. srpna 2011 ve večerních hodinách zasáhla naši obec průtrţ mračen a následně vydatný
déšť. Déšť zasáhl celý Zlínský region (více podrobností najdete zde (zdroj HZS Zlínského
kraje). U nás docházelo k postupnému zvyšování hladiny ve Svodnici (potok Ţidelná) a proto
jsme preventivně hlídkovali, dokud voda nepřestala stoupat a nehrozilo ţádné nebezpečí. V
nejniţsích bodech průtoku chybělo cca 20 cm do vylití z koryta. Akci jsme ukončili krátce
před půlnocí. Tento "zásah" je rovněţ uveden v sekci zásahy našich hasičů
2. července 2011 proběhl v arálu Zahrázovo 2. ročník hudebního festivalu Tr(e)nkyna Fest.
Akce začala po 16 hodině a pokračovala aţ do pozdních nočních hodin. Celkem se ná podiu
vystřídalo 5 kapel z blízkého okolí ze 6-ti plánovaných. Poslední kapela uţ vystoupit nestihla
z důvodů zdrţení při nazvučování jednotlivých kapel. Naši členové zde zajišťovali
občerstvení a práce s tím spojené. Všechny fotografie naleznete zde.
19. června 2011 proběhla na výletišti Zahrázovo Hasičská soutěž v požárním sportu neboli
Hasičský den. Soutěţ probíhala od časných ranních hodin útokama mladších a starších ţáků,
ve 14 hodin pak začali útoky můţů na 3B, po nich pak ţeny a dorosti na 2B. Výtězů i
poraţených bylo dost, ale za zmíňku určitě stojí výkon muţů z Bratřejova, kteří si časem
17,22 vybojovali nejen 1. místo, ale také prémii 10 000,- Kč od našeho hlavního sponzora
firmy MRB Sazovice za překonání místního traťového rekordu. Naši muţi se umístili na
pěkném 11. místě s časem 19,67. Všem gratulujeme.
17. června 2011 v 18 hodin nám byl vyhlášen poplach. Jednalo se o prověřovací cvičení naší
zásahové jednotky. Hořelo několik pneumatik v nedalekých Mysločovicích. A protoţe se
jednalo o cvičení jednotek z našeho 3. okrsku, zapojili se i jednotky z Mysločovic, Rackové,
Hostišové a Machové. Na místo zásahu jsme dojeli jako druzí v pořadí do 7 minut od
vyhlášení poplachu. tento zásah je téţ zařazen do části zásahy našich hasičů. Nějaké
fotografie z místa naleznete v naši hasičské fotogalerii

4. června 2011 jsem odčerpávali vodu z koupaliště v místním sportovním areálu Na
koupališti. Bylo nutně vyčerpat starou vodu, která v bazénu byla od minulého roku, vše
vyčistit a opět napustit novou. Čerpat jsme začali v 7 hodin a hotovo bylo kolem 11 hodin.
Poté probíhali aţ do večera uklidové práce. Vodu jsme čerpali pomocí 2 našich plovoucích
čerpadel a zásahové PS 12. Akce se pojala jako technický zásach a proto je zařazena i v části
zásahy naších hasičů. Paradox byl, ţe přesně před rokem 2. června jsme zde zachraňovali
tento sportovní areál před povodněmi. Proto jsme téţ tuto akci nazvali výstiţně Rok po té...
Fotografie naleznete v naší hasičské fotogalerii
24. května 2011 ráno po 7 hodině dorazila do naší obce komise pro hodnocení do soutěţe
Vesnice roku 2011. Za doprovodu naší starostky dorazila tato komise i do naší zbrojnice a
následně i do hasičské klubovny. Všude je čekali naši bratři hasiči a odpovídali na různé
otázky o technice, či celkové činnosti sboru. Komise završila svou procházku obcí na sále
OÚ, kde je čekalo občerstvení a obsáhlá prezentace o naší obci. Obec opustili krátce po 9
hodině.
1. května 2011 se konala v Mysločovicích hasičská soutěţ našeho 3. okrsku zlínského okresu.
Starší ţáci si vedli výborně a zvítězili, naši muţi se umístili na 3. místě. Na okresní kolo do
Hřivínova Újezda pojedou muţi z Hostišové, kteří soutěţ v muţské kategorii vyhráli.
30. dubna 2011 se uskutečnil zájezd na sv. Hostýn. Krásného výletu se účastnilo hodně
našich bratrů i sester, ale i místních občanů. Počasí bylo dopoledne slunečné, ale odpoledne
pak přišla bouřka. To uţ se však jelo zpět. Tento tradiční poutní výlet tak dopadl bez nějakých
problémů.
15. dubna 2011 jsme provedli jarní sběr ţeleza v naší obci. Do akce se zapojilo 10 našich
členů a od 15 do zhruba 18,30 hodin jsme posbírali plný kontejner starého šrotu z celé
vesnice. Získané peníze pak půjdou na hasičský účet a budou slouţit k financování akcí a naši
činnosti. Fotografie najdete v naší hasičské fotogalerii
26. března 2011 jsme téţ zorganizovali brigádu na pořezání a odklizení dvou poraţených
stromů na výletišti Zahrázovo. Jednalo se o dvě vzrostlé břízy, které odborná firma během
týdne postupně pokácela a proto bylo potřeba zpracovat a uklidit vzniklé velké mnoţství
dřeva. Brigády se učastnili mladší i starší členové, protoţe souběţně probíhalo na sálé OÚ
Shromáţdění starostů. Pár fotek najdete v naší hasičské fotogalerii
26. března 2011 se konalo ve společenském sále v Sazovicích Shromáţdění starostů SDH
Zlínského kraje. Schůze se účastnilo víse neţ 100 představilelů ze sborů Zlínského kraje. Tuto
akci zajišťuje OSH Zlín. Naši členové se postarali o občerstvení a ozvučení akce. Pár fotek
najdete v naší hasičské fotogalerii
25. března 2011 proběhla v naší klubovně okrsková schůze zástupců okolních sborů z našeho
3. okrsku. Upřesnily se termíny různých akcí a diskutovalo se o různých věcech týkající se
nás hasičů.
9. března 2011 v 10:43 nám byl vyhlášen poplach. Jednalo se o poţár travního porostu v
blízkosti koupaliště. Bliţší informace najdete v sekci Zásahy našich hasičů

5. března 2011 proběhl u nás Masopust s tradičním voděním medvěda. Všichni účastníci se
sešli po 9 hodině u hasičské zbrojnice a za doprovodu hudby jsme po 10 hodině vyšli. Počasí
bylo výborné a celý průvod dorazil zpět k hasičské zbrojnici kolem 17 hodin. Všechny
fotografie z této akce naletnete zde a vybrané pak v naši hasičské fotogalerii
21. února 2011 doprovodil náš sbor na poslední cestě jednoho ze svých bratrů. Ve věku
nedoţitých 72 let zemřel po krátké nemoci náš člen Josef Brázdil ze Sazovic. Pohřeb proběhl
v Míškovicích se vším, co k pohřbu člena dobrovolných hasičů patří. Členem v SDH
Sazovice byl od roku 1957. Čest jeho památce...
15. ledna 2011 proběhl tradiční Hasičský ples ve společenském sále v Sazovicích. Zábava
byla skvělá, atmosféra taky a kapela Zdounečanka prostě bezkonkurenční. Fotografie z plesu
naleznete zde

