Výroční zpráva SDH Sazovice za rok 2011
pro Valnou hromadu konanou dne 19.11.2011

Vypracoval Tomáš Omyla, jednatel SDH Sazovice

Vážení kolegové hasiči, bratři a sestry, vážení hosté.
Dovolte mi, abych vám prostřednictvím této výroční zprávy přiblížil naši činnost za téměř uplynulý
rok. Byl to rok bohatý na spoustu zážitků, sportovních úspěchů i nejrůznějších překvapení.
Vše začalo tradičním Hasičským plesem, který se konal zde na sále dne 15. ledna. Opět byl velice
vydařený, bohatý na tombolu a skvělý zážitek doplnila svou hudbou kapela Zdounečanka, která svým
hudebním repertoárem uspokojí všechny věkové kategorie.
V únoru pak ale přišla smutná zpráva, protože nás ve věku 72 let opustil jeden z našich bratrů pan
Josef Brázdil ze Sazovic. Zemřel po krátké nemoci a náš sbor ho dne 21. února doprovodil na jeho
poslední cestě. V našem sboru byl od roku 1957.
5. března jsme uspřádali tradiční Masopustní procházku obcí s voděním medvěda. Všichni tyto akce
dobře známe a i ta letošní proběhla ve skvělé náladě. Vyšlo se po 10 hodině od naší zbrojnice a celý
průvod dorazil zpět okolo 17 hodin. Všem se to moc líbilo a těšíme se na další ročník této skvělé
tradice.
Jen tři dny po této zábavě byl naši zásahové jednotce vyhlášen poplach. Bylo to 9. března v 10:43. Ve
stručné SMS zprávě bylo, že hoří travní porost v blízkosti koupaliště. Naši bratři se rychle seběhli a
v 10:59 jsme byli na místě. To už zasahovali profesionálové pomoci vysokotlakého vedení a požár se
tak rychle podařilo lokalizovat a zlikvidovat. Požár vznikl od pálení staré trávy, kdy se vlivem náhlého
větru rozfoukal po okolí. Ikdyž byl na místě dozor, nepodařilo se plameny skrotit a proto museli přijet
na pomoc hasiči.
26. března proběhly dvě akce najednou. Ve společenském sále se od 9 hodin konalo Shromáždění
starostů Sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje a na výletišti Zahrázovo probíhala brigáda na
pořezáni a zpracování dřeva ze dvou vzrostlých bříz, které porazila odborná firma pár dní před tím.
V sále tedy schůzovalo víc než 100 představitelů z celého Zlínského kraje a na výletišti hrčely
motorovky a lítaly sekery. Zatímco shromáždění skončilo okolo 13 hodin, brigáda venku pokračovala
až do tmy. Na sále se vše zvládlo bez problémů, venku to pak taky dopadlo dobře a bez jakékoliv újmy
na zdraví.
Sběr starého železa, který provádíme 2x ročně, proběhl 15. dubna. Akce začala v 15 hodin a zapojilo
se do ní 10 našich členů. Krátce po 18 hodině jsem již měli celou obec objetou a i kontejner byl zcela
naplněný.
30. dubna jsme uskutečnili zájezd na Svatý Hostýn. Této tradiční poutě se každoročně náš sbor
účastní a i letos byla účast hojná. Dokonce i počasí přálo, když odpoledne se přihnala bouřka. To už se
však jelo zpět.

24. května krátce po sedmé hodině ranní dorazila do naší obce komise na hodnocení do soutěže o
Vesnici roku 2011, do které se naše obec letos opět přihlásila. Za doprovodu naši paní starostky
dorazila tato komise i do hasičské 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.
Začátkem června se chystal místní sportovní areál na letní sezónu a tak jsme byli požádání a
odčerpání staré vody z koupaliště, která byla v bazénu od konce sezóny minulé. Začali jsme 4. června
v 7 hodin ráno a okolo 11 hodiny byl bazén vyčerpán. Naše dvě plovoucí čerpadla a zásahová PS12 to
zvládly naprosto v pohodě. Kuriózní na tom bylo, že téměř přesně před rokem jsme zde zasahovali při
povodních, které zasáhly naší obec 2. června. Proto jsme celý tento technický zásah pojmenovali
výstižně „rok poté“.
17. června v 18 hodin se opět ozvala naše siréna a byl nám vyhlášen poplach. Tentokrát se však
jednalo o plánované prověřovací cvičení akceschopnosti zásahových jednotek z našeho 3. Zlínského
okrsku. Požár byl tentokrát v Mysločovicích a naše jednotka dojela na místo jako druhá 7 minut po
vyhlášení poplachu. Ihned jsme natáhli potřebné vedení a naši PS12 zapojili do řetězce pro dálkový
přenos vody ze stroje do stroje. Společným úsilím jednotek z Mysločovic, Hostišové, Machové,
Rackové a nás se podařilo požár uhasit a cvičení tak i přes drobný problém s tlakem vody opět splnilo
svůj účel.
Soutěž v požárním sportu neboli Hasičský den se u nás konal 19. června. Začalo se brzy ráno mladšími
a staršími žáky a odpoledne se pak pokračovalo téměř až do večera útokama můžu na 3B a pak žen a
dorostů na 2B. Účast byla hojná snad i proto, že letos byla naše soutěž po ročním výpadku opět
zařazena v kategorii mužů a žen do Zlínské ligy. Skvělé úspěchy našich žáků teď rozebírat nebudu,
protože o tom nám po přečtení této Výroční zprávy poví vše jeden z jejich trenérů pan Josef Gerža,
ale za zmínku určitě stojí výkon mužů z Bratřejova, kteří si časem 17,22 vybojovali nejen 1. místo
v naší soutěži, ale odnesli si i prémii 10 000,- od našeho hlavního sponzora firmy MRB Sazovice za
překonání traťového rekordu.
2. července pomáhali naši členové s přípravou a průběhem hudebního festivalu TrenkynaFest, jehož
druhý ročník se konal rovněž na výletišti.
Pohotovost měla naše zásahová jednotka 15. srpna večer, kdy celé Zlínsko zasáhla průtrž mračen. I ta
naše nevinná říčka se dost rychle plnila a tak jsem hlídkovali na nejvíc ohrožených místech až do
pozdních nočních hodin. Okolo půlnoci jsme se rozešli domů, protože voda začala pomalu opadávat a
déšť už také ustal. Do rána se sice voda přece jen v ulici u koupaliště vylila, ale nikoho přímo
neohrožovala, a tak jsme očistu ulice provedli tlakem vody z hydrantu až následující den odpoledne.
20. srpna odpoledne se u nás konala oblíbená soutěž starších pánů v kategorii nad 35 let s názvem
Memoriál Libora Kučery. Tuto soutěž nemusím určitě nikomu příliš představovat, protože většina ji
dobře zná a účastní se jí. Letos se zúčastnilo 5 sborů z okolí a po velice vyrovnaných výsledcích si
hlavní výhru –bečku piva- odnesli bratři z Louk. Večer jsme pak s mladšíma bratrama uspořádali
diskotéku, která se samozřejmě protáhla do pozdních nočních hodin.

O pět dní později, tedy 25. srpna, jsme doprovodili na poslední cestě dalšího z našich starších členů.
Ve věku 77 let zemřel náš bratr pan Antonín Žák. Rozloučení se konalo v Mysločovicích a náš sbor
uctil jeho památku vším, co k pohřbu člena dobrovolných hasičů patří. Ve sboru byl od roku 1953.
Byl to už druhý člen, který nás v tomto roce opustil, ale tyto věci nikdo z nás neovlivní a patří k životu.
28. srpna dopoledne se u nás konala hasičská soutěž v požárním sportu mladších a starších žáků,
kterou u nás pořádali bratři ze sousedních Mysločovic. Jejich nová trať ještě neměla dost odolný
povrch, a tak tuto soutěž uspořádali u nás. My jim rádi vyhověli a poskytli jim celý areál Zahrázovo. O
vše potřebné od příprav až po konečný úklid se postarali sami. Pár z nás tam bylo jen pro případ,
kdyby se něco stalo a bylo nás potřeba.
Oslava patrona naší obce Svatého Václava se i letos konala 28. září v den Státního svátku. V ranních
hodinách proběhly hudební gratulace všem Václavům a poté se všichni zúčastnění scházeli před firmu
MRB Sazovice, odkud v 9,30 slavnostní průvod vyšel. Do kroku nám hrála Zdounečanka a po krátké
zastávce u naší kaple, kde byl položen věnec, se pokračovalo na Zahrázovo, kde již byla spousta lidí v
očekávání na mši svatou pod širým nebem. Celý program proběhl dle plánu, počasí bylo skvělé, jen
nás trochu zlobila zvuková technika vlivem čerstvého větru. Po skončení mše bylo pro účinkující a
uniformavané připraveno občerstvení na sále OÚ.
Podzimní sběr starého železa jsme zorganizovali 14. října v odpoledních hodinách.
28. října, opět na státní svátek, se konal lampiónový průvod zakončený ohňostrojem na výletišti. Než
průvod vyšel od místní školy, položili naši dva bratři v uniformách za zvuku státní hymny věnec na
pomník Tomáše Garyka Masaryka. Po procházce a vydařeném ohňostroji se všichni zahřáli svařeným
vínem, čajem a párkama před budovou Obecního úřadu.
Jedna z posledních našich akcí byla podzimní vycházka dětí do přírody, kterou jsme společně s obcí
uspořádali 29. října. 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. Všem
zúčastněným –malým i velkým- se tento den moc líbil.
Zatím poslední větší akce, která u nás proběhla, bylo Setkání starostů sborů Dobrovolných hasičů
Zlínského kraje. Bylo to 5. listopadu od 9 hodin a zúčastnilo se ho téměř 150 představitelů z celého
Zlínského kraje. Naši členové společně s obcí zde zajišťovali potřebné technické zázemí, aby vše
proběhlo hladce.
Jak je vidět, tak se náš sbor skutečně celý rok nenudí a to ještě tento rok nekončí. Čeká nás ještě
školení naší obměněné zásahové jednotky a bude potřeba postarat se hlavně o naši zásahovou
techniku, která potřebuje údržbu i nutné opravy. Zkrátka musíme připravit jak sebe, tak i techniku na
vše, co nás může kdykoliv potkat a my na to byli co možná nejlépe připraveni.
Všem vám děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů v další činnosti i v životě jako takovém.

