Výroční zpráva SDH Sazovice za rok 2012
pro Valnou hromadu konanou dne 17.11.2012

Vypracoval Tomáš Omyla, jednatel SDH Sazovice

Vážení kolegové hasiči, sestry a bratři, vážení hosté
Rád bych vám touto výroční zprávou přiblížil naši činnost v letošním téměř uplynulém roce.
Proto se pohodlně usaďte a pojďte se semnou ohlédnout za našimi skutky, protože letos se
jich událo poměrně dost.
Každý rok začínáme Hasičským plesem a i letos se tak stalo. Bylo to 14. ledna a my tak
otevřeli plesovou sezónu tady v Sazovicích. Za doprovodu kapely Zdounečanka se celý ples
zvládnul bez problémů a všichni přítomní se náramně bavili.
Přesně o čtrnáct dní později, tedy 28. ledna, doprovodil náš sbor našeho nejstaršího člena
pana Antonína Mrázka na jeho poslední cestě. Zemřel v uctihodném věku 86 let a v našem
sboru byl od roku 1947, což bylo 65 let členství! Velká čest jeho památce jménem nás všech
mu jistě právem náleží.
Poté však přišel 18. únor a to proběhla masopustní procházka obcí s voděním medvěda.
Průvod masek vyšel v 10 hodin od hasičské zbrojnice a zúčastnilo se ho zhruba 20 lidí a 2
medvědi. Nutno však říct, že vzhledem k nízkému počtu zúčastněných masek, které se ráno
scházeli před zbrojnicí, se průvod málem nekonal. Nakonec se však přece jen vyšlo a
přibližně kolem 16,30 hodin jsme došli zpět ke zbrojnici. Vše tak nakonec dobře dopadlo, ale
celou skutečnost o nízké účasti jsem vzpomněl i v našich místních Sazovických novinách
s výzvou, aby se lidé nebáli a přišli příští rok tuto skvělou tradici podpořit i svou účastí. Jistě
by byla škoda, kdyby se kvůli této skutečnosti tato skvělá tradice příště nekonala a my všichni
tak přišli o jednu tradiční kulturní záležitost v naší obci.
Je nutné i připomenout, že v průběhu února probíhalo školení na hasičských stanicích ve
Zlíně a Otrokovicích, kterého se zúčastnili 4 naši členové, kteří byli nově obsazeni do funkcí
strojníků a velitelů družstev v naší zásahové JPO. Strojníci se školili ve Zlíně a velitelé v
Otrokovicích. Školení bylo velmi obsáhlé a přínosné. Obsahovalo i ukázky první pomoci,
slaňování z věže a spoustu jiných užitečných rad a instrukcí. Vše si též zúčastnění zkusili na
vlastní kůži tak, aby se nejednalo jen o pasivní školení, ale naopak o velmi aktivní.
24. března dopoledne proběhlo zde na sále Shromáždění starostů SDH ze Zlínského kraje.
Tato akce, kterou pořádá OSH, se koná v našem sále pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na
podzim. Ta podzimní se však už konala ve Vizovicích, tak uvidíme, jestli se starostové a
delegáti sejdou příští rok opět u nás, či někde jinde.

Jarní a podzimní sběry železa patří také k pravidelným akcím, které každý rok pořádáme. Ten
jarní sběr proběhl letos 20. dubna a ten podzimní 19. října. Začalo se vždy v 15 hodin a
přibližně okolo 18 hodiny se končilo. Pomocníků, nebo chcete-li sběračů, ale hlavně našich
členů, se vždy sešlo dost a práce tak šla poměrně snadno. Je zvláštní, že ikdyž tuto akci
pořádáme 2x do roka, vždy se podaří přistavený kontejner zaplnit a nám tak přibudou do
hasičské pokladny tolik potřebné finance pro naši další činnost. Největší dík však patří
místním občanům, kteří se tak zbaví nepotřebného harampádí, ale nám tím hodně pomůžou.
28. dubna se uskutečnila každoroční hasičská pouť na sv. Hostýn. Autobus vyrazil v 7,30
hodin od místní zastávky a postupně nabíral lidi na smluvených místech. Výlet se velice
vydařil, protože celý den panovalo slunečné počasí.
12. května proběhla na našem výletišti Okrsková soutěž hasičů. Začalo se ve 13 hodin a
zúčastnili se ji sbory z našeho 3. okrsku. Byli to Mysločovice, Hostišová, Machová, Racková a
my. Soutěžilo se nejen v požárním útoku, ale i v běhu 4x100m s překážkami. Ten však
absolvovali jen muži a z bezpečnostních důvodů, vlivem deštivého počasí, jsme vypustili běh
přes kladinu, aby se na jejím mokrém a tedy i kluzkém povrchu nestal zbytečný úraz.
Výsledky však byli skvělé, protože za starší žáky, dorost i muže zvítězili domácí Sazovice a
muži si tak zajistili postup do Okresního kola této soutěže, které proběhlo 23. června na
Březové. A i zde po náročném celodenním běhání a skákání obsadili v konečném pořadí
velice pěkné 8. místo za což jim patří velká gratulace.
Za zmínku určitě stojí i jedno cvičení, kterého jsme se sice neúčastnily, ale proběhlo v místní
škole. Bylo to 31. května v 9 hodin a pořádal ho HZS Zlínského kraje.
V budově školy byl nasimulován únik nebezpečného sarinu. Proběhla evakuace všech osob a
následně proběhl zásah. Do akce byli zapojeni hasiči ze stanice Zlín s protichemickým vozem
MAN a hasiči ze stanice Otrokovice s cisternou Renault. Celý cvičný zásah byl pod dohledem
odborníků a ukázal tak výbornou připravenost našich profesionálů i na tyto případy.
Jak jsem se již zmínil, tak naše JPO k tomuto cvičení přivolána nebyla, protože takový
zásah není v naší kompetenci a nemáme na něj ani potřebné technické vybavení. Kdo však
mohl, tak si udělal čas a pozoroval profesionály při jejich práci.
17. června proběhl u nás Hasičský den, tedy soutěž v požárním sportu. V 8 hodin ráno
začínali mladší a starší žáci a ve 13 hodin pak muži, ženy a dorostenci. Vše pak končilo krátce
před 20 hodinou. Celý den panovalo velmi horké a slunečné počasí a snad i proto proběhlo
vše bez větších problémů. Na mužskou část závodu jsme použili i nové sklopné terče, které
máme díky našemu hlavnímu sponzorovi firmě MRB Sazovice. Zástupce této firmy též
předával i hlavní cenu za překonání traťového rekordu. Letos si bonus v podobě 10 000,- Kč
odvezli muži z Mladcové s výsledným časem útoku na 3B 16,99. Příští rok tak bude laťka na
překonání rekordu postavena opět o něco výš.

Letos též naše obec slavila 650 let od první písemné zmínky. Oslava proběhla 23. června a
náš sbor byl samozřejmě opět u toho a pomáhal s přípravou i organizací této významné
události. Začalo se mši svatou v 10 hodin na Zahrázovém, poté se dění přesunulo na
koupaliště, kde probíhal sportovní den a večer se kulturní program vrátil zpět na Zahrázovo.
Vše pak ukončila zábava s kapelou Hulíňané. Po celé odpoledne byla otevřená naše zbrojnice
i klubovna a každý se tak mohl podívat a dozvědět se tak něco víc o naší činnosti.
29. června v 18:05 se ozvala obecní siréna. Nad školou v poli mezi domy směrem na
Hostišovou už byl znatelně vidět černý stoupající dým. Jednalo se však o předem připravené
taktické cvičení jednotek z našeho 3. okrsku. Postupně byly vyhlašovány poplachy jednotkám
z Hostišové, Mysločovic, Machové a Rackové. Naše jednotka byla na místě jako první, další
dojela Hostišová, po nich Mysločovice, po té Machová a nakonec Racková se dvěmy
cisternamy. Vodu jsme čerpali z obecní studny a systémem dálkového přenosu vody ze stroje
do stroje jsme společně dopravili vodu až k místu požáru, které bylo od zdroje vzdáleno asi
500m. Samotné hašení provedla jednotka z Rackové a našim úkolem bylo doplňovat
průběžně vodu. Celé cvičení dopadlo dobře a vše jsme pak zhodnotili na našem výletišti, kde
bylo pro zasahující hasiče připraveno i malé pohoštění. Na místě pomáhala i Policie ČR, která
řídila dopravu na rušné hlavní cestě, po které vedla trasa přenosu vody.
Ostrý poplach byl naši JPO vyhlášen o 3 dny později, tedy 2. července v 15:29 hodin. Jednalo
se o staré známé místo, kde jsme již v minulosti zasahovali a kde o týden dříve zasahovali
i kolegové z Machové společně s profesionály. Jedná se o skládku bioodpadu mezi Machovou
a Sazovicemi. Místo již bylo značné ohořelé z minulého požáru, přesto se ale muselo řádně
prolít vodou, aby se opět nerozhořelo. Na místě jsme pomáhali hasičům z Otrokovic a ZlínaPrštného, kterým jsme pomocí našeho plovoucího čerpadla doplňovali vodu do jejich
cisteren z nedalekého rybníka. Zásah se ukončil okolo 18 hodiny, kdy se všechny jednotky
začali vracet na své základny.
11. srpna odpoledne jsme společně z obcí zorganizovali pro děti Indiánský den. Bylo zde
připraveno spoustu soutěži pro děti i dospělé, jako například lukostřelba, rýžování zlata,
různé druhy malování i skládání, či pojídání indiánů - myslím tím zákusků - bez rukou na čas.
Postaveno bylo i originální týpí, které přivezla skupina z Brna společně s ukázkami ze života
indiánů i typických tanců. Občerstvení bylo dostatek a všechny děti dostali kromě vyhraných
cen i špekáček, který si pak mohly opéct nad indiánským ohněm.
O týden později, což bylo 18. srpna, se v odpoledních hodinách konala soutěž pro dříve
narozené pod názvem Memoriál Libora Kučery. Soutěže se zúčastnilo 5 okolních sborů a po
netradiční štafetě a požárním útoku, provedeného podle starého způsobu s historickým
strojem PS-8, vyhráli muži z Rackové a odnesli si tak i hlavní cenu - sud piva.

Členové našeho závodního teamu mladých hasičů si letos vyzkoušeli požární útok i na
samotném Náměstí Míru ve Zlíně. 9. září zde totiž proběhlo finále Zlínské ligy mladých
hasičů. Naši mladí hasiči si odvezli krásné 3. místo a celkově ve Zlínské lize za letošní rok
skončily rovněž na 3 . místě. O den dříve se konala poslední soutěž Středomoravského
poháru mládeže, ve kterém se naši mladí hasiči umístily rovněž na 3. místě. Letošní sezóna
byla tedy pro naše starší žáky v barvě bronzu a to je určitě perfektní úspěch.
Podrobnější informace o závodění našich žáků vám přednese jeden z jejich trenérů bratr
Josef Gerža v samostatné zprávě hned po mně.
Každoroční oslava patrona naší obce sv. Václava se i letos konala 28. září. Od 8 hodin ráno
probíhaly hudební gratulace všem Václavům v obci za doprovodu kapely Zdounečanka a v
9,30 pak vyšel slavnostní průvod obcí od firmy MRB Sazovice směrem k Zahrázovému. Po
krátké zastávce u místní kaple, kde byla položena kytice, se průvod přesunul na Zahrázovo,
kde proběhla slavnostní mše svatá. Poté následovalo pohoštění zde na sále za doprovodu
kapely. Venku po celou dobu probíhala malá pouť s atrakcemi pro všechny děti. Počasí přálo
po celý den a tak se akce vydařila a všem se moc líbila.
Zatím poslední akcí, kterou náš sbor letos organizoval, byla vycházka do přírody s odpolední
drakiádou a večerním posezením pro naše bratry a sestry. Vycházka startovala v 9 hodin u
zbrojnice a vyšlo se směrem na Hostišovou. Šlo se po vyznačené trase a cestou museli děti
hledat a odpovídat na různé otázky. Cílem vycházky byla rozhledna na Hostišové, kde se nad
ohněm uvařila gulášovka a okolo 14 hodiny jsme se avií vraceli zpět do Sazovic, kde proběhla
odpolední drakiáda. Ta se rovněž vydařila, ikdyž téměř nefoukalo. Děti si opékaly špekáčky a
večer si pak dospělí hasiči poseděli u občerstvení a reprodukované hudby v domku na
Zahrázovém. Celý den bylo velice hezky, jen ráno byla mlha, která se však během dopoledne
rozpustila.
Zmínit se musím i o lampiónovém průvodu, který pořádala obec 26. října v 18 hodin. Ještě
před jeho začátkem totiž položili dva naši bratři v uniformách za zvuku státní hymny věnec
na pomník T.G.M. Průvod pak prošel obcí a zakončil na výletišti, kde byl připravený
ohňostroj. Poté následovalo malé občerstvení před budovou Obecního úřadu.
Jak je z této zprávy patrné, tak jsme toho letos zvládli opravdu hodně a pohled do kalendáře
mi říká, že to ještě nemusí být vše, co v tomto roce uděláme. Jistý je zatím jen turnaj
v kuželkách, který proběhne těsně před koncem letošního roku.
Co jiného se však ještě může do konce roku udát, to neví nikdo a já jen doufám, že když už
něco přijde, tak to bude jen to příjemné, s čím vás velice rád seznámím v nejbližším článku
v místních novinách, či na příští Valné hromadě.
Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jsem vás touto obsáhlou zprávou příliš nenudil.
Děkuji

