AKTUALITY Z DĚNÍ VE SBORU V ROCE 2012 (akce, které proběhly):
-----------události jsou seřazeny chronologicky v opačném pořadí----------Poslední akce roku 2012 proběhla 28. prosince na Machové v kuželně. Jednalo se o tradiční turnaj v kuželkách pro malé i
velké členy. Začalo se asi ve 13 hodin a končilo se okolo 20 hodiny. Skvělou zábavu umocnilo i bohaté občerstvení a točení
pivo. Všichni zúčastnění se dobře pobavili a uvidíme, co nám přinese rok následující, tedy 2013
17. listopadu 2012 v 16 hodin proběhla na sále OÚ výroční Valná hromada našeho sboru. Zhodnotil se téměř uplynulý rok,
ocenili se někteří naši členové, probrali se plány na příští rok a samozřejmě se i besedovalo. Občerstvení bylo rovněž zajištěno
v dostatečném množství. Všem zůčastněným i okolním sborům děkujeme za účast.
1.11.2012 jsem vložil konečnou tabulku umístění mužů ve ZLPS na podstránce Závodní team mužů
26. října 2012 v 18 hodinvyšel od místní školy lampiónový průvod. Ještě před začátkem položili dva naší členové v uniformách
věnec na pomník T.G.M. za zvuku statní hymny. Průvod pak prošel obcí a zakončil na výletišti, kde byl připravený ohňostroj.
Poté následovalo malé občerstvení před budovou OÚ. Všem zúčastněným děkujeme.
20. října 2012 se konala vycházka do přírody. Vyšlo se v 9 hodin od zbrojnice směrem na Hostišovou. Šlo se po vyznačené
trase a cestou museli děti hledat a odpovídat na různé otázky. Došlo se až na Hostišovskou rozhlednu, kde se uvařila
gulášovka a okolo 14 hodiny jsme se avií vratily do Sazovic, kde proběhla odpoledne drakiáda. Ta se rovněž vydařila, ikdyž
téměř nefoukalo. Opékaly se špekáčky a dospělí hasiči si mohli večer posedět u občerstvení a reprodukované hudbě v domku
na Zahrázovém, kde proběhla tzv. ukončená. Celý den panovalo hezké počasí a vše se tak vydařilo. Všem děkujeme za účast.
19. října 2012 jsme provedli podzimní sběr železa v obci. Začalo se v 15 hodin u zbrojnice a hotovo bylo před 18 hodinou.
Sešlo se nás poměrně dost a tak šla práce pěkně od ruky. Všem občanům děkujeme, protože peníze, které za šrot dotaneme,
použijeme na naši činnost a nákup potřebného vybavení.
28. září 2012 se v naší obci konala oslava patrona naší obce sv. Václava. Od 8 hodin ráno probíhaly hudební gratulace všem
Václavům v obci za doprovodu kapely Zdounečanka a v 9,30 pak vyšel průvod obcí od firmy MRB Sazovice směrem k
Zahrázovému. Po krátké zastávce u místní kaple, kdy byla položena kytice, se průvod přesunul na Zahrázovo, kdy proběhla
slavnostní mše svatá. Poté následovalo pohoštění na sále OÚ za dopravodu 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. Fotografie doplním později.
9. září 2012 proběhlo na Náměstí Míru ve Zlíně 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, ale i tak je to perfektní úspěch. Všem moc gratulujeme a jejích trenérům, kterými jsou pan Josef Brázdil a Josef
Gerža, přejeme pevné nervy a hodně úspěchů i v příští sezóně.
18. srpna 2012 se v odpoledních hodinách konala soutěž pro dříve narozené Memoriál Libora Kučery. Soutěže se zúčastnilo 5
okolních sborů a po netradiční štafetě a požárním útoku podle starého způsobu s historickým strojem PS-8 vyhráli muži z
Rackové a odnesli si tak sud piva. Všichni si soutěž moc užili a až teď se můžeme těšit na další ročník. Večer pak měla
proběhnout diskotéka, která však byla pro nízkou účast zrušena.
11. srpna 2012 v odpoledních hodinách proběhl na výletišti Indiánský den. Bylo zde připraveno spousta soutěži pro děti i
dospělé, jako například lukostřelba, rýžování zlata, různé druhy malování i skládání, či pojídání indiánů (zákusků) bez rukou na
čas. Postaveno bylo i originální týpí, které přivezla skupina až z Brna společně s ukázkami za života indiánů i typyckých tanců.
Občerstvení bylo dostatek a všechny děti dostali kromě vyhraných cen i špekáček, který si pak mohly opéct. Odpoledne se tak
vydařilo, počasí také docela přálo, takže se budeme těšit na další podobnou akci.
2. července 2012 v 15:29 nám byl opět vyhlášen poplach. Jednalo se o požár známé skládky bioodpadu mezi Machovou a
Sazovicemi. Podrobnosti najdete v sekci Zásahy našich hasičů
29. června 2012 v 18:05 nám byl vyhlášen poplach obecní sirénou. Jednalo se o požár strniště na poli ve směru na Hostišovou.
Podrobnosti najdete v sekci Zásahy našich hasičů
23. června 2012 se též konalo Okresní kolo soutěže v požárním sportu na Březové. Naši muži, kteří zvítězili na okrskové
soutěži u nás, se ji zůčastnili a po dlouhém dnu obsadili v konečném pořadí 8. míslo! Je to velice pěkné umístění a moc jim za
to gratulujeme.
23. června 2012 proběhla v naší obci Oslava výročí 650 let od první písemné zmínky o Sazovicích. Tuto akci pořádala obec a
my jsme s přípravou i samotným průběhem po celou dobu pomáhali. 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 Zahrázové. Vše pak ukončila
zábava s kapelou Hulíňané. Po celé odpoledne byla otevřená naše zbrojnice a klubovna a každý se tak mohl podívat a
dozvědět se o naši činnosti víc. Fotografie najdete zde

17. června 2012 proběhl u nás Hasičský den, tedy soutěž v požárním sportu. V 8 hodin 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,
ale i přesto proběhlo vše bez větších problémů. Na muže jsme použili i nové terče, které máme díky 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 16,99. Všem zůčastněným sborům děkujeme za účast a budeme se těšit
zase příští rok na tomto skvělém Hasičském dnu. Fotografie naleznete zde.
31. května 2012 v 9 hodin proběhlo v naší obci cvičení HZS Zlínského kraje. V místní škole byl nasimulován únik
nebezpečného sarinu. Proběhla evakuace všech osob a následně proběhl zásah. Do akce byly zapojeni hasiči ze stanice Zlín s
protichemickým vozem MAN a hasiči ze stanice Otrokovice s CAS 15 Renault. Celý cvičný zásah byl pod dohledem odborníků a
ukázal tak výbornou připravenost našich profesionálů i na tyto případy. Naše JPO Sazovice přivolána nebyla, protože takový
zásah není v naší kompetenci. Vše jsme ale s kolegou bedlivě sledovali a učili se tak od odborníků. Fotky z místa nejdete v
naši hasičské fotogalerii
12. května 2012 proběhla na výletišti Okrsková soutěž hasičů. Soutěž začala ve 13 hodin a zůčastnili 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. Výsledky byli úžasné, protože za starší žáky, dorost i muže zvítězili domácí
Sazovice a muži se tak zůčastní okresního kola této soutěže, které proběhne v červnu. Všem závodníkům moc gratuluji.
Fotografie naleznete zde
28. dubna 2012 se uskutečnil každoroční zájezd na hasičskou pouť na sv. Hostýn. Autobus vyrazil v 7,30 od místní zastávky a
postupně nabíral lidi na smluvených místech. Výlet se velice vydařil, protože panovalo velmi slunné počasí. Všem zúčastněným
se moc líbíl a už teď se těší na další ročník této oblíbené akce. Fotografie naleznete zde.
20. dubna 2012 od 15 hodin broběhl v naší obci jarní sběr železa. Sešlo se nás poměrně dost a tak šla práce pěkně od ruky.
Okolo 18 hodiny bylo hotovo a přistavený kontejner byl zcela zaplněn. Děkujem tímto všem místním občanům, protože je to
jeden z našich zdrojů příjmu, které potřebujeme pro naši další činnost. Na focení příliš času nebylo, ale 2 fotky jsou v
našihasičské fotogalerii
24. března 2012 dopoledne proběhlo na sále OÚ v Sazovicích Shromáždění starostů SDH ze Zlínského kraje. Akce se
zúčastnilo zhruba 120 delegátů z celého kraje. Po řadě prezentací a projevů se krátce po 12 hodině podával oběd a poté se
všcichni postupně rozešli. Akci pořádalo OSH Zlín a naši členové zde pravidelně zajišťují hladký průběh.
V průběhu února probíhalo školení na hasičských stanicích ve Zlíně a v Otrokovicích, kterého se zúčastnili 4 naši členové,
kteří byli nově obsazeni do funkcí strojníků a velitelů družstev v naší zasahové 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 zúčastněí zkusili na vlastní kůži tak, aby se nejednalo jen o pasivní školení, ale naopak
velmi aktivní.
18. února 2012 proběhla v naší obci masopustní procházka s tradičním voděním medvěda. Průvod masek vyšel v 10 hodin od
hasičské zbrojnice a zúčastnilo se ho zhruba 20 lidí a 2 medvědi. Vše proběhlo výborně, i počasí bylo skvělé a okolo 16,30 celý
průvod dorazil v pořádku zpět před zbrojnici. Všem účastníkům patří velký dík a budeme se těšit na další ročník této skvělé
tradice. Fografií je dost a najdete je v hasičské fotogalerii a hlavně zde a taky zde
28. ledna 2012 doprovodil náš sbor našeho nejstaršího člena pana Antonína Mrázka na jeho poslední cestě. Zemřel dne 24.1.
a poslední rozloučení se konalo o čtyři dny později v kostele v Mysločovicích v 10 hodin dopoledne. Bylo mu uctihodných 86 let
a v našem sboru byl od roku 1947, což bylo 65 let! Velká čest jeho památce jménem nás všech mu určitě právem náleží...
14. ledna 2012 se konal od 20 hodin tradiční Hasičský ples. Je to vždy první ples na našem sále, kterým tak vlastně otevíráme
plesovou sezónu na daný rok v Sazovicích. Kapela Zdounečanka ani tentokrát nezklamala a všichni přítomní si tento kulturní
zážitek opravdu užili. Nějaké fotografie z plesu nejdete v naši Hasičské fotogalerii.

