Výroční zpráva SDH Sazovice za rok 2013
pro Valnou hromadu konanou dne 16.11.2013

Vypracoval: Tomáš Omyla, jednatel SDH Sazovice

Vážení kolegové hasiči, sestry a bratři, vážení hosté
Dovolte mi, abych vám přiblížil činnost našeho sboru v letošním roce a pokud možno stručně
nastínil situace a úkoly, které naši členové letos zvládli a dokázali.
Náš sbor má k dnešnímu dni 111 členů, z toho je 72 mužů nad 18 let, 14 žen nad 18 let, 24
dětí a mládeže do 18 let a jednoho nejmladšího člena, kterému ještě nebyli ani 3 roky.
Každoročně se náš sbor podílí na přípravách i průběhu nejrůznějších kulturních událostí
v naší obci. Souběžně s touto činností je stále připravena i naše zásahová jednotka, která
pomůže a zasáhne kdykoliv, je-li to potřeba. A samozřejmě též celoročně fungují naše
závodní družstva. Průběžně se také musíme starat o naši techniku a zajistit případné opravy.
To vše se během roku musí zvládnout a ani letos tomu nebylo jinak.
Letošní rok jsme začali trochu jinak, než je tomu každý rok. 9. ledna totiž vypukl rozsáhlý
požár 103. budovy v areálu Svit ve Zlíně. Členům naší jednotky byl vyhlášen poplach v 7:56 a
tak jsme s potřebným vybavením vyjeli v počtu 8-mi mužů do Zlína na pomoc. O tomto
požáru toho jistě všichni víte z médií až moc, a tak vám alespoň řeknu, co přesně naše
jednotka na místě dělala. Dostali jsme za úkol doplňovat společně s dalšími jednotkami
dobrovolných hasičů vodu do zasahujících cisteren z asi 200 metrů vzdálené řeky Dřevnice.
Spotřeba vody byla však tak enormní, že jsme postupně nasadili obě plovoucí čerpadla i naši
zásahovou PS12, která jela téměř na doraz. Společně s dalšími sbory se nám jen tak tak dařilo
pokrývat velkou spotřebu vodních děl hasících budovu. Tak to trvalo až do odpoledních
hodin, kdy po příjezdu a nasazení velkoobjemového čerpadla hasičů z Ostravy naše jednotky
postupně stahovali, až jsme se okolo 16 hodiny vraceli zpět na základnu. Po celou dobu
zajišťoval Magistrát města Zlín všem zasahujícím složkám potřebné občerstvení. Pro naši
jednotku byla tato nešťastná událost velice cennou zkušeností.
O tři dny později 12. ledna se konal Hasičský ples, který tak díky události ve Zlíně, nebyl po
dlouhé době první naší akcí v roce. Tato událost je však, na rozdíl od zásahu, vždy velice
příjemná a ani letos tomu nebylo jinak. K tanci i poslechu nám opět zahrála kapela
Zdounečanka, tombola byla i letos bohatá na nejrůznější dary a celý ples tak proběhl
naprosto bez problémů.
Tradiční vodění medvěda proběhlo letos 9. února. Průvod asi 20-ti masek vyšel v doprovodu
ozvučeného vozu po 10 hodině od zbrojnice a okolo 17. hodiny došel zpět ke zbrojnici. Celý
den se velice vydařil a akci si všichni zúčastnění i pohostinní občané moc užili.
Sotva končila zima, tak jsme se s několika členy domluvili a 15. března odpoledne jsme
provedli menší brigádu ve zbrojnici spojenou s úklidem vnitřních prostor zbrojnice a opravou
části elektroinstalace. Hlavním úkolem však bylo znovu zavěsit veškeré držáky hadic a
žebříků, které už drželi ve zdech opravdu jen silou vůle. Zde dokonale pomohla chemická
kotva.

27. března v odpoledních hodinách proběhlo ve Zlíně slavnostní poděkování všem složkám,
které se podílely na likvidaci lednového požáru ve Zlíně. Byla zde řada významných hostů
včetně primátora města Zlína doktora Mudr. Miroslava Adámka. Za náš sbor se zúčastnil
zástupce velitele sboru Bohumil Botek a starostka obce paní Edita Hrbáčková. Obdrželi jsme
krásný pamětní list, který je vystaven společně s dalšími trofejemi v naší hasičské klubovně.
19. dubna jsme v odpoledních hodinách provedli jarní sběr železa v naší obci. Začalo se v 15
hodin a krátce před 18 hodinou bylo hotovo. I přes drobnou závadu na převodovce tažného
traktoru jsme vše zvládli v pohodě a peníze za nasbíraný šrot alespoň trochu přilepšili stavu
naší hasičské pokladny.
Tradiční hasičská pouť na sv. Hostýn se letos uskutečnila 27. dubna. Autobus odjížděl v 7,30 z
místních zastávek a ikdyž to ráno s počasím moc dobře nevypadalo, nakonec se pěkně
vyjasnilo a výlet se tak vydařil.
22. května zasáhlo naší obec během dne několik silných bouřek a vlivem přívalových dešťů
došlo k zaplavení hlavní komunikace ve směru od Tečovic bahnem. Totéž se stalo na vedlejší
komunikaci ve směru na Buňov a v místním družstvu. Proto se naše jednotka po odeznění
bouřky sešla na žádost starostky obce v 16 hodin a vyjela se zásahovým vozem Avia v počtu
5+1 na postižená místa. Vše jsme nahlásili na KOPIS a ti také následně vyhlásili naší jednotce
v 16:29 poplach. Znečištění bylo však natolik silné, že proud vody z hydrantové sítě nestačil,
proto jsme požádali o pomoc jednotku z Rackové, která následně přijela s vozem Tatra 815
CAS 32. Společně i s pomocí ostatních členů SDH a místních občanů, jsme krátce po 20
hodině zásah ukončili.
Po tomto nečekaném zásahu bylo nutné Avii řádně očistit, protože hned na druhý den 23.
května se náš sbor společně s obcí podílel na programu Bambiriády 2013 na náměstí Míru ve
Zlíně. Mladší členové zde předvedli hasičské útoky a vystavovala se zde naše historická i
současná hasičská technika.
8. červen byl pro náš sbor velice důležitý. Ten den jsme totiž oslavili 110. výročí od založení
našeho sboru. Mnozí z vás jste se těchto oslav osobně zúčastnili, takže jen krátce připomenu,
jak den probíhal. Začalo se už ráno v 8 hodin slavnostním průvodem přes obec a pak
následovala mše svatá na výletišti. Poté proběhla slavnostní schůze a oběd na sále OÚ a
odpolední program pak začal okolo 14 hodiny na výletišti. Program to byl opravdu bohatý s
ukázkami veškerého způsobu hašení požáru, ukázkami vyprošťování z havarovaného vozu i
ukázkami slaňování. Celý den a pak i večer nám hrála kapela Zdounečenka a i počasí vyšlo
naprosto perfektně. Oslavy to byli velkolepé, a kdo tam nebyl, má opravdu čeho litovat.

O týden později 16. června u nás proběhl Hasičský den, tedy celodenní soutěž v požárním
sportu. Soutěž začínala ráno v 8 hodin a trvala až do večerních 19 hodin. Zařazena byla do
ZLPS i SMPM, takže soutěžily mladší i starší žáci, dorostenci, muži i ženy. I přes problémy s
časomírou se akce vydařila, počasí bylo opět celý den výborné a dokonce se podařilo
mužskému teamu z Vések překonat náš traťový rekord na 3B, který byl 16,99 a těmto
mužům se podařil čas 16,84 čímž si vybojovali bonusovou odměnu ve výši 10 000,- Kč od
hlavního sponzora akce firmy MRB Sazovice.
Potom přišel 28. červen a to se v 17:55 hodin opět rozezněla obecní siréna. Tentokrát se však
jednalo o prověřovací cvičení našeho 3. okrsku. Fiktivní požár strniště vypukl na Machové a
tak jsme v počtu 5+1 vyjeli naši Avii na místo. Po zaujmutí našeho stanoviště, jsme rozvinuli 6
hadic B směrem k domnělému požáru a systémem dálkové dopravy vody ze stroje do stroje
jsme společně s ostatními jednotkami doplňovali vodu z nedalekého rybníka do cisterny
Tatra 815 CAS 32 z Rackové. Cvičení se zúčastnili jednotky z Machové, Rackové, Hostišové,
Mysločovic a naše. Celé cvičení dopadlo dobře a splnilo tak svůj účel přípravy jednotek
požární ochrany.
Další akce, kterou jsme letos uspořádali, byla soutěž pro dříve narozené tzv. Memoriál Libora
Kučery. Ta proběhla 17. srpna odpoledne. Soutěžilo se v netradiční štafetě a požárním útoku
dle starého způsobu. Počasí bylo skvělé, akce proběhla bez problémů a hlavní cenu - sud piva
si odvezli muži z Rackové. Jen je škoda, že se nezúčastnilo více okolních sborů, protože rok od
roku se této soutěže účastní čím dál míň sborů. Letos to byly pouhé 3 sbory - domácí
Sazovice, Racková a Zlín-Louky.
Poslední den prázdnin 31. srpna ve 23:00 se opět ozvala obecní siréna, která svým tónem
svolávala naší zásahovou jednotku. SMS zpráva však nikomu nepřišla a tak jsme pojali
podezření, že se jedná o chybu či planý poplach. Během několika minut se sešla před
zbrojnicí téměř celá zásahovka a pár dalších členů SDH. Po telefonátu na KOPIS se naše
podezření potvrdilo, protože se jednalo o chybu na operačním středisku. Po krátké debatě
před zbrojnicí jsme se v klidu rozešli. Nutno však připomenout, že se nás i s ostatními členy
sešlo za pár minut celkem 12 i v tuto noční hodinu.
28. září u nás proběhla oslava patrona obce Sv. Václava. Program začal v 8 ráno budíčkem a
hudebními gratulacemi všem Václavům v obci a v 9,30 následoval průvod od firmy MRB
Sazovice na Zahrázovo, kde proběhla mše svatá. Cestou jsme položili květiny k místní zvonici
a v 10 hodin začala mše. Poté následovalo pohoštění a krátká zábava s kapelou Zdounečanka
na sále OÚ. Venku pak bylo po celou dobu několik atrakcí pro děti a byla možnost navštívit
místní muzeum a nově zrekonstruovanou školu. I na tuto akci nám po celý den panovalo
hezké slunečné počasí.

11. října odpoledne jsme provedli podzimní sběr železa v obci a o týden později 19. října
jsme uspořádali podzimní vycházku dětí do přírody. Ráno v 9 hodin se před zbrojnicí sešlo
poměrně dost dětí i dospělých a tak se mohlo bezpečně vyjít na procházku. Po návratu okolo
14. hodiny proběhla drakiáda na výletišti Zahrázovo spojená s malým občerstvením. Počasí
bylo opět dokonalé, protože bylo jasno a zároveň pěkně foukalo. Po vyhodnocení drakiády a
předání cen jsme večer zůstali na výletišti a pro naše aktivní členy zde proběhla ukončená.
Posedělo se, něco se vypilo i snědlo a celý den se tak pěkně vydařil a následně i završil.
V průběhu celého roku reprezentují náš sbor v různých obcích též dva naši hudebně založení
členové. Jsou to pánové Jiří Pospíšil a Miroslav Musil. Letos nás prezentovali na setkání
heligonkářů ve Svebohově, Mutěnicích, Pavlově a Žeranovicích. I za tuto záslužnou činnost
patří těmto bratrům velký dík.
Zatím poslední kulturní akcí, na které se náš sbor podílel, byl lampiónový průvod obcí
zakončený ohňostrojem a malým občerstvením, který proběhl 28. října večer. Začalo se v
17,30 u místní školy, kdy za zvuku statní hymny položili dva uniformovaní členové našeho
sboru věnec k pomníku TGM. Po té prošel průvod obcí a zakončil na Zahrázovém, kde byl
připraven ohňostroj. Po jeho skončení následovalo malé občerstvení před bodovou OÚ. Akci
zajistila obec Sazovice, naší členové jen pomáhali a dohlíželi na bezpečnost průvodu a
ohňostroje.
Z těchto informací je patrné, že se náš sbor po celý rok velice aktivně podílí na kulturním
životě v obci a navíc jsou kdykoliv připraveni pomoct a vyjet k zásahu členové naší zásahové
jednotky.
Ovšem ani naše mládež po stránce sportovní letos nezahálela a v soutěžích hasičského
sportu si naši starší žáci vysoutěžili 7. místo jak ve Středomoravském poháru mládeže, tak i
ve Zlínské lize mladých hasičů. Naši dorostenci však dopadli mnohem líp, protože ve Zlínské
lize požárního sportu vybojovali 1. místo! Všem těmto našim sportovcům patří velké
poděkování za kvalitní reprezentaci našeho sboru a jejich trenérům, kterými jsou pánové
Josef Gerža a Josef Brázdil, patří velké uznání.
S touto usilovnou činností našich závodních družstev též souvisí potřebná údržba techniky.
Menší opravy probíhají průběžně a provádíme je přímo ve zbrojnici, ale ty větší se nechávají
až na zimu. Letos nás určitě čeká větší oprava dětské soutěžní mašiny a nutná je též obměna
a doplnění soutěžních hadic. Snad nám s těmito výdaji pomohou i tolik potřební sponzoři.
Nutné opravy na našem DA Avia provádíme obvykle sami dle potřeby, větší a složitější
opravy pak přenecháme odbornému servisu. I letos se pár závad vyskytlo, ale naštěstí to
nebylo ni hrozného.

Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří se aktivně
podílejí během celého roku na funkčnosti a akceschopnosti celého sboru, protože máme sice
velkou členskou základnu, ale všichni dobře víme, jak to chodí při organizování, vlastním
průběhu či úklidu po nejrůznějších akcích. Věřím ale, že i když během letošního roku bylo
všeho dost a pocítila to i naše společná pokladna, tak v příštím roce i těch dalších letech, se
opět budeme společně scházet na schůzích jako doposud a budeme plánovat, organizovat a
společně budovat dál to, co začali naši předci před 110 lety.
Děkuji vám za pozornost

