AKTUALITY Z DĚNÍ VE SBORU V ROCE 2014
(vše je sepsáno postupně, ale v opačném pořadí)
A tohle byla už poslední akce v roce 2014. Za SDH Sazovice přeji všem hezký a klidný Nový rok 2015 (jednatel Tomáš
Omyla)
27. prosince 2014 proběhl tradiční vánoční turnaj v kuželkách na Machové. Děti odjížděli od zbrojnice ve 13 hodin a vrátili se
okolo 16 hodin, dospělí pak odjížděli v 16 hodin a končilo se po 22 hodině. Účast byla průměrná, občerstvení bohaté a celou
akci si všichni moc užili.
20. prosince 2014 pořádala obec Vánoční jarmark na výletišti Zahrázovo. Naši členové zde pomáhali se stavbou prodejních
stánků a jiných momentálně potřebných věcí. Jarmark začal ve 14 hodin a končil po 18 hodině. Vše se také muselo poté uklidit.
6. prosince 2014 se naši členové postarali o vánoční výzdobu kolem budovy OÚ. Vše začalo pokácením a převezením
vánočního stromu před obchod a poté se provedla kompletní výzdoba ostatních stromů. O výzdobu betlému se postarali už
dříve pracovníci OÚ, potřebný jeřáb na vánoční strom pak zajistila obec. Výzdoba se povedla a všem, kdo se na ni podílel, patří
velký dík. Pár fotek najdete v naši Hasičské fotogalerii
15. listopadu 2014 se od 16 hodin konala Výroční valná hromada našeho sboru. Kromě klasických zpráv o činnosti a revizních
zpráv se též volil nový výbor sboru. Změny jsou doplněny v sekci Výbor SDH Sazovice. Všem účastníkům, hostům i zástupců z
okolních sborů děkujeme za účast. Fotografie z akce najdete zde
28.října 2014 jsme pomohli s lampiónovým průvodem, který prošel večer naší obcí. Vycházelo se od místní školy něco málo po
půl šesté večer. Před začátkem samotného průvodu položili dva naši členové ve stejnokroji věnec k pomníku TGM za zvuku
státní hymny. Poté se vyšlo směrem k Mysločovicím a celý průvod pak skončil na výletišti, kde byl připraven ohňostroj a také
malé občerstvení před Obecním úřadem. Celý průvod sice pohltila dost hustá mlha, ale i přes to dopadla celá akce skvěle.
Průvod pořádal obecní úřad, naši členové zde pouze pomáhali.
18. října 2014 proběhla podzimní vycházka dětí do přírody. Vycházelo se v 10 hodin od zbrojnice a šlo se do Mysločovic na
louku u lesa nad hřbitovem. Zde se připravila střelba ze vzduchovek, hod granátem na cíl a ručkování po laně. Připraveno bylo
též občerstvení. Okolo půl druhé jsme se vrátili zpět a na výletišti proběhla drakiáda a večer pak ukončená s posezením pro
naše členy. Počasí bylo celý den skvělé, jen mohlo odpoledne více foukat kvůli těm drakům. Ale i přes slabý, nebo téměř žádný
vítr, přeci jen létali.
17. října 2014 proběhl podzimní sběr železa. Začalo se krátce po 15 hodině a hotovo bylo v 18 hodin. Členů se sešlo tak akorát
a práce nám šla docela rychle. Přistavený kontejner se podařilo zcela naplnit. Všem, kdo čímkoliv přispěl, moc děkujeme.
Získané peníze použijeme pro naši další činnost. Pár fotek najdete v naši hasičské fotogalerii
2. října 2014 v odpoledních hodinách nás starostka obce požádala o úklid hlavní cesty od Tečovic, která byla opět znečištěna
bahnem vlivem silného nočního deště. Vice v sekci Zásahy našich hasičů
28. září 2014 proběhly v naší obci oslavy patrona naší obce sv. Václava. Začalo se ráno budíčkem v 8 hodin a hudebními
gratulacemi všem Václavům v obci. V 10 hodin pak vyšel průvod obcí od firmy MRB Sazovice. Těsně před průvodem se po
krátkém projevu starostky obce a za zvuku státní hymny položil věnec k pomníku padlým. Celý průvod pak došel na Zahrázovo,
kde proběhla od 10,30 hodin mše svatá. Poté se šlo na sál na slavnostní oběd. Po celou dobu od rána až do konce nám hrála
skvělá kapela Zdounečanka. Počasí vyšlo také a celé oslavy v odpoledních hodinách pomalu skončily.
15. září 2014 okolo 19 hodiny zasáhla naši obec opět silná bouřka s přívalovým deštěm. Ikdyž trvala jen několik desítek minut,
stačilo to na opětovné zaplavení hlavní cesty a chodníku. Více v sekci Zásahy našich hasičů
9. září 2014 mezi 14 a 15 hodinou zasáhla naší obec bouřka spojená s přívalovým deštěm, který vyplavil bahno z přilehlých
polí na hlavní komunikaci a chodník ve směru od Tečovic až k OÚ. Podrobnější info v sekci Zásahy našich hasičů
16. srpna 2014 se u nás konala soutěž starších pánu pod názvem Memoriál Libora Kučery. Začalo se krátce po 15 hodině a
soutěžilo se v netradiční štafetě a požárním útoku dle starého způsobu. Za muže se zúčastnili družstva ze Sazovic, Louk a
Rackové, za ženy jen domácí berušky. Účast tedy nebyla nějak velká, ale odpoledne jsme si náramně užili, ikdyž nám před
koncem pořádně zapršelo. První místo -sud piva- nakonec vyhráli muži z Louk, jenomže si neodvezli bečku domů, ale nechali ji
narazit přímo na místě a všechny tak pohostili. Všem účastníkům moc děkujeme. Foto z akce najdete zde

29. června 2014 u nás proběhl Hasičský den. Jedná se o celodenní soutěž v požárním sportu, která je zařazena do ZLPS,
ZLMH i StMPM. Začalo se ráno před 8 hodinou a končilo se až před 19 hodinou. Dopoledne soutěžili mladší a starší žáci,
odpoledne od 13,30h pak muži na 3B, po skončení mužské kategorie proběhlo vyhlášení výsledků a mezi tím se zkrátila trať na
2B a pokračovaly ženy, dorostenci a dorostenky. V mužské i ženské části byla opět vypsána finanční odměna od hlavního
sponzora akce firmy MRB Sazovice. U mužů je to 10 000,- a u žen 5 000,- za překonání našeho traťového rekordu. Ani jeden
však letos překonán nebyl a tak zůstává do dalšího roku rekord naší tratě u mužů na 3B 16:84 (Vésky v roce 2013) a u žen na
2B 16:96 (Pravčice v roce 2011). Celý den se počasí docela drželo, jen dost foukalo, ale odpoledne už to u ženské kategorie
nevydrželo a dost vydatně nám zapršelo. Na večer se to však uklidnilo a tak i poslední vyhlášení proběhlo už na suchu. Vše
jinak dopadlo dobře, až na dvě zranění. První byl jeden z mužů s rozbitým rtem, kde ho při útoku praštila koncovka B hadice a
druhé zranění měla jedna z žen, kde to vypadalo na natržený stehenní sval a proto ji pak jejich trenér zajistil převoz na
pohotovost. Je tedy vidět, že hasičský sport je i dost nebezpečný, ale který sport vlastně není nebezpečný...
27. června 2014 v 18:04 nám byl operačním střediskem vyhlášen poplach. V SMS zprávě bylo bylo uvedeno, že se jedná o
požár pole na Rackové. Více informací najdete v sekci Zásahy našich hasičů
20. června 2014 jsme v dopoledních hodinách připravily pro děti z místní školy v Sazovicích cvičení s ukázkami spojené s
evakuací školy. Vše bylo dopředu domluveno s ředitelkou školy a celý zásah i ukázky prováděli proškolení hasiči ze zásahové
jednotky. Začalo se v 9 hodin příjezdem ke škole a končilo se kolem 11 hodin v naší zbrojnici. Další informace najdete v
sekci Zásahy našich hasičů
25. května 2014 v podvečerní době byla našimi členy zjištěna olejová skvrna na silnici, která se táhla středem obce přes
křižovatku z vývozku směrem ke zvonici. Více info v sekci zásahy našich hasičů
22. května 2014 se náš sbor podílel na programu Bambiriády 2014 na náměstí Míru ve Zlíně. Naše žákovské družstvo dorazilo
za doprovodu obou trenérů na náměstí v 9 hodin a začali po dohodě s hlavní organizátorkou připravovat zázemí včetně závodní
tratě. Samotná soutěž začala ve 14 hodin za účastí 15-ti družstev, každé po 2 útocích. Vyhlášení a ukončení pak bylo kolem 17
hodiny a začalo se vše uklízet. Zpět do Sazovic přijeli všichni kolem 18,30 a po vyložení se všichni odebrali domů. Po celou
dobu soutěže pomáhali naši žáci se vším potřebným a navíc ještě předváděli kolemjdoucím dětem zapojování hadic, proudnic a
hydrantového nástavce. Při soutěži se stal lehký úraz jedné naši žákovské závodnici, ale po odvozu na úrazovku bylo zjištěno
naštěstí jen lehké pohmoždění zápěstí. Všem pomocníkům patří velké poděkování a hlavně pak našim trenérům panu Josefu
Geržovi a Josefu Brázdilovi.
8. května 2014 se od 13 hodin konala Okrsková soutěž sborů našeho 3. okrsku, tentokrát na Rackové. Našim se docela dařilo,
protože starší žáci skončili na 2. místě a dorostenci na 1. místě. Jen našim mužům se nedařilo, protože skončili na posledním 5.
místě. Soutěž se však vydařila, nikomu se nic nestalo a počasí nám také přálo. Fotky ze soutěže nejdete zde
26. dubna 2014 se konal výlet na hasičskou pouť na sv. Hostýn. Objednaný autobus odjel v 7,30 z místních zastávek. Počasí
tentokrál příliš nepřálo a tak se doplňkovou a potřebnou výbavou všech zúčastněných stal deštník. Výlet ale proběhl jinak velice
dobře. Návrat byl v odpoledních hodinách. Nějaké fotky nejdete v hasičské fotogalerii
11. dubna 2014 od 15 hodin proběhl v naší obci jarní sběr železa. Pomocníku - sběračů - se sešlo tak akorát a celou obec jsme
objeli za zhruba 3 hodiny. Všem občanům, kteří nějakým tím šrotem přispěli, moc děkujeme. Nějaké fotky ze sběru jsou v
naši hasičské fotogalerii
22. března 2014 proběhla brigáda na dětském hřišti nad místní školou. Paní starostka poprosila o pomoc nejen nás hasiče, ale i
ostatní obyvatele. Nakonec se nás tam po 9 hodině sešlo okolo 10 celkem. Práce bylo dost, ale bylo hezké počasí a tak se
stihlo vše, co bylo v plánu. Končilo se okolo 17 hodiny.
Začátkem března byla provedena STK na naši zásahové Avii. Vozidlo je v dobrém stavu a připraveno na případný výjezd. O
vše se postaral jeden z našich strojníků pan Libor Kučera, který momentálně provádí i generální opravu naši zásahové mašiny
PS-12. Za to vše mu patří velký dík.
1. března 2014 proběhlo v naší obci tradiční Vodění medvěda. Tentokrát se masek sešlo dost a tak se v 10 hodin mohlo vyjít od
zbrojnice směrem na Tečovice. Počasí bylo nádherné a akce se velice vydařila. Krátce po 16 hodině došel celý průvod zpět ke
zbrojnici a vše se zakončilo v hospůdce, kde bylo pro všechny zúčastněné malé občerstvení. Všem moc děkujeme a těšíme se
další ročník této skvělé tradice. Fotografie budou později.
11. ledna 2014 se konal na obecním sále Hasičský ples. Jako každoročně hrále skvělá kapela Zdounečanka a postarala se tak
o skvělou zábavu. Návštěvnost byla největší za posledních pár let. Všem sponzorům, návštěvníkům i personálu děkujeme a
budeme se těšit zase za rok.

