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Vážení kolegové hasiči, sestry a bratři, vážení hosté
Rád bych vás touto zprávou seznámil se vším, co náš sbor za téměř již uplynulý rok zvládl, s čím vším
se potýkal a co dokázal.
K dnešnímu dni má náš sbor celkem 105 členů. Z toho je 71 mužů nad 18 let, 14 žen nad 18 let a 20
dětí a mládeže do 18 let. Členskou schůzi máme každý první pátek v měsíci v naší klubovně. Naši
hlavní náplní není jen připravenost zásahové jednotky a péče o veškerou techniku, kterou máme, ale
hlavně se podílíme na kulturním životě v naší obci chystáním a realizací různých společenských akcí.
Další důležitou funkcí našeho sboru je výchova mládeže, a tak se naše závodní družstva účastní
nemálo soutěží nejen v blízkém okolí. A nutno říci, že letošní závodní sezóna se jim opravdu vydařila.
Pojďme ale postupně.
První akce v tomto roce byl tradiční Hasičský ples, který se konal 10. Ledna. Jako již tradičně nám
zahrála skvělá Zdounečanka a nutno říct, že účast byla za poslední roky opravdu rekordní. V sále bylo
více než 150 lidí.
31. ledna v dopoledních hodinách jsme se postarali o sklizení vánoční výzdoby z vánočního stromu a
okolo budovy OÚ. Vše se zvládlo za pár hodin a naštěstí se nikomu nic při této činnosti nestalo.
Výzdoba se po sklizení odzkoušela, zda nedošlo k jejímu poškození a poté se uskladnila na další rok.
14. února proběhla v naší obci velice oblíbená tradice Vodění medvěda. Sraz účastníků byl v 9 hodin a
vycházelo se v 9:45 od zbrojnice směrem na Tečovice. Za doprovodu reprodukované hudby šel
průvod asi 24 masek dům od domu a okolo 16 hodin došel zpět ke zbrojnici. Celá akce dopadla dobře,
počasí bylo slunečné a vše se pak završilo v místní hospůdce, kde bylo pro všechny připravené
zasloužené občerstvení.
14. března odpoledne jsme se sešli ve zbrojnici a opravili naši zásahovou PS12. Bylo potřeba přetěsnit
okruh chlazení. Celá práce nám zabrala asi 2 hodiny.
Ten samý den proběhlo též slavnostní žehnání pozemku pro výstavbu kostela sv. Václava
v Sazovicích, kterého se zúčastnili i někteří naši členové ve vycházkovém stejnokroji.
17. března se konalo běžné jednání obecního zastupitelstva. Jeden z bodů tohoto jednání nás však
hodně zajímal. Jednalo se o přiznání dotací na nákup nového zásahového automobilu pro náš sbor.
Po několika letech nám totiž konečně kraj přislíbil dotace na nákup nového vozu a tak jsme se
rozhodli o pořízení nového DA Renault Master za pořizovací cenu ve výši 627 000,-. Necelá polovina
této ceny, částka 300 000,- Kč byla uhrazena právě z těchto dotací od Zlínského kraje, další část ve
výši 230 000,- Kč nám přislíbila obec právě na tomto jednání a zbylých 97 000,- Kč jsme doplatily z
naší pokladny. Vozidlo se poté zadalo do výroby a na přelomu června a července bylo hotové. Vozidlo
bylo zcela nové, bez jakýchkoliv hasičských úprav. Proto jsme pak nechali vůz polepit patřičnými
polepy a nápisy a vyrobili provizorní uchycení PS12 pro dopravu na soutěže. Vozidlo zatím nemá
zvukové a světelné výstražné znamení, a proto prozatím není oficiálně zařazené do výbavy naši
zásahové jednotky. Vše ale brzy bude, je to jen otázka financí.

21. března dopoledne proběhlo na sále OÚ Shromáždění delegátů sborů SDH okresu Zlín. Této velké
schůze se zúčastnilo asi 150 delegátů ze všech sborů z našeho okresu. Celou tuto akci si organizovalo
a hradilo Okresní sdružení hasičů Zlín (OSH Zlín), naši členové zde pouze nachystali zázemí a pomáhali
se vším potřebným.
31. března jsme doprovodili na poslední cestě jednoho z našich dlouholetých členů pana Vlastimila
Potočného, který zemřel po těžké nemoci 28. března 2015. Pohřeb se konal v kostele v Mysločovicích
a proběhl se všemi poctami, jak se zemřelému členovi SDH sluší a patří. Zemřel ve věku 61 let a
členem našeho sboru byl od roku 1973, což je 42 let. Všechna čest jeho památce...
11. dubna proběhla jarní brigáda ve zbrojnici. Začalo se po 9 hodině a končilo okolo 14 hodin. Uklízelo
se a přestavovalo se vnitřní uspořádání vybavení a vozidel. Jedním z hlavních důvodů bylo připravit
místo na již zmiňovaný nový automobil a to se nám také podařilo.
18. a 19. dubna proběhla v naší obci výstava modelářů a sběratelů a ukázkami historické vojenské a
hasičské techniky. Akce se konala ku příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války. Celou akci
pořádala obec, my jsme hlavně pomáhali a měli otevřenou zbrojnici, kde byla vystavována naše
historická i současná hasičská technika. Začalo se v sobotu po 9 hodině a končilo kolem 17 hodiny.
24. dubna proběhl v naší obci jarní sběr železa. Opět se začínalo v 15 hodin a končilo po hodině 18.
Pomocných sil se sešlo dost a tak se přistavený kontejner podařilo zcela naplnit.
O den později, tedy 25. dubna, se uskutečnila tradiční hasičská pouť na sv. Hostýn. Objednaný
autobus odjížděl v 7,30 z místních zastávek. Počasí se tentokrát, oproti loňskému roku, opravdu
vydařilo.
1. května se závodní družstva našeho sboru účastnili 1. letošní soutěže v požárním sportu. Byla to
okrsková soutěž na Hostišové. Konečné pořadí našich družstev byla taková: ml. žáci 5. místo, st. žáci
1. místo, dorostenci 1. místo, dorostenky 2. místo a naši muži 2. místo. Soutěže se zúčastnili sbory
našeho 3. okrsku, a to z Hostišové, Machové, Sazovic, Mysločovic a Rackové.
9. května jsme provedli další menší brigádu u hasičárny. Tentokrát se týkala opravy zámkové dlažby
na startovní ploše naší tratě. V místech odtoku vody u základny dlažba poklesla, tak ji bylo potřeba
částečně rozebrat a podsypat kamením. Zabralo nám to asi 3 hodiny práce.
21. května proběhla pod záštitou našeho sboru akce na náměstí míru ve Zlíně pod známým názvem
Bambiriáda fest 2015, kde naši mladí hasiči předváděli požární útok. Procházející děti si též mohli
vyzkoušet spojování hadic, prohlédnout si vozový park, naší Avii, cisternu Renault sboru SDH Fryšták,
cisternu Tatra 815 sboru SDH Racková. Této minisoutěže se zúčastnilo 10 sborů.
26. června v 17:58 hodin byl naší zásahové jednotce vyhlášen letošní první a naštěstí i poslední
poplach. V SMS zprávě stálo, že se jedná o požár trávy v obci Hostišová. Jednalo se však o prověřovací
cvičení našeho okrsku. Celý zásah trval přibližně půl hodiny. Po provedení zásahu bylo vyhodnocení
celé akce a pak následovalo malé občerstvení pro všechny zasahující hasiče. Cvičení se zúčastnily
sbory z Hostišové, Sazovic, Rackové, Mysločovic a Machové.

28. června u nás proběhl Hasičský den, tedy celodenní soutěž v požárním sportu. Začalo se ráno v 8
hodin a končilo až v 19 hodin večer. Dopoledne soutěžili mladší a starší žáci, odpoledne pak muži,
ženy a dorostenci. Soutěž byla zařazená do seriálu ligových soutěží, a to Zlinské ligy mladých hasičů
(ZLMH), Středomoravského poháru mládeže (StMPM) a Zlínské ligy požárního sportu (ZLPS).
Tentokrát se podařilo pokořit v mužské kategorii i 2 roky starý rekord tratě na 3B, který měl hodnotu
16:84. Nový rekord, který se podařil mužům z Pravčic, má hodnotu 16:60. Odnesli si tak prémii od
našeho hlavního sponzora firmy MRB Sazovice částku 10 000,- Kč. V ženské části rekord tratě na 2B
nepadl. Ten drží stále ženský tým rovněž z Pravčic z roku 2011 hodnotou 16:96. Vše jinak proběhlo
bez zranění a podle pravidel, jen nás dost trápilo počasí, protože po celý den nám několikrát vydatně
zapršelo.
9. srpna odpoledne se náš sbor aktivně zúčastnil oslav výročí hřebčína v Tlumačově. Byl zde bohatý
celodenní program a náš sbor zde nechal dopravit naší historickou koňskou stříkačku z roku 1903 a v
dobových uniformách předvedl ukázku hašení. Je tedy vidět, že i tato nejstarší naše stříkačka je nejen
ve velmi zachovalém stavu, ale i plně funkční.
15. srpna odpoledne proběhla u nás soutěž pro dříve narozené kategorie nad 35 let pod názvem
Memoriál Libora Kučery. Soutěže se zúčastnili družstva ze Sazovic, Rackové, Hostišové a Louk.
Vítězství si nakonec vybojovali muži z Hostišové a dostali tak sud piva. Soutěžili i naše ženy -beruškya protože byli jako ženy jediné, tak vlastně i vyhráli. Soutěžilo se v netradiční štafetě a útoku dle
starého způsobu s PS-8. Vše se vydařilo a dokonce přálo i počasí. Slibovaná bouřka se naštěstí
přihnala až pozdě večer.
Shodou okolností se o týden později 22. srpna naši muži, rovněž nad 35 let, zúčastnili podobné
soutěže na Rackové a tam se jim podařilo vyhrát.
28. září u nás proběhly oslavy Sv. Václava, patrona naší obce. Začalo se v 8 ráno budíčkem, pak
následoval průvod od firmy MRB na výletiště Zahrázovo, kde proběhla slavnostní mše svatá. Vše se
ukončilo na sále obědem a posezením s kapelou Zdounečanka, která nám hrála po celou dobu od
rána až do odpoledne.
16. října proběhl podzimní sběr železa. Začalo se opět v 15 hodin, a protože toho nijak zvlášť moc
nebylo, končilo se před 17 hodinou. Přistavený kontejner z Tlumačova se podařilo naplnit pouze
z necelé poloviny.
17. října proběhla podzimní vycházka do přírody. Vyšlo se kolem 10 hodiny na rozhlednu na
Hostišovou, kde byl připraven zábavný program a uvařil se pro všechny kotlíkový guláš. Po návratu
proběhla drakiáda na výletišti a večer pak ukončená pro naše členy. Počasí bylo celý den výborné a
celou akci si všichni náramně užili.
7. října v 18 hodin proběhla v naší hasičské klubovně schůze pořadatelů StMPM. Účastnilo se ji
přibližně 30 pořadatelů této soutěže z celého kraje. Naši členové a hlavně dorostenky zde pomáhali
podávat občerstvení.

28. října prošel naší obcí lampiónový průvod. Začalo se položením věnce za zvuku státní hymny k
pomníku TGM u místní školy krátce po půl šesté večer a pak prošel celý průvod obcí. Skončilo se na
výletišti, kde byl připraven ohňostroj. Poté se před budovou OÚ podávalo malé občerstvení. Akci
pořádala obec, naší členové jen dohlíželi na její bezpečný průběh.
Jak jsem se zmiňoval již na začátku, tak se letos dařilo i našim závodním teamům. Podrobně vás celou
sezónou seznámí ve Výroční zprávě mládeže jedna z členek závodního teamu slečna Magdaléna
Couralová. Já jen nastíním, že naše mládež získala titul Mistři ZLMH, dále jsou Vícemistři StMPM a
také Vícemistři Zlínského kraje hry Plamen. Více už ale za chvíli ve zmiňované zprávě.
Ještě se zmíním, že 6. listopadu v 18 hodin se konala v Hřivinově Újezdě schůze pořadatelů ZLPS.
Zúčastnili se ji dva naši členové a po dlouhé diskuzi se jim podařilo vybojovat ligu i na další rok.
Znamená to, že naše soutěž v červnu 2016 bude opět zařazeno do ZLPS.
Ještě než skončí tento rok, tak nás čeká, na začátku prosince, usazení vánočního stromu před budovu
OÚ a následně provedeme vánoční výzdobu nejen tohoto stromu, ale i okolo celé budovy OÚ a ke
konci prosince se určitě ještě sejdeme na vánočním turnaji v kuželkách na Machové.
Jak je vidět, tak se po celý rok opravdu nenudíme a výsledky naší činnosti jsou dost zřetelně vidět
nejen v naší obci. Hlavní ale je pokračovat v této práci a dál zachovávat tradice, vychovávat mládež a
je-li to nutné, postarat se o vše potřebné v případě jakékoliv živelné pohromy.
Děkuji vám za pozornost

