AKTUALITY Z DĚNÍ VE SBORU V ROCE 2016
(seřazeno posupně, ale v opačném pořadí)
28. prosince 2016 se konala poslední akce tohoto roku a tou byl vánoční turnaj v kuželkách na Machové. Děti začínaly ve 13 hodin a dospělí pak
v 16 hodin. Zúčastnilo se ho asi 20 dětí a přibližně 25 dospělých. Odjíždělo se až okolo 21 hodiny zpět do Sazovic.
17. prosince 2016 proběhl v naší obci vánoční jarmark na výletišti Zahrázovo. Začínalo se ráno po 9 hodině stavěním stánků a vším potřebným a
končilo až večer. Akci pořádala obec, naší členové jen pomáhali se vším, co bylo třeba nachystat a udělat..
26. listopadu 2016 v dopoledních hodinách jsme se postarali o vánoční osvětlení okolo budovy OÚ. Všechny světelné řetězy byli po loňských
svátcích funkční a tak šlo vše dobře. Za necelé 4 hodiny bylo vše nainstalované a připravené na následující den, kdy byla 1. adventní neděle, ke
spuštění. Tak se i stalo a tak na druhý den v neděli večer už vše hezky svítilo.
19. listopadu 2016 proběhla v 16 hodin na sále OÚ výroční valná hromada našeho sboru. Probralo se, co vše se za rok udělalo, čeho se dosáhlo,
došlo i k odměňování věrných a pracovitých členů. Kromě našich členů se zúčastnili i zástupci okolních spřátelených sborů, zástupci z OSH Zlín a
z Obecního úřadu.
12. listopadu 2016 se na sále OÚ konalo shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Zlín. Začalo se po 9 hodině a končilo až
kolem 13 hodin. Celkem se sešlo více než 160 zástupců sborů z celého našeho okresu. Tuto akci pořádalo OSH Zlín, naši členové zde jen
pomáhali a zajišťovali potřebné občerstvení.
4. listopadu v 18 hodin proběhla ve Lhotě u Zlína schůze Zlínské ligy. Na této schůzi se domlouvají soutěže a pravidla ZL na příští rok. Z náš
sbor se zúčastnili 3 naši členové, kterým se nakonec podařilo soutěž na příští rok 2017 u nás zachovat a bude i nadále zařazena do seriálů
soutěží ZLPS.
28. října proběhl od 17,30 h lampiónový průvod naší obcí. Sraz byl u místní školy, kde za zvuku statní hymny položili 2 uniformovaní členové
našeho sboru věnec k pomníku TGM. Průvod pak prošel obcí a skončil na výletišti, kde byl připraven ohňostroj. Poté následovalo malé
občerstvení před budovou OÚ. Tuto akci pořádala obec, my ji jen lehce zajišťovali.
22. října 2016 se konala vycházka do přírody. Od zbrojnice ve vycházelo okolo 10 hodiny směrem na buňovský statek. Cestou plnili děti
jednoduché úkoly a na cílovém místě se pak pro všechny uvařil kotlíkový guláš. Návrat byl kolem 15 hodin na Zahrázovo, kde proběhla drakiáda.
Rodičů a dětí se letos zúčastnilo opravdu rekordně moc a vše probíhalo podle plánu. Okolo 17 hodin pak proběhla soutěž v hledání pokladu ve
stylu pevnosti Boyard. Večer pak pokračoval posezením pro nás hasiče s občerstvením a hudbou. Akci organizovala obec ve spolupráci s Petrem
Hlavicou a našim sborem. Za zmíňku stojí i perfektní počasí, které celý den panovalo. Sluníčko a lehký vítr perfektně poháněli letící draky víš a
víš.
14. října 2016 proběhl podzimní sběr železa. Začalo se v 15 hodin a protože toho bylo letos opravdu hodně, tak jsme končili až těsně před
hodinou 19. Přistavený kontejner se podařilo zcela zaplnit.
28. září 2016 proběhli v naší obci oslavy patrona naší obce sv. Václava. Jako vždy se začalo ranním budíčkem a hudebními gratulacemi všem
Václavům, poté vyšel průvod od firmy MRB směrem na zahrázovo, kde byla dopolední mše svatá. Při této mši se posvětilo i naše nové zásahové
vozidlo a korouhve spolku pro výstavbu kostela sv. Václava.. Průvod se pak přesunul před místní kostel, kde se posvětila zvonkohra. Poté
následoval slavnostní oběd na sále OÚ a zábava. Po celý den nám hrála skvělá Zdounečanka.
21. září 2016 jsme doprovodili na poslední cestě našeho nejstaršího člena sboru pana Václava Pálku st. Zemřel ve věku uctihodných 84 let a
členem našeho sboru byl od roku 1952, což je 64 let. Pohřeb, který se konal v kostele v Mysločovicích, proběhl s nejvyššími hasičskými poctami,
protože se jednalo o významného člena, který v našem sboru i obci udělal za svůj život opravdový kus práce. Zároveň byl i členem mysliveckého
sdružení Háj, proto se pohřbu účastnilo kromě příbuzných, známých a hasičů i hodně myslivců. Velká čest jeho památce.
18. září 2016 nás nečekaně opustil jeden z našich nových členů pan Roman Lattenberg. Zemřel náhle ve věku 46 let. Členem našeho sboru byl
teprve 1 rok. Tiché rozloučení proběhlo jen v rodinném kruhu.
25. a 26. srpna 2016 proběhla v autoservise ve Zlíně Loukách montáž světelného a zvukového výstražného zařízení na náš nový vůz Renault
Master. Vše se jen ještě nahlásí na KOPIS a provede se zápis do TP. Poté se vůz stane oficiálně zásahovým dopravním automobilem našeho
sboru. Pár fotek z montáže najdete v naši fotogalerii
13. srpna 2016 proběhla soutěž pro dříve narozené nad 35 let věku pod názvem Memoriál Libora Kučery. Jako každoročně se soutěžilo v
netradiční, ale skvělé, štafetě a požárním útoku dle starého způsobu se stříkačkou PS-8. Zúčastnili se 4 mužské a 2 ženské družstva. Po
urputném boji si první místo vybojovali muži z Louk a odnesli si tak hlavní cenu, kterou byl sud piva. Naši domácí borci skončili jen o pár vteřin na
2. místě. Fotky z akce najdete zde (zdroj SDH Racková)

26. června 2016 u nás proběhl Hasičský den. Je to celodenní soutěž v požárním sportu mužů, žen, dorostů a mladších i starších žáků.
Dopoledne soutěžili ml. a st. žáci, odpoledne pak muži, ženy a dorostenci. Soutěž byla zařazena do seriálů soutěží StMPM, ZLMH a
ZLPS. Velkým tahákem je každoročně finanční prémie v mužské kategorii ve výši 10 000,- za překonání rekordu naši tratě na 3B. Ten tentokrát
překonán nebyl a zůstává tak i nadále na hodnotě 16:60 z roku 2015, který dokázali muži z Pravčic. Den to byl opravdu náročný, protože se
začalo ráno v 8 a končilo až ve 20 hodin večer. Počasí nás trochu pozlobilo dopoledne přeháňkami, ale odpoledne bylo už hezky a slunečno. Do
bezproblémového průběhu tohoto náročného dne byl zapojen celý sbor a až na pár drobných nedostatků proběhlo vše bez větších problémů.
24. června 2016 v 17:52 nám KOPIS vyhlásil poplach. Jednalo se o požár pole v sousedních Mysločovicích. Více v sekci Zásahy našich hasičů
24. června 2016 jsme v dopoledních hodinách provedli cvičení v místní škole spojené s ukázkami a odbornou přednáškou. Ráno provedl jeden z
členů JSDH Sazovice odbornou přednášku přímo ve škole, poté se v 10 hodin vyhlásil požární poplach, provedla se evakuace a pak se všichni
žáci a učitelky převezli hasičskými vozy na Zahrázovo, kde proběhla výstavka, ukázka hašení požáru a přednáška o zdolávání požáru a jiných
mimořádných událostí. Vše prováděli muži z naší zásahové JSDH.
11. a 12. června 2016 proběhla v naší obci velká akce s názvem Starý Hanácký právo. Tato akce se koná 1x za 10 let. Pořádá ji náš sbor
společně s obcí. Zapojeny byli i ostatní spolky. Program akce byl bohatý a rozdělen na 2 dny. Podrobně je vypsán na pozvánce níže. Akce se moc
vydařila, počasí taky, kapela Zdounečanka byla jako vždy perfektní a všichni zúčastnění i místní občané si to náramně užili. Vše se završilo v
neděli taneční zábavou na výletišti.

7. června 2016 proběhlo na Zahrázovém cvičení krizového štábu složek IZS. Akce začala hned ráno a končila až pozdě odpoledne. Do cvičení
byla částečně zapojená i naše JSDH, která na místě pomáhala se vším, co bylo zrovna potřeba.
4. června 2016 proběhla brigáda na Zahrázovém. Jednalo se o celkový úklid a zvelebení areálu před nadcházejícím Hanáckým právem.
4. května 2016 jsme se rozloučili s jedním z našich věrných a dlouholetých členů panem Františkem Pospíšilem. Zemřel 1. května ve věku 69 let.
Našim členem byl celých 44 let. Rozloučení proběhlo v kostele v Mysločovicích se všemi poctami, jaké se tak věrnému členovi SDH sluší a patří.
Velká čest jeho památce...
30. dubna 2016 se uskutečnil výlet na hasičskou puť na Sv. Hostýn. Autobus odjížděl z místních zastávek v 8,30h.
15. dubna 2016 proběhl od 15 hodin jarní sběr železa v obci. Členů se sešlo tak akorát a tak šlo vše dobře. Železa a různého šrotu bylo tentokrát
dost a tak se končilo až kolem 19 hodiny a přistavený kontejner se podařilo zcela naplnit. Získané finance z tohoto sběru použijeme pro naši další
činnost.
18. března 2016 jsme se ve třech lidech postarali o zpracování a úklid poraženého stromu na Zahrázovém. Získané dřevo se použije nejen při
pálení čarodějnic, ale i při hasičských, obecních a jiných akcích, kde je dřevo potřebné.
7. března 2016 v 18:11 hodin nám operační středisko (KOPIS) vyhlásilo poplach. Ve zprávě se uvádělo o požáru RD (rodinný dům), konkrétně
saze v komíně. Podrobnosti najdete v sekci Zásahy našich hasičů
26. února 2016 se tři naši členové pokusili vybojovat svými znalostmi z hasičiny titul Hasič 1. stupně. Tato malá hasičská maturita se skládala z
písemného testu a ústní zkoušky před 6-ti člennou porotou. Konala se v Přibyslavi a za náš sbor se o to pokusili Tomáš Omyla, Bohumil Botek a
Vlastimil Potočný. Vyjíždělo se po 12 hodině společně s kolegy z Mysločovic a Rackové našim DA Renaul Master. Celkem nás tedy jelo "7
statečných". Všem se nakonec tato náročná zkouška podařila složit a po návratu okolo 23 hodiny si všichni dovezli diplom a zlatý odznak Hasič I.
Všem patří velká gratulace, protože je to nejvyšší možné ocenění, které může dobrovolný hasič získat svými znalostmi.
6. února 2016 proběhlo v naší obci tradiční vodění medvěda. Od hasičárny se vyšlo něco málo po 9 hodině, ve 12 hodin došel průvod opět do
hasičárny, kde byl připraven oběd v podobě buřtguláše a před 13 hodinou jsme vyšli na druhou polovinu obchůzky. Celou obec jsme obešli bez
problémů, počasí bylo celý den slunečné a tak jsme krátce před 17 hodinou došli opět do zbrojnice, kde se vše uklidilo. Pak následovalo
pohoštění a posezení v místní hospůdce. Průvodu se zúčastnilo něco přes 20 masek a dva medvědi. Hrála nám k tomu reprodukovaná hudba z
nazdobené vlečky, kterou táhnul obecní malotraktor. Akce se povedla a všem zúčastněným se moc líbila a my jim všem tímto děkujeme. Fotky z
této akce najdete zde a také zde

23. ledna 2016 jsme sklidili vánoční osvětlení okolo budovy OÚ. Celé to trvalo asi 2 hodiny a po sundání a uklizení se všechny světelné řetězy
odzkoušeli a uskladnili na další rok.
9. ledna 2016 se konala první letošní akce a tou byl hodně oblíbený Hasičský ples. K tanci nám opět hrála skvělá Zdounečanka, nechyběla ani
bohatá tombola a všichni si ples opravdu užili. Návštěvnost byla o trochu menší, než loni, ale i tak bylo v sále více než 130 plesařů.

