Zásahy naší JSDH Sazovice v roce 2005 – 2010
(seřazeno postupně, ale v opačném pořádí)

6. listopadu 2010 ve 20:10 nám byl vyhlášen poplach obecní sirénou a vyjížděli jsme k požáru skládky mezi Machovou a
Sazovicemi. Profesionální hasiči už byly na místě a prováděli hašení pomocí vysokotlaké hadice a vodního děla. My jsme tam
byly hlavně pro případ doplnění vody z nedalekého rybníka Macháče. Naštěstí byl požár rychle lokalizován a my jsme se mohli
vrátit na základnu. Vše si pak převzala policie ČR. Naše jednotka byla na místě zásahu do 18 minut od vyhlašení poplachu a v
plné výzbroji, což ocenili i profesionálové u Otrokovic. Fotografie z místa naleznete v hasičské fotogalerii

3. 7. 2010 jsme byli požádáni paní starostkou o likvidaci nalomené větve na vzrostlém stromu před Obecním úřadem. Větev
ohrožovala chodník a telefoní vedení. Pomocí hasičského žebříku, ruční pily, sekery a hasičského háku jsme větev bez
problémů odstranili. Po likvidaci jsme objevili ještě jednu zcela uschlou větev rovněž nad chodníkem, kterou jsme též zlikvidovali
a uklidili. Zasahovali: Tomáš O. a Josef B. ml.

30. 6. 2010 jsme byli požádáni o vyčištění čističky odpadních vod před Obecním úřadem, která se porouchala následkem
nedávných povodní. Měla přijet firma na výměnu vadného motoru a proto jsme provedli očistu vnitřních komor čističky proudem
vody z místní hydrantové sítě. Celý technický zásah trval přibližně hodinu a proběhl bez problémů. Zasahovali: Tomáš O.,
Honza V., Jakub V. a Josef B. ml.

25. 6. 2010 okolo 18 hodin jsme vyjížděli k hlášenému požáru na Hostišovou. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek z
našeho okrsku. Propojením jednotlivých stříkaček systémem dálkového přenosu vody jsme dopravili vodu až na místo fiktivního
požáru. Akce tak proběhla úspěšně. Zasahovali: Marián J., Josef B. st., Josef B., Martin P., Vlastimil P. a František B.

2. 6. 2010 pomáhal každý, kdo mohl (hasiči i občané), u rozvodněné Svodnice, která se postupně vylévala a zaplavovala
zahrady, garáže, domy i sportovní areál, který ještě nebyl ani dokončen. Od ranních až do večerních hodin jsme pomáhali, kde
to jen šlo a zabránili tak ještě větším škodám na majetku našich občanů. Fotografie naleznete v hasičské fotogalerii.

27. 3. 2010 ve 14:00 jsme zasahovali u požáru uskladněného dřeva na louce za firmou MRB Sazovice (jednalo se o
prověřovací cvičení naší jednotky). Všechny fotografie z tohoto zásahu najdete zde. Zasahovali: Bohumil B., Tomáš O., Jakub
V., Honza V., Vlastimil P., Pavel Ř., Martina K. a Andrea M.

3. 7. 2009 v 7:20 zasahoval jeden z našich členů před příjezdem profesionálů z Otrokovic u požáru multikáry před rodinným
domem v Sazovicích. Fotografie z tohoto zásahu najdete v naši hasičské fotogalerii. Zasahoval: Josef B. st.

22. 10. 2005 zasahovali členové našeho sboru u požáru lakovny Dřevovýroba Mrázek v Sazovicích.

