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Léto, jak má být…
Máme tu opět léto v plné jeho kráse. Nedávno jsme přívítali prázdniny, a než se nadějeme, budeme vítat další školní rok. Čas se
nedá zastavit a nezastavily se ani investiční
akce v obci.
Do konce srpna by měl být dokončen projekt
odkanalizování obce. Souběžně s ním jsme
zahájili další stavební akce, jejichž realizace probíhá v centru obce, kolem obecního
úřadu. Do konce prázdnin by měly být dobudovány místní komunikace, poté budou
pokračovat práce na revitalizaci návsi, které
by měly skončit v měsíci listopadu. Na vybudování místní komunikace v rámci projektu
„Revitalizace veřejných ploch obce Sazovice
- SO 202 D – úprava místní komunikace“ nám
byla poskytnuta finanční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 637 000 Kč. Všechny
stavební akce jsou technicky náročné a jejich
realizace se neobejde bez omezení dopravy.
Navíc v tomto horkém a suchém létě se musí
bohužel počítat i se zvýšenou prašností. Prosíme proto občany o trpělivost a určitou to-

leranci. Výsledky práce budeme přece užívat
my všichni společně.
Pozemkový úřad je investorem další investiční
akce v obci. V rámci protipovodňové ochrany
našeho katastru jsou budovány dva suché poldry, obslužná komunikace a svodný příkop.
V souvislosti se stavbou se zvýšil také pohyb
nákladních automobilů a techniky v naší obci.
Snažíme se zajistit, aby přejezdy probíhaly po
účelových komunikacích mimo ni.
Kromě investičních akcí žije naše obec i kulturním a společenským životem. Přivítali jsme dvanáct nových občánků Sazovic,
proběhla Noc kostelů, oslavili jsme 1. výročí
vysvěcení našeho kostela svatého Václava.
Poslední den školního roku byl zakončen
na výletišti Zahrázovo, kde jsme společně
s dětmi přivítali prázdniny. V měsíci květnu
se na pozvání dechové hudby Zdounečanka zúčastnilo 50 krojovaných sazovických
občanů obnovení tradice krojovaných hodů
ve Zdounkách u Kroměříže. Podpořila nás
i Omladina z Martinic. Krojovaný průvod po

požehnání v místním kostele Nejsvětější Trojice se za doprovodu Zdounečanky vydal ulicemi Zdounek. Mladá chasa během průvodu
svou veselostí, výskáním a tancem obohatila
celý jeho průběh. Chasa ze Sazovic při večerní hodové zábavě zatancovala Hanáckou
besedu, se kterou sklidili velký úspěch. Věřím,
že v příštím roce Zdounečáky opět podpoříme a pojedeme si k nim zase užít krásnou
květnovou sobotu.
Obec Sazovice se stala součástí projektu „Má
vlast cestami proměn.“ Proměnou prošel
pozemek ve středu obce v části Bědachov –
svah, na kterém v minulém století děti sáňkovaly. Plocha se postupně změnila na veřejnou zeleň a v roce 2016 byla požehnána
část pozemku pro výstavbu kostela svatého
Václava. V samotném srdci Sazovic vyrostl za
dva roky krásný moderní kostel, který bude
sloužit mnoha budoucím generacím. Místo se tedy skutečně významně proměnilo.
Vernisáž národní putovní výstavy „Má vlast
cestami proměn“ proběhla 19. května 2018
na Vyšehradě v Praze. Ve Zlíně proběhla její
slavnostní vernisáž, které jsme se s paní kronikářkou zúčastnily, 10. července 2018. Vystavené projekty představují ale pouze proměny uskutečněné ve Zlínském kraji. Všichni
zástupci obcí zúčastněných v tomto projektu
obdrželi malé skleněné srdce vlasti, které je
symbolem výstavy. Velké kamenné srdce
vlasti putuje postupně po všech krajích naší
republiky. Výstavu je možno zhlédnout ve
zlínské 14. budově Baťova institutu, ve vestibulu muzea a galerie.
V dalším čísle Sazovických novin, které by
mělo vyjít v půlce září, budou uveřejněny zajímavé informace týkající se archeologického
průzkumu našeho katastru a také zhodnotíme uplynulé volební období.
Milí spoluobčané, přejeme vám krásné prožití léta.

starostka obce Edita Hrbáčková,
místostarosta obce Václav Miklík
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Nová firma v naší obci
Rádi bychom vám představili firmu, která se
od srpna stěhuje do Sazovic. Jedná se o společnost Dudr Tools s.r.o., která působí v oblasti strojírenského průmyslu již přes 25 let.
Výroba a obchod je zaměřený primárně na
výrobu pilových pásů a servis, včetně veškerých logistických, obchodních a výzkumně-vývojových aktivit. Sortimentní nabídka
obsahuje také portfolio pilových listů a kotoučů. Díky dlouholetým zkušenostem se
firmě povedlo vybudovat mezi dřevozpracujícími podniky ve světě vynikající pozici na
trhu, kterou posilují zejména investicemi do
vývoje. Dnes firma vyváží své nástroje do 40
zemí, má více než 700 zákazníků a má vlastní
rozvoz a dovoz zboží.
Firma dříve sídlila v bývalých výrobních závodech Svit v prostorách, které byly vzhledem k přibývajícím zakázkám příliš malé.
Pomalé výrobní tempo brzdilo rozvoj firmy
a zázemí pro zaměstnance nebylo zcela vyhovující. Vedení společnosti se tedy rozhodlo investovat do nové haly, která v Sazovicích
vyrostla během osmi měsíců. Celková užitková plocha je 2 545 m², z čehož je pro výrobu
a manipulaci vyčleněno 1 850 m². Nová hala
nabídne společnosti nové možnosti. Zvýší
se úroveň kultury pracovního prostředí ve

směru k zaměstnancům a nákupem dalších
technologií se zefektivní výroba.
Majitel firmy Tomáš Dudr říká, že jeho firma
uznává tradiční hodnoty - důvěryhodnost
a spolehlivost. Když jsme se zeptali na novou
halu, dodal: „Jsme rádi, že se nám podařilo
postavit naši halu právě v Sazovicích. Jednoduché to nebylo, ale podařilo se a začínáme na novém. V současné době máme 70

pracovníků, ale vzhledem k rozšíření výroby
hledáme další“.
Více informací na www.dudr.cz.
V květnu 2018 se naše firma v sazovickém
sportovním areálu zúčastnila Dobročinného
turnaje pro Adélku a přispěla tak nemocné
dívence na vysněný domov.

Dobročinný turnaj pro Adélku.

Závěr školního roku v naší škole
Jako každoročně proběhlo ve škole mnoho
zajímavých vzdělávacích aktivit, preventivních programů a kulturních akcí. Pro rodiče
byla opět zorganizována setkání s odborníky

na vybraná témata (Školní zralost, Specifické
poruchy učení a chování, Logopedická prevence a grafomotorika). Celé jaro se pak neslo
v duchu příprav a následně oslavy 145. výročí

vybudování školy v obci. Součástí samotné
oslavy byl také Den otevřených dveří v základní a mateřské škole a kulturní program v sále
obecního úřadu, kde se uskutečnila i výstava

Oslava 145. výročí školy

Naši malí výtvarníci
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o historii školy a prezentace výtvarných prací
dětí MŠ a žáků ZŠ. Velmi nás potěšila hojná
účast všech rodičů, prarodičů, pozvaných hostů i bývalých zaměstnanců školy.
A jaký bude nový školní rok? Do 5. ročníku ZŠ
Mysločovice odchází sedm našich žáků. Do
1. ročníku ZŠ bylo zapsáno devět žáků, do MŠ
pak bylo nově přijato deset dětí.
V příštím školním roce bychom chtěli navázat
na stávající projekt Šablony I (nově Šablony
II) s přednostním zaměřením na personální
podporu v základní i mateřské škole – práci
školních asistentů. Z dalších šablon bychom
se chtěli soustředit na jazykové vzdělávání pedagogů a na kluby a projektové dny pro děti
MŠ i žáky ZŠ realizované ve škole i mimo školu.
V rámci tématu Ochrana člověka za mimořádných situací proběhl v červnu preventivní
program zaměřený na oblast požární ochrany a na cvičnou evakuaci školy. Tato akce se
každoročně koná ve spolupráci s místním
SDH. Sazovickým hasičům bychom chtěli
touto cestou poděkovat za velmi kvalitně

Cvičení školáků s hasiči

připravenou akci, kterou pro naše děti každoročně organizují. Vedle teoretických poznatků měly děti možnost zhlédnout také
praktickou ukázku hašení požáru a samy si

pak mohly vyzkoušet hašení pomocí hasičského přístroje.
Přeji vám všem krásné a pohodové léto i čas
dovolených.

Oslava 145. výročí školy i cvičení požární ochrany se odrazily i v literární tvorbě naších žáků.

Hasiči
Filip Ryška

Hasič Jirka
Jakub Kozel

Školička
Filip Judas

Hasiči jedou k požáru
ve svém hasičském kočáru.
Copak se asi mohlo stát,
že někdo volal 150?
Hasiči jedou, spěchají,
nejbližší hydrant hledají.
Za chvíli požár uhasili
a dětem sirky zabavili.
Nikomu nechtělo se smát,
když si představili, co se mohlo stát.
Odnesly to a nic více
dvě ohořelé popelnice.

Oheň hoří, klakson houká,
hasič se do auta souká.
Jede hasit požár,
hoří velký stožár.
Zavolali Jirku:
Někdo škrtl sirku!
Táhnou dlouhou hadici
z hydrantu přes ulici.
Stožár shořel jako troud,
nepomohl vody proud.

Do sazovické školičky
chodí rády dětičky.
Učí se tam kreslit, psát,
ale také počítat.

Škola
Nela Ordáňová

Aktovka
Adéla Vaculová

Okna, dveře a obrázků dost
malovaných pro radost.
To je naše školička
sazovická sovička.
Od pětek po jedničky,
někdy tečou slzičky.
My jsme tady ale rádi,
stali se z nás kamarádi.
Každý z nás má školu rád,
budeme moc vzpomínat.

S aktovkou se chodí do školy,
nosí se v ní podepsané úkoly.
Aktovka je občas hodně těžká,
tak s ní posilují všechna děcka.
Nejlepší je v aktovce svačina,
sním ji dřív, než škola začíná…
V aktovce si nosím učení,
to je pro mě ale mučení.
Ve škole se učíme,
v družině pak řádíme.
Učíme se ale rádi
a jsme všichni kamarádi!

Všichni, co ji dobře znají,
rádi na ni vzpomínají.
To, že už je stoletá,
oznamuje do světa.

Všechny děti i dospělí
nemají rádi pondělí.
Pátek – to je bezva den,
půjdem všichni honem ven.
Po neděli je tu zas
školička, co vítá nás.
Už je tomu mnoho let,
co přišla na tento svět.

Mgr. Věra Velísková,
ředitelka školy
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Poznávací pobyt v Rakousku a Německu
V letošním školním roce se nám poprvé podařilo realizovat třídenní poznávací pobyt v německy mluvících zemích. Díky výrazné podpoře firmy MRB Sazovice, spol. s.r.o., pana
Václava Kováře a Spolku přátel školy mohlo 38 žáků navštívit rakouský Salzburg a jeho
blízké okolí. Danou lokalitu jsme zvolili pro její
bohatou historii a nespočet přírodních krás.
První den jsme poznali Salzburg, Mozartovo
rodiště, a jednu z mnoha zdejších kouzelných soutěsek – Weißbach.
Druhý den jsme lanovkou vyjeli k největší
ledové jeskyni na světě!!! – Eisriesenwelt
(přes 40 km chodeb, vstup v nadmořské výšce 1641 m.). Cestou k jeskyni se nám naskýtaly nádherné výhledy do údolí a na protější
skalní masivy. Odpoledne jsme si vychutnali
lázeňskou atmosféru městečka Zell am See.
Poslední den jsme vyrazili k proslulému
Hitlerovu Orlímu hnízdu. Pod Kehlsteinhaus (oficiální název budovy, 1834 m. n. m.)
jsme museli vyjet speciálním autobusem.
Poté jsme tunelem přišli ke známému zlatému výtahu vybudovanému uvnitř hory, jenž
nás vyvezl pod
její vrchol, k budově Kehlsteinhaus. Všichni
jsme byli ohromeni výhledem 360˚. Jen málokdo odolal a nevyužil možnosti lehké turistiky okolo vrcholu.
Na závěr jsme se projeli lodí po Könnigsee,
jezeru, které se díky okolním masivním horám podobá norským fjordům. Svou hloub-

kou a průzračnou vodou patří k nejhlubším
a zároveň nejčistším jezerům Německa. Měli
jsme štěstí, že během plavby nás provázel
sice místní, ale česky mluvící průvodce. Jeho
hra na trubku, provázená echem mezi horami, byla třešničkou na dortu.

Díky počasí, příjemným lidem a skvělému
servisu (autobus, pan průvodce, ubytování,
strava)se stal pobyt pro všechny zúčastněné
nezapomenutelným zážitkem, za který děkujeme výše zmíněným dárcům.

Cesta k ledové jeskyni

Hitlerovo Orlí hnízdo.

L. Kračinová,vyučující německého jazyka
ZŠ Mysločovice

Archeologové v Sazovicích
Někteří sazovičtí občané si určitě povšimli
nezvyklého dění v polní trati Lazy (pod Hostišovou), kde firma EUROVIA buduje suchý
poldr na zachycení přívalové vody z polí
a obslužnou komunikaci k němu. Každé takové stavbě musí předcházet archeologický průzkum, který na tomto místě probíhal
v posledních červnových dnech. Průzkum
realizovali pracovníci Ústavu archeologické
památkové péče Brno, pobočka Hulín, vedoucím byl p. Adam Fojtík. Sondy provedené
v několika místech přinesly zajímavé nálezy,

které napovídají, že lokalita Sazovic i její okolí
byly osídleny už před několika tisíci let.
Tyto nálezy budou archeologové podrobně
zkoumat a výsledky zpracují ve zprávě o výsledcích průzkumu, která bude k dispozici
i naší obci. Pak bude možné informovat naše
občany o těchto zajímavých nálezech snad
už v příštím čísle Sazovickýcn novin. Dnes
přinášíme alespoň několik fotografií pořízených při sondáži.

Archeologický průzkum

Jeden z mnoha výkopů archeologů

Mgr. Věra Nejezová

Sondáž
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Mladí včelaři nezahálejí
Jaro i počátek léta byly v našem kroužku pořádně rušné.
9. dubna se naši chlapci zúčastnili vědomostní soutěže ve Francově Lhotě, kde velmi
úspěšně reprezentovali náš včelařský kroužek. 21. dubna jsme navštívili město Uherské
Hradiště, kde místní DDM pořádal soutěž
„Zlatá včela“. Soutěžilo celkem 130 dětí z 18
včelařských kroužků Zlínského kraje. Za náš
kroužek si v kategorii starších žáků opět nejlépe vedl Štěpán Čech, který obsadil krásné
5. místo a jen dva body ho dělily od postupu
do celostátního kola v Nasavrkách. Příští rok
už Štěpán bude soutěžit za středoškoláky, ale
já pevně věřím, že ho nahradí některý z našich třech šikovných deváťáků (chlapci, to je
výzva!!!)
Po slavnostním zahájení a dopoledních soutěžích nás čekal v Hradišti ještě kulturní program. Vybrat jsme si mohli z několika variant.
My jsme se demokraticky rozhodli poznat
toto město v srdci Slovácka trochu více a navštívili jsme informační středisko, kde jsme
si prohlédli výstavu historických předmětů,
které mají vztah k městu. Viděli jsme také
zajímavý dokument o historii i současnosti
města. Film velmi poutavě provázela slovem

místní průvodkyně. Nakonec jsme dostali
brožurku s tzv. „Hradišťskou hledačkou“, která nás zavedla do centra města. Po vyluštění
tajenky si děti mohly vybrat malý dárek.
Další „dárek“ získala naše dlouholetá členka včelařského kroužku Barbora Mrhálková
spolu s jednatelem základní organizace Zlín
– Malenovice Tomášem Kučerou od Zlínského kraje v podobě dotace na podporu včelařství .
Měsíc květen byl ve znamení „hlídání včelstev“ (aby se nic nevyrojilo) a prvního stáčení
medu. Pro naše začínající včelařky to bylo poprvé, kdy si vytočily svůj med. Po práci jsme
si dopřáli dobrou svačinu s čerstvým medem
a každý dostal skleničku domů.
Velkou odměnou za celoroční práci v kroužku byla pro starší děti akce „Rojení“. Jedná se
o přátelské setkání včelařské mládeže z celé
České republiky. Tento mini- tábor se konal
v rekreačním středisku Česká Kanada nedaleko Jihlavy a pořadatel pro nás připravil velmi zajímavý program. Navštívili jsme město
Telč, které je na seznamu památek UNESCO.
Prohlédli jsme si zámek (kde se mimo jiné
natáčela část pohádky Pyšná princezna), výstavu kostýmů z již zmíněné pohádky, podRojení je několikadenní pohybově založený
naučný tábor, který pořádá Jirka Cafourek.
Tábor provázejí různé soutěže a hry nebo zajímavé sportovní a logické aktivity.
Náš kroužek jezdí na Rojení již třetím rokem
a moc se mi tam líbí, jelikož je tam zábava
a člověk pozná nové lidi.
Doufám, že s naším včelařským kroužkem pojedeme i příští rok.
(Matěj Mrhálek)

Vědomostní soutěž ve Francově Lhotě

Zlatá včela-idylka na hradišťském náměstí

Dne 27. 3. jsme jeli v rámci aktivit včelařského
kroužku na čtyřdenní akci Rojení. První den
jsme se ubytovali v útulných pokojích a byli
jsme rozřazeni do barevně označených týmů.
Následně jsme se všichni v týmu poznali
a hráli jsme různé týmové hry. Další dva dny
pro nás organizátoři akce v čele s panem Jiřím
Cafourkem připravili spoustu zapeklitých, ale
zároveň zábavných týmových her, jako napří-

zemní chodby, muzeum veteránů a také věž
kostela sv. Jakuba. Zajímavé bylo, že v jejím
horním patře kdysi dávno bydlel strážný se
svou rodinou.
Víc se za jeden den snad ani nedalo stihnout.
Další den jsme navštívili Dačice a poznali velmi zajímavého podnikatele pana Pokorného,
který vyrábí plastové úly a různé včelařské
potřeby také z plastu a vlastní i nástrojárnu
a lisovnu. V centru města nechal opravit historickou budovu a do zahrady umístil včelíny.
Mimo jiné sbírá také veterány. Když jsem mu
řekla, že jsem před dvěma lety byla na setkání veteránů v Kroměříži, na okamžik odběhl
a přinesl mi ukázat zarámovanou fotografii,
na které byl s rodinou ve svém historickém
voze v centru města Kroměříže. Tehdy jsem
si pomyslela: „Jak je ten svět malý!“ A duchu
jsem si řekla: “Ten člověk snad podniká ve
všem.“
Musím říct, že nejen na mne, ale i na ostatní
pan Pokorný velmi zapůsobil.
Poprosila jsem i naše děti, aby napsaly pár
řádek o Rojení.
Tady jsou jejich příspěvky:
klad trefování míčků na cíl, poznávání lesních
živočichů či noční stezku odvahy. Poslední
den proběhlo vyhodnocení akce a domů jsme
jeli nabiti zážitky.
(Štěpán Čech)
Nejvíc se mi na Rojení líbily míčové hry s kamarády z našeho zeleného týmu. Vzpomínám na hru „Švábi“, kde jsme měli za úkol vzít
si na záda prcky, a pak najít a posbírat co nejvíce umělých švábů. Také se mi líbil výlet do
Telče. Měli tam moc dobrou pizzu.
(Jakub Kučera)
Ráda bych touto cestou poděkovala zastupitelstvu naší obce, které nám na celostátní
setkání včelařské mládeže finančně přispělo.
Všem čtenářům přeji krásné a pohodové
prázdniny.

Účastníci Rojení

Jitka Kučerová, vedoucí
včelařského kroužku

6

Vítání prázdnin opět v režii Gučabab
Rok se s rokem sešel a nastal dětmi tak toužebně očekávaný poslední den školy. Děti si
převzaly svá vysvědčení a kromě odměny od
rodičů je ještě čekalo každoroční překvapení
na výletišti Zahrázovo. Organizace tradičního sazovického Vítání prázdnin se již podruhé ujala Sazovická gučabab za podpory
Obecního úřadu v Sazovicích, místních včelařů a myslivců.
Celou akci jsme odstartovali v 16 hodin.
Nejvíce času dětem zabralo plnění úkolů na
naučné stezce. Po jejich splnění a vyluštění tajenky získaly zlatou medaili a krásnou
sklenici na letní koktejly. Na hladové děti pak
čekaly párky v rohlíku, kukuřice, bramborové spirálky a třešničkou na dortu byl stánek
s cukrovou vatou, které neodolal snad nikdo.
To ale nebylo zdaleka vše. Na děti již netrpělivě čekali tři poníci a koník. Myslivci se
ujali nejen střelby ze vzduchovky, ale děti si

u nich prověřovaly také své znalosti, například v rozeznávání listnatých stromů. K vidění bylo také nejrůznější paroží či různé druhy
zvířecích kůží.
Dále měly děti možnost obdivovat včelky za
sklem či zdolávat dráhu sestavenou z plastových pivních beden. Jako vždy bylo velkým
lákadlem malování na obličej a skákací hrad,
kterého si užili hlavně ti nejmenší návštěvníci.
Premiérou se staly soutěže v pojídání zdravé
pochoutky – chleba s medem. Ten pro naše
mlsné jazýčky nasbíraly Kučerovic včelky.
Nejdříve soutěžily děti. Složily ruce za záda
a jen pomocí úst se zakously do rozkrájeného krajíce. Abychom nenechali zahálet rodiče, další soutěže se účastnily manželské páry.
Na ty čekaly pořádně velké krajíce potřené
medovou pochoutkou.
V průběhu celého odpoledne probíhal také
zápas ve fotbale. Nejednalo se o profesionál-

ní fotbalový turnaj, ale musíme říci, že zde
v obci máme opravdu sportovní talenty, fotbalisty, kteří do každého zápasu dají naprosto vše. Fotbálek jsme zakončili, jak jinak, než
přípitkem.
A už se nám pomalu blížil večer, když jsme
odstartovali závěrečnou bitvu vodními balónky. Kdo neuhnul, byl zasažen…
Šťastné, unavené a mokré děti odcházely
domů a my si můžeme říct, že jsme prázdniny přivítali, jak se patří.
Velké poděkování za spolupráci patří obecním zastupitelům, kteří dlouhodobě naši činnost podporují, firmě HSP FOOD za poskytnutí párků pro děti a také všem, kdo přiložili
ruku k dílu, při organizaci této akce.
A co více dodat?
Sazovická gučabab vám přeje krásné prožití
letních prázdnin a těšíme se na vás opět příště.

Mokré dovádění

Však my to zvládneme

Zdolávání pyramidy z přepravek

Mgr. Lucie Ondíková

Letní hasičská pohoda…
Protože je léto a prázdninový čas, nebudu se
dlouze rozepisovat, ale přece jen se pojďme
podívat, co vše se za poslední čtvrtletí u našeho sboru událo.
21. dubna proběhl pravidelný jarní sběr železa. Na brigádu dorazilo 7 členů a vše šlo
docela dobře. Kontejner, který stál tentokrát
před OÚ, se podařilo zcela naplnit, a dokonce jsme museli poslední várku šrotu nechat
na vlečce, protože se už do kontejneru prostě nevešla. Tento šrot jsme po víkendu odvezli do kovošrotu „sólo“.
28. dubna se uskutečnil zájezd na hasičskou
pouť na Sv. Hostýn.
30. dubna proběhl na výletišti oblíbený Velký
slet čarodějnic. V 16 hodin začal program pro
děti a pak od 20 hodin vypukla hlavní zábava pro dospělé. Na této akci se podílela téměř
celá aktivní část našeho sboru, protože byla
organizačně velmi náročná. Na večerní program se totiž na výletišti sešlo přibližně 1000
lidí, což je nejvíc, co pamatuji! Večer byl obohacen různými vystoupeními a nechyběla ani

volba Miss čarodějnice. Kapela Expo-Pension
Rock nezklamala a postarala se o super atmosféru. Končilo se opravdu až za ranního kuropění. Všem organizátorům i návštěvníkům
děkujeme, protože tak obrovskou účast jsme
nečekali. O skutečně velkém počtu účastníků svědčí i fakt, že se vytočilo 20 sudů piva,
a o tom ostatním raději ani nebudu psát.
23. června ve 14:23 nám KOPIS vyhlásil poplach. V SMS zprávě se psalo, že se jedná
o požár automobilu v naší obci. Ve zbrojnici
jsme se sešli i s velitelem jen tři, ale i tak jsme
vyjeli na místo požáru. Po příjezdu do areálu
místní firmy ve 14:36 jsme zjistili, že hoří vysokozdvižný vozík. Zároveň s námi přijížděli
na místo profi hasiči ze Zlína, tak jsme jim pochopitelně dali přednost. Ti okamžitě natáhli
vysokotlaké vedení a požár rychle uhasili. Zaměstnanci použili před příjezdem hasičů asi
čtyři hasicí přístroje, ale nestačilo to. Počkali
jsme na místě až do ukončení akce a poté,
co si nás velitel zásahu zapsal, jsme se vrátili
zpět na základnu. K zásahu přijely i jednot-

ky z Otrokovic a Mysločovic. I ony byly pak
poslány zpět. Zvláštností na tomto zásahu
bylo, že vůbec nehoukala obecní siréna ani
bezdrátový obecní rozhlas. Tuto skutečnost
jsem po zásahu oznámil starostce naší obce,
která vzniklou situaci okamžitě nahlásila na
příslušné místo.
26. června provedli členové naší JSDH cvičení v místní škole. Nejdříve proběhla ve třídách přednáška spojená s prezentací, poté
byl v 10 hodin vyhlášen poplach a následovala evakuace celé budovy. Po příjezdu naší
jednotky na místo bylo zjištěno, že jedno dítě
chybí, a tak se vydali dva členové na průzkum
budovy a hledali ho. Po úspěšném nalezení
tohoto „ztracence“ se všechny děti převezly
hasičskými vozy na výletiště Zahrázovo, kde
proběhla ukázka hašení skutečného požáru
a následně si mohly i děti vyzkoušet hašení
práškovým hasicím přístrojem. Celá tato dopolední akce končila okolo 12.hodiny a prováděli ji řádně proškoleni členové naši zásahové JSDH Sazovice.
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29. června v 17:44 nám KOPIS opět vyhlásil
poplach a tentokrát už houkala i obecní siréna a bezdrátový obecní rozhlas. Ve zprávě
stálo, že hoří pole v Machové. Ve skutečnosti se jednalo o předem připravené cvičení
našeho 3. okrsku, ve kterém byly zapojeny
všechny sbory, které do něj patří. Po příjezdu
na místo jsme zaujali stanoviště a natáhli vedení na 4-B hadice k dalšímu sboru. Jednalo
se o dálkový přenos vody ze stroje do stroje
až na místo fiktivního požáru. Vše šlo dobře
až do chvíle, kdy jsme chtěli nastartovat naši
PS-12. Baterie vypověděla službu a vůbec
nestartovala. Operativně jsme požádali kolegy z Hostišové, kteří nám po nastartování
svého stroje ochotně půjčili svou baterii a my
jsme tak mohli rozjet také naši PS-12. Voda
k nám právě „došla“, a tak jsme ji mohli poslat
k dalšímu sboru. Kolegům z Hostišové tímto
moc děkujeme za výpomoc. O tom ale taková cvičení jsou, aby se vychytaly nedostatky
a nestalo se nic podobného při skutečném
požáru. Po skončení zásahu následovalo
vyhodnocení a poté malé občerstvení před

kuželnou v Machové. Zpět na základně jsme
byli ve 20:15.
1. července proběhla celodenní soutěž v požárním sportu pod názvem Hasičský den.
Začala na výletišti Zahrázovo ráno v 8 hodin
a končila až po19. hodině večer. Tato soutěž
je zařazena do seriálů soutěží ZLMH, StMPM
a ZLPS. V dopolední části soutěžili mladší
a starší žáci, odpoledne pak muži, ženy, dorostenci a dorostenky. V té dopolední části
nás trochu zlobila časomíra, která byla čerstvě dokončená jedním z našich členů. Bude
třeba ji ještě trochu doladit. Naštěstí to nějak vydržela a na odpolední část jsme již
přivezli jinou, ověřenou letitým provozem.
Ta už šlapala jako hodinky. Při náročném
dnu, kdy nám počasí opravdu přálo, protože
nebylo ani příliš horko, ani zima, prostě tak
akorát, padly dokonce i oba rekordy naší trati. Na tyto rekordy je vždy vypsána odměna,
v mužské části ve výši 10 000 a v ženské je to
5 000 Kč. Tuto odměnu poskytuje pravidelně náš hlavní sponzor, firma MRB Sazovice,
spol.s r.o. Nový rekord 16:49 na 3-B vytvořili

v mužské kategorii členové SDH Hrabůvka,
v ženské části patří rekord 15:99 na 2-B členkám SDH Pravčice. Děvčatům z Pravčic se
tak vrátil zpět jejich post, protože loni tento
6 let starý pravčický rekord překonaly ženy
ze Zahnašovic. Po vyhlášení všech výsledků
a předání patřičných věcných i finančních
odměn jsme vše uklidili a kolem 20. hodiny
se postupně začali rozcházet domů.
Tolik k tomu, co se v našem sboru událo,
a teď jen v rychlosti, co nás čeká:
11. srpna od 15 hodin se bude konat Memoriál Libora Kučery, soutěž pro dříve narozené
muže i ženy v kategorii nad 35 let, 28. září
oslavy patrona naší obce sv. Václava a někdy
na podzim proběhne opět i sběr železa. To už
ale moc předbíhám, termín ještě není znám.
Přeji vám všem hezké a pohodové léto
a hlavně si všichni odpočiňte a dobijte slunečními paprsky chybějící energii.

Tomáš Omyla
jednatel SDH Sazovice
VD JSDH Sazovice

Ze života místní organizace KDU-ČSL Sazovice
Volby do senátu - poděkování
Vážení občané, členové KDU-ČSL a její příznivci,
V květnu proběhla v naší obci dvě kola doplňovacích voleb do senátu (za F. Čubu, který
odstoupil ze zdravot.důvodů). V 1. i ve 2. kole
zvítězila v naší obci suverénně kandidátka
KDU-ČSL, paní Michaela Blahová. Všem, kteří
jste jí dali svůj hlas, ze srdce děkuji. Škoda,
že takový výsledek nebyl v celém volebním
obvodě. Mohli jsme mít v senátu ženu, která jako krajská radní naplno pracuje v oboru
sociálním. Tuto problematiku perfektně zná
a je schopna pomoci radou i skutkem. Všichni
jen stárneme (nikomu roků neubývá) a s tím

přibývají různé nemoci a třeba i mobilní omezení. Pro ty z nás, kteří opravdu už nyní potřebují různé sociální služby a péči, a pro ty, kteří
o tyto nemocné pečují, mohla vybojovat v zákonech a novelách mnohá zvýhodnění a dostupnosti, které nejsou vždy samozřejmostí.
Škoda, zvítězil pan Tomáš Goláň. Neznám ho
a taky nevím v jakém oboru může mě, jako
stárnoucímu občanovi pomoci. Snad nás
mile překvapí.
Pouť na Svatý Hostýn
V neděli 29. července uspořádáme pouť na
Svatý Hostýn. Jako už tradičně, bude jistě

plný autobus poutníků. Zúčastníme se odpolední mše svaté a po ní ještě jako vždy zbude
dost času na pivo, kávu nebo zmrzlinu. Každý
se vratí unavený, ale zároveň spokojený.
Toto mariánské poutní místo je stále nejvyhledávanějším místem z celé Moravy. Zde
zažíváte zvláštní klid a mír nejen v kostele,
ale na jakémkoliv odlehlém místečku, kde
se člověk schoulí sám do sebe. Zkrátka toto
místo je promodlené, proto je nám všem
tady vždycky dobře a příjemně. Příště se
k nám přidej i Ty.

Marie Rapantová, za MO KDU-ČSL

V našem Spolku se pořád něco děje
Ani se nechce věřit, že od vysvěcení sazovického kostela sv. Václava uplynul 13. května
už celý rok a my jsme oslavili jeho 1. výročí.
K 1. výročí vysvěcení kostela sv. Václava byla
ve středu 9. května sloužena slavnostní mše
svatá. Hlavním celebrantem byl P. Zdeněk
Angelik Mička, dominikán z kláštera sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, který celých
12 let (až do r. 1989) působil jako farář v naší
mysločovické farnosti. Spolu s ním sloužil
i P. Michal Šálek. Po mši následovala v suterénu kostela přednáška P. Mičky na téma Gendry v životě člověka.
Součástí oslav byl také slavnostní koncert, který se v kostelních prostorách konal
13. května. Zpěváky Terezu Frgalovou a Ondřeje Špačka, který pořad zároveň modero-

val, doprovázel Holešovský komorní orchestr s dirigentem Ivo Kurečkou a klavíristou
Luborem Horákem. Posluchači, kteří kostel
zcela zaplnili, vyslechli především skladby
barokních autorů (Vivaldi, Handl, Caccini, Locatelli), k nimž v druhé části koncertu
hudebníci připojili díla mladších skladatelů
(Dvořák, Janáček, a dokonce autor muzikálů
A. L. Weber).
Velkému zájmu věřících se náš svatostánek
těšil během každoroční Noci kostelů, která
letos proběhla 25. května. Vedení Spolku pro
akci připravilo zajímavý program sestávající
z několika přednáškových vstupů architekta
M. J. Štěpána. Byly věnovány realizaci myšlenky stavby, osobnosti sv. Václava nebo minimalismu v architektuře i hudbě. Kostelem

Pěvecký koncert T. Frgalové a O. Špačka

zněla varhanní improvizace, posluchačům
zahrála zvonohra mariánskou píseň a na
rozloučenou si s ní mohli zazpívat Svatováclavský chorál. Studenti UTB Zlín prováděli
videomapping a samotní návštěvníci měli

8

dostatek času i na volnou prohlídku a případné dotazy. V suterénu kostela bylo možné zhlédnout několik výstavních bannerů
s texty a fotografiemi o kostele a prvním roce
jeho života, byl zde uveřejněn i přehled ocenění stavby a ohlasů v médiích. Na návštěvníky tu čekalo i malé pohoštění, mohli zde
získat propagační materiály nebo si zakoupit
drobné dárky – pohlednice či čokolády a svíce s obrázkem sazovického kostela.
V předposlední květnový den (30. 5.)uspořádal Spolek poprvé Malou pouť rodin ke cti
sv. Zdislavy, patronky rodiny a spolupatronky
kostela sv. Václava. Po skončení mše svaté následovalo pro její účastníky zdařilé divadelní
představení Dveře do nebe, které předvedly
děti z farnosti Malenovice. Mše i následujícího
programu se zúčastnilo hodně rodičů s dětmi
nejen z obce, ale také z okolí. A protože to byla
pouť rodin, nechybělo na ní pohoštění pro
všechny účastníky. Pro dospělé pečivo, káva
a nápoje, pro děti sladkosti, popcorn a pro potěšení také nafukovací balonky, projížďka na
ponících a různé soutěže.
Koncem dubna sklidil nový kostel v Sazovicích další významné ocenění. Ve 3. ročníku

české soutěže Interiér roku 2017 se stal
vítězem v kategorii Veřejný interiér II (obchody, kanceláře, školy a další veřejné prostory). Soutěž organizuje Institut bytového
designu a 18 členů mezinárodní poroty letos vybíralo ze 178 projektů českých a slovenských architektů.
Kostel sv. Václava reprezentoval naši obec
také v 10. ročníku národní putovní výstavy
s názvem Má vlast cestami proměn, kam
obce posílají fotografie míst a objektů, které
se zásluhou institucí nebo občanů v poslední
době proměnily k lepšímu. Jedna z fotografií pochází z doby před proměnou a druhá
po ní. Naše obec zaslala snímek původního
místa z doby, kdy sloužilo jen k sáňkování
dětí, a jeho dnešní podobu s budovou nové
dominanty Sazovic. Výstava se konala od
19.května na Vyšehradě v Praze a nyní je její
část mapující proměny ve Zlínském kraji k vidění ve vestibulu 14. budovy Baťova institutu
ve Zlíně.

Za Spolek pro výstavbu
kostela sv. Václava v Sazovicích
Mgr. Věra Nejezová

Dětské představení Dveře do nebe

Malá pouť rodin

Noc kostelů přednáška M. J. Štěpána

holešovský komorní orchestr

Noc kostelů - vieomapping

mše svatá k prvnímu výročí posvěcení kostela
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Knihovna a prázdniny
Ještě nedávno se děti nemohly dočkat, kdy
už konečně začnou prázdniny, a než jsme se
nadáli, polovina prázdnin je v nenávratnu.
Většina dětí odjela, nebo se teprve chystá
užívat si prázdniny u babičky, dědečka, s rodiči na dovolené nebo na sportovním či jiném prázdninovém táboře.
Také knihovna v Sazovicích bude mít v měsíci srpnu 2018 prázdniny, bude zavřena
a knihy se půjčovat nebudou.
Půjčování zase začne po prázdninách 6. září
2018, v obvyklých půjčovacích hodinách.
Děti ze Základní školy v Sazovicích jsou častými návštěvníky knihovny a již tradičně zakončujeme školní rok slavnostním pasováním prvňáčků na čtenáře. Letos jich bylo
pasováno celkem 12. Všichni už jsou přihlášeni jako čtenáři v našem zařízení a těsně
před vysvědčením si celá první třída sazovické školy přišla knihu na prázdniny vypůjčit.

Půjčování bylo spojeno s malou besedou
o knížkách pro děti.
V Základní škole v Sazovicích proběhl letos již 6. ročník literární soutěže na téma
“Škola dříve a dnes“. Práce dětí jsou k vidění
v obecní knihovně a vy si je můžete kdykoliv
prohlédnout. Děti opět nezklamaly, jejich literární pokusy jsou víc než podařené.
Chtěla bych poprosit čtenáře, kteří ještě nemají vypsanou novou přihlášku do
knihovny, aby si ji během měsíce září
2018 přišli vyplnit.
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou
s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky,
a v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU)2016/679, známém jako
GDPR.
V měsíci srpnu 2018 proběhne, tak jako kaž
dý rok, nakupování nových knih. Jestliže

víte o nějakém zajímavém titulu, který byste
chtěli doporučit i dalším čtenářům a který
by v obecní knihovně neměl chybět, dejte
prosím co nejdřív vědět, abychom o takovéto knihy mohli naši knihovnu obohatit. Stačí
napsat e-mail na adresu knihovny knihovna.
sazovice@email.cz, nebo nahlásit osobně
jméno autora a název knihy.
Přeji všem krásný zbytek prázdnin a v září se
zase na vás budu těšit.

Marie Ordáňová

5. června 2018 – Pasování prvňáčků na čtenáře

Sazovičtí legionáři v Itálii a Francii
V dubnovém čísle obecního periodika jsme
vás seznámili s pěti sazovickými legionáři,
kteří za svobodu bojovali v ruských legiích.
Další čtyři muži sloužili v italských legiích
a jeden ve francouzské. Informace o nich přinášíme v tomto vydání novin.
Československé legie v Itálii
Od konce r. 1917 se v Itálii formovala legie
především ze zajatců a rychle se rozrostla až
na 20 000 mužů. Na začátku museli legionáři
i jejich velitelé překonávat velkou nedůvěru
italského vedení. Jeho zpravodajci nejdříve přistoupili pouze na zřízení výzvědného
oddílu, který měl operovat v týlu rakousko-uherské armády.
Italové nejdříve neměli zájem na rozbití Rakousko-Uherska, vzniku samostatného československého státu a zformování čs. vojska
v Itálii. Teprve přímé ohrožení země a změna
vlády přinesly obrat v názorech a postupně
vzniklo 9 československých výzvědných rot,
které v červnu 1918 čítaly už 1600 mužů a 78
důstojníků a vysloužily si velké uznání ital-

ského velení. Díky znalosti němčiny mohli
jejich členové plnit výzvědné, zpravodajské
i agitační úkoly a provádět sabotáže v nepřátelském týlu. Ke konci války se účastnili
i přímých bojů. V případě odhalení čekal
tyto muže jakožto zrádce císaře jediný trest
– smrt.
Dalších 9 500 českých a slovenských vojáků
bylo začleněno do pracovních praporů zaměřených na budování italské obrany. Tito
muži ale sloužili beze zbraní.
Teprve po podepsání smlouvy o zřízení samostatné československé armády v Itálii,
které se uskutečnilo 21. 4. 1918 mezi italskou
vládou a Českou národní radou zastoupenou
M. R. Štefánikem, se mohl skutečně rozběhnout nábor do čs. legií mezi muži v pracovních praporech i v zajateckých táborech.
Vznikla tak VI. čs. střelecká divize, která se dělila na dvě brigády a každá z nich na dva pluky. Svou statečnost prokázali čs. legionáři například v bojích na řece Piavě, kótě Doss Alto,
u Monte di Val Bella a v řadě dalších míst.

Po ukončení války v Itálii 4. listopadu 1918
byly čs. dobrovolnické jednotky přeorganizované na Československý armádní sbor (čítal 19 476 mužů) postupně přepravovány do
vlasti. Jejich vojenská cesta ale neskončila,
zúčastnili se bojů o celistvost nové republiky
na Těšínsku (proti Polsku) a na jižním Slovensku (proti maďarské armádě). Z legií odcházeli teprve koncem r. 1919.
Vedle legionářských jednotek vznikly v Itálii
také tzv. domobranecké prapory. Šlo o české
a slovenské vojáky rak.-uherské armády, kteří
byli zajati při poslední velké italské ofenzívě,
kdy v Praze už bylo vyhlášeno samostatné
Československo. Nešlo o dobrovolníky, ale
o vojáky, kteří na vlastní žádost přešli do čs.
armády. V domobraně bylo soustředěno na
60 000 mužů. Po jejich návratu do vlasti koncem jara 1919 byly také některé jejich prapory nasazeny do bojů na Slovensku.
Celkové ztráty československých dobrovolníků na italské půdě činily 523 padlých
a zemřelých v lazaretech, 47 popravených
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rakousko-uherskými polními soudy a 55 nezvěstných, pravděpodobně také z větší části
popravených.
V čs. legiích v Itálii bojovali čtyři sazovičtí občané.
Hamrla Václav,
narozen 20.10.1891 v Sazovicích, zaměstnáním rolník, náboženské vyznání římsko-katolické.
Prezenční vojenskou službu vykonával v rak.-uhers. 25. zemském pěším pluku, v době zajetí sloužil jako vojín u 6. dom. pěšího pluku.
Zajat byl 28. 1. 1918 u Col di Rosso. Přihlášku
do legií podal 8. 4. 1918 v zajateckém táboře
v Padule a 18. 4. 1918 byl zařazen jako vojín
k 33. pěšímu pluku. U tohoto útvaru setrval
až do propuštění z legií 22. 10. 1919.

Veselý František,
narozen 7. 6. 1886 v Sazovicích, zaměstnáním krejčí.
Do armády byl povolán hned v r. 1914, do zajetí padl 20. 6. 1918 u Montella jako desátník.
Do legií byl zařazen 31. 8. 1918 jako desátník
u 35. pěšího pluku a u tohoto útvaru ukončil
i svou službu v legiích 31. 10. 1919.
Po válce se přestěhoval do Bratislavy.
Buchta Prokop,
narozen 2. 7. 1900 v Březůvkách. Nejmladší
ze sazovických mužů, do armády byl povolán
ani ne v 18 letech.
Vojenskou službu nastoupil jako střelec kulometu 6. 2. 1918 ke 3. a pak 74. rakouskému
pluku. Zajat byl 27. 10. 1918 u Trienta v Tyrolsku. Do československé domobrany v Itálii se
přihlásil 5. 12. 1918 v Debbě a zařazen byl 12.
12. 1918 v čs. soustřeďovacím táboře v Busto
Arsiziu. Do vlasti se vrátil 13. 4. 1919 a zde jej
čekala další vojenská služba u 2. horského
pluku, 5.praporu v Ružomberku, s nímž se
účastnil bojů proti Maďarům u Nových Zámků, Bajče a další maďarské obce.

Václav Hamrla

Tetour Bohumil,
narozen 28.5.1896 v Karlovicích, domovská
obec Sazovice, student gymnázia.
Prezenční službu nastoupil 15. 4. 1915
u 25. pěšího pluku rak.-uherské armády. Zajat byl 23. 8. 1917 u Monte Cucco v hodnosti poručíka. Do čs. legií vstoupil 12. 7. 1918
v Sulmoně a byl zařazen k 31. střeleckému
pluku jako poručík. U tohoto útvaru sloužil
až do odchodu z legií 31. 12. 1919.
Po válce odešel do Prahy.

Prokop Buchta

Československé legie ve Francii
Na počátku války byla ve Francii založena
československá jednotka – rota Nazdar. Jako
součást cizinecké legie byla nasazována proti Němcům na nejtěžších úsecích fronty, například v krvavé bitvě u Arrasu v r. 1915, v níž
padl každý třetí legionář z jednotky. Během
války se počty legionářů stále dařilo zvyšovat, na jejím konci už jich ve Francii bojovalo
téměř 10 000.
Po návratu do vlasti v r. 1919 pro ně boje
neskončily, také oni bojovali proti Polákům
o Těšínsko a poté o jižní Slovensko proti maďarským bolševikům.
Jeden ze sazovických občanů sloužil v řadách čs. legionářů ve Francii. Jeho pohyb válečnou západní Evropou je obestřen řadou
nejasností, které už zřejmě nikdo nedokáže
vysvětlit.
Šesták Jan,
narozen 14. 5. 1886 v Sazovicích, domovský
okres Chicago, USA, vzdělání obecné, povoláním krejčí.
Prezenční vojenskou službu vykonával
u rak.-uhers. 25. pěšího pluku, kde byl jako
vojín také zajat. Datum nástupu do armády
ani datum a místo zajetí nejsou známy. Přihlášku do čs.legií podal 17. 10. 1918 v USA ,
místo neuvedeno, a 2. 12. 1918 byl jako vojín
zařazen k 23. střeleckému pluku, který byl
také jeho posledním útvarem před odchodem z legií 9. 8. 1919.
V zápiscích sazovického pamětníka Rudolfa
Mahouška je zmínka ještě Rudolfu Šesták
ovi, který byl bratrem Jana a měl jako letec
sloužit v americké armádě. Žádné bližší podrobnosti o tomto legionáři se ale nepodařilo získat. Oba bratři pocházeli z č. 34.

Mgr. Věra Nejezová,
kronikářka obce

Pozapomenutá sazovická zajímavost – meteorit
Dnes už v obci nežije žádný pamětník, který
by mohl podat svědectví o zajímavé události,
k níž došlo v katastru Sazovic v roce 1934, tj.
před 84 lety. Záznamy v pamětních knihách
jsou také celkem stručné a povšechné. Až
v poslední době se podařilo získat podrobnější informace, které by tuto událost mohly
přiblížit i těm občanům, kteří o ní zatím příliš
nevědí.
Za nepříliš pěkného počasí došlo v sazovické
polní trati Záhumenice, východně od obce,
k pádu kamenného meteoritu, ve své době
druhého největšího v Evropě. Stalo se tak
28. června 1934 kolem 20. hodiny večer,
v době, kdy bylo zamračeno a schylovalo se

k dešti. Na poli v Záhumenici pracovalo v tu
dobu ještě několik lidí. Z práce byli náhle
vyrušeni rachotem, který připomínal nízko
letící letadlo. Ozvaly se také rány silné jako
výstřely z děla. Po nich následoval hukot
ukončený temným úderem do země, která se
údajně slabě otřásla. Přitom nebyly pozorovány žádné světelné jevy. Nebylo ani možné
stanovit alespoň přibližně směr letu meteoritu. Svědkové jen zjistili, že cosi spadlo z výšky
do řepného pole. Začali proto ihned v místě
pátrat, zpočátku ale bez úspěchu, přestože
tři z nich prý byli vzdáleni pouhých 50 kroků od místa pádu. Nejvytrvalejší ze svědků,
F. Veselý z č. 109 a A. Kulendová z č. 24 v pá-

trání usilovně pokračovali a konečně v řepném poli objevili malou, zcela zasypanou
jamku. Kolem ní byla do vzdálenosti asi dvou
metrů čerstvě rozhozena ornice. Po delším
hledání na tomto místě se Veselému podařilo
vytáhnout z hloubky zhruba 70 cm černý, na
jednom místě poněkud poškozený kámen
o rozměrech 88 x 72 x 51 mm a o hmotnosti
411,98 g. Odlomená část meteoritu ani žádné další kameny se nenašly. Nález byl později
odevzdán do sbírek mineralogicko – petrografického oddělení Moravského zemského
muzea v Brně, kde se nachází dodnes.
Podrobná zpráva s popisem kamene, jeho
složením a s chemickou analýzou byla zve-
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řejněna v r.1937. Podle výsledků podrobného výzkumu jde o olivínicko – bronzitický
chondrit s poměrně vysokými podíly niklového železa a troilitu. Později byl klasifikován
také jako žilkovaný šedý hyperstenický
chondrit. Sazovický kámen má tvar klínovitého, silně zaobleného hrance a je povlečen
velmi jemnou, černou až černošedou jemně bradavičnatou natavenou kůrou. Uvnitř
má barvu popelavě šedou nebo šedobílou
s hojnými, již pouhým okem patrnými černými žilkami. Jeho vnitřní krystalická hmota
je tvořena převážně až 0,3mm velkými zrnky
olivínu. Mezery mezi uvedenými součástmi jsou vyplněny zrnky niklového železa
a troilitu. Chemická analýza plně potvrdila
výsledky mikroskopického průzkumu. Podle
ní obsahuje sazovický kámen v procentech:
83,95 křemičitanů, 9,13 niklového železa
a 6,92 troilitu. Jeho kovové součásti obsahují:
76,20% železa, 7,11% niklu, 1,12% kobaltu,
0,02% fosforu a 15,55% síry.

Meteorit ze Sazovic

Dopis starý 74 let
Při pátrání po osudech sazovických legionářů jsme v pozůstalosti p. Václava Hamrly narazili na zajímavý dopis adresovaný v době
druhé světové války německému vojákovi.
Podle vnučky p. Hamrly, sl. Jitky Hamrlové,
patřil dopis Němci Rudimu Triebelovi padlému v boji o Sazovice, který zde měl být i pochován. Spolu s dalšími dokumenty, které se
u padlých německých vojáků našly, jej vzal
p.Hamrla k sobě pro případ, že by se po válce ozvali příbuzní těchto lidí. Neozvali a na
uschované papíry se pro jiné starosti dávno
zapomnělo.
Dovolili jsme si dopis přeložit a nabízíme vám
ho k přečtení. Třeba vás také bude zajímat, co
psala německá dívka svému chlapci na frontu před více než sedmdesáti lety...
Adresát: Feldpost, Arbm. Rudi Triebel, Trebbin
(Teltow), R.A.D.Abt. 2/ 95, Trupp 3
Odesílatelka: Ingeborg L e r c h, Henningsdorf
bei Berlin, Marwitzerstr. 47
Henningsdorf. 30.10. 44
Můj milý Rudi!
Dnes chci odpovědět na Tvůj milý dopis. Však
si můžeš myslet, jak jsem se z něho radovala.
Maminka se velmi divila, že dostávám od Tebe
poštu. Můžeš teď klidně posílat dopisy nebo pohledy.
Jak se Ti vede? Mně se zdravotně vede dobře.
Přede dveřmi stáváme jen zřídka (asi se jednalo
o besedování omladiny), ti správní chlapci jsou
pryč, zůstali jen ti malí. Pořád ještě mám zlost
na Pattchen, ale to brzy přejde, i když zatím ne.
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No, vy tam žijete jako na Měsíci. To bych taky
někdy chtěla, bez novin a rádia. To vše přejde,
až zas budeš doma. Teď musíš být trpělivý.
Teď Tě musím ještě o něčem informovat. Znáš
přece Kutznika. Ten dezertoval. Umíš si něco takového představit? Byl na dovolené a neodjel zpět.
Pak dostal strach. Oblékl si uniformu (hodnost
svobodník) a připnul si na ni různá vyznamenání.
Nemohli jej najít. Včera vyšlo najevo, že se vydal

Obecní úřad - úřední hodiny
PONDĚLÍ
STŘEDA
Telefon:

7.30 – 11.00, 14.00 – 17.30
7.30 – 11.00, 14.00 – 17.30
577 121 500, 725 121 141
pohostinství

Pondělí - čtvrtek
Pátek		
Sobota		
Neděle		

16.00 – 22.00
16.00 – 23.00
14.00 – 23.00
10.00 – 22.00

na noční lup a odcizil z obchodů různé potraviny.
Pak se stáhl do lesa a tam se skrýval. Okamžitě byl
zatčen a nyní je ve vězení. Co z toho má?
Rudi, chci končit s nadějí, že dostanu brzy odpověď. Mnoho milých pozdravů a vnitřních
polibků
Tvoje Inge
P. S. Hubert a Werner jsou zase ve vlasti a nechávají pozdravovat.

KADEŘNICTVÍ
STŘEDA 15.00 -19.00 i bez objednávek
Martina Knapová, tel. 733 227 592
ČTVRTEK dle telefonických objednávek
Radka Zívalíková, tel. 608 417 436
PÁTEK 15.00 -19.00 i bez objednávek
Radka Zívalíková, tel. 608 417 436
KOSMETIKA
telefon: 774 998 845
Martina Kalčíková

Rudi, mohu Ti teď pořád posílat polní poštu?
Christl říkala, že to tak mám udělat. Napiš prosím odpověď.
Odpovědi z fronty se Inge možná ještě dočkala, ale živého Rudiho už ne. Patrně se ani
nikdy nedozvěděla, že padl právě u nás…

potraviny sazovjanka
7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.00 – 10.00

Pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

telefon: 739 341 167
pedikúra
telefon: 605 261 375

obecní knihovna sazovice
Otevřeno každý čtvrtek dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin, odpoledne od 15.30 do 19 hodin.
Možnost nahlédnutí do katalogu knih Obecní knihovny Sazovice zadáním adresy:
http://knihovna2.sazovice.net nebo http://knihovna.sazovice.net

Pohyb obyvatelstva za období březen – červenec 2018 v obci Sazovice
Stav obyvatel k 31. 3. 2018
Stav obyvatel k 16. 7. 2018

763
764

narození 1
úmrtí 0

přihlášeno k trvalému pobytu 0
odhlášeno z trvalého pobytu 0
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