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Vážení a milí spoluobčané!
V dnešním vydání Sazovických novin se s vámi
setkávám ve funkci starostky obce v tomto volebním období možná naposled. Ve dnech 5.
a 6. října 2018 jsou před námi komunální volby, ve kterých vy, sazovičtí voliči, rozhodnete
o tom, kdo povede naši obec v nadcházejícím
volebním období 2018 až 2022.
Vy sami jste těmi, kdo hodnotí činnost starosty,
místostarostů a zastupitelstva obce za uplynulé volební období. Každý z vás to vidí jinak. Názory můžou být pozitivní, ale i negativní. Každý
z vás preferuje jiné priority a říká se, sto lidí, sto
názorů. Věřte, že vyhovět všem je zázrak.
Zastupitelstvo Obce Sazovice pracovalo
v minulém volebním období 2014 – 2018
v tomto složení :
starostka obce a předsedkyně školského výboru – paní Edita Hrbáčková
místostarostka obce a předsedkyně sociálního výboru, senioři – paní Jana Potočná
místostarosta obce a předseda výboru pro
ekologii a životní prostředí, investice – pan
Václav Miklík
zastupitel a předseda finančního výboru –
pan Vojtěch Rapant
zastupitel a předseda kontrolního výboru –
pan Antonín Hrbáček
Zastupitelka a předsedkyně kulturního výboru, kultura, akce pro děti – Mgr. Šárka Vojáčková
Zastupitel a předseda výboru pro spolky
a kluby – pan David Dovrtěl
Hlavním úkolem statutárních zástupců obcí
je zajistit každodenní chod obce, který spočívá ve fungování základních služeb obyvatelům, školských zařízení, dopravní obslužnosti, odvozu komunálního odpadu, v udržování
fungujícího veřejného osvětlení, obecního
rozhlasu, v údržbě a opravách chodníků, komunikací a kanalizace v obci. K životu je také
nezbytně nutný přívod vody, dodávky elektřiny, tepla, komunikačních technologií. Řeší
se problémy vzniklé poruchami na výše jmenované infrastruktuře.

noviny

Září 2018
Povinností obce je též zabezpečit zásahovou
jednotku obce předepsaným vybavením.
Udržovat veřejně přístupné plochy. Podporovat a organizovat společenské a kulturní
akce, kterých se v obci během celého roku
koná nemalé množství. Nutná je též spolupráce se všemi organizacemi a spolky v obci.
Podporujeme činnost obecní knihovny.
Postupujeme pořizovateli Územního plánu
obce, kterým je Odbor územního plánování Magistrátu města Zlína, žádosti občanů
o jeho změnu. Spolupracujeme se stavebním
úřadem při vyřizování stavebních povolení
pro občany, kteří staví nový rodinný dům.
Zajistit technické zázemí obce pro údržbu
veřejné zeleně není také laciná záležitost.
Nemalé finanční prostředky investujeme každoročně do plošné deratizace obce. Důležitá je spolupráce se zemědělci, kteří obhospodařují pozemky na katastru obce.
Vyplňujeme řadu často nesmyslných dotazníků a formulářů, termínovaných datem „nejlépe ihned“. Obec má na starosti agendu Czech
Pointu - výpisy z katastru, trestního a živnostenského rejstříku, bodového systému řidičů,
ověřování podpisů a listin atd. Obsluhujeme
datové schránky a spisovou službu a nový zákon o ochraně osobních údajů /GDPR) nám
dává také zabrat. Řešíme žádosti o zrušení
trvalých pobytů občanů a na adrese obecního úřadu máme k dnešnímu dni evidováno
21 občanů. Soudem nám bylo přiděleno opatrovnictví pro jednoho občana s trvalým pobytem na adrese obce, za kterého řešíme jeho
veškeré, někdy i nepříjemné záležitosti.
O službách, které obec nabízí občanům, jste
informováni na webových stránkách a ty
musí také někdo obsluhovat. Z nich se dovídáte o službách občanům i o připravovaných
kulturních a společenských akcích.
Vítání občánků probíhá jednou ročně, během uplynulých 4 let jsme přivítali do života v obci 39 dětí. Sezdala jsem 6 manželství
a vyprovodili jsme na poslední cestě 23 našich občanů. V říjnu 2014 měla naše obec 728
občanů, v září 2018 jich máme 763. V současné době evidujeme 267 čísel popisných.
Obec hospodaří s rozpočtem, který se každý
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rok pohybuje v jiné výši, dle daňových příjmů
obce. Mnohdy nastanou situace, s nimiž při
sestavování rozpočtu není počítáno, ale musí
se operativně řešit. Po pokrytí nákladů na
provoz obce zbývá jen minimum finančních
prostředků k zajištění nových investičních
akcí. Při nedostatku financí je proto snad každá malá obec nucena řešit toto úvěrem. Snažíme se získávat dotace na veškeré investiční
akce, ale někdy to bohužel nevyjde.
O tom, co se vybudovalo a co je plánováno
budovat a řešit, jste průběžně informováni
v jednotlivých číslech Sazovických novin.
V dnešním výtisku si můžete prohlédnout tabulku s realizovanými investičními akcemi za
uplynulé volební období 2014 – 2018.
Na úřední desce a v informačních vývěskách
jsou aktualizovány informace o dění v obci
i nejbližším okolí. Jsou zde zveřejňovány pozvánky na jednání zastupitelstva obce, která
jsou vždy veřejnosti přístupná. Na těchto
jednáních se můžete nejlépe informovat
o všech rozhodnutích zastupitelstva, ke kterým je možno se v následné diskusi vyjádřit.
Účast občanů na těchto zasedáních není
velká. Za uplynulé volební období proběhlo
jednání zastupitelstva celkem 50 krát.
Příští, vámi zvolené zastupitelstvo jistě přivítá vaše návrhy ke zlepšení podmínek pro každodenní život v obci. Určitě se bude snažit
o jejich postupné řešení. Přejme si, aby naše
vesnice byla pro nás všechny, kdo v ní žijeme,
krásným domovem.
Přeji všem občanům Sazovic příjemné prožití nadcházejících podzimních dnů. Novým
členům zastupitelstva hodně chuti, elánu,
pracovních i osobních úspěchů do nadcházejícího čtyřletého volebního období. Z pozice starostky obce děkuji všem členům stávajícího zastupitelstva za jejich čtyřletou práci
pro obec. Občanům Sazovic za spolupráci,
toleranci a vstřícnost při realizacích některých staveb. Funkci starostky obce Sazovice
jsem vždy vykonávala dle svého nejlepšího
vědomí a svědomí, ve prospěch vás, občanů
naší krásné obce.

Vaše starostka
Edita Hrbáčková
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Z činnosti jednotlivých výborů obce
Finanční a kontrolní výbor měl na starosti
provádět pravidelné a průběžné kontroly plnění přijatých usnesení obce. Na schůzkách
výboru probíhaly kontroly plnění rozpočtu,
rozpočtových opatření, stav pokladny, pohybů na běžném účtu a úvěrových účtech.
Při kontrolách se členové výboru zajímali též
o agendu uzavírání smluv a zda jsou smlouvy zveřejňovány v registru. Procházeli i výběrová řízení na všechny investiční akce. Měli
k dispozici inventarizační seznamy majetku
obce a též zprávy o provedených kontrolách
hospodaření obce auditorkou. Kontrolní výbor též prováděl kontroly i v naší příspěvkové organizaci ZŠ
a MŠ Sazovice. Ze všech
těchto kontrol jsou vyhotoveny a založeny
zápisy, které jsou součástí auditu obce.

		
		

Vojtěch Rapant
Antonín Hrbáček

Výbor pro ekologii a životní prostředí
Činnost výboru spočívala v ochraně životního prostředí v obci a jejím okolí a v podporování ekologické likvidace odpadů. Členové
spolupracovali s pozemkovým úřadem při
řešení pozemkových úprav a při následné
realizaci suchých poldrů, obslužné komunikace a svodného příkopu. Bylo zapotřebí
naplánovat novou výsadbu za stromy vykácené v rámci této stavby. Určit místa pro
výsadbu 400 kusů nových dřevin není jednoduché. Výbor se scházel hlavně venku
v jednotlivých částech katastru, kde bylo třeba řešit některé záležitosti. Byl nápomocen
i při úpravě toku Svodnice, kterou prováděl
správce toku - Lesy ČR.
Výbor pravidelně prochází společně s povodňovou komisí trasu potoka, který protéká
celou obcí, a sleduje čistotu vody. Spolupracuje s místními zemědělci, kteří obhospodařují pozemky na katastru obce, a zaměřuje se
přitom na zatravňování pozemků, dodržování osevního postupu , dodržování čistoty
komunikací ad. V rámci ekologického využívání odpadů je připraven projekt nového
sběrného dvora v prostorách bývalé traktorky. V říjnu se bude podávat žádost o dotaci
a příští rok by mohlo dojít k realizaci.
V rámci likvidace odpadu se setkáváme
s neukázněností některých občanů při jeho
ukládání. S pokyny kde a jak ukládat odpad
jsou občané průběžně seznamováni. Majitelé nemovitostí jsou v rámci pěkného vzhledu
obce upozorňováni na odstranění majetku
uskladněného na obecních pozemcích. Několikrát byli upozorňováni také majitelé psů,
aby uklízeli exkrementy po svých čtyřnohých
miláčcích.
Letos bude konečně dokončena ekologická
likvidace odpadních vod. Bude zprovozněna
nová přečerpávací stanice a odpadní vody

budou likvidovány v čistírně odpadních vod
v Malenovicích. Snažme se všichni společně
chránit životní prostředí v obci a jejím okolí,
kde máme svůj domov.

Václav Miklík

Sociální výbor
Sociální výbor se zabývá řešením situací
v sociální oblasti života našich občanů všech
věkových skupin. Činnost je zaměřená např.
na spolupráci při vítání nových občánků do
života, při vítání prvňáčků do školy, při akcích pro seniory, jako je např. jejich každoroční beseda, návštěva našich spoluobčanů
žijících v domovech pro seniory a podpora
aktivit Seniorklubu Sazovice. Poté, co nás
oslovila Ing. Jana Pobořilová z odboru soc.
věcí Magistrátu města Zlína ve věci připojení
se do programu Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, Obec se aktivně podílí tomto programu, konkrétně v pracovní
skupině 2 - senioři. Jako zástupce obce se
pravidelně zúčastňuji jednotlivých jednání
této pracovní skupiny. S některými informacemi z těchto jednání jste měli možnost
seznámit se v Sazovických novinách, jsou
předávány rovněž na schůzkách Seniorklubu
i v zastupitelstvu obce. Ve společenském sále
v Sazovicích proběhlo také veřejné setkání
občanů zaměřené na problematiku poskytování sociálních služeb, bohužel s téměř nulovým zájmem z vaší strany. Škoda!
Magistrát města Zlína a Zlínský kraj pořádají
pro veřejnost různé semináře, např. na téma
„Senioři a jejich bezpečí“, veřejná setkání
„Kulatý stůl“ nebo zábavné odpoledne pro
seniory s názvem „I senioři umí žít naplno“
apod. V rámci projektu zpracoval MM Zlína
praktickou brožuru „Katalog poskytovatelů
sociálních služeb“. Jedná se o průvodce sociálními a navazujícími službami na Zlínsku.
Naše obec také přispěla k vytvoření brožury
„Vybrané instituce na Zlínsku z pohledu bezbariérovosti“. Všechny tyto výtisky jsou k dispozici na obecním úřadě v Sazovicích.
Sociální výbor dále spolupracuje s časopisem D Test a brožurky na různá témata i samolepky můžete rovněž získat na obecním
úřadě. Náš výbor se snažil také naplnit přání občanů a vybudovat bydlení pro seniory.
V nabídce byly dva zajímavé projekty na toto
bydlení, bohužel žádný z nich se nepodařilo
realizovat.
Vážení spoluobčané, děkuji všem, kdo jste
byli ochotní se mnou spolupracovat, za váš
přístup, ochotu a práci pro naši krásnou obec
a pro vás všechny. Novému zastupitelstvu
přeji hodně sil a chuti do příštích úkolů, které
je čekají.

Jana Potočná

Kulturní výbor
Obsahem schůzek a porad kulturního výboru bylo nejen hodnocení akcí již uskutečněných, ale především plánování akcí
následujících. Schůzky tak probíhaly obvykle
i několikrát do měsíce.
K popsání všech akcí, na kterých se kulturní
výbor podílel sám nebo ve spolupráci s vedením obce či zájmovými organizacemi, by
nám nestačil snad ani papír o velikosti A0.
Proto zde připomenu jen některé. Pravidelně
jsou organizovány zájezdy do divadel. Společně jsme navštívili divadelní představení
Dokonalá svatba, Sám na dva šéfy, Pokrevní bratři, Donaha či Mnoho povyku pro nic.
Z muzikálových představení můžu jmenovat
např. Děti ráje, Noc na Karlštejně nebo Ať
žijí duchové. Kulturní výbor se také aktivně
podílel na organizaci prázdninových výletů
pro děti i dospělé, karnevalu pro děti, Stezky odvahy se stanováním či Vítání prázdnin.
Všechny tyto akce jsou organizovány pro
děti a jsem velice ráda, že se jich účastní nejen děti ze Sazovic. Velmi pozitivní ohlasy
máme i ze širokého okolí.
Konaly se také dva ročníky Sazovického koštování. Byla založena tradice Sazovického
vánočního jarmarku nebo vánočních a velikonočních dílniček. Největší akcí v tomto
volebním období bylo samozřejmě Staré hanácké právo. Jedná se o velmi pěknou akci,
které jsme se mohli účastnit a být nápomocni při její realizaci. Naše“ právo“ se natolik
líbilo, že byla sazovická chasa pozvána, aby
vystoupila v Rožnově pod Radhoštěm nebo
aby byla nápomocná při obnově hodů ve
Zdounkách.
Máme tedy za sebou krásné čtyři roky spojené s kulturním vyžitím pro menší i větší.
Dovolte mi, abych tímto poděkovala za práci
členům kulturního výboru a rovněž i všem
ostatním, kteří se na zajištění jednotlivých
kulturních akcí aktivně podíleli. Budoucím
členům kulturního výboru přeji nadšení,
odvahu a elán pro plánování už zavedených
nebo i nových kulturních podniků. Věřím,
že ze strany občanů budou mít vždy plnou
podporu.

Mgr. Šárka Vojáčková

Výbor pro spolky a kluby
Hodnocení nedodáno.
Školský výbor
Školský výbor se scházel pravidelně dvakrát
ročně. Paní ředitelka nás informovala o veškeré činnosti školy. Byli jsme seznamováni
s povinnou dokumentací, školním řádem, organizací daného školního roku. Zajímal nás
program akcí, které škola pořádala v rámci
výuky i pro veřejnost. Byly nám prezentová-
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ny i dotační tituly, kterých škola využívá. Paní
hospodářka nás seznamovala s financováním stravování dětí, školní družiny a s hospodařením školy. Zastupitelé byli zváni na různé aktivity, soutěže, dny otevřených dveří,
olympiády. Zástupci obce pravidelně navštěvují školu při zahájení nového školního roku,

kdy jsou slavnostně vítáni hlavně prvňáčci.
Na konci školního roku se jdeme rozloučit
s dětmi, které přecházejí do ZŠ v Mysločovicích, a všem popřát pěkné prázdniny.
Ve školském výboru jsou členkami maminky
dětí navštěvujících zdejší školu, takže ví, jak
to v ní chodí a společně řešíme záležitosti tý-

kající se výuky i zájmové činnosti. Spolupráce se školou je na dobré úrovni a členky výboru jsou k dispozici, pokud je škola požádá
o pomoc při realizaci různých aktivit pro děti.

Edita Hrbáčková

REALIZACE INVESTIC V OBCI SAZOVICE

ZA OBDOBÍ 2014 - 2018

PROJEKT

CENA

Z TOHO DOTACE

TERMÍN
REALIZACE

INVESTOR

PARKOVIŠTĚ U ŠKOLY

971 002,00 Kč

366 000,00 Kč

2015

OBEC

NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE U POTOČNÝCH

362 999,00 Kč

2015

OBEC

KOMUNIKACE U MUZEA

611 080,00 Kč

2016

OBEC

KANALIZACE U MUZEA

419 725,00 Kč

2016

OBEC

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BĚDACHOV

916 617,00 Kč

2017

OBEC

PŘELOŽKA NN + NOVÉ PŘÍPOJKY RD BĚDACHOV

1 021 000,00 Kč

2016

EON

DOBUDOVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE U POSPÍŠILOVÝCH

129 296,00 Kč

2017

OBEC

HASIČSKÝ AUTOMOBIL RENAULT

627 797,00 Kč

2015

OBEC

REVITALIZACE POTOKA SVODNICE

4 716 000,00 Kč

2015-2016

LESY ČESKÉ
REPUBLIKY

OPRAVA STŘECHY SPOLEČENSKÉHO SÁLU

133 021,00 Kč

2015

OBEC

KOMPOSTÉRY + ŠTĚPKOVAČ

104 194,00 Kč

2015

OBEC

PŘELOŽKA KANALIZACE U KOSTELA

127 101,00 Kč

2016

OBEC

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

31 510 304,00 Kč

2010-2018

OBEC

REVITALIZACE POTOKA MEZI VEČEŘOVÝM A GAISLEROVÝM

187 550,00 Kč

2017

OBEC

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE SAZOVICE - MACHOVÁ

188 216,00 Kč

2018

OBEC

REKONSTRUKCE VÝTAHU V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

147 124,00 Kč

2018

OBEC

PROJ.DOK.REKONSTRUKCE SILNICE III.TŘÍDY SAZOVICE

89 230,00 Kč

2017-2018

OBEC

DIGITALIZACE KRONIK

50 000,00 Kč

2018

OBEC

REVITALIZACE NÁVSI „C“

1 933 815,00 Kč

2018

OBEC

REVITALIZACE NÁVSI „D“

1 274 131,00 Kč

2018

OBEC

REVITALIZACE NÁVSI „E“

1 852 102,00 Kč

2018

OBEC

REVITALIZACE NÁVSI „A“

2 266 702,00 Kč

2018

OBEC

PROTIPOVODŃOVÁ OPATŘENÍ - POLDRY

21 680 213,00 Kč

2018-2019

STÁTNÍ
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

GDPR

10 000,00 Kč

2018

OBEC

EON PŘELOŽKA NN NÁVES

553 677,00 Kč

2018

OBEC

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

876 097,00 Kč

2018

OBEC

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PARKOVIŠTĚ U KOSTELA

28 000,00 Kč

2018

OBEC

CELKEM

72 786 993,00 Kč

299 000,00 Kč

300 000,00 Kč

23 207 339,00 Kč

637 000,00 Kč

24 809 339,00 Kč

Václav Miklík, místostarosta obce
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Sto let od konce první světové války
Příměřím, které bylo vyhlášeno 11. listopadu 1918, skončila před 100 lety první světová válka. Vypukla 28. července 1914, kdy
Rakousko-Uhersko v důsledku srbského
atentátu na následníka rakouského trůnu
Františka Ferdinanda d´Este vyhlásilo Srbsku
válku. Během jednoho měsíce se do válečného konfliktu zapojily na straně Centrálních
mocností (Rak.-Uhersko, Německo) i na straně Dohody (Francie, Rusko, Velká Británie)
téměř všechny evropské země. V dalších
měsících a letech se válka rozšířila také do
Asie, Afriky i světových oceánů. Příměří bylo
uzavřeno teprve po dlouhých čtyřech letech
11. listopadu 1918.
V Evropě se odehrávaly boje na několika
frontách – balkánské, italské, východní a západní, kde probíhala především zákopová

válka. Bojovalo se také v Indii, Indonésii, Jižní
Americe, na Blízkém východě, v Africe. Během let 1914 – 1918 bylo do zbraně mobilizováno 60 milionů mužů.
Poprvé šlo o průmyslovou válku, v níž byly
do bojů ve velkém měřítku nasazovány nové
zbraně s nebývalou ničivou silou, např. tanky, ponorky, bojová letadla, kulomety, chemické zbraně (plyn).
V důsledku války došlo nejen v Evropě, ale
také v Asii a Africe k drastickým politickým,
kulturním i společenským změnám, které významně ovlivnily další vývoj po celé
20. století. Rozpadly se tradiční říše (Rakousko-Uhersko, Rusko, Osmanská říše), na jejichž
troskách vznikly nové státy, mezi nimi i Československá republika. Světovou velmocí se
staly Spojené státy americké, jejichž ekonomika z války nejvíc
profitovala. Vznikly
nové mezinárodní
organizace, nejvýznamnější z nich byla
Společnost národů.
Válka si mezi lety

1914 – 1918 vyžádala přibližně 9,5 milionů
životů vojáků, další statisíce mužů byly v bojích doživotně zmrzačeny. Miliony civilistů
zemřely na válečné útrapy v zázemí. První
světová válka se tak stala do té doby nejkrvavějším světovým konfliktem. Vytvořila dějinný zlom v oblasti geopolitické i vojenské, ale
také kulturní a společenské. Po ní se v Evropě
změnily zvyky a tradice, móda, výrobní systémy, morální hodnoty, společenské vztahy,
způsob myšlení a další aspekty každodenního života.
Válečné události krutě zasáhly i do života
naší obce. Do armády bylo během čtyř válečných let odvedeno 102 mužů, z nichž 18
se už domů nevrátilo. Některé rodiny ztratily
i dva své členy. Připomeňme si jména těch,
jejichž potomci žijí v naší obci velmi často
ještě dnes :
Bakala Jan, Doležel Dominik č. 102 – učitel, Doležel František č. 102 - rolník, Doležel František č. 82 – domkář, Doležel Josef
č. 68 - domkář, Ivanovský Jan č. 61 - dělník,
Pospíšil Josef st. č. 19 – rolník, Pospíšil Josef ml. č.19 – rolnický syn, Nečekal František
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č. 41- domkář, Konečný Antonín č. 16 - dělník, Ryška Vladimír č.5 – rolnický syn, Šesták Václav č. 34 – rolník, Šesták Vincenc, Vlček Stanislav č. 39 – rolník, Klhůfek Metoděj
č. 71 – dělník, Velísek Václav č. 31 – rolnický
syn, Kovář Josef č. 72 – domkář, Dr. Velísek
František č. 70 – vysokoškolský profesor.
Karel Havlíček Borovský z vyhnanství v Brixenu, kam ho poslala rakouská vláda, napsal:
„Místo mne jen kus papíru vrátili do Čech…“
Kolik takových „papírů“, jejichž kopie přináší-

me, se místo mladých zdravých mužů vrátilo
zpět k jejich rodinám během války…
Počet sazovických vojáků, kteří padli do zajetí, není přesně znám. Víme ale, že deset z nich
vstoupilo do československých legií v zahraničí a zúčastnilo se bojů za samostatný československý stát. V ruských legiích bojovali
Bartík František, Konečný Stanislav, Papežík Rudolf, Šiška František a Velísek Jan.
Do čs. legií v Itálii vstoupili Buchta Prokop,
Hamrla Václav, Tetour Bohumil a Veselý

František. Bojů ve francouzské legii se zúčastnil Šesták Jan.
Památku nejen těchto padlých a legionářů,
ale všech sazovických mužů, kteří v první
světové válce bojovali a strádali, vzpomeneme a uctíme při mši svaté v kostele sv. Václava ve středu 24. října a při slavnostním lampiónovém průvodu 28. října 2018.

Mgr. Věra Nejezová

Sazovické stromy - pamětníci zašlých časů
V minulých stoletích vysazovali lidé stromy,
v našich zemích především lípy, na památku
významných dějinných událostí a k uctění jejich památky. V novější české historii to byly
zejména stromy na oslavu nabyté svobody
po vzniku samostatného Československa v r.
1918. Lipky Svobody a Přátelství se ale vysazovaly i na oslavu ukončení 2. světové války
v r. 1945, v r. 1968 jako protest proti okupaci,
za který byli lidé potrestáni i ztrátou zaměstnání, nebo po Sametové revoluci v r. 1990.
Vysazování stromů bylo a je vyjádřením vlastenectví a úcty k zemi, v níž žijeme, a k lidem,
kteří se zasloužili o její svobodu a slávu.
V letošním roce, kdy vzpomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa,
probíhá v ČR speciální kampaň, která se snaží zmapovat co nejvíce tzv. Stromů svobody,
zaznamenat jejich příběhy, případně zajistit
peníze na jejich ošetření. Existuje dokonce
samostatný web, který přibližuje stovky památných stromů z celé republiky. Ze Zlínského kraje se na webu představuje deset takových dřevin.
V pamětech naší obce zaznamenaných
Vojtěchem Velískem (1900-1979) je rovněž
zmínka o lípě, která byla v Sazovicích vysazena v památném roce 1918: „Dalšího dne,
28.10.1918 v 10 hodin byla deklarace o samostatnosti Česko – Slovenska vyhlášena úředně. Byl to den radosti, zastaveny práce na poli
i v průmyslu. Slávě nebylo konce. Sázely se lípy
Svobody, u nás je tato památná lípa uprostřed
obce…“
Podle pamětníků rostla tato lípa řadu let
vpravo od bývalé Václavkovy hospody, která stávala přibližně v místech před budovou
dnešního obecního úřadu. Jednalo se tedy
skutečně o střed obce. Strom se do dnešních dnů nedochoval, podlehl „zubu času“,
ale ještě pravděpodobněji „zubu pily“, patrně
v 80. letech při budování tehdejšího nového
obchodu se smíšeným zbožím a pohostinství, dnešní budovy obecního úřadu.
Sazovičtí pamětníci ale uvádějí i další místa,
kde mohutné stromy rostly, nebo dokonce
ještě rostou, i když jejich stáří nelze přesně
doložit. Mezi ty zmizelé patřily dvě statné

lípy, které se nacházely po obou stranách
kříže u školy (tenkrát ještě nestála přístavba
mateřské školy). Toto místo bylo pro Sazovické v minulosti velmi významné. V době, kdy
se pohřby konaly ještě z domu zesnulého
a lidé pěšky doprovázeli rakev s nebožtíkem
do mysločovického kostela a na tamější hřbitov, zastavoval se smuteční průvod právě
u tohoto kříže. Shromáždění se zde pomodlili, zesnulý se symbolicky rozloučil s dědinou
a pak teprve průvod pokračoval dál. Loučení
s občany Padělků probíhalo stejným způsobem u sochy Panny Marie Svatohostýnské na
tomto konci obce.
Tři velké lípy rostly také na svahu nad silnicí
před domem č. 55. Dnes z nich zůstala pouze prostřední a tu letos v zájmu bezpečnosti
příslušná firma pořádně ořezala a prořezala.
Po lípě vlevo zůstal aspoň pařez , ta vpravo
měla také smůlu. Její kořenový systém byl
tak mohutný, že v sousedním domě prorostl přes základy až pod podlahu ve světnici,
a dokonce ji zdvihl...
Zmizely rovněž dvě věkovité lípy rostoucí
na konci Bědachova před kovárnou Aloise
Velíska, otce p. Jaroslavy Venenyové. Velísek
byl podkovář, vyráběl ráfy na kola selských
vozů a především koval koně a tenkrát ještě
i krávy. Domek, v němž se kovárna nacházela, dosud stojí vpravo od vjezdu na dnešní
sběrný dvůr a slouží jako garáž. Jen obě lípy
před kovárnou, které už v 50. letech byly
mohutné a silné, dnes chybí. Kmeny obou
byly vykotlané a duté, hrozil jejich pád, proto
byly z bezpečnostních důvodů postupně pokáceny. Ta druhá teprve před několika lety.
Zdravé dřevo z ní darovala paní Venenyová
řezbáři panu Hlavicovi, který z něho vyrábí
krásné reliéfy. A tak život stromu symbolicky
pokračuje, i když v jiné podobě.
Lípa pamětnice střeží také 160 let starý
Šestákův kříž v trati Rokytí, vlevo od cesty
k Buňovu. Před více než padesáti lety jej chránily dokonce stromy dva. Bohužel ten vpravo
doplatil na dávné klukovské hry. Ti si v jeho
kořenech vyhloubili podzemní bunkr a ne
ledajaký! Měl několik „místností“, byl dokonale vybavený… Jenže poškodil kořeny lípy

a ta uhynula. Dnes na jejím místě roste nová,
mnohem mladší a menší než její družka.
Dvě stoleté lípy najdeme při hlavní silnici
v části Padělky. Vysadil je zde pradědeček p.
Svatopluka Doležela na památku svých dvou
bratrů, Dominika a Františka, kteří zahynuli
v 1. světové válce. Mezi tyto stromy umístila rodina svatý obrázek Panny Marie. O něco
později nechali Doleželovi zbudovat také kříž
U Padlých věnovaný památce všech sazovických mužů, kteří ve válce přišli o život. Také
ten později chránily dvě urostlé lípy. Jedna
z nich ale byla zničena při autohavárii, a tak
se do dnešních dnů dochovala pouze jedna.
Zajímavou historii měla „zelená krasavice“ –
smuteční vrba, která léta rostla na Padělkách
vedle domu č. 90, několik metrů od dnešní
autobusové zastávky. To prý se někdy ve 20.
letech vypravili dva mládenci, Liberát a Vojtěch, do „Hradišťa“ (Uherského) na jarmak.
Cestovali na kolech a chtěli se hlavně podívat
na trh s dobytkem a koňmi, oba byli sedláci.
Do jednoho koňského krasavce se přímo zamilovali a od obchodníka, jemuž koník patřil,
se nemohli odtrhnout. Jenže penízky na zakoupení zvířete mládencům chyběly…Koňský handlíř byl zřejmě dobrosrdečný člověk
a bylo mu mladíků líto. A tak, aby neodešli
s prázdnou, věnoval každému útlý stromeček – smuteční vrbu. Doma mládenci stromky zasadili, Liberát u potůčku v Hořenůvce,
Vojtěch ke stružce hned vedle rodného
domu. Dokud byla vrba mladá, chránil ji plůtek, později, když její větve sahaly až k zemi,
přibyla pod ni lavička. Ta se stala místem dětských her, dostaveníček zamilovaných i sousedských besed, při nichž se semlelo „živé
s mrtvým“. Stromu se dařilo dlouhá léta, ale
pak si jeho život vyžádal „pokrok“. Bylo třeba
rozšířit silnici a vrba najednou překážela…
Hodně generací obdivovalo statný dub, který rostl nedaleko stavu na Svodnici u dnešní
firmy MRB. Pamětníci vzpomínali, jak si pod
ním jako kluci hrávali a snažili se vylézt aspoň
na spodní větve. To ale nedovolil jeho vysoký
kmen, tak mohutný, že na obejmutí nestačili
tři kluci, natož aby po něm dokázal některý
vyšplhat. Dub rostl v dolíku, kde měl dosta-
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tek vláhy, a tak se mu dařilo. Byl silný, zdravý,
žádné praskliny nebo suché větve v koruně.
Přesto nedal spát dvěma sazovickým podnikavcům, kteří si vyřídili povolení na jeho pokácení. Podle pamětníků trvalo tři dny, než si
dub „ustlal“, a při práci si prý ti dva tak vydatně zavdávali, že na místě zbyla kabela plná
prázdných flašek. Tož tak.
Nepřehlédnutelné jsou dva úctyhodně staré
stromy na sazovickém výletišti Zahrázovo
– lípa srdčitá a dub letní. V r. 2015 byly oba
stromy na žádost obecního úřadu podrobeny dendrologickému posudku s následujícími závěry a opatřeními: L í p a s r d č i t
á má ve výšce 1,3 m průměr kmene 125 cm
a byla 21 m vysoká. Její kořenový systém je
v růstu omezen pouze ve směru k vedlejšímu
domku. Fyziologická vitalita stromu je dobrá,
bez větších známek prosychání nebo zlomů
v koruně. Zdravotní stav je ale značně narušený, v kosterním větvení se vyvinula tlaková vidlice, tj. větvení s vrůstající kůrou, což
může časem ovlivnit statiku stromu. Kmen
je napaden houbovou infekcí – lesklokorkou
tmavou, která působí bílý typ tlení. Lípa byla
podrobena dokonce i tomografickému vyšetření a na základě všech těchto výsledků
byla provedena radikální redukce koruny se
snížením stromu o 7 metrů. Kmen druhého
stromu – d u b u l e t n í h o měří ve výšce
1,3 m v průměru 122 cm a strom dosahoval
výšky 33 m. Fyziologická vitalita dubu je

velmi dobrá, jeho koruna je kompaktní, bez
známek rozsáhlejšího prosychání. Zdravotní stav zhoršuje vícečetné větvení tvořené
tlakovými vidlicemi v kostře stromu. V roce
2014 došlo dokonce k vylomení silné větve
a rozsáhlému poškození vrcholové partie
koruny. Na doporučení odborníka byl proveden bezpečnostní řez zahrnující obvodovou
redukci koruny a její snížení o 20%. Dendrolog současně posoudil ještě další strom na
výletišti, 14 m vysoký j í r o v e c - m a ď a l
(kaštan) rostoucí na ploše využívané k posezení. Tato dřevina měla dlouhodobým vlivem
tlakové vidlice již velkou prasklinu ve kmeni
a bylo zde i podezření na odumřelé kořeny.
Proto byl z bezpečnostních důvodů kaštan
pokácen.
Pokud tedy pátráme po osudech starých stromů v obci, zejména lip, docházíme k závěru,
že v uplynulých letech především mizely. Ať
už proto, že jejich stav ohrožoval okolí, nebo
proto, že musely ustoupit stavebním úpravám a změnám prováděným v obci. Takový
osud postihl letos i okrasnou lípu před budovou obecního úřadu, která byla odstraněna
v rámci prováděné revitalizace veřejných
ploch obce Sazovice. Bylo by tedy namístě,
aby se naše obec postarala o náhradu a vysadila stromy nové. Letos, kdy oslavujeme
100 let od vzniku republiky, je k tomu nanejvýš vhodná příležitost už proto, že v Česku
probíhá výše zmíněná kampaň Stromy svo-

body. V památných říjnových dnech by se na
její závěr měla konat hromadná celorepubliková výsadba lip. Naše obec chystá vysazení
mladé lípy Svobody na den 28. října. Uskuteční se na obecním pozemku vedle školy
a na tuto akci pak naváže tradiční lampiónový průvod a ohňostroj.
Jestliže by sazovičtí občané chtěli navrhnout
další vhodná místa pro výsadbu těchto památných stromů, mohou se se svými podněty obrátit na vedení obce.
V rámci probíhající revitalizace veřejných
ploch v obci je rovněž plánována výsadba
mnoha nových dřevin – lip, javorů, dokonce i jehličnanu, který bude před budovou
obecního úřadu nastálo sloužit jako vánoční strom. Po dobudování záchytného poldru, obslužné komunikace a svodného příkopu v trati Lazy budou stromy, které byly
pokáceny při těchto pracích, nahrazeny
výsadbou 400 kusů nových dřevin, mezi nimiž mají být velkým dílem zastoupeny také
ovocné stromy.
Doufejme tedy, že Sazovice i jejich okolí se
zase zazelenají a rozkvetou do krásy.
Za poskytnuté vzpomínky, informace a podklady k článku děkuji těmto sazovickým občanům: panu B. Kulendovi, A. Zapletalovi,
J. Velískovi, manželům Častovým, paní J. Nečekalové, J. Venenyové a E. Hrbáčkové.

Mgr. Věra Nejezová, kronikářka obce

Prázdninové dobrodružství
Druhý ročník stezky odvahy se stanováním je
za námi. No a my můžeme říci, že byl prostě
suprový. Letos se na Zahrázovém sešlo přes
čtyřicet účastníků.
V rámci připraveného programu si děti mohly vyrobit památeční triko, vyzdobit si láhev
na pití, zahrát si spoustu veselých skupino-

vých her, opéct a pochutnat si na špekáčku
a také se i trochu bát. Mladší děti se bály na
stezce odvahy společně s rodiči a na velké
děti, které se nebojí, čekala strašidla
strašidelnější. Že nevíte, jak vypadá
strašidelnější strašidlo? Nezoufejte
a nebuďte smutní. Třeba se to dozvíte

Hurá do stanů!

na dalším ročníku. Zkrátka a dobře, společně jsme si to pořádně užili a o tom tato akce
byla.

A jdeme se bát
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Kohoutím budíčkem a pořádnou rozcvičkou
jsme přivítali sobotní den. Po snídani a předání diplomů jsme se vydali balit stany. A že
i to byla pořádná sranda. Jestli jste si mysleli,
že stan, který se postaví za tři sekundy i za
tuto dobu složíte, mýlíte se. Ale alespoň si
užijete kopec srandy.

Ani letošní ročník by se ale nemohl konat
bez podpory Obce Sazovice, které patří velké
díky. Dále děkujeme rodičům, kteří se akce
zúčastnili. Jejich pomoci si velmi vážíme.
A v neposlední řadě patří velké díky právě sazovickým strašidlům, bez kterých by stezka
nebyla tou pravou stezkou odvahy.

Nyní nám už nezbývá nic jiného, než školákům
popřát úspěšný vstup do školy, rodičům mnoho pevných nervů a my se na vás budeme těšit
zase někdy příště. Zatím nevíme, co nás čeká,
ale dozajista víme, že nás nic nemine.

L+Š+R+H

Naše pamětní tričko

Pohoda na Zahrázce

Z činnosti Seniorklubu Sazovice
Ani se tomu nechce věřit, ale náš Seniorklub
už vstoupil do osmého roku svojí existence.
Pravidelně se scházíme každý první čtvrtek v měsíci v 15 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu, ale už jsme využili několikrát i klubovnu v suterénu našeho kostela
a asi to tak do budoucnosti i zůstane.
Kromě pravidelných setkání pořádáme také
besedy na různá témata, hodně zajímavé
jsou cestopisné besedy s paní Mgr. Blaženou Šůstkovou, která se s námi dělí o své
zážitky z cest za poznáním různých zemí
a světadílů, několikrát pro nás připravila
pěknou literární besedu i knihovnice p. Marie Ordáňová.
V rámci spolupráce s naší základní školou
jsme se zúčastnili několika jejich výchovných
koncertů a také s nimi jezdíme občas na vý-

lety, např. za pohyblivým betlémem v Horní
Lidči, do Střediska volného času TYMY v Holešově a podobně. Naše členky zase pro sazovické školáky připravily v místním muzeu
ukázky různých domácích prací a činností,
které dnešní děti už vůbec neznají.
Několikrát jsme se vypravily do Zlína, a to
na výstavy, které pro nás pečlivě vybírá paní
Mgr. Věra Nejezová. Díky jí za to. Z její iniciativy jsme v nedávné době navštívily v Malenovicích soukromý pivovar pana Martina
Velíska ze Sazovic. A to byla bomba. Pan
Velísek nám s velkou ochotou umožnil tuto
návštěvu, seznámil nás s provozem a výrobou piva, trpělivě zodpověděl naše dotazy.
Po prohlídce jsme poseděli v pivovarské hospůdce a ochutnali jejich piva. A to nás pan
Velísek ochotně na tuto exkurzi svým autem

do Malenovic přivezl a zase odvezl domů.
Patří mu velké poděkování. Protože zájem
o prohlídku pivovaru byl mezi našimi členkami velký, děkuji také dalším dvěma řidičům,
panu Kovářovi a Nejezovi, kteří nás do pivovaru dopravili.
Po tomto bezvadném zážitku vznikl nápad
požádat i další podnikatele v naší obci o prohlídku jejich firem a seznámit se s tím, co se
v nich vyrábí a jak máme šikovné lidi. Tak
uvidíme. Závěrem děkuji všem členkám Seniorklubu za jejich ochotu podat pomocnou
ruku, kdykoliv jsou o to požádány, a za jejich
chuť se setkávat. Vás ostatní, kteří jste k nám
ještě cestu nenašli, zvu: alespoň někdy příjděte a uvidíte, jak je mezi námi dobře.

Jana Potočná

DFS Konopka a CM Luňák – od jara do podzimu
Jarní období většinou zahajuje Konopka
svou účastí na pěveckých soutěžích. Nebylo
tomu jinak ani v tomto roce. Naši zpěváčci
– Barbora Milinková, Tonda Žůrek a Ondřej
Milink si začátkem března zazpívali v Přerově

a následně postoupili do červnové přehlídky
s názvem „O zámecký klíč“. Barunka a Tonda
nás dále úspěšně reprezentovali v krajské
soutěži „O hanáckyho kohóta“ v Prostějově,
která se konala v dubnu. Na konci března se

zpěváčci představili také ve Zlíně v pěvecké
soutěži Trnečka, kde se k nim připojila i malá
Karinka Vajdíková.
Jaro ale není jenom ve znamení pěveckých
soutěží. K jaru v naší obci už léta tradičně
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patří vítání jara obchůzkou s májkem. Letos nám počasí moc nepřálo, proto děvčata
musela ke kroji a kabátkům obléci dokonce
i teplé rukavice. Šikovné holky však vše dobře zvládly a pochvala patří také maminkám,
které je i v takovém chladném počasí na obchůzku dědinou vypravily.
V jarním období nezaháleli ani naši muzikanti z cimbálovky – zahráli si při zvěřinových
hodech na koupališti v Sazovicích a rozjeli se
dále na Hanou do Olomouce, kde nás reprezentovali na Tvarůžkovém festivalu. V souvislosti s činností naší cimbálovky se musíme
pochlubit, Luňák se rozrostl o dalšího člena.
Toník Žůrek se začal učit hrát na basu, takže
po dlouhých letech máme konečně basistu.
Celý soubor i cimbálovka se pak v květnu zúčastnili Kácení máje v Přerově. V květnu malá
děvčátka z Konopky přivítala na svět naše
nové občánky ze Sazovic. Úkol byl letos svěřen nejmenším – Karince, Emičce a Julince.
Holky byly šikovné a patří jim velká pochvala. Měsíc červen jsme pak věnovali přípravám na oslavu 20. výročí založení mužského
pěveckého sboru Hlahol z Mysločovic. Přidali
jsme se tak ke gratulantům a darovali „našim
strécom“ netradiční hudební nástroj – ručně
vyrobený vozembouch, ze kterého měli velkou radost. V červnu jsme zakončili celoroční
činnost tradičním výšlapem na Chlum, na
který se všechny děti vždy po právu těší. Po
prázdninách jsme zahájili opět zkoušky hned
začátkem září, protože nás v polovině měsíce
čeká účast na Mezinárodním folklorním festivale v Luhačovicích.

Ilona Doleželová,
vedoucí DFS Konopka

BIKE TEAM Sazovice, z.s.
Milí spoluobčané, rád bych Vám prostřednictvím obecního zpravodaje představil jeden z místních spolků – BIKE TEAM Sazovice.
Vznikl v roce 2012 na základě sportovních

aktivit a zájmů zakládajících členů spolku,
kterými byli Jaroslav Doležel, Patrik Doležel,
Karel Bártek a Pavel Miklík. Hlavním cílem
spolku je naplňování a uspokojování zájmů

jeho členů v oblasti cyklistiky, a to ve všech jejích formách. Členská základna spolku se postupně měnila a rozrůstala až na současných
19 členů, kdy 10 členů spolku tvoří současní
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či bývalí občané Sazovic, 3 členové jsou z Machové, 2 členové ze Zlína a po jednom členu
jsou zastoupeny Mysločovice, Tečovice, Otrokovice a Traplice na Uhersko-Hradišťsku.
Hlavní náplní činnosti našeho spolku je účast
na cyklistických závodech horských a silničních kol a to na maratónských či půlmaratónských distancích. Pravidelně se tak účastníme legendárních závodů horských kol, jako
jsou Drásal v Holešově, kde se naši členové
letos vydali zápolit na tratě
117 km, 55 km a 31 km, Author Šela Maraton v Lipníku nad Bečvou (trať 100 km, 50
km), Mamut Tour v Přerově (135 km a 80 km),
Rusavská 50, Chřibská 50, Rohálovská 50
a Zlínská 50, což jsou zavedené a velmi populární regionální závody horských kol s půlmaratónskou distancí, tj. tratí s délkou kolem

50 km. Vedle vyjmenovaných se členové
týmu účastní i řady dalších závodů v ČR a na
Slovensku.
Činnost spolku však nezahrnuje pouze závodní aktivity. Každoročně pořádáme pro
členy spolku a jeho příznivce např. jednodenní ultramaratónské vyjížďky na silničních
kolech, s cílem zdolat vyhlášené moravské
vrcholy. Tak jsme navštívili v roce 2015 Lysou
Horu, což představovalo celkovou ujetou
vzdálenost 265 km, v roce 2016 jsme byli na
Pradědu (258 km) a v roce 2017 na Pustevnách. Od letošního roku pořádáme také dětský cyklistický závod nejen pro zájemce z řad
členů týmu, ale i pro širokou veřejnost.
Hlavní činností spolku je však podpora účasti
jeho členů na regionálních závodech horských či silničních kol. V rámci této činnos-

ti se nám podařilo v letech 2017 a 2018, za
výrazného přispění našich sponzorů, mezi
které patří společnosti MRB Sazovice spol.
s r.o., MG servis s.r.o., H3 servis s.r.o., HYDRAP
spol. s r.o. a DAGES projekt s.r.o., uspořádat
tréninková soustředění na Mallorce, která
patří mezi světově vyhlášené cyklistické destinace. Během devítidenního soustředění
jsme najezdili celkem cca 1 100 tréninkových
kilometrů, což se u našich členů pozitivně
projevilo na dosahovaných výsledcích v dalších závodech.
Podrobnější informace o činnosti spolku, dosažených výsledcích apod. lze sledovat na
internetových stránkách spolku www.btsazovice.cz nebo na našem facebookovém profilu
https://www.facebook.com/BikeTeamSazovice.

Ing. Pavel Miklík, člen výboru

Sazovické ogárek opět zabodoval
Sazovick ý vytrvalec Jarda Vicher zaznamenal v posledním srpnovém víkendu další
velký úspěch ve své sportovní kariéře. V pátek 31.8. ve 22.00 hodin startoval ve vytrvalostním závodě B 7 – Beskydská sedmička.
Jedná se o běžecký závod dlouhý 95 km,
který startuje v Třinci a cílem je Frenštát pod
Radhoštěm. Závod je týmový, ve dvojicích,
a běžci při něm musí vystoupat na sedm
beskydských vrcholů, jejichž výška přesahuje 1000 metrů n.m. Trasa vede přes hlavní
hřeben Beskyd a překonané převýšení při závodě činí 5490 metrů.
V letošní B sedmičce startovalo v závodě na
95 km ( soutěž má i kratší variantu) celkem
500 dvojic, tj. 1000 vytrvalců. A v takto početném obsazení se Jardovi ve dvojici s ostravským běžcem Vladimírem Řehákem podařilo časem 12 hodin a 46 minut zvítězit ve

věkové kategorii do 35 let a v celkovém hodnocení vybojovat 3. místo v závodě samém
a zároveň v Mistrovství České republiky.
A tak nám Sazovským nezbývá, než Jardovi
blahopřát a zároveň poděkovat za úspěšnou
reprezentaci naší obce.
Za dobu závodění poznal Jarda řadu sportovců, jejich rodinných příslušníků, přátel
a fanoušků. Právě pro všechny tyto nadšence uspořádal letos v červnu v Sazovicích už 3.ročník triatlonu, letos poprvé
pod názvem Sazovské ogárek a cérka 2018. Soutěž sestává ze tří disciplín
(200m plavání, 12 km jízda na kole, 3,8 km
běh) a zúčastnit se jí může každý zájemce
i z řad místních.
Plavání absolvovali závodníci na místním
koupališti, cyklotrasa vedla přes Míškovice, Machovou a Buňov zpět do Sazovic

a běh směřoval k točně autobusů v Mysločovicích a zpět. Letos v závodě bojovalo 27 sportovců, na které v cíli čekaly díky
štědrým sponzorům hodnotné věcné ceny.
Na vítěze v mužské i ženské kategorii pak
také putovní ceny – panáček a panenka
v hanáckých krojích. Vyhlášení vítězů probíhalo na komunikaci za potokem, před
domem Velískových, kde Jarda bydlí, a doprovázela ho letos také jedna inovace – hudební znělka písně Na té našé Hané. O to
vše se postarala hlavně Jardova obětavá
maminka.
Setkání závodníků, které se z největší části
odehrává na zahradě a v domě Velískových,
vždycky doprovází družnost, pohoda a dobrá nálada. Účastní se ho nejen sportovci,
ale i jejich partneři a děti a při loučení se už
všichni těší na příští ročník.

Poděkování za pomoc pro africké děti
Letos v únoru se řada našich občanů s nebývalým zájmem zúčastnila besedy s p.Vlastimilem Potočným. Hovořil při ní o svém pobytu v Africe, konkrétně v Keni, kde se zapojil
do projektu české protestantské pastorky
Radky Rusínové, který se mj. zaměřuje na
pomoc osiřelým keňským dětem. V průběhu
besedy se uskutečnila také finanční sbírka na
podporu těchto dětí a Vlastik, který v současné době pobývá v Rakousku, zaslal nyní
do Sazovických novin následující dopis adresovaný všem dárcům:
Zdravím, přátelé!
Abychom trošku zavzpomínali, nebo možná
spíše nezapomněli, na Afriku, chci vám touto
formou poslat domů pár řádků.
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Důležitým životním posláním člověka je
péče o děti, především o ty naše vlastní, ale
když má člověk srdce otevřené, tak i o děti
cizí. Mne velmi potěšilo, že se na mojí přednášce o Africe našla spousta otevřených srdcí a finančním přispěním pomohla dětem, se
kterými jsem byl v Africe osobně v kontaktu.
A že jste přispěli nemalým obnosem. Částka,
kterou jsem předal na potřeby dětí, činila
4000,- Kč, což v Keni představuje 16 000 KSH
(keňských šilinků), a to už vystačilo na pořádné nákupy. Abych mluvil konkrétně, všechny
tyto peníze byly využity na zakoupení hygienických potřeb (mýdla, oleje na popraska-

nou kůži), učebnic, sešitů apod. Radka byla
tímto darem mile překvapena, VELMI VŠEM
DĚKUJE a já se k těmto díkům s radostí přidávám.
V projektu je nyní zapojeno 21 dětí, které
navštěvují základní školu. Další děti, které už
odrostly, studují na střední škole (2 děvčata), na učilišti (1 chlapec) a na vysoké škole
(3 chlapci). Děti jsou naše budoucnost, co
jim předáme my, to budou potom i ony předávat dál. Ať je to tedy to Dobré z nás. Děkuji
proto i vám, že jste Dobří.

Vlastik Potočný

Část věcí zakoupených ze sbírky

Radčini školáci

Středoškolské studentky

Nové sídliště z mladší doby kamenné v Sazovicích
V minulém čísle Sazovických novin jsme slíbili přinést podrobnější informace o archeologickém průzkumu v katastru naší obce.
Požádali jsme o ně jednoho z vedoucích
pracovníků průzkumu, pana Adama Fojtíka,
který nám zaslal následující článek a fotografie nálezů.
V průběhu června letošního roku byla během stavebních prací souvisejících s vybudováním protipovodňových opatření zachycena a prozkoumána část pravěkého sídliště.
Nově objevená lokalita se nachází na terénní
vlně situované v severní části katastru obce
Sazovice. Během výzkumu byly prozkoumány téměř dvě desítky zahloubených objektů,
které mohou být interpretovány jako zásobní jámy pro uskladnění osiva či potravin, hliníky pro získání vhodné zeminy na omazání
stavebních konstrukcí, kůlové a sloupové
jámy stavebních konstrukcí a obecné sídlištní jámy, které mohou souviset s nadzemními
či mělce zahloubenými stavbami.

Zlomky keramických nádob

Na základě získaného keramického materiálu je možné toto pravěké sídliště spojit s kulturou s lineární keramikou, která představuje
počátek mladší doby kamenné (neolitu) na
našem území. Toto období (5 – 2 tisíce let př.
n.l.) přináší zcela nový typ společnosti oproti
předešlému vývoji postavenému na lovecko-sběračské strategii. Nositelé kultury s lineární keramikou již pěstují kulturní plodiny
a chovají domácí zvířata, což souvisí s usedlým způsobem života, který se projevuje právě nálezy sídlištních areálů a jejich pevných
obydlí. K výrobě nástrojů je dále používán
kámen, avšak oproti předešlému období se
mimo štípání kamene rozvíjí také jeho broušení. Dalším novým prvkem je výroba keramiky, jejíž nálezy představují v následujícím
období hlavní nálezový fond archeologických sbírek. Jak už napovídá název kultury,
jsou její nádoby zdobené rytým lineárním
ornamentem často doplněným důlky („notami“). Mimo tuto charakteristickou výzdobu
je dále aplikována také výzdoba plastická.
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Přestože byl výzkum omezen pouze na
prostor budované polní cesty, nález tohoto sídliště doplňuje naše doposud poměrně
skromné poznání pravěkého vývoje východní Moravy.

			

Adam Fojtík

Připravované slavnostní akce
v kostele svatého Václava
v Sazovicích
28. září – oslavy patrona obce Sazovice – sv. Václava.
- v 10hod.slavnostní mše svatá – slouží novokněz P. Jiří Šustek spolu s P. Michalem
Šálkem. Po mši svaté uděli P. Jiří své novokněžské požehnání.
14. října – Malá pouť dětí k poctě ostatků sv. Františka a sv. Hyacinty.
Nedělní mše svatá – t. č. navrženo pastorační radě ke schválení.
24. října – děkovná mše – za padlé, za legionáře a všechny další muže z naší obce,
kteří bojovali, strádali a trpěli v 1. světové válce
31. 12. – silvestrovské zvonkohraní – varhaník Antonín Žůrek
Bližší informace budou včas zveřejněny.

				

Štípané a broušené kamenné nástroje

Lokalizace výzkumu.

Za Spolek Marie Rapantová
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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

ČTVRTEK dle telefonických objednávek
Radka Řiháková, tel. 608 417 436
PÁTEK 15.00 -19.00 i bez objednávek
Radka Řiháková, tel. 608 417 436

pohostinství
Pondělí - čtvrtek
Pátek		
Sobota		
Neděle		

KADEŘNICTVÍ

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

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
KOSMETIKA
telefon: 774 998 845
Martina Kalčíková

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 červenec 2018– září 2018 v obci Sazovice
Stav obyvatel k 16. 7. 2018
Stav obyvatel k 5. 9. 2018

764
763

narození 3
úmrtí 3

přihlášeno k trvalému pobytu 0
Odhlášeno z trvalého pobytu 1
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