AKTUALITY Z DĚNÍ VE SBORU V ROCE 2018
(seřazeno sestupně v opačném pořadí)
30. prosince 2018 pořádalo místní seskupení HaŠLeRGy sváteční výšlap na rozhlednu na Hostišovou.
Náš sbor požádali o drobnou výpomoc a my jsme jim pochopitelně vyšli vstříc. Šlo se po vyznačené trase a
cestou se plnili zajímavé hádanky a rébusy z nichž se pak v cíli musela sestavit výsledná tajenka. Vše bylo
hezky vymyšlené a rozdělené na otázky pro dospělé a děti. Nakonec se opekli špekáčky, něco se vypilo, a
protože nás v závěru potrápilo deštivé počasí, tak na zpáteční cestu se účastníci rozváželi hasičským
vozem zpět do Sazovic. Hrstka odolných však absolvovala i zpáteční cestu pěšky.
28. prosince 2018 proběhl od 13 hodin vánoční turnaj v kuželkách na Machové. Nejdříve si, jako vždy,
zahráli děti a přibližně od 16 hodin začali zápasit dospělí. Spíš než o to, kdo vyhraje, šlo o příjemnou
atmosféru a pohodu při posezení s přáteli na sklonku letošního roku. Končilo se okolo 20 hodiny návratem
zpět do Sazovic. Turnaje se účastnilo přibližně 30 lidí.
15. prosince 2018 se na nově zrekonstruovaném náměstí u nás konal vánoční jarmark. Akce začínala ve
14 hodin a končila večer. Koupit se zde dalo spousta věcí, včetně nejrůznějšího občerstvení. Celou akci
organizovala obec, naši členové jen pomohli s přípravou a následným úklidem.
17. listopadu 2018 proběhla výroční Valná hromada našeho sboru. Začalo se krátce po 16 hodině a
končilo až kolem 21 hodiny. Probralo se vše potřebné, přečetli se výroční zprávy a předala se řada ocenění
a medailí. Tato schůze byla totiž polovýroční, protože náš sbor slaví letos 115 let od svého založení. Účast
našich členů byla dostatečná a okolních sborů až překvapivě hojná.
28. října 2018 se konala v naší obci oslava na počest 100 let od založení samostatného československého
státu. Začalo se v 16:45 u pomníku TGM poslechem původní československé hymny, pak následoval
proslov, položil se věnec k pomníku a poté se zasadila pamětná lípa svobody. Následoval lampiónový
průvod obcí, který končil u OÚ, kde program pokračoval živou cimbálovou muzikou a opět proslovem k
uctění památky všech padlích vojáků v 1. světové válce. Pak už následoval slavnostní ohňostroj a vše se
zakončilo malým pohoštěním před budovou úřadu. Účast na akci byla opravdu hojná a vše tak dopadlo bez
problémů.
27. října 2018 proběhla v hasičské zbrojnici ukončená sezóny naší staré gardy. Muži a ženy nad 35 let a
jejich partneři se sešli, aby poseděli, něco snědli i vypili. Akce to bylo výborná, hráli se šipky a dokonce se
později i zpívalo karaoke. Končilo se opravdu dost pozdě v noci. Všem organizátorům děkujeme za
perfektní přípravu.

20. října 2018 se konala podzimní vycházka do přírody. Sraz byl v 8,30 a vycházelo se po 9 hodině
směrem na Hostišovou. Šlo se po vyznačené trase a cestou plnili děti nejrůznější vědomostní úkoly. Cíl
vycházky byla chata Netopýr, kde bylo pro děti nachystáno občerstvení v podobě buřtguláše, opékaly se
špekáčky a samozřejmě nechyběli soutěže a jiné aktivity, jako například lození přes lana a střelba ze
vzduchovek. Končilo se po 14 hodině a pak se hasičskými auty jelo zpět do Sazovic na Zahrázovo, kde
právě začínala drakiáda. I tuhle si všichni užili se vším všudy. Bylo bohaté občerstvení za symbolické ceny,
nebo zcela zdarma, hledal se poklad a celý den tak dopadl naprosto skvělě. Vše se vydařilo na jedničku.
Vycházky se zúčastnilo celkem 50 lidí a to je nejvíc, co kdo pamatuje.
19. října 2018 proběhl podzimní sběr železa. Začalo se v 15 hodin a krátce po 18 hodině bylo hotovo.
Tentokrát přistavený kontejner stačil, ale naplněný byl až po horní okraj.
28. září 2018 proběhly v naší obci oslavy patrona Sv. Václava. Celý program se odehrál ráno a v
dopoledních hodinách. Začalo se gratulacemi všem Václavům v obci, poté vyšel průvod od firmy MRB ke
kostelu Sv. Václava. Cestou se položil věnec k pomníku TGM a v 10 hodin začala mše v našem kostele.
Účast byla opravdu hojná, protože kostel i venkovní lavice byly zcela zaplněny. Po mši se šlo průvodem k
OÚ a cestou jsme položili květiny k místní kapličce. Vše pak končilo slavnostním obědem a zábavou na
sále OÚ. Hudebně nás po celý den doprovázela kapela Zdounečanka. Celé oslavy tak proběhli skvěle.
11. srpna 2018 se od 15 hodin konala soutěž pro dříve narozené hasiče a hasičky nad 35 let věku. Jako
každoročně se soutěžilo v tak trochu jiné štafetě a útoku dle starého způsobu se starou mašinou PS-8. Za
muže zvítězili po úporném boji muži z Rackové, naši borci byli druzí a jako třetí se umístili muži z Louk. Za
ženy soutěžili jen naše domácí berušky, které tak vlastně vyhráli. Jako hlavní cena byla pro muže sud piva,
který si ale neodvezli domů, ale nechali ho narazit na místě a všechny tak pohostili. K jídlu pak bylo výborné
pečené prasátko. Akce se vydařila, jen ta účast okolních sborů mohla být větší. Fotky z akce najdete zde
(zdroj SDH Racková)
16. července 2018 vyšel ve Zlínském deníku hezky napsaný článek o našem sboru. Článek napsal teprve
17-ti letý člen našeho sboru Martin Gerža. K přečtení je zde: SDH Sazovice.pdf
1. července 2018 proběhla celodenní soutěž v požárním sportu pod názvem Hasičský den. Začalo se na
výletišti Zahrázovo ráno v 8 hodin a končilo až po 19 hodině večer. Tato soutěž je zařazena do seriálů
soutěží ZLMH, StMPM a ZLPS. V dopolední části se ukázali 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. Musí se hold ještě trochu doladit. Naštěstí to nějak vydržela a na
odpolední část jsme si dovezli jinou, ověřenou letitým provozem. Ta už šlapala jako hodinky. Po náročném
dnu, kdy počasí opravdu přálo, protože nebylo moc horko, ani zima, prostě tak akorát, padly dokonce i oba
rekordy naší tratě. Na tyto rekordy je vždy vypsána odměna v mužské části ve výši 10000,- a v ženské je to
5000,- Tuto odměnu poskytuje pravidelně náš hlavní sponzor firma MRB Sazovice. Nové rekordy tak jsou v
mužské kategorii 16:49 na 3-B SDH Hrabůvka, v ženské části je to 15:99 na 2-B SDH Pravčice. Holky z

Pravčic si tak vzali zpět tento post, protože loni jejich 6 let starý rekord překonali 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.
29. června 2018 v 17:44 nám KOPIS opět vyhlásil poplach. Ve zprávě stálo, že hoří pole na Machové. Více
v sekci Zásahy našich hasičů
26. června 2018 provedli členové naší JSDH cvičení v místní škole. Začalo se přednáškou s prezentací ve
třídách a poté byl kolem 10 hodin vyhlášen poplach a proběhla evakuaci celé budovy. Po příjezdu naší
jednotky na místo bylo zjištěno, že jedno dítě chybí a tak šli dva členové na průzkum do budovy a hledali
ho. Po úspěšném naleznutí tohoto ztracence se všichni děti převezli hasičskými vozy na výletiště
Zahrázovo, kde proběhla ukázka hašení skutečného požáru a následně si mohli i děti vyzkoušet hašení
práškovým hasícím přístrojem. Celá tato dopolední akce končila okolo 12 hodiny a prováděli ji řádně
proškoleni členové naši zásahové JSDH Sazovice.
23. června ve 14:23 nám KOPIS vyhlásil poplach. Ve zprávě se psalo, že se jedná o požár automobilu v
naší obci. Více v sekci Zásahy našich hasičů
30. dubna 2018 proběhla velká akce s názvem Velký slet čarodějnic. Program začal v 16 hodin 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! Program akce 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 kroupění. Všem organizátorům i návštěvníkům děkujeme, protože tak obrovskou
účast jsme nečekali. Svědčí o tom i fakt, že se vytočilo 20 sudů piva a o tom ostatním raději ani nebudu
psát.
28. dubna 2018 se uskutečnil zájezd na hasičskou pouť na Sv. Hostýn.
21. dubna 2018 proběhl od 9 hodin sběr železa. Na brigádu dorazilo 7 členů a vše šlo docela dobře.
Kontejner, který byl 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 se po víkendu odvezl do
kovošrotu sólo. Brigáda končila krátce po 13 hodině.
2. dubna 2018 na velikonoční pondělí jsme v 9 hodin dopoledne vyjeli na žádost starostky obce vyčerpat
vodu ze sklepa rodinného domu. Více informací najdete v sekci Zásahy našich hasičů
10. února 2018 proběhl v naší obci ostatkový zvyk s voděním medvěda. Všichni účastníci průvodu se sešli
mezi 8 a 9 hodinou ráno a krátce po 9 hodině se vyšlo na obchůzku obcí za doprovodu reprodukované
hudby. Průvod měl nějakých 35 masek, což je nejvíce za několik posledních let. Vše šlo velice dobře,

dokonce jsme si udělali i krátkou pauzu na oběd na výletišti Zahrázovo. Akce končila okolo 16,30 hodin
návratem na výletiště, kde následovalo pohoštění pro všechny zúčastněné. Celá akce se moc povedla a
budeme se těšit na další ročník této skvělé tradice. Fotky naleznete zde
27. ledna 2018 jsme sklidili vánoční osvětlení před budovou OÚ. Začali jsme ve třech lidech v 10
dopoledne a za dvě hodiny bylo hotovo. Všechny světelné řetězy se před uskladněním odzkoušeli, aby tak
byla zaručena jejich funkčnost na další vánoční svátky.
26. - 27. ledna 2018 proběhla pro mladé hasiče noc ve zbrojnici. Děti tak měli možnost strávit noc ve
spacáku přímo v hasičárně. Prostor se tak musel vyklidit, auta byla přes noc zaparkována venku a děti tak
pod dohledem dospělých přespali v hasičárně. Samozřejmě o ně bylo řádně postaráno v podobě večeře i
snídaně. Večer si děti opekly venku špekáčky, zahrály si soutěže a nechyběl ani malý kondiční tréning.
Před spaním jim pak paní Štromová pověděla i pohádky ve slovenském jazyce. Akce končila okolo 9,30
hodin ráno, kdy si pro děti přišli jejich rodiče. Akce se zúčastnilo 14 dětí, s celkovou organizací pomohli
Josef a Světlana Geržovi, Roman a Staňka Štromovi a pánové Přibyl a Kolařík.
13. ledna 2018 proběhla první letošní akce a tou byl Hasičský ples. Akce to byla skvělá a úspěšná, na
obecním sále se sešlo zhruba 140 lidí. Naše stálá kapela Zdounečanka se opět postarala o skvělou
atmosféru a protože to bylo už 10 let co u nás na plese pravidelně hrávají, dostali od nás i drobný dárek 10 litrů domácí slivovičky v krásném opleteném demižonku. Ples končil po 2 hodině ranní a už teď se
těšíme na další ročník.

