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Po roce tu máme opět Vánoce….
Vážení spoluobčané.
Nastal adventní čas a s ním se pomalu blíží
Vánoce. Čas zastavení, lásky a krásných okamžiků prožitých v kruhu našich nejbližších.
Snažme se na chvíli zapomenout na starosti,
které nám uplynulý rok přinesl, a užijme si sváteční chvíle v klidu a pokoji. Vánoce jsou také
časem smíření a odpouštění. S jejich atmosférou by do našich domovů měla přijít pohoda,
láska a pospolitost.
K vánočním svátkům patří ale také vzpomínka
na ty, kteří již mezi námi nemohou být. Budou

nám chybět. Určitě by je těšilo, že se i dnes
snažíme připravit rodině Vánoce takové, jaké
bývaly, když oni byli ještě mezi námi. Je důležité, že na ně s láskou a vděčností vzpomínáme, protože tak jsou s námi přece stále.
Přeji vám všem, aby ty poslední předvánoční přípravy proběhly bez zbytečného stresu. V klidu, při vůni adventních svíček spolu
s vůní cukroví a v očekávání těch nejkrásnějších svátků, které se už kvapem blíží.

Vaše starostka Edita Hrbáčková

Nová podoba sazovické návsi
Začátek adventu byl letos v naší obci slavnostní, neboť při té příležitosti byl vánoční strom poprvé rozsvícen na zbrusu nové
obecní návsi. V závěru roku se totiž podařilo
dokončit projekt revitalizace okolí obecního
úřadu. Celou stavbu projektoval Ing. Pavel
Krampla a její realizaci prováděla firma Mo-

biko. Výsledek je úžasný. Náves naší obce
se podařilo proměnit do podoby, která je
opravdu reprezentativní. Zvýšil se počet parkovacích míst, vznikl prostor pro odpočinek.
V rámci stavby jsme se zbavili i nadzemního vedení elektřiny, pod zpevněnými plochami je uložena nová kanalizace. Podobu
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Marie Tetourová
Vánoční

Stromeček stříbrný, zlatý
oblékl sváteční šaty ,
třpytivé ozdoby…
Děti dnes nezlobí
- zeptej se mámy i táty.
Poslouchám, jak zvonky zvoní.
Tajemně purpura voní.
Dáreček z lásky
vyhladí vrásky
dnes večer tak, jako vloni.
Ježíšku, přicházíš z nebe.
Dnes tě mám tak blízko sebe…
Jsi naše naděje
- láska tě zahřeje,
v chudičkých plenkách to zebe.
Ležíš tu, blízko své mámy,
na troše studené slámy.
Za to, žes přišel k nám,
pěkně ti zazpívám:
Ježíšku, zůstaň tu s námi!
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změnila i autobusová zastávka. Součástí
prostoru je rovněž bohatá výsadba stromů
a keřů, o kterou je postaráno automatickým
zavlažovacím systémem. Na nové návsi našla
své místo i vánoční jedle, která se bude pravidelně rozsvěcovat vždy v pátek před první
adventní nedělí. Vznikne tak další tradice,
kterou chce obec do budoucna udržovat.
Při slavnostním setkání občanů, které se
uskutečnilo v pátečním podvečeru 30.listopadu, vystoupily v krátkém písničkovém programu děti místní základní školy a starostka
obce, p. Edita Hrbáčková, v projevu poděkovala všem, kteří se na proměně sazovické návsi podíleli. Projektantu Ing. Pavlu Kramplovi, řediteli firmy Mobiko panu Petru Zimovi,
stavbyvedoucímu panu Radkovi Včelnému
a všem jejich zaměstnancům a také Ing. Jaroslavu Valkovičovi, který prováděl na stavbě
stavební dozor. O bohatou výsadbu dřevin
se zasloužili pracovníci Zahradnictví Ing. Petra Zvěřiny a firmy Agros Moravia. Závěrem
vyslovila starostka obce přání, aby se tento
krásný prostor stal místem setkávání sazovických občanů při pořádání akcí, které obec
celoročně připravuje. Následovalo rozsvícení
vánočního stromu i osvětlení jesliček a přípitek na zdar dokončeného díla.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Volby do obecního zastupitelstva proběhly
už v říjnu, ale protože poslední číslo Sazovických novin vyšlo v září, seznamujeme občany
s jejich výsledky prostřednictvím tisku až nyní.
Komunálních voleb se v naší obci zúčastnilo z 601 zapsaných voličů 305 občanů, což
představuje volební účast 50,75%. Platných
hlasů bylo 290, neplatných 15. Do obecního
zastupitelstva byli zvoleni následující občané, u nichž také uvádíme, v jakých výborech
budou pracovat :
Edita H r b á č k o v á, starostka, školský výbor
Václav M i k l í k, místostarosta, ekologie
a životní prostředí
Dušan N o v o t n ý, místostarosta, sociální
výbor
Vojtěch R a p a n t, finanční výbor
Marie B r y c h t o v á, kulturní výbor
Miroslav Z b o ř i l, sportovní výbor
Erika J a n í k o v á, kontrolní výbor
Obec sestavila do voleb pouze jednu společnou kandidátku
KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ A SDH SAZOVICE –
SPOLEČNĚ ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ, s následujícím volebním programem pro období
2018 – 2022 :
Revitalizace veřejných ploch obce Sazovice – etapa B (revitalizace výletiště)
Rekonstrukce místních komunikací (povrchy, zálivy)
Rekonstrukce komunikace III.třídy (obrubníky, zálivy)

Sběrný dvůr (místo pro sběr veškerého odpadu)
Rekonstrukce vnitřní kanalizace (vložkování, výměna šachet)
Výstavba nerybochovného rybníku za
účelem retence a akumulace vody (nový
rybník)
Záměr vybudovat prostor pro sociální bydlení (byty pro seniory)
Zateplení budovy obecního úřadu (zateplení půdy a obvodových zdí, výměna oken)
Rekonstrukce střechy obecního úřadu (výměna krytiny)
Rekonstrukce půdních prostor základní
školy včetně výměny střechy, nová přírodní zahrada ( vybudování dvou učeben,
výměna krytiny, úprava hřiště)
Výměna svítidel veřejného osvětlení (výměna světelného zdroje – LED)
Rekonstrukce místních panelových komunikací (nahrazení panelů jiným materiálem
– dle finančních možností obce)
Nové dětské hřiště (vybudování nových
herních prvků, plochy pro odpočinek a relaxaci)
Rekonstrukce dvou mostů (zvýšení průtoku
vody )
Rekonstrukce chodníků ( nové obrubníky
a dlažba)
Spolupráce se všemi občany při řešení
jejich záležitostí (stavební řízení, změny
územního plánu, ověřování listin, podpisů,

výpisy z rejstříků, pronájmy společenského
sálu ad.)
Spolupráce se všemi organizacemi a spolky v obci a jejich podpora (finanční podpora v rámci rozpočtu)
Spolupráce s okolními obcemi v rámci
členství v mikroregionu Židelná a v MAS
partnerství Moštěnka, realizace společných projektů ( Mysločovice, Lechotice, Machová,Míškovice, Hostišová, Tečovice…)
Podpora naší příspěvkové organizace – ZŠ
a MŠ Sazovice (finanční podpora z rozpočtu
obce, účast zastupitelů na akcích pořádaných školou)
Udržování tradic našich předků a realizace již tradičních kulturních a společenských akcí pro děti, dospělé i seniory ( aktivní zapojení obce při pořádání kulturních
a společenských akcí – rok 2020 – sjezd rodáků, rok 2022 – 660. výročí obce)
Celoroční údržba obce a jejích veřejných
prostranství (údržba zeleně, živých plotů,
čistota chodníků, komunikací, úklid sněhu)
Přehled investic plánovaných na rok 2019
přináší ve svém článku místostarosta obce
p. Václav Miklík
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Nejnovější informace pro naše občany
Vážení spoluobčané,
Dne 15. 11. 2018 jsme zahájili provoz čerpací stanice naší nové kanalizace, tzn. že bylo
DOKONČENO DÍLO ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
SAZOVICE. Kanalizaci v naší obci bude provozovat fy moravská vodárenská a.s. Do konce
roku 2018 bude stočné hrazeno obcí.
Po 1. lednu 2019 bude moravská vodárenská
a.s. posílat všem číslům popisným, kterých se
to týká, dopis a žádost o připojení (žádost
vypíšou všichni – nově i dávno připojení). Ve
formuláři bude moravská vodárenská a.s.
žádat také o zakreslení přibližného průběhu
nových i starých přípojek, alespoň odhadem
(z levé, pravé strany domu apod.)
K žádosti bude přiložena obálka pro odeslání
vyplněného zpět moravské vodárenské a.s.

Poté budou jednotlivé domácnosti zaevidovány a následně obdrží smlouvu o odvádění
odpadních vod, kterou po podpisu zašlou
zpět moravské vodárenské a.s.
Je povinností každé domácnosti odpadní
vody (splašky) napojit přímo do kanalizace,
to znamená, že musí být vynechány septiky,
jímky na vyvážení, ČOV apod.
Jak jste si jistě všimli, je DOKONČENA REVITALIZACE NÁVSI naší obce. Z důvodu složitosti
odsouhlasení dopravního značení bude kolaudace provedena v lednu 2019.
STÁLE PROBÍHÁ REALIZACE POLDRŮ, ukončení stavby dle smlouvy je 30. 6. 2019
V roce 2019 se budeme snažit zrealizovat následující investice:
Rekonstrukce silnice III. třídy (průtah obcí)

Rekonstrukce kanalizace od č. p. 119 po autobusovou zastávku u OÚ
Výstavba nového sběrného dvora
Rekonstrukce střechy obecního úřadu
Výstavba parkoviště u kostela
Vybudování nového dětského hřiště na výletišti Zahrázovo
Rekostrukce dětského hřiště u základní školy
Přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v roce 2019.

Václav Miklík,
Místostarosta

Ze života sazovické základní a mateřské školy

Beseda o koních ve ŠD

Beseda s prarodiči

MŠ - Hrajeme si pohádku

Beseda o mořských želvách
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MŠ - Celé Česko čte dětem

ŠD - vycházka do přírody

Pasování na slabikové čtenáře

Pohádka O koblížkovi

Hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody v roce 2019
přejí

děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Sazovice
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Podzimní akce pro děti
V sobotu 20. 10. 2018 to opět v Sazovicích
žilo. Hned ráno se u místní hasičárny sešla
početná skupina dětí i dospělých, která po
společné voňavé a sladké snídani vyrazila na
již tradiční vycházku do přírody. Pro účastníky byly po cestě na jednotlivých stanovištích
nachystány různé úkoly, které museli plnit.
V cíli vycházky na děti i rodiče čekalo překvapení. Více o něm ve svém příspěvku určitě
prozradí hasiči.
Na krásnou podzimní vycházku navázala
od 15 hodin na výletišti Zahrázovo Sazo-

vická drakiáda. I letos se zde sešlo mnoho
účastníků i draků, což nás velmi potěšilo.
Kromě doprovodného programu, jako bylo
malování na plátno, výroba zvonkohry
z přírodnin, jízda na ponících či koloběžková dráha a malování na obličej, čekaly děti
především na vyhlašování výsledků celé
drakiády a na odměňování vítězů. Stoly
praskaly pod množstvím věcných cen, které se nám díky sponzorům podařilo zajistit.
Proto bychom rádi poděkovali firmám MRB
Sazovice, spol. s r.o., PDK Styl s.r.o. , dále

SDH Sazovice a místnímu obchodu Sazovjanka.
Závěr akce a vlastně i celého dne se nesl
v duchu hledání pokladu. Ani tento rok nechybělo pro děti opravdové překvapení naše výletiště navštívili Asterix s Obelixem.
Ti dětem poklad schovali tak důkladně, že ho
málem ani nenašly! 
Každopádně i letošní ročník je úspěšně za
námi a my se na vás budeme těšit třeba zase
příště. Přejeme krásné adventní dny. 

Pořadatelé 

Odměny čekají...

Jak to bude správně

Vzácní hosté z Galie

Malování na plátno

Dění v našem hasičském sboru
Rok už skoro končí a to je vždy čas na hodnocení, co se letos povedlo a co naopak ne.
V našem sboru se toho za celý rok děje tolik,
že se to těžko dá vtěsnat do jednoho článku.
Od toho tady je vždy v listopadu Výroční valná hromada, kde se vše probere, zhodnotí
a naplánuje na rok další. I letos tato výroční schůze proběhla 17. listopadu v sále OÚ.
Pojďme si tedy shrnout, co všechno se za poslední skoro půlrok událo.
11. srpna se 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 hasiči z Rackové, naši borci byli druzí

a jako třetí se umístili muži z Louk. V ženské
kategorii soutěžily jen naše domácí berušky,
které tak vlastně vyhrály. Hlavní cenou pro
muže byl sud piva, který si vítězové neodvezli domů, ale nechali ho narazit na místě
a všechny zúčastněné řádně pohostili. K jídlu pak bylo výborné pečené prasátko. Akce
se vydařila, jen účast okolních sborů mohla
být o něco větší.
Na konci září se konaly oslavy svátku patrona
naší obce sv. Václava. Celý program se odehrál v ranních a v dopoledních hodinách. Začal gratulacemi všem Václavům v obci, poté
vyšel průvod od firmy MRB ke kostelu sv. Václava. Cestou byl položen věnec k pomníku
T. G. Masaryka u školy a v 10 hodin začala

mše v našem kostele. Účast byla opravdu hojná a kostel i venkovní lavice byly zcela zaplněny. Po mši pokračoval průvod k obecnímu
úřadu a cestou položili hasiči květiny k sošce
sv. Václava v místní zvonici. Oslavu pak zakončil slavnostní oběd a zábava v sále OÚ.
Hudebně celý den doprovázela opět kapela
Zdounečanka.
Podzimní sběr železa proběhl v pátek
19. října. Začal už před 15. hodinou a krátce
po 18. hodině bylo hotovo. Pomocníků se
sešlo dost, a tak šla práce hezky rychle. Tentokrát přistavený kontejner stačil, ale naplněný byl až po horní okraj. Po skončení práce
čekala na všechny pracanty v naší klubovně
vydatná večeře.
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Hned druhý den po sběru železa, v sobotu 20.
října se konala oblíbená podzimní vycházka
do přírody. Sraz byl v 8,30 a po 9. hodině vyrazili účastníci směrem na Hostišovou. Šlo se po
vyznačené trase a cestou plnily děti nejrůznější vědomostní úkoly. Cílem vycházky byla
chata Netopýr, kde bylo pro děti připraveno
občerstvení v podobě buřtguláše, opékaly se
špekáčky a samozřejmě nechyběly soutěže
a jiné aktivity, například přelézání přes lano
nebo střelba ze vzduchovek.
Vycházky se zúčastnilo celkem asi 50 lidí,
což je nejvíc za všechny roky. Končila po 14.
hodině a pak se její účastníci přesunuli hasičskými auty zpět do Sazovic, na výletiště
Zahrázovo, kde právě začínala drakiáda. I tu
si všichni náležitě užili. Bohaté občerstvení
bylo za symbolické ceny, nebo zcela zdarma,
hledal se poklad, jezdilo se na ponících nebo
malovalo na obličej. Akce se vydařila na jedničku hlavně zásluhou všech organizátorů,
kterými jsme byli my hasiči, Obec Sazovice,
sazovická Gučabab a ostatní pomocníci.
Všem moc děkujeme.
O týden později 27. října 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 byla
výborná, hrály se šipky a dokonce se později
i zpívalo karaoke. Zábava vydržela dlouho do
noci. Všem organizátorům děkujeme za perfektní přípravu a bohaté občerstvení.
Hned druhý den, 28. října se konala v naší
obci oslava 100. výročí založení samostatného československého státu. Na její zahájení
zazněla u pomníku T. G. Masaryka původní
československá hymna, pak následoval proslov, byl položen věnec k pomníku a poté
sazovické děti zasadily pamětní lípu Republiky. Následoval lampiónový průvod obcí,
který končil u OÚ, kde program pokračoval
živou cimbálovou muzikou Luňák a opět
proslovem k uctění památky všech vojáků
padlých v 1. světové válce. Pak už následoval
slavnostní ohňostroj a po něm malé pohoš-

tění před budovou úřadu. Účast na akci byla
opravdu hojná a její průběh byl slavnostní
a důstojný.
Začátkem listopadu, konkrétně 6. a 7., proběhlo celostátní cvičení krizového štábu pod
názvem Zdroje 2018. Tuto akci u nás organizoval Zlínský kraj a místní občané ji vlastně
ani nepostřehli. Jednalo se o prověření součinnosti všech složek a hlavně komunikace
mezi jednotlivými úřady v případě vyhlášení
stavu nouze. Ten byl fiktivně vyhlášen v našem kraji následkem povodní. Celé cvičení se
zkomplikovalo tím, že během jeho prvního
dne nešel v naší obci elektrický proud kvůli
plánované údržbě elektrické přenosové soustavy. Při tomto cvičení pomáhali obecnímu
úřadu i dva naši členové JSDH Sazovice.
Zatím poslední naší větší akcí byla již výše
zmíněná výroční Valná hromada sboru. Ta
proběhla 17. listopadu v obecním sále. Zúčastnění si vyslechli výroční zprávy, probrali
všechny náležitosti a řada členů převzala
ocenění a medaile za svou činnost. Tato
schůze byla totiž polovýroční, protože náš
sbor letos slaví 115 let od svého založení.
Účast našich členů byla na schůzi dostačující, účast okolních sborů až překvapivě hojná.
V prosinci nás ještě mile potěšilo, že mezi
oceněnými dobrovolnými pracovníky Zlínského kraje 2018 byl i náš člen SDH , pan
Josef Gerža. Ocenění, které mu předal pan
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, získal
za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže. Blahopřejeme!
To je tedy shrnutí všeho, co se v našem sboru
událo od letošního srpna. Do konce roku ještě nějaký ten pátek zbývá, a tak uvidíme, co
všechno ještě zvládneme udělat. Co nás ale
určitě nemine, to je instalace vánoční výzdoby kolem budovy obecního úřadu. Tentokrát
budeme pracovat v nově zrekonstruovaném
prostředí a doufáme, že se výzdoba opravdu povede. Její slavnostní rozsvícení se má
uskutečnit 30. listopadu. Určitě pomůžeme

obci i s organizací vánočního jarmarku a těsně před koncem roku si opět zahrajeme kuželky v Machové.
Na závěr chci vám všem popřát pohodové
Vánoce, skvělý konec letošního roku a v tom
novém roce pevné zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Co připravujeme:
- 28. prosince 2018 turnaj v kuželkách v Machové
- 12. ledna 2019 hasičský ples
- 2. března 2019 Vodění medvěda

Tomáš Omyla,
jednatel SDH Sazovice
VD JSDH Sazovice

Oceněný pan Josef Gerža

Krátké ohlédnutí za prací spolku Gučabab
Rády bychom se ohlédly za uplynulým rokem 2018, ve kterém jsme za podpory Obce
Sazovice pořádaly celou řadu akcí pro děti.
Nový rok jsme zahájily již tradičním dětským
karnevalem, letos pod názvem Ve světě kresleného filmu, a doufáme, že si ho malí účastníci náležitě užili. Velikonoční dílničky se
nesly v duchu tvoření výzdoby k těmto svátkům a soutěže o nejkrásnějšího beránka.
V sále OÚ proběhl spolu s dílničkami i malý
jarmark, kde bylo možné zakoupit např.
bylinné sirupy, masti a krémy, keramiku, bižutérii z korálků, výrobky a hračky z textilu,

zelené velikonoční osení, kraslice zdobené
různými technikami a samozřejmě i sladkosti.
Následovaly prázdniny, které jsme s dětmi
přivítaly na výletišti Zahrázovo. Program
odpoledne byl bohatý: soutěže pro děti
i rodiče, jízda na koni i ponících, členové MS
Háj předvedli ukázky práce s loveckými psy,
včelaři zase život včelek v proskleném úlu.
Vedle vědomostních soutěží prokázaly děti
i fyzickou zdatnost např. při výstupu na pyramidu z pivních beden. Těm menším se zase
líbil rybolov v nafukovacím bazénku. Na jed-

Dekorace z přírodnin
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notlivých stanovištích čekaly na děti drobné
odměny, každé dostalo také poukázku na
párek v rohlíku a limonádu. Na své si mohli
přijít skutečně všichni.
Poslední letošní akcí bylo Adventní tvoření
spojené s otevřením nové sazovické návsi
a rozsvícením vánočního stromu. Pořádaly
jsme je společně také se ZŠ a MŠ Sazovice
a tuto spolupráci chceme dál rozvíjet. Malé
účastníky, kterých se sešel nebývalý počet, čekalo tvoření vánočních dekorací z přírodnin,
pletení stromečků z bílých papírových ruliček,
výroba vánočních přáníček, svítících andělů,

korálkových ozdob nebo skleněných lucerniček, vystřihování papírových čertů a andělů,
zdobení a následná konzumace perníčků,
nenudil se opravdu nikdo. Nechybělo ani pohoštění – sladké i slané pečivo, limonády a vánoční punč pro děti i „vylepšený“ pro dospělé.
Ať se nám to líbí, nebo ne, zanedlouho již
budeme odpočítávat poslední vteřiny stávajícího roku. Nastává čas bilancování a nových
předsevzetí.
My, robky z Gučabab, přemýšlíme, čím bychom obohatily život v naší obci.
I v roce 2019 se můžete těšit na naše tradič-

ní akce – karneval, Vítání prázdnin, vánoční
dílničky. Na jaře bychom chtěly pro rodiny
uspořádat velký sportovní den s charitativním podtextem. Plánujeme také vyjet za kulturou a na oplátku chceme pozvat divadelní
spolek zase k nám.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem lidem, kteří jsou nám nakloněni a vždy ochotni pomoci.
Nechť nadcházející rok 2019 prožijete ve
zdraví, s úsměvem na tváři i v duši.

Kluci v tvůrčím zápalu

Svítící andílci

Zdobení perníčků

Vaše Gučabab

Zimní čas ve včelařském kroužku
Sedám si ke stolu a přemýšlím, o čem budu
psát. Oči mi bloudí po místnosti a podívám
se i na okno. Venku už je tma, ale sem tam
zabliká u sousedů světélko. To si u Pospíšilů
s tou vánoční výzdobou letos pospíšili, pomyslím si, ale kalendář mě upozorní, že za
dva dny je 1. prosince!
Je to vůbec možné, vždyť nedávno bylo září
– začátek nového školního roku!. Ten čas tak
letí! Ale když tak přemýšlím, tak jsme toho
v našem kroužku stihli celkem hodně.
Ještě v září jsme připravili včelky na zimu,
uklízeli jsme okolí včelínu a dělali jsme pořádek i uvnitř našeho domečku. Děti natíraly
staré (dá se říct, že dnes již historické) úly,
které jsme ještě odvezli do dílny na důklad-

nou opravu. Až do listopadu nám počasí přálo, mohli jsme se scházet na školní zahradě
a stihli jsme všechnu práci, kterou jsme si
naplánovali. Když se ochladilo, museli jsme
se přesunout do školy.
Pomaličku jsme se začínali připravovat na
náš tradiční Sazovický vánoční jarmark. Vyráběli jsme stáčené svíčky, odlévané ozdoby
z vosku a plovoucí ořechové svíčičky. Letos
jsme se poprvé rozdělili na dvě skupiny.
S voskem pracovala děvčata, která také připravovala dárkové balení medu.
A co dělali naši chlapci? Když už se pomalu
začínali nudit, protože všechno ví a umí, poprosila jsem pana Mikla, aby si je vzal do dílny. Začali s drobnými opravami úlů a nako-

Budování ptačích rezidencí

nec se pustili do výroby vánočních krmítek.
My, holky, jsme samozřejmě byly zvědavé,
jak se klukům daří. Šly jsme je proto navštívit do dílny a musím říct, že jsem byla mile
překvapená, co všechno stihli. Krmítka už
teď vypadají moc hezky. Doufám, že se i vám
budou líbit a nějaké krmítko si z jarmarku
odnesete domů. Všechny děti se už teď moc
těší, jak budou zase stát ve stánku a prodávat
výrobky, které dělaly s takovou láskou a radostí.
Všem čtenářům Sazovických novin přejeme
krásné a pohodové svátky vánoční.

Jitka Kučerová

Připravujeme zboží na jarmark
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Spolek sv. Václava obohacuje život naší obce
a její jméno šíří daleko za hranice
28. září jsme oslavili svátek patrona naší
obce svatého Václava. V kostele nesoucím
jméno tohoto světce byla sloužena slavnostní mše svatá, kterou celebroval novokněz P.
Jiří Šustek spolu s naším panem farářem P.
Michalem Šálkem. Po mši svaté P. Jiří udílel
novokněžské požehnání. Poté následoval již
tradiční program tohoto svátečního dne.
Před rokem, 13.10.2017, jsme vkládali do zdi
vedle reliéfu Panny Marie v interiéru kostela
malý relikviář s ostatky sv. Františka a sv. Hyacinty (našemu kostelu je věnoval P. František
Král). Jsou to fatimské děti, kterým se Panna
Maria v roce 1917 šestkrát zjevila a sdělila jim
různá proroctví, která se měla v budoucnu
naplňovat. A především - nejen tyto děti, ale
i nás v současné době Panna Maria stále vyzývá a prosí o modlitbu růžence jako jediné
účinné zbraně proti zlu, které se snaží ovládnout svět.
Proto se členové výboru Spolku rozhodli, že
k tomuto datu budeme každoročně pořádat
Malou pouť dětí. Letos se tedy konala poprvé. Aby tato pouť nabyla důstojnějšího rázu,
byla v Sazovicích mimořádně sloužena
ranní mše svatá v neděli 14.10. ( pravidelně se konává ve středu). Každé přítomné dítě
dostalo po mši svaté obrázek a andělíčka
z korálků – pro štěstí a ochranu a všichni přítomní obdrželi obrázek Panny Marie Fatimské s datem Malé pouti.
Venku u kostela bylo pro všechny účastníky
bohoslužby připraveno malé občerstvení –
horký čaj, káva, párek v rohlíku a sladkosti,
které napekly ochotné ženy –„ děvčata“ seniorky. A další ochotná děvčata – pro změnu
juniorky – připravila pro děti různé atrakce,
soutěže, jízdu na ponících, zkrátka celý zábavný program. Jednotlivé disciplíny byly
taky odměněny malým pamlskem nebo jinou drobností.

Malým, mladým i starším se tato akce velice líbila, a tak se pro příště stane v naší obci
novou tradicí. Za rok jste všichni na tuto pouť
srdečně zváni – hlavně vezměte své ratolesti,
ať se pobaví a také vzájemně seznámí. Velké
poděkování vyjadřuji vám všem, mladým
i starším, kteří jste jakkoliv pomohli, aby vše
tak hladce a krásně proběhlo. Ze srdce děkuji.
Jako připomínka ukončení 1.světové války
byla v našem kostele sloužena 24.10.2018
mše svatá za všechny muže padlé v první
světové válce a legionáře ze Sazovic. Před
obětním stolem (oltářem) byl vystaven seznam těchto mužů k důstojné pietě. Někteří
potomci z rodin těchto padlých přišli na obřad oblečeni v hanáckých krojích, což bylo
velice pěkné a slavnostní.
V tomto roce získal kostel sv. Václava další
významné ocenění -GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, národní cenu za architekturu za rok
2018, konkrétně v kategorii NOVOSTAVBA.
Všechna tato uznání a ocenění, která už náš
kostel získal, jsou pro nás potěšující a příjemná, ale hlavně, jak jsem zmínila v nadpise, díky nim je jméno obce Sazovice známo
opravdu daleko za jejími hranicemi jak doma,
tak i ve světě. A samozřejmě díky tomu stoupá i návštěvnost kostela svatého Václava.
Jenom v roce 2018 se přijelo na náš kostel
podívat 25 autobusů s poutníky z různých
farností (např. Kroměříž, Kostelec na Hané,
Rajnochovice, Štípa, Staré Město, Uh. Brod,
Střítež atd.). Přijeli i návštěvníci z řad architektů nebo jen lidé zajímající se o krásné
stavby (členové sdružení Za starou Prahu,
architekti z Brna, Prahy, Bratislavy, Matice
Svatohostýnská, členové klubu Rotariáni aj.).
Kromě těchto velkých skupin jsme také provázeli návštěvníky v menším počtu.
O to, kolik lidí kostel navštívilo, však ani tak
neběží. Důležitější je, že náš malý kostelíček

proslavil jméno obce SAZOVICE v celém světě. Proto mi teď přísluší, abych z tohoto místa
poděkovala děvčatům, která vždy s ochotou
a vstřícností věnovala spoustu osobního
času právě při provázení těchto návštěvníků.
Jano, Pavlo, Věrko, mnohokrát vám děkuji.
Dobu vánoční předchází tzv. doba adventní. V tomto čase začíná vždy mše svatá malým průvodem, kdy děti, ministranti
a kněz přicházejí s rozsvícenými lampičkami
k oltáři. Všude je tma, jen ta malá světýlka
připomínají, že se blíží narození Vykupitele. Kostel se rozzáří až při čtení evangelia.
Zveme vás, přijďte i vy se svým dítětem nebo
vnoučetem, ať si může odnést lampičku k oltáři (dostane ji v kostele). Bude to pro něj
pěkný zážitek v době očekávání příchodu Ježíška. V Sazovicích se mše svatá koná každou
středu v 18 hodin. Všichni jste vítáni.
V době vánoční budou bohoslužby probíhat
následovně: Půlnoční mše na Štědrý den se
bude konat ve 21,30 hod. v Mysločovicích.
Na Hod Boží vánoční zůstává pořad bohoslužeb jako v neděli. Na Štěpána - druhý
svátek vánoční (26.12.) bude v kostele
v Sazovicích v 7,30 hod. sloužena ranní mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.
Přijďte prožít tu správnou atmosféru Vánoc
a uvědomit si, proč a hlavně kvůli komu je
slavíme.
Na Silvestra odpoledne, tentokrát už v 15
hod., se už podruhé sejdeme u kostela v Sazovicích, abychom si při melodiích patnácti
zvonků, na něž bude hrát pan Antonín Žůrek,
zazpívali zase ty nejznámější a nejkrásnější naše koledy. Možná autor produkce přidá i nějaké malé hudební překvapení. A na
případnou zimu bude připraveno vhodné
občerstvení. Všichni jste srdečně zváni a vezměte s sebou i své blízké, přátele a známé.

		

Marie Rapantová

Pozvánka do knihovny
Milí čtenáři, zase je tu konec roku a blíží se
jedny z našich nejkrásnějších svátků. Protože byl krásný a dlouhý podzim, těžko se nám
přivyká chladným a sychravým dnům. Na Vánoce se těšíme všichni, ale zima nevadí snad
jenom dětem a lidem milujícím zimní sporty.
Právě teď nastává, nebo už nastal, ten správný čas - sednout si doma v teple ke krbu, ke
kamnům či topení, vzít do ruky knihu a ponořit se do jiného světa. Zapomenout na starosti a nechat se unášet dějem knihy.
V září 2018 byla naše knihovna obohacena
o 110 nejnovějších knih, které se objevily na
trhu. Někteří z vás sami navrhli zajímavé titu-

ly a za to jim patří veliké poděkování, protože
výběr novinek je pak jednodušší a je zaručené, že se kniha v regále knihovny dlouho neusadí, ale bude se těšit teplu vašich domovů.
V říjnu 2018 proběhla také výměna knih výměnného souboru z Krajské knihovny Františka Bartoše. Na období jednoho roku máme
půjčeno více jak 300 knih. Na své si přijdou jak
dospělí čtenáři, tak děti i mládež. Výběr knih je
opravdu veliký. Pokud mi nevěříte, přijděte se
do knihovny podívat. Máte možnost také nahlédnout do katalogu knih Obecní knihovny
Sazovice zadáním adresy, která je uvedena na
poslední stránce těchto novin.

Knihovna bude v prosinci 2018 otevřena
každý čtvrtek, a to i mezi svátky:
dopoledne od 9.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 15.30 do 19.00 hod.
Všem našim čtenářům přeji krásné,
spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky. Do nového
roku 2019 pak přeji hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a plno radosti ze života.

Těším se na vás,
Marie Ordáňová
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Obecnímu muzeu přibývají návštěvníci
Díky novému kostelu sv. Václava, který si přijíždějí prohlédnout stále další zájemci o tuto
pozoruhodnou stavbu, vzrostl v letošním
roce také počet návštěvníků místního muzea. Mnozí z nich totiž po zhlédnutí nadčasové budovy kostela zavítají i do muzejního
domečku naproti, kde mají naopak možnost
připomenout si dobu svých předků a ti starší
pak také dobu svého dětství a mládí.
V uplynulém roce překročil počet zájemců
o muzeum tři stovky. Nezanedbatelnou část
z nich představují děti ze sazovické základní
a mateřské školy, s níž muzeum úzce spolupracuje a společně připravuje řadu projektů.
Dvakrát do roka, o Velikonocích a Vánocích
čekají na děti v muzejních prostorách zajímavé akce, vlastně jakési exkurze do minulosti.
Je překvapivé, že i dnešní děti zahlcené nejmodernější technikou, povrchní reklamou

a dostupností všeho, co je „in“, přijímají výpravy do minulosti s povděkem. Vždyť kde
jinde si mohou zkusit předení na kolovrátku, vyrobit si panenku nebo míček z plsti,
otlouct vrbovou píšťalku, uplést tatar nebo
stočit vrbové pruty do podoby koníka či
ptáčka. A vidět třeba, jak se dříve dralo peří
a k čemu sloužilo, to je pro školáčky také zážitek. Obzvlášť když si draní mohli sami zkusit
a přesvědčit se, že není zase tak jednoduché.
V muzeu se děti seznamují nejen se starodávnými, mnohdy už pozapomenutými pracemi a činnostmi, ale rovněž se zvyky a tradicemi, které jednotlivá roční období provázejí.
V adventu se zde setkaly s Barborkami, Luckami a samozřejmě s Mikulášem, andělem
i čertem (vzhledem k jejich věku raději jen
papírovým…). Ve světnici každý rok obdivují lidový stromeček ozdobený červenými

jablíčky, mašličkami, perníčky a slaměnými
hvězdičkami a jsou překvapeny, jaké jednoduché a skromné dárky dříve děti dostávaly.
Domů si školáčci odnášejí své vlastnoruční
výrobky a tradičně také nějaký pamlsek, největší radost mívají z perníčků.
Přínosem pro děti je určitě i setkání s pamětníky, seniory a zejména seniorkami, kteří
ochotně mezi děti přicházejí, předvádějí jim
svou práci a zajímavě vypravují. Za tuto jejich
spolupráci s muzeem jim patří veliké poděkování.
Ani dnes by lidé neměli zapomínat, odkud
pocházejí, kdo byli jejich předkové a jak žili,
kam patřili a patří, z čeho vzešel jejich dnešní
život. Muzeum se snaží toto vědomí a zájem
v dětech probouzet a rozvíjet.

Draní peří

Malovat voskem je pěkná fuška

Mikuláši, všichni jsme byli hodní...

Velikonoční výzdoba je hotová

Co o adventu a Vánocích možná ještě nevíte
Adventní kalendář
Každý den, který v prosinci uplynul, zaznamenávali naši předkové pomocí křídy jako
čáru na zárubni dveří. V bohatších domácnostech věšeli postupně na stěnu 24 malých
obrázků. První ručně vyrobený adventní kalendář pochází z roku 1851. Teprve v roce

1908 byl vytvořen první adventní kalendář
tištěný. Představovaly jej malé barevné obrázky připevněné na lepence a jeho autorem
byl Gerhard Lang z Maulbronnu, spolumajitel tiskárny Reichhold a Lang v Mnichově.
Po pár letech už byli následovníci tohoto
mnichovského kalendáře opatřeni malými

otvíracími dvířky na každý den. V tu dobu
jiná německá tiskařská společnost Sankt Johannis začala vydávat náboženský kalendář,
v němž se za okýnky místo obrázků nacházely biblické verše.
Skutečný boom adventních kalendářů nastal
po druhé světové válce. Obrázky v otvíracích
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okénkách začaly být nahrazovány rozličnými
pamlsky, nejčastěji čokoládkami s vánočními
motivy. U nás se děti s touto poslední podobou adventních kalendářů setkávají až po
sametové revoluci v souvislosti s rozmachem
obchodních řetězců.
Vánoční stromeček
Dnešní nejvýraznější symbol vánoc – stromeček se v českých zemích objevil relativně
pozdě. Ten první zazářil v r.1812 v libeňském
zámečku v rodině ředitele pražského Stavovského divadla Jana Karla Liebicha. Tradice
stromečků k nám přišla z německých měst
a u nás se prosazovala jen zvolna. Měšťanské
domácnosti přijaly tuto Liebichovu inovaci
až někdy v polovině 19.století. Na venkov
pronikal obyčej ještě pomaleji. I před druhou
světovou válkou mívali venkovští lidé světnici vyzdobenou často jen jedlovou či smrkovou větví ozdobenou ovocem a drobnými
dekoracemi. Zvláštností bylo, že nazdobený
stromeček se ve vesnických staveních zavěšoval ke stropu a obráceně.
Betlémy (jesličky)
Mnohem starší tradicí než zdobení stromečku je stavění betlémů. Jeho zakladatelem je
sv.František z Assisi, který v r.1223 při oslavě
Kristova narození postavil v jeskyni živé jesle
s lidmi i se zvířaty. Vytvořil tak tradici, která se
rozšířila do celého křesťanského světa.
Předobrazem betlémů byly gotické skříňové
obrazy s námětem narození Ježíše. Někdy
v první polovině 16.století se začaly betlémy
objevovat nejdříve v kostelech. V domácnostech šlechty a pak i měšťanů se zabydlely
v 18.století a nakonec pronikly i mezi prostý
venkovský lid.
Těžištěm betlému byly vždy jesličky s děťátkem, Panna Marie, Svatý Josef, oslík a volek.
Ty pak obklopovali pastýři s ovečkami, Tři
králové a celá řada dalších postav a postaviček ze života. Všichni spěchali, aby se poklonili Ježíškovi a předali mu dary. K náboženským výjevům si výrobci betlémů přimýšleli
často celou řadu výjevů ze soudobého života
a vytvářeli scenérie, které znázorňovaly prostředí, v němž se Ježíšek narodil.
Velmi
různé bylo i výtvarné zpracování. Odlišovalo
se použitým materiálem ( dřevo, papír, těsto,
kukuřičné šustí, vosk, sádra, keramická hlína
a další výtvarné hmoty) i vlastním pojetím
každého autora. Na mnoha místech u nás je
betlemářská tradice dosud živá. Pro mnohé
výrobce se stala stavba jesliček celoživotním
dílem a lidé na nich obdivují nejen jejich
výtvarnou krásu, ale také technickou dokonalost. Za všechny si připomeňme alespoň
Třebechovický betlém, který naši zemi reprezentoval na světové výstavě v Montrealu,
Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci nebo

novodobý betlém v Horní Lidči, společné
dílo několika současných řezbářů.
Sazovičtí pamětníci vzpomínají, jak se v dětství chodívali dívat na Padělky ke Kučerům
na krásný dřevěný betlém, který vyřezal pan
Bernard Kučera. Dílo zabíralo celou jednu
místnost. Kučerův betlém je možné každoročně o Vánocích vidět také ve farním kostele
v Mysločovicích, v menším provedení zdobil
loni poprvé i nový sazovický kostel.
Vrkoč
Tato starodávná zvykoslovná ozdoba byla
vlastně předchůdcem dnešního vánočního
stromku. Vrkoč býval tím nákladnější a rozmanitější, čím byla bohatší dívka, která vrkoč pekla a zdobila. Dávala ho totiž chlapci, který se jí líbil, a tak si na něm dávala
záležet. Základem vrkoče býval pletenec
z kynutého těsta, který dal tomuto předmětu i jméno. Splétal se ze tří pramenů
těsta stejně jako cop z vlasů – staročesky
vrkoč. Upečený věnec by měl mít průměr
kolem 20 cm. Do něho se napíchají asi 25
cm dlouhé špejle, na kterých jsou navlečeny různé sušené plody ( křížaly, rozinky,
švestky apod.) Špejle se sbíhají do kužele,
na jehož vrcholu je na ně napíchnuto jablko. I do něj je možné zapíchnout krátké
špejle se sušeným ovocem nebo větvičku
jehličnanu.
Vrkoč lze také naaranžovat do vhodného
džbánku nebo keramického hrnku. Nasype
se do něj písek nebo vloží aranžovací hmota.
Nejdříve se do ní napíchají větvičky krušpánku nebo chvojí a mezi ně pak různě dlouhé
špejle,na nichž jsou napíchány ozdobené
vánoční perníčky, figurky z kynutého těsta,
malá červená jablíčka, sušené švestky, meruňky, hrozinky, ořechy, makovičky apod.
Pozapomenuté vánoční zvyky, kouzla
a pověry
Mnohé vánoční zvyky a kouzla mají původ
ještě v dobách pohanských. Nejčastěji jsou
spojeny se snahou nahlédnout do budoucnosti a z různých znamení vyčíst svůj osud.
Jsou jich desítky. Některé jsou notoricky známé a dodržují se i dnes – krájení jablka, házení
střevícem, louskání ořechů, pouštění lodiček
z ořechových skořápek, uschování rybí šupinky pod talířem, čekání na zlaté prasátko atd.
Připomeňme si ale i některé méně obvyklé.
- Na Štědrý den se nesmělo nijak zacházet
s prádlem, protože by to přineslo do domu
smůlu. A šití by do stavení přilákalo myši.
- Kdo před slavnostní věčeří šlápl bosou nohou na sekeru ležící na zemi, měl mít celý
příští rok pokoj od revmatismu, bolesti kloubů a nohou.

- Před večeří se spoutávaly nohy stolu řetězem, aby členové rodiny v příštím roce drželi
pospolu.
- Svobodná děvčata chtěla spatřit svou budoucnost v hladině studánky nebo rybníka
dírou prosekanou v ledu. Vzpomeňme baladu K. J. Erbena o nezvratnosti takové věštby…
- Vdavekchtivá děvčata se měla zaručeně dostat pod čepec, když se jim podařilo zmocnit
devíti patek od vánoček a schovat si je.
- Děvčata o Štědrém večeru také klepala na
kurník. Ozval-li se nejdřív kohout, mohly se
chystat na vdavky.
- Připadl-li Štědrý den na pondělí, sliboval
příští rok dobrou úrodu a dostatek medu.
- Dvanáct jablečných jadérek se ponořilo do
misky s vodou. Kolik jich vyplavalo na hladinu, tolik mělo být v příštím roce suchých
měsíců.
- Starým slovanským zvykem bylo namazat
si na Štědrý den tváře medem, což mělo zajistit, že dotyčného budou mít po celý rok
všichni rádi.
- Lití olova už není tak oblíbené jako kdysi,
patří však k nejstarším vánočním zvykům.
Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem a pak se vlije do vody v plechovém
lavoru. Tavenina ztuhne do určitého tvaru,
podle něhož pak lidé hádali budoucnost. Pokud byste chtěli tento starý zvyk vyzkoušet,
přidáváme i malou věšticí nápovědu:
- rovné čáry = spokojený, klidný život
- vlnité čáry = nejasnosti, zmatky, cestování
- čáry jako půlkruh = falešný přítel, zrada rozchod
- ovál = sňatek z lásky
- čtverec = harmonický život
- trojúhelník = štěstí v podnikání
- uzavřený kruh = finanční zisk, dědictví
- porušený kruh = zklamání, špatné zdraví,
špatná finanční situace
- dva kruhy = svatba
- dva porušené kruhy= rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
- jeden kříž = smrt přítele nebo příbuzného
- dva kříže = zajištěné stáří
- mřížky = vězení
- zvířata = buď milosrdný
- hadi = nepřátelství, zrada
- hvězdy = úspěch ve všem
- květiny = láska, rodinné štěstí
- stromy = dlouhá životní cesta
Každá rodina o Vánocích zachovává své
vlastní zvyky a rituály a je to tak správné.
Nikdo by však neměl zapomínat především
na to, že jsou to svátky radosti, lásky, pospolitosti a milosrdenství. Vždyť i nad každým
betlémem se vznáší nápis „ Pokoj lidem dobré vůle“.
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Sazovické stromy
( Malé doplnění článku z minulého čísla Sazovických novin)
S velkým zájmem jsem si přečetla článek
o vysazování stromů v naší obci na památku dějinných událostí. Ráda bych si dovolila
všem starším připomenout a mladším dát na
vědomí, že v době, kdy naše Československá
republika ještě nebyla rozdělena na Českou
a Slovenskou republiku, překročil počet obyvatel v naší zemi patnáct milionů.
V roce 1977 statistický úřad prostřednictvím
sdělovacích prostředků zveřejnil datum, kdy
se narodí patnáctimiliontý občánek naší

republiky. Jednalo se o pondělí 28. března
1977. V tento den se narodilo v Československu 839 dětí, které se dělí o titul „Patnáctimiliontý“. A naše obec měla to štěstí, že se
mamince ze Sazovic v daný den narodila
holčička. Tak se i Sazovice staly slavné.
Na počest této události byl o rok později v naší obci za účasti předsedy tehdejšího
národního výboru, hasičů a členů Sboru
pro občanské záležitosti slavnostně zasazen
strom – javor, který je dodnes symbolem
této události. Zároveň s ním byly také vysazeny javory pro každého občánka Sazo-

vic, který se v roce 1977 narodil. Místo pro
stromy bylo určeno před školou, na břehu
bývalého hřiště. Bohužel při stavbě koupaliště a sportovního areálu musely být některé
z nich pokáceny. Naštěstí javor našeho patnáctimiliontého občana (vlastně občanky)
roste dál…
I když je strom ještě mladý a nepamatuje staré zašlé časy, měl by být chráněn a zařazen
mezi památné stromy naší obce. Možná by
mu slušela i nějaká pamětní tabulka…

Marie Ordáňová

První světová válka – nové informace
o sazovických padlých
Po celý letošní rok jsme v jednotlivých číslech
Sazovických novin přinášeli informace o dění
v obci a osudech jejích občanů v době první
světové války. 24. října byla v místním kostele
odsloužena mše svatá za padlé sazovické vojíny, legionáře a všechny ostatní muže, kteří
ve válce bojovali. Při oslavě 100. výročí konce války byla jejich jména připomenuta na
pietním aktu u obecního úřadu. Bohužel ne
všichni občané měli možnost těchto akcí se

zúčastnit, proto uveřejňujeme informace
ještě jednou a navíc obohacené o další údaje, které pro historii obce získala z archívních
materiálů Mgr. Michaela Doleželová.
Údaje o padlých mužích ze Sazovic
Bakala Jan (žádné bližší podrobnosti o jeho
osudu nejsou známy)

Doležel Dominik (21 let)
narozen r. 1894 v Sazovicích, č.p.102, učitel
vojín pěšího pluku č.3
padl 26.6.1915 u obce Potoczek v oblasti
Radom (tehdejší Ruské Polsko)
Doležel František (34 let)
narozen r.1881 v Sazovicích, č.p.82, rolník,
(bratr Dominika)
vojín železničního pluku
zemřel 22.8.1916 na tyfus v epidemické
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nemocnici v Cetini, Černá Hora
Doležel Josef (39 let)
narozen 14.8.1876 v Hostišové, č.p.68,
domkář
zemřel 23.7.1915 v záložní nemocnici
Kroměříž
Ivanovský Jan
Sazovice č.p.61, dělník (bližší informace
nejsou známy)
Klhůfek Metoděj (22let)
narozen r.1893 v Sazovicích, č.p.71, dělník
vojín pěšího pluku č.3
padl 29.5.1915 u obce Kalnikow (Movčiska,
Javorov - existují dva úmrtní listy a v každém je uvedeno jiné místo oblasti), Halič
(dnešní Polsko)
Konečný Antonín (29 let)
narozen r.1889 v Sazovicích, č.p.16, dělník
desátník pěšího pluku č.119
padl 7.7.1918 u Malgo Bochetto, Itálie

vojín pluku polních houfnic č. 4
nezvěstný od 9.11.1917 v Itálii ( v úmrtním
listě z 9.11.1919 byl prohlášen za mrtvého)
Pospíšil Josef starší
Sazovice č.p.19, rolník (bližší informace
nejsou známy)
Pospíšil Josef mladší (19 let)
narozen 16.1.1897 v Sazovicích, č.p.19,
rolnický syn
vojín pěšího pluku č.3
nezvěstný od 20.7.1916 v Rusku ( v úmrtním
listě z 31.12.1918 byl prohlášen za mrtvého)
Ryška Ladislav (20 let)
narozen r.1897 v Sazovicích, č.p.5, rolnický
syn
vojín střeleckého pluku č.25
padl 16.9.1917 na italském bojišti
(v úmrtním listě je uvedeno , že zemřel
16.9.1917 v polní nemocnici č.405 v Idrii,
okr.Idria, Kraňsko)

Kovář Josef (39 let)
narozen r.1879 v Mysločovicích, č.p.72,
domkář
svobodník pěšího domobraneckého pluku
č.25
padl 28.6.1918, pohřben byl v městě Valona,
Albánie

Šesták Václav
narozen v Sazovicích, č.p.34, rolník

Nečekal František (34 let)
narozen 4.9.1883 v Sazovicích, č.p.41, domkář

Dr. Velísek František ( 37 let)
narozen r.1877 v Sazovicích, č.p.70,

Šesták Vincenc (22 let)
narozen r.1896 v Sazovicích
domobranecký pěší střelecký pluk č.25
padl 18.6.1918 u Jekatěrinoslavi (dnešní
Dnipr), Ukrajina

vysokoškolský profesor
poručík u polního domobraneckého pluku
č.19
padl 27.8.1914 u Krásné v Haliči (dnešní
Polsko)
Velísek Václav (29 let)
narozen r.1888 v Sazovicích, č.p.31, rolnický
syn
padl v r.1917 v Itálii
Vlček Stanislav (38 let)
narozen 7.5.1881 v Sazovicích, č.p.39, rolník
svobodník střeleckého pluku č.25
zemřel 11.4,1919 v záložní nemocnici č.3
v Kroměříži ( je pochován v Mysločovicích)
Pokud by někteří naši občané našli mezi
uvedenými jmény své někdejší příbuzné
a mohli by k okopírování zapůjčit jejich fotografii nebo doplnit informace o jejich životě,
budeme za ně velice povděční. Oplátkou
můžeme nabídnout kopie úmrtních listů téměř všech padlých, které se podařilo získat
z vojenského archívu. Pokud byste o ně měli
zájem, obraťte se na kronikářku obce, Mgr.
Věru Nejezovou ( tel.739561167).Naše obec
se chystá zapojit do celostátního projektu
Národní deska účastníků první světové
války, jehož cílem je shromáždit dostupná
data z obcí a trvale je prezentovat formou
celostátní elektronické pamětní desky. (Podrobněji na internetu https://www.narodnideska.cz//.)
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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
pohostinství

Pondělí - čtvrtek
Pátek		
Sobota		
Neděle		

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

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

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 září 2018– prosinec 2018 v obci Sazovice
Stav obyvatel k 5. 9. 2018
763
Stav obyvatel k 6. 12. 2018 764

narození 3
úmrtí 2

přihlášeno k trvalému pobytu 0
Odhlášeno z trvalého pobytu 0
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