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Rok 2019 máme za sebou
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce zhodnotit uplynulý rok
2019. Je to sice trochu se zpožděním, ale
naše obecní periodikum vychází vždy až na
konci 1. čtvrtletí nového roku, takže jsem dříve neměla příležitost tak učinit. Věřte, že snahou všech zastupitelů je rozvíjet a budovat
naši obec k prospěchu všech občanů, kteří
v ní žijí, a je mou povinností poděkovat vám
všem za trpělivost, důvěru a shovívavost při
realizaci investičních akcí.
V loňském roce byly prováděny stavby, které
ke zlepšení života v obci určitě přispěly. Od
1. ledna 2019 byla zprovozněna nová kanalizace obce. Během celého roku se postupně
na tuto kanalizaci napojila většina nemovitostí. S tím je ale spojena jedna z méně příjemných skutečností, že jsme začali všichni,
kteří jsme napojeni na tuto kanalizaci, jíž je
odpadní voda odváděna do ČOV v Malenovicích, platit kromě vodného i stočné. V letošním roce bylo stočné vyšší než vodné. Dělalo
to cca 4 Kč za kubík. Proto bylo neprodleně
zahájeno jednání s Moravskou vodárenskou,
která naši kanalizaci provozuje, ohledně
snížení ceny stočného. Výsledkem bylo, že
v letošním roce bude cena stočného solidární, což znamená, že občan Sazovic bude
za kubík odvedené vody platit stejně jako
občané jiných obcí napojených na čističku
v Malenovicích. S kanalizací souvisí i oprava
kanalizačních přípojek v lokalitě Bědachov
a v zahradách rodinných domků u výletiště.
To proběhlo v měsíci listopadu a prosinci.
Byl zpracován projekt pro odkanalizování
lokality Padělky, který je nazván Sazovice odkanalizování II. etapa. V této etapě zbývá odkanalizovat asi 40 nemovitostí, včetně nové
bytové výstavby 20 rodinných domků. Byla
dokončena stavba dvou záchytných suchých
poldrů a svodného příkopu.
S tím souviselo i zpevnění obslužné účelové
komunikace na východní straně obce, od
lesa pod Hostišovou, kolem poldrů až po
zástavbu nad školou. Investorem stavby byl
Pozemkový úřad. Vybudování těchto proti-

povodňových opatření nám hodně pomohlo. Při přívalových deštích, které se objevily
v měsíci září, byla naše obec ochráněna před
zaplavením. Majetkově byla vypořádána
místní komunikace směrem k průmyslové
zóně na Tečovice, kterou máme v plánu opravit. Některé její části totiž patřily soukromým
osobám, a pokud chce obec něco opravovat,
musí to být v jejím majetku. Teprve potom
jsme mohli nechat zpracovat projektovou
dokumentaci oprav této komunikace. Je
připraven též projekt opravy komunikace
směrem na Buňov. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje byla zahájena
oprava hlavní komunikace vedoucí naší
obcí. Dvě etapy oprav byly dokončeny loni,
třetí na Padělkách bude pokračovat na jaře
letošního roku a skončit by měla k 31. květnu. V srpnu se začal stavět nový sběrný dvůr.
Na tuto investiční akci obec získala dotaci
z OPŽP ve výši 3 904 248 Kč. Do konce roku
2019 se podařilo stavbu dokončit. Zbývá
jen dovybavit technické zázemí, byl zakoupen mulčovač a přívěsný vozík pro sečení
velkých travnatých veřejných ploch, poldrů
a svodného příkopu. V loňském roce postihla
naši republiku kůrovcová kalamita. Kůrovec
zasáhl i lesík v majetku obce. Za pomoci členů mysliveckého sdružení byly napadené
stromy vykáceny a vysazeny nové. Za tuto
pomoc myslivcům moc děkuji. Co se týká
společenského a kulturního vyžití občanů,
myslím, že příležitostí k pobavení bylo v loňském roce opravdu bohatě. Bylo uspořádáno
hodně akcí pro všechny věkové kategorie. Za
jejich přípravou a organizací stojí nejen obec,
ale i všechny spolky a organizace působící
v obci. Za jejich ochotu pracovat a něco organizovat pro druhé všem mnohokrát děkuji
a věřím, že tomu tak bude i letos.
A co nás čeká? V novém, dvacátém roce tohoto tisíciletí se chceme věnovat hlavně investicím, které jsou již naplánovány. Bude
dokončen sběrný dvůr, který budeme v lednu kolaudovat. 1. dubna 2020 bude zahájen jeho provoz a bude zde možno ukládat
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Jarní
Jaroslav Seifert
Když svatý Josef otvírá
tu zima kvílí: Ouha!
Tesařská ostrá sekyra
zpod pláště světci čouhá.

Hned vlečku zimě přesekne,
zašlápne špínu sněhu.
A vše, co bylo nepěkné,
promění v zpěv a něhu.

Kéž vlaštovky už zavolá,
jež byly s námi loni.
Fialka, skrytá dopola,
pod keřem prudce voní.

Rozepne kvítek spanilý,
strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme – za chvíli
bude na kvítku včela.

Sedne si vprostřed do medu,
aby ji slunce hřálo.
A to je vše, co dovedu,
já vím, je to málo.
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všechen vyprodukovaný odpad obce. S jeho
provozním řádem budete včas seznámeni.
Od měsíce dubna začne realizace poslední
etapy opravy hlavní komunikace. Jak už jsem
uvedla, měla by být hotová do konce května.
Při provádění opravy je třeba i spolupráce
vás občanů, kteří podél hlavní cesty bydlíte.
Děkuji vám za trpělivost a vstřícnost a věřím,
že se vše podaří bez problémů dokončit.
V červnu zahájíme opravu střechy obecního
úřadu. S ní souvisí i výměna oken a nová fasáda. Tuto akci budeme realizovat za finanční
podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Čeká
nás také výměna kotlů v kotelně obecního

úřadu. U základní a mateřské školy vznikne
nová přírodní zahrada. Na tento projekt také
žádáme o dotaci z operačního programu životního prostředí. Bez podpory z dotačních
titulů by naše obec při ročním rozpočtu 13
milionů korun nemohla některé finančně náročné projekty realizovat. Proto se snažíme
neustále sledovat dotační možnosti, kterých
by bylo možno využít při financování plánovaných investičních akcí.
Letos nás čeká velká společenská akce a tou
je uspořádání 2. sjezdu rodáků obce Sazovice, který se uskuteční 26. září 2020. Naplánovat je jedna věc a zrealizovat je věc druhá. Já

věřím, že se nám společnými silami naplánované podaří také uskutečnit. Všichni chceme
žít v krásné a čisté obci s dostupnou infrastrukturou, některými službami a bohatým
společenským životem. Jsme moc rádi, že se
naše obec rozrůstá a mladí lidé mají o bydlení v Sazovicích zájem. Tak ať se nám všem
v Sazovicích šťastně a spokojeně žije.
Blíží se velikonoční svátky, a tak vám přeji jejich krásné prožití.

Edita Hrbáčková,
starostka obce

Nový sběrný dvůr tříděného odpadu v Sazovicích
Množství vyprodukovaného komunálního
odpadu se stále zvyšuje a obrovský objem
produkovaného nerecyklovatelného a recyklovaného odpadu v průmyslově rozvinutých
zemích způsobuje stále větší problémy s jeho
ukládáním. Proto i naše republika se snaží
nalézt vhodná řešení pro jeho regulaci. Velké množství odpadu může představovat i riziko pro životní prostředí. Základní pravidla
pro nakládání s odpady stanovuje zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech. Česká republika si
v „Plánu odpadového hospodářství ČR“, který
byl stanovený na období 2015-2024 stanovila cíle pro nakládání s odpady a opatření,
která mají vést k jejich dosažení. V tomto plánu se klade důraz na předcházení vzniku odpadů a snižování jejich produkce, na třídění
a recyklaci odpadů pro další využití a hlavně
minimalizování nepříznivých účinků vzniku
odpadu na lidské zdraví a životní prostředí.
Jak můžeme snížit produkci odpadů a lépe je
zužitkovávat?
Nejlepším způsobem, jak snížit dopady
odpadů na životní prostředí, je především
předcházet jejich vzniku. Mnoho věcí, které
vyhazujeme, lze třídit a opětovně použít po
recyklaci jako surovinu.
Odpad je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí
zbavit. Komunálním odpadem se rozumí
veškerý odpad vznikající na území obce.
Obec Sazovice proto udělala první krok
k tomu, aby také přispěla k naplnění cíle
odpadového hospodářství a vybudovala na
svém katastru sběrný dvůr tříděného odpadu. Pro jeho realizaci využila finanční podporu ministerstva životního prostředí, které se
snaží v rámci dotací maximálně přispět obcím a městům na řešení situace nakládání s
odpady. Na vybudování sběrného dvora jsme
získali finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí ve výši 3 904 248 Kč.
Sběrný dvůr v Sazovicích bude otevřen 1.
dubna 2020. Se vznikem sběrného dvora
budou zrušeny veškeré kontejnery na odpad, které jsou rozmístěny po obci. Všechny

komodity budou občané ukládat do sběrného dvora v době jeho provozní doby.
Provozní doba je následující:
V LETNÍM OBDOBÍ (1. 3. – 30. 11.)
ÚTERÝ 16:00–19:00
ČTVRTEK 10:00 –12:00, 16:00–19:00
SOBOTA 10:00–16:00
V ZIMNÍM OBDOBÍ (1. 12. – 28. 2.)
ÚTERÝ 16:00–18:00
ČTVRTEK 10:00–12:00, 16:00–18:00
SOBOTA 10:00–16:00
TELEFONICKÝ KONTAKT
Správce sběrného dvora: 604 309 693
Obec Sazovice: 577 121 500
Odpady provázejí lidstvo od pradávna. Jsou
produktem prakticky veškeré lidské činnosti. Vznikají při průmyslové činnosti, stavební
činnosti, zemědělství, dopravě i při běžném
životě člověka v konzumní společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren
odpadních vod jsou produktem prakticky
všech obyvatel.
Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání.
Na sběrném dvoře proto budou umístěny
barevné kontejnery určené k ukládání jednotlivým druhů odpadu.
Co patří na sběrný dvůr?
• starý nábytek a koberce – rozebraný na
menší kusy: velkoobjemový kontejner
• velkoobjemový odpad: velkoobjemové
kontejnery
• železný šrot: označený kontejner železo
• nebezpečné odpady z domácností: označený kontejner nebezpečný odpad
• pneumatiky: místo pro odložení určí správce sběrného dvora
• stavební a demoliční odpad, suť z rekonstrukce: velkoobjemové kontejnery
• dřevěný odpad: velkoobjemové kontejnery

• ořezané větve, shrabané listí a další zelený
odpad ze zahrádek (bioodpad): zelené kontejnery
• recyklovatelné složky komunálního odpadu
plast – žluté kontejnery
papír a nápojové kartony – modré kontejnery
sklo bílé: bílé plastové zvony
sklo barevné: zelené plastové zvony
• vyřazená elektrozařízení (tzv. elektroodpad –
lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…): kontejner na nebezpečný odpad
• baterie, drobný elektroodpad: označená
popelnice
• textil: označený kontejner na textil
• oleje a tuky: označený barel
Ze sběrných dvorů putuje shromážděný odpad na specializovaná pracoviště k dalšímu
zpracování a recyklaci, příp. odborné likvidaci nevyužitelných složek.
Návštěva sběrného dvora je poněkud zdlouhavější záležitostí než vytřídit odpad do
kontejnerů a to, co vytřídit nejde, prostě a
jednoduše vyhodit do popelnice. S ohledem na naše okolí, přírodu, životní prostředí
a také vyhlídky do budoucnosti však rozhodně stojí za to, abychom trochu času a
námahy obětovali.			
Závěrem ještě jedna zajímavá otázka:
Víte, kolik čeho za 365 dní vyhodíme?
Přibližně 300 kg – tolik odpadu vyprodukuje za rok každý z nás. Jeho složení se ale
případ od případu liší pod vlivem mnoha
faktorů.
Podle zdrojů tak vyprodukovaný odpad
ovlivňuje např. typ zástavby, ve které žijeme,
ale jeho složení závisí také třeba na našem
životním stylu, věku nebo na způsobu vytápění domácnosti. Důležitou roli hraje také to,
jestli máme nebo nemáme nějakou zahradu.
Je tedy pravděpodobné, že skladba odpadu
od mladých manželů s dětmi, kteří žijí v rodinném domku, bude asi trochu jiná než od
důchodkyně.
Obecně lze ale říci, že odečteme-li z domov-
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ního směsného odpadu využitelné složky
(papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, kovy,
bioodpad), smrskne se objem odpadu v naší
popelnici zhruba na polovinu.
Podle každoročních rozborů domovního komunálního odpadu je jeho hmotnostní složení zhruba následující:
z celkové hmotnosti odpadu tvoří zhruba:
• 8 % vytříděný papír
• 11 % plasty
• cca 3,5 % sklo
• necelá 3 % kovy
• 18 % bioodpad
• 0,5 % nebezpečný odpad
• necelé procento tvoří elektroodpad
• téměř třetinu spalitelný odpad a to ostatní
je zbytkový odpad
Věříme, že se nám s otevřením sběrného
dvora podaří ukládáním a tříděním odpadů
podle komodit zlepšit čistotu obce a chránit
životní prostředí nás všech, kteří v ní žijeme.
Zbavíme se tak nekonečného nepořádku
kolem kontejnerů, které byly rozmístěny po
obci, a zamezíme mimosazovickým občanům při cestě přes Sazovice ukládat komunální odpad na jejím katastru.
Ať nový sběrný dvůr slouží ke spokojenosti
všem občanům obce Sazovice.

Demolice původního domku na sběrném dvoře

Nový sběrný dvůr

Tříkrálová sbírka 2020 v Sazovicích vynesla 32 695 Kč
Tradice tříkrálové koledy vychází z Bible.
Právě 6. ledna přišli k jesličkám, v nichž ležel Ježíšek, mudrcové a přinesli mu cenné
dary – zlato, myrhu a kadidlo. Z mudrců
se pak v legendách stali králové a dostali
jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Přesto
ale značku K+M+B, kterou koledníci píší
křídou nad domovní dveře, netvoří první
písmena jmen těchto králů. KMB (latinsky
CMB) znamená Christus mansionem benedicat, přeloženo Kristus ať obydlí žehná po celý rok.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla v sobotu 4. ledna. Letos se na obchůzku vydaly opět
tři skupinky koledníků a tentokrát i kolednic
vedené dospělými průvodci.
1. skupina: Oldřich Vlček, Martin Vlček, Vojtěch Štrom, vedoucí p.Josef Brázdil ml.
2. skupina: Radim Potočný, Matěj Kolařík, Samuel Skopalík, vedoucí p. Sabina Brázdilová
3. skupina: Tereza Brychtová, Sára Pokorná,
Dominika Pavelková, vedoucí p. Milena Pavelková
Po skončení obchůzky čekalo na unavené
koledníky i jejich doprovod pohoštění na
obecním úřadě a poděkování za jejich obětavost. Všem koledníkům v kraji poděkovala
také Charita Zlín a připravila pro ně odměny
– bruslení na zimním stadionu a divadelní
představení na zlínské Malé scéně.

Výtěžek a využití sbírky
na celostátní úrovni
V celé České republice se vybralo 127 219
956 Kč.
Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů
Charity ČR a České biskupské konference
• 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů
v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín,
ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém
fondu na pomoc charitám a potřebným při
nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např.
živelné katastrofy atp.)
• 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
• 10% dlouhodobé humanitární mise Charity
ČR v zahraničí
• 5% celostátní projekty Charity ČR
• 5% zákonem povolené režie
Tříkrálová sbírka 2020 na Zlínsku
Vykoledováno /346 skupinek, 4 města a 44
obcí/: 2.336.471,-Kč (bez výnosu DMS a poukázek)
Přiděleno na projekty Charity Zlín:
1.355.153,18 Kč (bez výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku, záměr
650.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám
v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlín-

sku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních
zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována
až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
• příklady z praxe: postiženým dětem mohou
být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní
např. pohyb; samotným maminkám s dětmi
pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla
přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc
v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu
např. léků, kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
• 150.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice (spolufinanc. 2.etapa klimatizace v lůžkové části)
• 100.000 Kč Letní pobyt pro děti a mládež s
diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)
• 100.000 Žijí s námi – podpora osob se zdravotním či tělesným postižením
• 96.500 Kč Internát pro nejchudší romské
chlapce Kazaniak, Bulharsko
Poděkování od Charity Zlín
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Naše velké poděkování zasíláme malým i velkým králům a vedoucím skupinek. Dále pracovníkům magistrátních, městských a obec-
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ních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním
správcům všech farností, místním asistentům
Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve
své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek
koledníků a samotným koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří
tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili
tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Ing. Pavla Romaňáková,
projektová manažerka Zlínské charity

Než jsme se vydali na obchůzku

Dívčí tříkrálový tým

Důležité informace pro občany
2. sjezd rodáků obce Sazovice se blíží
Vážení občané,
dne 26. září 2020 chystá naše obec už podruhé sjezd sazovických rodáků. Obracíme se na
vás s prosbou o poskytnutí poštovních adres
vašich příbuzných, kteří pocházejí ze Sazovic.

Vážení čtenáři,
v únoru se na naši obec obrátili autoři projektu Paměť národa – Střední Morava,
který se snaží zaznamenat zážitky a vzpomínky pamětníků z doby druhé světové války, osvobození, poválečných let totality, kolektivizace zemědělství, normalizace atd. Ve
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních
režimů, Českého rozhlasu a České televize

Rádi bychom jim zaslali oficiální pozvánky
s programem tohoto setkání rodáků z naší
obce. Dodejte prosím tyto adresy do 26. 6.
2020 na Obecní úřad v Sazovicích, případně

sdělte na telefonní číslo 577 121 500.
Naším přáním je oslovit a pozvat na tento sjezd
pokud možno všechny dosud žijící rodáky.
Děkujeme vám za ochotu.

Žádost o pomoc
natáčejí a uchovávají pro budoucí generace
tisíce svědectví hrdinů, obětí totalitních režimů, sportovců, umělců, ale i řadových občanů. Tito pracovníci požádali i naši obec o tipy
a kontakty na takové lidi. Víme, že ti nejstarší
pamětníci mezi námi jsou často příliš skromní a své zážitky a vzpomínky považují za nepodstatné, a tak se s prosbou o zprostředkování kontaktu obracíme na vás, jejich děti,

případně vnuky. Pokud takového pamětníka
nebo pamětnici ve své rodině máte, a dokonce jejich vypravování znáte, ozvěte se buď
starostce obce p. Editě Hrbáčkové (tel.,
mail starosta@sazovice.cz) nebo kronikářce
Mgr. Věře Nejezové (tel. 739 561 167, mail
vera.nejezova@seznam.cz).
Děkujeme vám za pochopení a pomoc.

Organizátoři setkání

Upozornění pro občany
Vážení občané obce Sazovice, především
majitelé psů!
Množí se stížnosti na znečištění chodníků,
bočních místních komunikacích a přilehlých
travnatých ploch psími exkrementy. Protože
volně pobíhající psi se v obci téměř nevyskytují, to, co na chodnících zůstává, vyprodukují vaši mazlíčci. Důrazně vás proto žádáme,

abyste si při venčení exkrementy po vašich
pejscích uklízeli. Po celé obci jsou rozmístěny zelené odpadkové koše, do kterých sáčky
s těmito exkrementy máte odkládat.
Nejvíce je znečištěn chodník kolem koupaliště a před školou. Pohybuje se po něm hodně občanů a hlavně děti ze školy a školky při
pravidelné každodenní vycházce. Mytí obuvi

po návratu z vycházky se už pro paní učitelky
také stalo každodenním rituálem.
Nebuďte prosím lhostejní a bezohlední a po
svých pejscích si uklízejte. Chceme přece
všichni žít v čisté a upravené obci.
Děkujeme za pochopení.

V naší škole se pořád něco děje
Akce ZŠ a MŠ Sazovice ve 2. pololetí
únor:
ZŠ - Babiččina truhla – program v Muzeu Luhačovického Zálesí
Recitační soutěž (školní a okrskové kolo)
Buďme kamarádi! – preventivní program zaměřený na setkání
s handicapovanými lidmi
Celoškolní projekt Řemesla (ukončení v květnu)

březen:
Týden zdravého životního stylu
MŠ - divadelní představení na Hostišové
ZŠ – 14 denní výuka s rodilým mluvčím p. Samsonem Agyapongem
2. planeta Poznání pro předškoláky
ZŠ – návštěva Muzea keramiky v Tupesích
Beseda v knihovně – Pohádky Boženy Němcové
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duben:
Velikonoce v muzeu
MŠ - Jaro a Velikonoce v Muzeu lidové architektury v Rymicích
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
ZŠ - U soukeníka Máčala – program v Muzeu JV Moravy ve Zlíně
Třídní schůzky v ZŠ
Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně
Mořský svět – preventivní program ke Dni Země

květen:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Recitační soutěž

Svátek matek – vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ
Den otevřených dveří v MŠ i ZŠ
3. planeta Poznání pro předškoláky
Přírodovědná soutěž – program: Léčivé byliny

červen:
Dopravní výchova pro 1. – 4. ročník, dopravní dopoledne
pro MŠ i ZŠ
Ochrana člověka za mimořádných situací
ZŠ - Den logických her
Hanácká olympiáda
Výlet dětí MŠ do Milotic, výlet žáků ZŠ do družební školy Mikulůvka
Badatelský kroužek- papírové tkaní

MŠ – beseda v knihovně

MŠ – beseda v knihovně

V muzeu Luhačovského Zálesí
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Pokus na ZŠ
Karlov
Článek převzatý pro čtenáře Sazovických novin z internetu určitě stojí za zamyšlení a pro
starší i za vzpomínku.
Na ZŠ Karlov se týden učilo jako ve 30. – 50.
letech 20. století!
Všechny děti 2. tříd i my, učitelky a asistentky,
jsme se vrátily do starých dob a jeden celý týden jsme v rámci projektu učily jako za časů
našich prababiček.
Děti se totiž dnes ve škole už zcela běžně
setkávají se skupinovou, individuální, projektovou výukou, a proto jsme se rozhodly
ukázat dětem, že to, co je nyní běžné, dříve
děti nezažívaly.
A jak nejlépe toho dosáhnout, než jim ukázat
opak?
Vystěhovaly jsme třídy, uklidily všechny obrázky, schovaly techniku, daly pryč vše, co
bylo jen trochu zajímavé. Oblékly jsme se
jako vážené slečny učitelky a připravily si
nezbytné ukazovátko i rákosku.
Rodiče byli naštěstí vstřícní a jako vždy nám
velmi pomohli, když i děti oblékli do dobového oblečení, na svačinu jim připravili chléb
s máslem a nechali nás dělat naši práci, jejíž součástí byly i dobové tresty, jako třeba klečení v koutě.
Po prvním dni jsme nemohly uvěřit tomu,
že všechny děti dokázaly celou vyučovací hodinu sedět s rukama za zády, nevykřikovaly, nedožadovaly se pozornosti,
a dokonce tu svou udržely, ačkoliv se ani
jednou neprotáhly, nevyskočily z lavice, nesoutěžily, ani nezpívaly. Zkrátka jen
a pouze frontální vyučování. Výklad, poslech, psaní do sešitu.
Najednou jsme neměly ve třídě jediné dítě
s poruchou pozornosti. Děti se hlásily, plnily úkoly, nezlobily a domů odcházely se
slovy, že lepší výuku ještě neměly. Mnohé
z nich to prohlašovaly i po celém týdnu takového vyučování.
No a nyní nevím, jestli tedy dnes my učitelé neděláme něco špatně. Ke každému přistupujeme individuálně, neustále se snažíme
děti zabavit, upoutat je, zpestřit jim výuku,
vše se jim snažíme podat zajímavě - a ony
jsou pak šťastné za výuku bez toho všeho? V každém projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl něco nového nám všem.
A závěr tohoto týdne?
Děti mají rády pevný řád, vidí v něm jistotu a bezpečí!
CO DODAT... ???
Dodávám:
K nežádoucím změnám docházelo i za minulého režimu ale žel a ke škodě našich dětí, po
„sametové revoluci“ také. Osvědčené metody
i osnovy učebních plánů byly očividně ne-
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kompetentními nařízeními „shora“ měněny, opět bez diskuse se zkušenými učiteli!
Byly vydány nové učebnice různé, mnohdy
až pochybné kvality.
K výuce jednoho předmětu se mohly používat různé učebnice.
Celé školní kolektivy byly zařazeny do tzv.
“pilotních programů“.
Došlo k odtržení vazeb, budovaných v regionu po celé generace.
Zákonitý řád byl porušen a „pedagogové“

z ciziny vzniklý chaos neřešili, ti si najednou
s dětmi mohli v sedě - vleže hrát na kobercích, mezi opuštěnými lavicemi s bezchybnou konstrukcí schválenou normami!
A jak reagovaly Výzkumné pedagogické
ústavy ?
...Řád-neřád, heslo „Změna je život“ se
v republice rychle vžilo, podobně jako
„pitný režim“, bez vyhodnocení, co dobrého, ale i špatného dětem přinese.
Ten ovládl mysl i lavice, batohy, kabelky

atd… Z dětí jsou vyráběni malí dospělí a v životě prosazují „změny“, které mnohdy nejsou žádané ani jejich nejbližšími...
Paní učitelky z Karlova navzdory myslitelům na ministerstvu zjistily to, co bylo ověřeno a dobře fungovalo po celé generace:
Pevný řád vede dítě k sebekázni, udává
mantinely v myšlení a je klíčem ke svobodě v lidské společnosti.

Ani na konci roku jsme nelenošili
Skupina Hašlergy si v závěru loňského roku
připravila dvě zajímavé akce určené pro malé
i velké. V sobotu 28. 12. 2019 jsme se v početné skupině vydali na Sváteční „odtučňovací“ výšlap do okolí naší obce. Po cestě na nás
čekalo příjemné zahřátí u ohniště, za které
děkujeme myslivcům ze sousedních Tečovic.
V půli cesty jsme si také společně zahráli hru,
která prověřila nejen naši rychlost v běhu na
krátkou vzdálenost, ale také naše všeobecné
vědomosti. Musíme smeknout před dětmi
z naší obce, jelikož jejich odpovědi byly nejen rychlejší, ale často mnohem správnější,
než odpovědi nás dospělých. :) Cílem našeho
výšlapu bylo výletiště Zahrázovo, kde na nás
zase čekal ohníček, dobrý čajíček, špekáček
a rohlíku či chleba kousíček.
Předsilvestrovský čas jsme strávili také v sále
obecního úřadu, kde jsme v pondělí 30. 12.
2019 zaplnili téměř všechny stoly deskovými hrami. Jak děti, tak i dospělí si měli
možnost omrknout, ale především vyzkoušet spoustu deskových her. Nedá se říci, že
by sál praskal ve švech, ale zato můžeme
konstatovat, že jsme si akci užili v „ ryze sa-

zovické společnosti“. Ti, kteří jste sál plný her
zmeškali a jste tak jako my jejich milovníci,
nezoufejte, určitě se deskovky v sále opět
objeví.
Doufáme, že jste do nového roku vykročili tou správnou
nohou a že se již
brzy
společně
potkáme na další
super akci. Budeme se na vás
těšit, a to konkrétně 28. března 2020 v sále
obecního úřadu,
kde se budou
konat
tradiční
Velikonoční dílničky. A taky již
máme
termín
pro oslavu Dne
dětí, která se
uskuteční v sobotu 30. května
2020 na výletišti

I tak jsme se pěkně vydováděli

Zahrázovo. Budeme se snažit vás i letos překvapit, a tak se máte na co těšit :)
A my se už těšíme na vás.

Vaše HaŠLeRGy

Škoda, že náš výšlap byl bez sněhu

Zasloužená svačinka
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Z hasičského dění
Letošní zima, která vlastně ani skoro nebyla,
nás nepotrápila ani tak mrazem, jako spíš
silnými větry. V naší obci se nějaké vážnější
škody neudály, nebo o nich aspoň nevím. Jediné, co mělo spojitost s těmito vichřicemi,
byly výpadky veřejného osvětlení, které jsem
musel 2x nahazovat. O ničem dalším naše
jednotka nebyla informována, i když varovná
zpráva z operačního střediska byla zaslána
minimálně jednou.
Pojďme se však podívat na to, co se už událo
a co nás v brzké době čeká.
Ještě v prosinci 2019 jsme obci pomohli
s přípravou a realizací vánočního jarmarku
na návsi před úřadem a na konci prosince
jsme uspořádali vánoční turnaj v kuželkách
na Machové. Pak už přišel rok 2020 a ten
jsme odstartovali 11. ledna, kdy proběhla
první akce tohoto roku, a tou byl hasičský
ples. Konal se opět v sále OÚ a zúčastnilo se
ho tentokrát přibližně 120 lidí. O skvělou taneční zábavu se nám jako vždy postarala kapela Zdounečanka a nechyběla ani tombola
a doprovodný zábavný program. Vydařená
akce končila až okolo 3. hodiny ranní.
Další velká akce se odehrála 22. února, kdy
se konal v naší obci ostatkový zvyk Vodění
medvěda. Této oblíbené akci se poslední léta
daří, protože se jí účastní stále víc a víc masek. Letos jsme sice loňský rekord nepřekonali, protože do účasti promluvilo chřipkové

onemocnění, ale i tak nás bylo celkem 37 a to
k loňskému počtu 41 nemělo daleko. Průvod
vyšel krátce po 9. hodině, okolo poledne pak
následovala pauza na oběd na Zahrázovém
a obchůzka druhou částí obce pokračovala
po 12. hodině. Zpět ke zbrojnici a následně
i na výletiště dorazily maškary po 16. hodině. Poté bylo pro všechny účastníky průvodu připraveno pohoštění. Vše se tak vydařilo
a dotáhlo až do zdárného konce.
Další důležitá informace se týká dotací Zlínského kraje pro naši JSDH. Zlínský kraj poskytl obci Sazovice finanční dotaci z fondu
Zlínského kraje ve výši 32 000 Kč. Je určena
na realizaci projektu „Obnova ochranných
pomůcek členů jednotky SDH Sazovice“.
Tolik k akcím, které se už letos udály. A co
nás čeká dál? Určitě spousta závodů, školení
a jiné důležité činnosti. Jednou z nejbližších
akcí jsou odbornostní
zkoušky na získání odznaku Hasič III. a Hasič
II. stupně. Tyto zkoušky
se uskuteční 20. března v 18 hodin v KD
Machová a jsou určeny
pro členy našeho sboru. Kdo by měl o tyto
zkoušky zájem, musí
se osobně dostavit na
naši nejbližší členskou

schůzi, která se koná každý první pátek v měsíci v naší klubovně, a tam se domluvit přímo
se mnou. V době, kdy tyto noviny vyjdou,
bude ale nejspíš již po těchto zkouškách.
Další velká akce se chystá na 30. dubna
a bude jí slet čarodějnic, který letos neproběhne v naši režii, ale někteří členové sboru
nabídli svou pomoc s realizací, tak snad se slet
opět vydaří. Letos tuto velkolepou akci pořádá Spolek pro výstavbu kostela Sv. Václava.
Na jaře by pak měl proběhnout i sběr železa,
ale konkrétní termín ještě není určen.
To je tak asi vše, víc vás na začátku roku zatěžovat čtením nebudu a jen vám popřeju
příjemné nadcházející jarní dny.

Tomáš Omyla,
jednatel SDH Sazovice,
velitel družstva JSDH Sazovice
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Už zase byl karneval
Vážení a milí čtenáři, chtěli bychom vás informovat o našem karnevalu pro děti, který
jsme letos pořádali pod názvem „Tentokrát
v džungli“. Velmi šikovné děti a paní učitelky z naší ZŠ a MŠ vytvořily krásné dekorace
v podobě opiček, tukanů, slonů, tygrů a podobné havěti a navodily tak pocit nefalšované džungle, za což jim patří veliké poděkování a obdiv.
Zbytek akce už byl v naší režii. Děti při příchodu obdržely poukázku na párek, krásný
balónek a pitíčko, které nám věnovala firma
Vitar. Děvčata zase potěšila malá kuchařka,
kde se naučí vařit lépe než maminka. Násle-

dovalo vřelé přivítání našeho „Marka Ebena
v sukních“ neboli moderátorky tety Andreji a
celá akce mohla začít. Nejdříve proběhla promenáda všech princezen, pirátů, zvířátek a
jiných krásných masek. Poté mezi nás zavítal
Mág RadekR, který všechny malé i velké zaujal svým vystoupením. A pak už maminky přichystaly soutěže pro děti i dospělé. Za zmínku
stojí nošení gorilátek na zádech, opičí dráha,
ochutnávka dobrot z džungle nebo vybírání
blech z kožichu. Za každou soutěžní disciplínu byly děti odměněny malou sladkostí nebo
drobností od firem, které nám poskytly své

dárky. Tímto jim ještě jednou děkujeme.
Teta Míša připravila taneček, kde si mohly děti
zařádit v rytmu džungle, a pak už nás čekalo
rozdávání párků v rohlíku, o ty postarala firma
Nowaco, tahání tomboly z klobouku, kde vyhrál skutečně každý, a modelování z balónků.
Večer jsme se všichni rozešli unaveni, ale
spokojeni z krásně prožitého odpoledne.
Moc si vážíme vaší přízně a doufáme, že se
zase v hojném počtu shledáme na naší další
akci Vítání prázdnin 26. 6. 2020, kterou už
teď připravujeme k vaší i naší spokojenosti.

Vaše Gučabab

Kočky v akci

V zajetí magie

V klobouku nejsou jenom králíci

Židličkovaná nesměla chybět

To nás zase bylo!

Maminky ze spolku Gučabab

10

10. výročí otevření nových prostor Obecní
knihovny v Sazovicích a 120. výročí od zmínky
o prvním půjčování v naší obci Sazovice

25. února 2020 uběhlo již 10 let od otevření obecní knihovny v nových prostorách
Obecního úřadu Sazovice.
Půjčování knih má v Sazovicích dlouholetou
tradici. Již od roku 1900 působila v obci Čtenářská beseda, jejíž činnost se zaměřovala
na přednášky a půjčování knih a jež se stala
základem pro pozdější obecní knihovnu. Ta
zpočátku neměla stálé místo a několikrát se
stěhovala.
V 50. letech probíhalo půjčování knih ve škole, kde čtenářům bylo k dispozici 422 titulů
a celou knihovnu tvořily 2 skříně, které během let nacházely své místo v různých prostorách, buď v rodinných domcích, nebo ve
společenském sále hospod.
Ze školy se knihy stěhovaly do bývalé hospody ke Kučerům (na kopci), nějaký čas byly
knihy u Ryšků v čp. 6 (naproti obchodu), pak
se zase půjčovalo ve staré hospodě u Václavků. V 60. letech se skříně s knihami nastěhovaly do malého prázdného rodinného
domku na Bědachově ke Kovářům čp. 58,
kde se říkalo „U Metůdků“. Bylo to v místech
pod kopcem vedle kostela svatého Václava a
dnes již domek nenajdete. Půjčovalo se tam
každou neděli 2 hodiny dopoledne. Funkce
knihovníka byla tehdy dobrovolná.
Počet knih v knihovně narůstal a v 70. letech
byla knihovna přestěhována do přístavby
u Základní školy v Sazovicích. Tvořily ji dvě
místnosti, v jedné byla dětská literatura a ve
druhé knihy pro dospělé. Prostředí bylo hezké, ale přístup do knihovny vedl po schodech
ze školního dvora a to mnohým čtenářům,
zejména starším, nevyhovovalo.
Finanční prostředky na provoz knihovny
a nákup knih poskytoval v tu dobu Okresní
úřad Zlín a metodicky byla knihovna vedena Knihovnickým střediskem Otrokovice.
Od roku 1996 začíná na knihovnu přispívat
i obec a od 1. 1. 2002 přešla knihovna úplně pod správu obce.
V roce 2009 se chystala rekonstrukce budovy
školy a místnosti, kde se nacházela knihovna,

měly sloužit jako kabinety pro učitele. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že se knihovna
přestěhuje do prostor Obecního úřadu Sazovice, a tak se také začátkem roku 2010 stalo.
Knihovna byla 25. února téhož roku slavnostně otevřena.
Přestěhováno bylo celkem 3139 knih.
Obec každý rok přispívá částkou 25000,- Kč
na nákup nových knih a časopisů, dnes je
v knihovně 3961 knih. Pravidelně odebíráme 2 časopisy pro dospělé a 2 pro děti.
Staré, opotřebované a nečtené knihy se jednou za 5 let vyřazují. Od roku 2016 slouží
pro tyto vyřazené knihy venkovní knihovnička u vchodu do obecního úřadu, která
je přístupna 24 hodin denně, a kdokoliv si
tam nějakou knihu vybere, může si ji nechat,
nebo tam může přinést knihu, kterou již
doma nepotřebuje.
Kromě stálého knižního fondu jsou čtenářům k dispozici také knihy výměnného souboru, které jsou zapůjčovány vždy na jeden
rok Knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.
Jedná se asi o 250 knih různého žánru.
Knihovnu navštěvují jak stálí čtenáři, tak také
jenom příležitostní návštěvníci, kteří potřebují něco zjistit, vyhledat, dovědět se, nebo
se jen přijdou podívat, případně se účastní
akce pořádané knihovnou.
Počet čtenářů se mění, k letošnímu roku
je jich zaevidovaných 111, z toho 37 dětí
mladších 15 let. Průměrný počet čtenářů
během 10 let je 153, z toho 45 dětí.
V loňském roce 2019 bylo zapůjčeno celkem
1372 knih (včetně časopisů). A za uplynulých 10 let bylo provedeno celkem 17146
výpůjček.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek 5 a půl
hodiny. Neprobíhá tu jen půjčování knih, ale
v době půjčovních hodin zde má každý zájemce umožněn také přístup k internetu.
Využívají jej hlavně žáci základní školy.
V knihovně jsou vystavovány literární a výtvarné práce dětí naší základní a mateřské
školy. Již tradičně zde probíhá školní kolo recitační soutěže žáků ZŠ. Každý rok v červnu
se žáčci prvního ročníku místní školy účastní
pasování prvňáčků na čtenáře, od roku 2018
se spolu se spolkem Gučabab zapojujeme do
akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Pro žáky
ZŠ nebo školní družiny i pro děti z MŠ pořádá knihovna literární besedy na různá témata
dle výběru školy. Děti ze zdejší školy dostávají také za úkol pátrat v knihovně po různých
titulech, autorech a dalších údajích týkajících
se jejich četby. Vloni se účastnily celostátní
soutěže k 70. výročí nakladatelství Albatros

(dříve SNDK – Státní nakladatelství dětské knihy). V knihovně žáci našli většinu podkladů k
náročným otázkám. Výherce této soutěže byl
losován, takže byla malá pravděpodobnost
vítězství, ale děti dostaly od nakladatelství
děkovný a zároveň pochvalný dopis za účast.
Také členky Klubu seniorek ze Sazovic rády navštěvují knihovnu, neboť se tu vždy doví něco
nového o svých oblíbených autorech. Letos je
připravena beseda o životě a díle Vlasty Javořické spojená s výstavkou jejího díla.
Během uplynulých deseti let probíhaly besedy
s výstavkami knih hlavně pro děti, například
na téma Indiáni, Voda a vodníci, Čarodějnice
v knihovně (dokonce se objevila i v televizi),
Strašidla, Skřítci, Beseda klobouková aneb
Pokrývky hlavy, Domácí mazlíčci, Vánoční
knihovna, Velikonoční knihovna a také výstavky nově zakoupených titulů. Na letošní březen
je připravena beseda na téma Pohádky Boženy Němcové ke 200. výročí narození autorky.
Naši knihovnu navštívily také významné
osobnosti, jako jsou herci Květa Fialová
a Josef Kubáník, spisovatel a animátor Cyril
Podolský (nejznámější jsou jeho večerníčky
Krysáci podle knihy Jiřího Žáčka) nebo spisovatel Jan Opatřil – autor čtyř knih o kapříkovi Metlíkovi. Všechny si je zde můžete vypůjčit. Knihovnu navštívila rovněž soudobá
spisovatelka Stanislava Nopová.
Zdaleka nejde vyjmenovat všechno, co se
v knihovně za deset let událo, nebo kdo
knihovnu navštívil. Určitě ale stojí za to se
do naší knihovny vypravit. Najdete zde fotografie z většiny akcí a třeba vás také zaujme
velký výběr dobrého čtení.
Věřím, že naše knihovna bude i nadále plnit svůj účel a bude se těšit na větší počet
čtenářů. Prozatím jsou knihy půjčovány za
podpory obce zdarma. Přístup do knihovny
je bezbariérový, takže je přístupná všem, jak
maminkám s kočárkem, tak i seniorům a lidem, kteří mají nějaký zdravotní problém.
I v letošním roce budeme nakupovat nové
knihy, tak se ozvěte, pokud máte o nějaký titul zájem anebo víte, že by byl zajímavý i pro
ostatní čtenáře a neměl by mezi knihami
v naší knihovně chybět.
Pokud budete chtít nějakou dobrou knihu
doporučit nebo máte dotazy či návrhy, jak
činnost knihovny vylepšit, můžete psát na
adresu knihovna.sazovice@email.cz. Určitě všem ráda odpovím.
Přeji všem, aby blížící se jarní dny byly krásné a slunečné a hlavně aby vaše pohoda při
čtení zajímavých knížek nebyla ničím rušena.

Těším se na vás, Marie Ordáňová
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Nejmenší čtenáři z MŠ

Zdobení stromečku a perníčků v knihovně

Česko zpívá koledy s Deníkem

Školáci přišli zazpívat koledy

BIKE TEAM SAZOVICE z.s.

sezóna 2019 a příprava na sezónu 2020
V jednom z posledních vydání Sazovických
novin jsem popisoval výsledky dosažené členy BIKE TEAMu SAZOVICE v první polovině
sezóny 2019. Nyní bych rád stručně shrnul
výsledky ze stěžejních závodů druhé poloviny uplynulé sezóny a zároveň popsal plány,
které spřádáme na sezónu 2020.
Druhá polovina sezóny 2019 definitivně korunovala výsledkově nejúspěšnější sezónu
v historii našeho týmu.
BIKEMARATON DRÁSAL - 26. ročník závodu, který byl v roce 2019 součástí mezinárodního kalendáře UCI MTB MARATHON SERIES
a který se koná na tradičních tratích v hostýnských kopcích, byl pro naše barvy velmi
úspěšný. Drásal je kultovní závod, který díky
délce trati a její technické náročnosti s sebou nese nekonečný příval emocí, zážitků
a příběhů. V roce 2019 je ještě umocňovalo
úmorné vedro. Několik hodin v sedle, stále soustředěný na každý metr trati, protože
jeden pád může znamenat konec nadějí, to
s sebou nese ohromné fyzické i psychické vyčerpání. Letos se nám zde však dařilo. Našemu elitnímu závodníkovi Tomáši Strnkovi se

podařilo dosáhnout skvělého výsledku, když
na 117 km trati skončil celkově 8. a vyhrál
kategorii Muži 30-39 let. Současně v kategorii žen skončila na výborném 5. místě celkově
naše členka Martina Doleželová. Výsledky
všech našich členů na jednotlivých tratích:
117 km: Dubovecký Andrej 63. celkově /15.
v kategorii, Doležel Jaroslav 91./18., Vrabček Lukáš 285./72., Doležel Patrik 335./118.
Trať: 53 km: Kamil Paták 263./73., Dalecký Jiří
286./82., Miklík Tomáš 371./82.
Hostýnská padesátka - také z tohoto, mezi
našimi členy velmi oblíbeného, závodu jsme
si letos odvezli medaili, a to zásluhou Vladana Kopečka, který na své oblíbené trati urval
2. místo v kategorii a 20. místo absolutně.
Umístění dalších našich členů pak bylo následující: Andrej Dubovecký 35. celkově /11.
v kategorii, Jaroslav Doležel 36./10., Lukáš
Vrabček 148./37., Martina Doleželová 153./5.
Rusavská padesátka –mezi širokou cyklistickou veřejností velmi oblíbený závod,
a to nejen díky zajímavé trati v Hostýnských
vrších, ale také díky příjemnému zázemí ve
sportovním areálu v obci Rusava.

Před letošní FORCE Rusavskou padesátkou
panovaly obavy, v jakém stavu bude trať,
protože již delší dobu se v „Hostýnkách“ těží
dřevo a díky dešti to v některých částech vypadalo až hrozivě. Některé úseky byly sice
technicky náročnější než obvykle, ale celkově trať nebyla tak hrozná, jak se většina
z nás obávala, a závod se skvělou atmosférou
a fanoušky jsme si užili. Své kvality potvrdil
Tomáš Strnka, který dokázal držet tempo
profesionálů z formace Willier Force 7C MTB
Team a celou dobu bojoval o pódium. To mu
nakonec sice uniklo, ale 4. místo absolutně
a 1. místo v kategorii je špičkový výsledek.
Výsledky dalších našich závodníků: Vladan
Kopeček 32./9., Andrej Dubovecký 33./10.,
Jaroslav Doležel 35./10., Pavel Miklík 38./12.,
Martina Doleželová 4.místo v ženách a 157.
absolutně, Lukáš Vrabček 231./57. a Jirka Dalecký 266./99.
Zlínská padesátka – jako „zavírák“ sezóny
lze už tradičně označit „domácí“ závod Zlínská padesátka, kterého se v hojném počtu
účastní každoročně členové našeho týmu.
Letos stejně jako loni bylo zázemí závodu
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pod sportovní halou ve Zlíně. Charakterem se
jedná o specifický závod, kdy se jezdí okruhy
od Tlusté hory směrem k hradu v Malenovicích a zpět. Okruhový styl závodu je zajímavým nejen pro fanoušky, kteří mohou fandit
závodníkům během několika průjezdů, ale
také pro závodníky samotné, kteří si užívají
skvělou atmosféru v zóně vytyčené na trati
pro fanoušky. A v tomto závodě se nám opět
zadařilo. Pódium v celkovém pořadí pro naše
barvy zajistil Tomáš Strnka 2. místem celkově
a 1. místem v kategorii. Skvěle si vedl Jaroslav
Doležel, který měl na podzim sil na rozdávání. V cíli bral 27.místo celkově a 8.v kategorii. Dále Pavel Miklík 33./10., Michal Paták
155./52., David Dovrtěl 182./41., Jiří Dalecký
186./62., Martina Doleželová 208./7., Lukáš
Vrabček 215./49. a Patrik Doležel 252./88.
Kromě těchto klasických závodů jsme se
účastnili řady dalších sportovních akcí, jejichž podrobný výčet včetně dosažených
výsledků najdete na našem facebookovém
profilu
https://www.facebook.com/BikeTeamSazovice/.
A jaké máme plány na sezónu 2020? Po výsledkově nejúspěšnějším roce v historii našeho týmu jsou naše výsledkové cíle pro sezónu

2020 malinko zdrženlivější. Hlavním důvodem
je fakt, že naše řady od nové sezóny opustí elitní závodník Tomáš Strnka, který byl hlavním
nositelem pódiových umístění našeho týmu
a který od sezóny 2020 přestoupil do týmu
Cyklosport Chropyně. Z tohoto důvodu nelze
očekávat výsledkově tak úspěšný rok, jako byl
rok 2019. Závodní kalendář budeme sice připravovat na členské schůzi, která teprve proběhne, ale už nyní lze předvídat, že se budeme zaměřovat na dílčí úspěchy v kategoriích.
Opět se zúčastníme zejména regionálních závodů v Chřibech a Hostýnských vrších. Velkou
výzvou potom bude účast našich členů na pětidenním MTB etapovém závodu ve Švýcarsku
– Swiss Epic, kterého se v termínu 18. 8. 2020
– 22.8.2020 zúčastní dvojice Jaroslav Doležel
a Pavel Miklík. Reportáž z něj určitě přineseme
v některém z dalších zpravodajů stejně jako
další reportáže např. z tréninkového soustředění našeho týmu, které letos proběhne v regionu Toskánska v Itálii, nebo z dětských cyklozávodů, jež opět plánujeme na letní období
a jejichž přesný termín bude včas zveřejněn.
Děkujeme za podporu našim partnerům
a obci Sazovice.

Za BIKE TEAM Sazovice z.s., Pavel Miklík

Co dělá místní organizace KDU-ČSL Sazovice
Než se rozepíši o naší činnosti, musím v krátkosti připomenout nedávné změny ve straně
lidové.
Jak jste všichni asi zaznamenali, bývalému
předsedovi KDU-ČSL, Marku Výbornému, zemřela manželka. Aby mohl být svým dětem
otcem „na plný úvazek“, musel se výše uvedené funkce vzdát.
Z tohoto důvodu byl v lednu t.r. svolán mimořádný sjezd KDU-ČSL. Se svými vítěznými
205 hlasy získal post předsedy strany Marian
Jurečka. 1. místopředsedkyní se stala Šárka
Jelínková (z našeho kraje). Dalšími řadovými
místopředsedy jsou Jan Bartošek, Petr Hladík, Tomáš Zdechovský a Ondřej Benešík.
Přeji novému vedení, aby dobře řídili kormidlo stranické lodi a vždy hájili zákony a hodnoty zdravého lidství.
A nyní něco málo k naší činnosti. Jelikož vě-

kový průměr našich členů nedovoluje podnikat nějaké „hurá akce“, snažíme se přispět ke
zpestření činnosti alespoň nějakými výjezdy
a zájezdy. Na měsíc červen bych ráda naplánovala zájezd do Ostravy. Navštívili bychom
nový kostel Svatého Ducha, který projektoval také ing.arch. Marek Štěpán. Zástupci z
této farnosti Ostrava-Zábřeh nás už v Sazovicích navštívili dvakrát, a tak nyní je řada na
nás, abychom jim tuto návštěvu oplatili. Dále
bychom navštívili komunitu salesiánů, jejichž zástupce, P. Stanislav Jonášek, v našem
kostele už sloužil pět mší svatých a rovněž
nás zval k nim do Ostravy. Takže bychom tyto
sliby naplnili a ještě bychom zhlédli nějaké
jiné pozoruhodnosti, které toto město nabízí. Myslím, že to může být docela pěkný, pohodový výlet na sever naší Moravy. Můžete
sami navrhnout, kde bychom se mohli ještě

po cestě zastavit a na co se podívat.
V červenci uskutečníme opět po roce návštěvu Svatého Hostýna, tuto tradici bychom asi
neměli přerušit. Každý máme Panně Marii za
co poděkovat a taky si vyprosit požehnání a
ochranu do dalších dnů.
A nyní se nabízí otázka, zda zavedeme jako
tradici i návštěvu pouti ve Štípě. Myslím, že
loni byli všichni účastníci pouti vcelku spokojeni, i když nám počasí zrovna nepřálo, proto
letos, dá-li Bůh, pojedeme znovu.
Tak už si prosím naplánujte svůj cestovní kalendář tak, abyste se mohli všichni v hojném
počtu výše uvedených akcí zúčastnit.
Noviny vyjdou asi ještě v době postní, přesto
už vám všem přeji požehnané prožití velikonočních svátků – oslavy ZMRTVÝCH VSTALÉHO KRISTA.

Marie Rapantová

Rok 2020 bude ve Spolku sv. Václava hodně náročný
Na podzim minulého roku jsem se v duchu těšila, že ten nový rok 2020 bude, co se týká dění
spojeného s naším kostelem, už jistě klidnější
a pohodovější, než byly roky předchozí.
Teprve postupně jsem se ale dovídala, co
všechno se na rok 2020 v naší obci chystá.
Takže teď vám opravdu jen ve stručnosti
přiblížím program letošních akcí, které jsou
spojené s kostelem sv. Václava.

Pokud se najde jako doposud spousta dobrých a ochotných lidí, kteří se zapojí do práce, nemusíme se ničeho bát a na konci roku
si můžeme říci: bylo to opravdu krásné a stálo to za to.
Takže čtěte:
5. ledna 2020 proběhl v kostele Vánoční
koncert kapely Hostband (podrobněji v
článku Mgr. V. Nejezové).

8. února se konal 14. farní ples. Při jeho přípravě vždy pomáhá mnoho našich členů. Po
oznámení termínu tohoto plesu je okamžitě
vyprodán celý sál, což svědčí o jeho vysoké
úrovni.
16. února zazněl v kostele sv. Václava Varhanní koncert Ludvíka Šuranského, který
je v současné době jedním z koncertních
varhaníků v Peterskirche ve Vídni. Je zván na
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různé mezinárodní varhanní festivaly (např.
ve Weingartenu, ve Freibergu, v basilice
Ottobeuren) a na řadu jiných míst.
1. května (pátek) jsme pozvaní na žehnání
nového kostela blahoslavené Restituty
v Brně - Lesné.
„Tento kostel bude větší, mladší bratr vašeho
kostela,“ řekl kdysi při své návštěvě Sazovic P.
Pavel Hověz, farář z této brněnské farnosti. Oba
svatostánky byly postaveny podle projektu téhož architekta – Marka Jana Štěpána z Brna.
13. května (středa) budeme slavit 3. výročí
vysvěcení našeho kostela. Tím, že připadlo
toto datum právě na středu, bude snad možné pozvat na slavnost i nějakého významného hosta. Budeme se snažit, aby tato mše
svatá byla důstojná a krásná.
27. května (středa) připravujeme ke cti
sv. Zdislavy Malou pouť rodin. Po mši svaté
bude opět následovat příjemné setkání rodin na prostranství u kostela.
26. září (sobota) pořádá obec 2. sjezd rodáků. V sobotu 26. 9. bude v 10,30 sloužena

slavná mše svatá, při níž bude v našem kostele požehnána socha svatého Michaela
archanděla. V suterénu kostela plánujeme
výstavu prací a sbírek našich rodáků. K této
plánované akci uvádím zatím jen tyto stručné informace.
28. září (pondělí) se bude konat slavnost
sv. Václava – mše sv. proběhne jako obvykle.
11. října (neděle) se uskuteční v našem kostele Malá pouť dětí. V 7,30 hod. bude sloužena mše svatá ke cti sv. Františka a sv. Hyacinty.
Děti jsou zvány především, neboť právě tato
mše je sloužena za ně a za jejich posvěcení.
Po mši svaté čekají v prostoru kolem kostela
na tyto nejmenší opět nejrůznější atrakce.
17. listopadu (úterý) bude v suterénu našeho
kostela slavnostní vernisáží zahájena Výstava obrazů uměleckého uskupení Valašský
názor (pod vedením výtvarníka Oldy Krajíčka).
19. prosince (sobota) bude v naší obci probíhat již tradiční vánoční jarmark, který
bude zahájen v našem kostele Adventním
koncertem kapely Hostband.

26. prosince (2. svátek vánoční) - svátek
sv. Štěpána, ranní mše svatá bude sloužena
v 7,30 hod. v Sazovicích.
31. prosince zve náš spolek všechny sazovické občany na tradiční Zvonkohraní.
Všechny informace spojené s akcemi v našem kostele se sice vejdou na formát A4, ale
k jejich realizaci bude potřeba hodně času
a úsilí. Jak jsem však předeslala, s partou
ochotných a vstřícných lidí (dá-li Bůh) všechno zvládneme ke spokojenosti naší i k užitku
všech spoluobčanů. Již předem vám, obětavým pomocníkům, za vše ze srdce děkuji.
Milí spoluobčané, všem vám přeji tiché
usebrání v době postní a hojnost Božího
požehnání tryskající z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ. KRÁSNÉ VELIKONOCE.

Za výbor Spolku sv. Václava
Marie Rapantová

Pro hudební zážitky nemusíme daleko
Hned na začátku nového roku čekaly přičiněním Spolku sv. Václava na naše občany dva
krásné hudební pořady v prostorách sazovického kostela. Ještě ve vánočním období (v
neděli 5. ledna) se zde sešel nebývalý počet
posluchačů ze Sazovic i okolí na koncertě
oblíbené folkové skupiny Hostband z Hostišové. Pod vedením Mgr. Michala Mynáře v ní
hrají a zpívají p. Jana Zapletalová, p. Rudolf
Karlík a p. Pavel Konečný.
Celý program koncertu tvořily písně inspirované vánoční tématikou – cestou Marie a
Josefa do Betléma, narozením Ježíše, příchodem tří králů, útěkem Svaté rodiny do Egypta atd. Převažovaly vlastní skladby skupiny s
hudbou i texty M. Mynáře, jeho dcery nebo
p. Renaty Mézlové, všechny velmi zpěvné a
poetické, plné radosti i duchovní pokory. Zazněly také písně jiných autorů, např. známé
brněnské kapely Javory nebo americký spirituál, ale vlastní tvorba měla převahu a nutno
konstatovat, že krásnou.
Hostbandi, jak skupinu její příznivci nazývají,
dokázali posluchače zaujmout, svátečně naladit a potěšit při vstupu do prvních dní roku
2020. Jejich zásluhou byl určitě veselejší, radostnější a nadějnější. A za to jim patří velké díky.

Druhý, tentokrát únorový koncert, už zdaleka tak navštívený nebyl a většinu posluchačů
představovali lidé odjinud. Domácí jakoby
se zalekli toho, že šlo „pouze“ o varhanní
koncert a že by to mohla být „vážná hudba“.
Byli by ale překvapeni, kolik povědomých a
známých melodií zaznělo, i když jejich autory většinou neznáme. Pan Ludvík Šuranský,
koncertní varhaník při kostele sv. Petra ve
Vídni a učitel hudby v Holešově, přednesl
na koncertě skladby starších autorů, např.
J. S. Bacha, G.F.Händla nebo F.Mendelsohna-Bartholdyho, ale rovněž díla skladatelů
20.století, a rozezněl oceňované sazovické
varhany bohatstvím tónů i rejstříků.
Řada posluchačů odjinud byla překvapena
tím, že náš kostel je vybaven tak kvalitním
nástrojem hned při svém vybudování. Jinde si věřící v nově postaveném svatostánku
musí kvůli nedostatku financí na varhany
počkat i několik dalších let. Zkusme si uvědomit, jaké možnosti nám tato skutečnost
nabízí po duchovní i hudební stránce, a využívejme toho co nejvíc.

Mgr. Věra Nejezová

Varhaník p. Ludvík Šuranský

Kapela Hostband je známá a oblíbená

Všechna místa obsazena

Tolik posluchačů na koncertě ještě nebylo
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Symboly Velikonoc
Velikonoce nejsou svátky s pevným datem.
V roce 325 n.l. rozhodl církevní koncil v Nice,
že se budou slavit vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Podle novozákonních
evangelií je s tímto jarním časem spojena
smrt Ježíše Krista na kříži a jeho slavné zmrtvýchvstání. Ale dny, kdy se po zimě probouzí
příroda, slavili už pohané, a tak se o velikonočních svátcích mísí dávné lidové tradice
s křesťanskou symbolikou. Protože letos budeme tyto svátky teprve slavit, pojďme si některé jejich symboly připomenout.
Kočičky
Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma na oslátku vítali lidé palmovými ratolestmi. V našich
krajích je nahradily kočičky- rašící větvičky jívy. Na Květnou neděli, v den, kdy Ježíš
do Jeruzaléma vstoupil, světí kněz kočičky
v kostele a ty pak mají chránit obydlí, ale také
příští úrodu na poli po celý rok. Spalují se až
na Popeleční středu v dalším roce.
Zelené osení
Vyseté mladé obilí symbolizuje začátek jarních zemědělských prací.
Svíce
Svíce přináší světlo, skutečné i symbolické.
V noci ze soboty na neděli vstoupil Ježíš na
nebesa. Tato noc je označována jako Velká a
dala ve 14. století jméno celým svátkům. Před
noční slavností Zmrtvýchvstání světí kněz
oheň, od něhož se zapálí svíce zvaná paškál.
Obřad žehnání světla (lucernarium) je doložen už v bohoslužbách Cyrila a Metoděje.
Řehtačky (v Sazovicích klapotky)
Pohané těmito a dalšími dřevěnými rámusidly zaháněli zlé síly ohrožující start nové úrody. V křesťanském světě nahrazují od Zelené-

ho čtvrtku zvony, které na znamení smutku
nad Ježíšovou smrtí odletěly do Říma. Ty se
znovu rozezní až o Velikonoční neděli na
oslavu Kristova zmrtvýchvstání, na vítězství
světla nad temnotou.
Pomlázka (tatar, binovačka,
dynovačka, žila, mrskút, šmigrust)
Vymrskání dívky nebo ženy spletenými
mladými vrbovými proutky o Velikonočním
pondělí mělo dotyčnou omladit (pomladit –
odtud slovo pomlázka), aby byla celý rok veselá a zdravá. Právě ony vrbové proutky symbolizují svěžest a sílu. Exekuce vymrskáním
byla popsána už ve 14. století, ale původně
se netýkala jenom dívek. Kdysi tak hospodář
vyplácel čeládku, která u něj sloužila, aby nebyla líná.
Vejce, kraslice
Není snad lepší připomínka jara a rodícího se
života než vajíčko. Tuto roli hrálo už u starých
Egypťanů, do křesťanských Velikonoc se začlenilo ve 13. století. Starý je také zvyk vejce
malovat. Hlavní barvou bývala červená, což
je v lidovém pojetí barva života. Název kraslice pochází ze staroslovanského slova „krásnyj“= červený, i když později mívají vajíčka
i jinou barvu a navíc jsou různým způsobem
zdobená. Nejčastějšími motivy při malování
bývaly rostliny, slunce a hvězdy a kraj od kraje se kraslice zdobily jinými technikami – nejen malbou, ale třeba voskem, batikováním,
slámou, vyškrabováním, rákosovou sítinou,
drátováním nebo v poslední době velmi
efektním perforováním, případně se zdobicí
techniky různě kombinují.
Beránek
Beránek je symbolem, který má kořeny v
dobách pohanských. Starý zákon ho spojuje

s trpkým údělem Židů a jejich obětí nejčastěji přinášenou Bohu. Podle Nového zákona
čistý, nevinný beránek symbolizuje Ježíše,
který se obětoval za hříchy světa. Jan Křtitel
Krista nazval Agnus Dei – Beránek Boží. Zvyk
péct sladkého beránka místo masitého vznikl
v chudých rodinách, ale uchoval se dodnes.
Jidáše
Svou podobou toto pečivo připomíná stočený nebo spletený provaz, takový, na jakém
se oběsil Jidáš sužovaný svědomím, že za
třicet stříbrných zradil Ježíše Krista. Pečou se
z dobrého kynutého těsta na Zelený čtvrtek
a Velký pátek a tomu, kdo si je pokape medem, „had, štír i včela se vyhne a v tomto roce
nezastůně.“
Mazance
Toto kynuté pečivo nesmí chybět na žádném
velikonočním stole. Mazance se zadělávají na
Bílou sobotu a vejci se do těsta nešetří, aby
bylo krásně žluté. Nahoře se bochánky před
pečením nařezávají do kříže symbolizujícího
Kristovo ukřižování. Pokud se svobodná dívka chce dočkat mládence, musí mazancem
obdarovat koledníky. Pokud to neudělá, má
smůlu.
Zajíček
V lidové tradici zajíc značí štěstí a plynoucí
čas. Tento symbol se z Německa rozšířil do
Evropy až v 19. století. Zajíce, který v ohrožení zdánlivě spí s otevřenýma očima (nemá
totiž víčka), přijalo křesťanství jako symbol
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jenž také přemohl spánek - spánek smrti.
Přejeme vám, aby ty letošní velikonoční
svátky byly pro vás šťastné a požehnané.
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Druhá světová válka a osvobození v historii obce
Letos v květnu si Česká republika připomíná 75. výročí osvobození a ukončení druhé
světové války. Díky zápiskům sazovických
pamětníků Vojtěcha Velíska (1900-1979)
a Rudolfa Mahouška(1906-1974) máme i po
těchto letech možnost seznámit se s tím, jak
události probíhaly v naší obci.
Pohnuté politické události let 1938 a 1939,
které předcházely vypuknutí druhé světové
války, se odrazily i v životě Sazovic. Při zářijové mobilizaci 1938 bylo k obraně vlasti
povoláno 48 sazovických mužů, obec dodala
armádě i 23 koní. V tomto roce vzniká i v Sazovicích Národní jednota, která usiluje ubránit republiku společnými silami bez rozdílu
v politické příslušnosti.
Obec je německými vojsky obsazena hned
v první den okupace, 15. března 1939. Občanům je nařízeno odevzdat zbraně a poslouchat rozkazy německého velení. Národní
jednota je za okupace zrušena a ustaveno
Národní souručenství, které mělo v její činnosti pokračovat. Po celou dobu války nebyl
v obci zřízen žádný fašistický spolek.
Během války byla obec zatěžována stále vyššími zemědělskými dodávkami. V roce 1941
byla v celé vesnici provedena prohlídka zaměřená na odhalení tajných zásob, při níž
byli někteří občané zatčeni a potrestáni několikaměsíčním vězením. Nedostatek potravin zvýšilo i krupobití v roce 1943, které zničilo 30% úrody. Kvetl černý trh s potravinami.
Za celou dobu okupace bylo do říše totálně
nasazeno pouze sedm sazovickýh občanů,
ostatním se přičiněním tehdejšího starosty
Vojtěcha Velíska podařilo této povinnosti vyhnout.
V roce 1942 vzniká na Zlínsku ilegální skupina řízená Okresním úřadem Zlín a vojáky bývalé čs. armády. Jejím posláním je opatřování
zbraní, šíření zahraničních zpráv, příprava odboje. Skupina byla prozrazena a vedoucí důstojníci uvězněni gestapem. Zbytek skupiny,
v níž byl zapojen i sazovický starosta, omezil
svou činnost na shromažďování zbraní.
V roce 1943 seskakují na území Sazovic a Hostišové první ruští parašutisté, jejichž prostřednictvím navazují obecní funkcionáři styk s
partyzánskou skupinou Jana Žižky, která operovala v prostoru Malenovic, Zlína a Vizovic.
V noci z 12. na 13. dubna 1944 seskočila
v prostoru Trnovce (mezi katastry Hostišové
a Sazovic) paradesantní skupina Clay. Tvořili
ji příslušníci čs. zahraničního vojska ve Velké
Británii ve složení Antonín Bartoš – velitel, Jiří
Štokman – šifrant, Čestmír Šikola – radiotelegrafista. Skupina měla původně seskočit
u Přílep a pokračovat na kontaktní adresu
do Bystřice pod Hostýnem. Tam skutečně
po celonočním pochodu Hostýnskými horami parašutisté dorazili a odtud pak řídili
zpravodajský a vojenský odboj od Břeclavi

až k Ostravě. Výsadek Clay vysílačkou Eva
předal londýnské centrále přes 800 depeší
a přijal 300 pokynů. Do příprav ozbrojeného povstání dokázal zapojit celou východní
a jihovýchodní Moravu. Skupina pracovala až
do konce války. Na počest parašutistů se již
několik let koná noční pochod horami z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem. V katastru
obce Hostišová byl vybudován paradesantní
skupině Clay – Eva památník.
Na jaře 1945 vzniká desetičlenná partyzánská četa přímo v obci. Jejími členy byli Josef
Kochaníček, Jaroslav Miklík, Václav Miklík,
Stanislav Pálka, Dominik Doležel, Václav Bartík, J. Velísek, A. Žák, Adolf Nečekal a Vojtěch
Velísek. Poslední dva jmenovaní byli určeni
jako spojka s aktivními oddíly. Dne 17. dubna
1945 odcházejí Josef Kochaníček a Jaroslav
Miklík do oddílu majora Murzina ve Vizovických horách a účastní se osvobozovacích
bojů až do konce války. V bojích o Vsetín byl
Jaroslav Miklík těžce zraněn.
30. dubna 1945 se pokouší zasáhnout do
bojů o Zlín i zbytek sazovické partyzánské
skupiny vedený Stanislavem Pálkou. Zároveň
odváží Baťův sanitní vůz řízený poručíkem
Srněnským zbraně a náboje, které byly ukryty u starosty Vojtěcha Velíska. Tato skupina
ale k cíli nedorazila, nepodařilo se jí proniknout přes německou obrannou linii u Zlína.
Musela se proto vrátit zpět.
„Sazovice jsou osvobozeny po celonočním
těžkém boji 3. května 1945 rumunskou armádou. Při těchto bojích padlo v katastru obce 64
rumunských vojáků. Byli pochováni na hřbitovech v Tečovicích a Mysločovicích. Tři vojáci
byli pohřbeni také v Sazovicích u pomníku
obětí 1. sv. války. V roce 1949 pak byly jejich
ostatky převezeny do společného hrobu v Mysločovicích. Počet padlých Němců není znám,
pouze sedm z nich má společný hrob u hráze
na Pláňavě.“ Takto zapsal osvobození obce
řídící učitel a kronikář Karel Sulek.
R. Mahoušek ve svých pamětech uvádí, že
osvobozovací boje probíhaly dva dny a skončily až 5. května 1945.
Z občanů Sazovic při osvobozovacích bojích nikdo nezahynul, ale válečné škody byly
značné. Bylo poškozeno deset domů, škola
a zvonice, zabaveno 20 koní, 17 kusů hovězího dobytka, 70 vepřů, 300q obilí a 180q sena.
Způsobené škody činily asi 2 miliony korun.
V obci probíhají odklizovací práce, sběr zbraní a nábojů a označování míst s nevybuchlými granáty a bombami.
Poválečná obnova v Sazovicích se zaměřila
především na opravu těžce poškozené školy,
domů a komunikací. Na obnovu školy byla
uspořádána dobrovolná sbírka občanů, která
dosáhla výše 41.000 Kč (podle R. Mahouška
50.000 Kč). Na sbírku nejvíce přispěli MUDr.
Antonín Slováček (10.000) a učitelka Ludmila

Šestáková (2.000). „Oprava školy, při níž byla
pořízena nová okna, některé dveře a opraven
poškozený strop, byla provedena v prázdninových měsících, tj. v červenci a srpnu 1945.
Řídícím na místní škole tehdy byl Karel Sulek,
muž bez vyznání, pravý demokrat, který nikdy
v ničem neomezoval a nezesměšňoval náboženské cítění žáků.“ (R. Matoušek)
V roce 1947 je na původním místě znovu vystavěna zvonice, poněvadž stará byla válkou
poškozena natolik, že musela být stržena.
Na sklonku roku 1944 vyzývaly zahraniční
rozhlasové stanice Moskva a Londýn, aby občané Protektorátu zakládali ilegální národní
výbory, které by se ihned po porážce Německa ujaly moci. V Sazovicích byly utvořeny
národní výbory dva, aniž by o sobě věděly.
Jeden složil Josef Stalička, rodák z Kroměříže,
který byl v obci na bytě v č. 7. Tento výbor
se skládal ze samých zemědělců, příslušníků
všech stran. Druhý národní výbor složil Vincenc Emmer, prostějovský rodák, který v Sazovicích koupil domek a vedl zde ševcovskou
živnost. Jeho výbor tvořili pouze komunisté
a připravovali se k převzetí moci.
Dne 6. května 1945 je v obci ustaven první
národní výbor. Jeho složení se několikrát
změnilo, nakonec jsou v něm zastoupeny
pouze komunistická a lidová strana. Působili
v něm tito občané:
• Emmer Vincenc č. 11, nar. v Prostějově,
		obuvník, komunista
• Tománek Josef č. 57, nar. v Míškovicích,
		dělník, komunista
• Vyoral Vlastislav č. 53, nar. v Tečovicích,
		zedník, komunista
• Kučera Václav č. 112, nar. v Sazovicích,
		tesař, komunista
• Kulenda Josef č. 24, nar. v Sazovicích,
		dělník, komunista
• Kovál František č. 111, nar. v Sazovicích,
		kolář, komunista
• Hvižd Josef, nar. ve Zlíně, dělník, komunista
• Bartík Václav č. 63, nar. ve Zlíně,
		dělník, komunista
• Fryštacký Josef č. 48, nar. v Machové,
		domkář, komunista
• Miklík Rudolf č. 40, nar. v Míškovicích,
		malorolník, bezpartijní
• Vojáček Jindřich, nar. v Nové Dědině,
		domkář, lidovec
• Mahoušek Rudolf č. 13, nar. v Sazovicích,
		rolník, lidovec
„Obsazení takřka celého místního národního
výboru komunisty a jejich sebevědomé a panovačné vystupování svědčilo o tom, že se již
dlouho tajně připravovali k uchvácení moci.
Občanům, kteří byli po všech těch hrůzách ještě zaleknutí, se to nelíbilo, ale spoléhali na to,
že přijdou demokratické volby, které udělají
v obci pořádek.“(R. Mahoušek)
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Po obnovení dalších politických stran (Čs.
strana sociálně demokratická, Národně socialistická strana) je vytvořen nový národní
výbor, v němž jsou již zastoupeny všechny
politické subjekty v obci.
Dne 1. listopadu 1945 vyšel zákon o měnové
reformě, podle něhož museli občané vyměnit protektorátní peníze za novou měnu. Na
osobu bylo možné vyměnit jen 500 korun
a zbytek obnosu byl převeden na tzv. vázaný
vklad. „Tyto vklady si nesměl žádný vybírat, jedině při pohřbu, narození dítěte apod. se uvolnila nepatrná částka. Sazovští občané, kteří
za protektorátu byli až příliš šetrní, byli tímto
opatřením velmi poškozeni. Na vázaných vkladech občanů zůstalo tehdy 5.000.000 korun.
Stanislav Vlček č. 38, rolník a prodej uhlí, pozbyl tehdy asi 500.000 korun, Jaroslav Slováček
č. 31, rolník a zástupce hospodářských strojů,
300.000 korun atd., já sám jsem pozbyl 180.000
korun, na které jsme se s manželkou dřeli celou
dobu protektorátní. Tehdy se tvrdilo, že tyto

vklady se nám pozvolna uvolní, ale po měnové
reformě v roce 1953 byly úplně zlikvidovány.“
(R. Mahoušek)
Na podzim r. 1945 a zjara r. 1946 odchází 72
sazovických občanů do vysídleného pohraničí. Většina z 18 rodin vysídlila do Lomnice u
Rýmařova. Jednalo se o rodiny Antonína Pálky č. 126, Josefa Klhůfka, Josefa Fryštackého,
Antona Němčíka č. 26, Karla Šestáka č. 122,
M. Koválové, M. Hozové, Františka Šestáka,
Václava Šestáka, L. Bartíkové, Františka Vojáčka, Františka Václavíka, Vlastislava Kovála
č. 52, Josefa Vybírala, J. Vybírala, Dominika
Doležela, Jaroslava Doležela a Josefa Hrbáčka č. 48.
V červnu 1946 byl místním hasičským sborem vybudován v části školní zahrady při
silnici prostý pomník prezidentu Masarykovi.
Dílo kupodivu přečkalo i celé období totality.
Hlavní událostí v tomto roce byly parlamentní volby, které se konaly v měsíci květnu.
Velkou agitaci vyvíjela v naší obci komuni-

stická strana, která svým voličům nabízela
i různé hmotné výhody. Např. sociálně slabí lidé získali jednorázový příspěvek ve výši
2.000 Kč. Jiným zajistila výhodné místo
v Baťových závodech přejmenovaných na
Svit. Svým propagačním tiskem zaplavila
celou obec.
Výsledky parlamentních voleb v obci byly
následující:
č.1 - komunistická strana: 94 hlasů
č.2 - čsl.strana lidová: 183 hlasů
č.3 - strana sociálně demokratická: 25 hlasů
č.4 - strana čsl. národní socialisté: 69 hlasů
„Těchto 94 hlasů komunistické strany potvrzuje, že mezi zemědělci v Sazovicích se našlo
mnoho těch, kteří jednak z hlouposti, ale
také z prospěchu volili směr, který je zanedlouho uvrhl do poroby.“ (R. Mahoušek)

Z knihy Obec Sazovice ( r.vydání 2016)

Život obce v době okupace

zápisky bývalého starosty Vojtěcha Velíska
15. březen 1939. Dne 14. března zřízen Slovenský stát, prezident dr. Emil Hácha odjíždí do Berlína. Této noci nás jistě málo spalo
a netrpělivě čekáme na jednání s Hitlerem.
V ranních hodinách stojíme jako přimrazeni
u svých radiopřijímačů a slyšíme umučený
hlas. Vojska německá okupují naši svatou
zemi. Sklíčené hloučky občanů stojí na návsi a táže se jeden druhého, co bude dál, jak
bude s námi.
V odpoledních hodinách projíždějí obcí obrněná auta a zastavují u starosty. Na návsi jako
když vymete. Okupanty žádný nezdraví, žádný je nevítá. Hlídka obstupuje starostu v úzkém kruhu a nařizuje odevzdání zbraní mimo
brokovnic a poslouchání německých rozkazů.
Mlčky vyslechnuté rozkazy vyhlášeny. Zbraně nebyly přineseny, protože nás živilo rádlo
jako naše předky a ne krví zbrocený meč.
Pak byla chvíli pauza, aby se ukázal vlk v kůži
beránčí.
Národní jednota rozpuštěna a zřízeno Národní souručenství, které má pokračovat ve
šlépějích Národní jednoty. Předsedou Národního souručenství je zvolen p. Brázdil Josef
č.66. Činnost NS zůstala v naší obci opravdu
národní.
Čestný občan Sazovic, okresní předseda Josef Hlavnička navrhl naši obec k vybudování vzorné obce na Zlínsku. Měli jsme k tomu
také dobré základy. Sazovice jako první na
Zlínsku měly scelované pozemky, regulované vodní toky, byla zřízena elektrifikace, telefon. A bylo zde i porozumění pro vybudování vzorné obce. Vlastním nákladem nechal
p. Hlavnička obci zříditi regulační plán v ceně

70.000 Kč. Bohužel, okupantské úřady nedovolily žádné investice.
Národní uvědomění bylo hluboko zaseto do
srdcí našich občanů. Je to viděti i z toho, že
se nikdo nepokusil zříditi v obci žádný nepřátelský spolek, jako byli fašisté, moravští nacionální socialisté, Vlajka, Kuratorium, Svaz pro
spolupráci s Němci. Obrazy Hitlera byly pouze v úředních místnostech, jak bylo nařízeno
protektorátními úřady. Říšské svátky žádný
v obci nesvětil a nikdo se neúčastnil oslav,
které školy musely povinně dělati.
Školství bylo ubohé. Nesměly být používány
žádné učebnice, kde by se děti o dějinách našeho národa mohly dověděti. Vyučovalo se
o Velkoněmecké říši a několik hodin v týdnu
se učilo německy.
U vchodu do obce čněly černožluté orientační dvojjazyčné tabule, a to napřed německy
Sasowitz. Často se stávalo, že německý nápis
byl zamazán blátem.
Protektorát každý měl za věc dočasnou, neb
jsme pevně věřili ve vítězství spojenců a v obnovení demokratické Československé republiky. Vládu protektorátu mimo zrádce Emanuela Moravce žádný neodsuzoval, protože jsme
byli toho vědomí, že někdo tam musí být a zachraňovat alespoň to, co se zachránit dá. O dr.
Háchovi bylo jedno mínění: v nejtěžších dobách sdružil národ a nepřipustil, aby Čechové
byli povoláni do zbraně pro vlastní porobu.
Protektorátní ministr zemědělství Adolf Hrubý byl dobrý Čech, rozumný sedlák a svědomitě se zemědělství ujímal, pokud jen mohl.
Když bylo zavedeno gestapo ve Zlíně, započali dojížděti do obcí a pozorovali politický

vývin. V každé obci měli důvěrníka, ale u nás
není známo o žádném, že by se jim zaprodal.
Když nemohli jinak, přijeli na obecní úřad,
kde starostu mnohokrát vyslýchali. Předně
po dobrém, pak vyhrožovali, ale nikdy se
pravdy nedopátrali.
Když vstoupila říše do války s bratrským Ruskem, počali pronásledovati členy bývalé komunistické strany a pod výhružkami se starosta musel zaručit, že v obci této strany ani
jejích příslušníků není. Občané si byli vědomi
národní cti a nebylo případů udávání.
Pouze k jednomu případu došlo v době zavraždění Heydricha. Udavačkou byla žena,
která udala svého tchána a tchyni, že pronesl
výrok: “Dobře se stalo Heydrichovi a totéž až
se stane Hitlerovi, pak bude dobře.” Přitom si
měli oba tleskat. Když se zatčení proti udání
ohradili, udavačka stvrdila svou výpověď na
místě přísahou. Gestapo přijelo na obecní
úřad, přečetli starostovi udání a hrozili těžkými tresty za to, že se v obci vede politika proti
říši, za což je starosta osobně odpověden.
Silou vůle je starosta přesvědčil, že udání se
nezakládá na pravdě, ale jest to osobní msta,
a to proto, že udavačka prohrála s nimi spor o
částku 9.000 Kč. Potvrdil, že soudy byly jejím
vedlejším povoláním.
Nařčené manžely gestapo propustilo a vzalo
do vazby udavačku. Po osmi měsících byla
odsouzena německými soudy v Uherském
Hradišti na tři roky káznice. Vazba se jí započítala do trestu.
V roce 1941 (4.XII.) provedena vojenská prohlídka zásob za vedení velitele gestapa Roterse. Šedesát německých vojínů obklopilo
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obec a německé hospodářské oddělení, tzv.
Sonderkomision a kontrolní orgány okresu
zlínského za vojenské asistence prováděli prohlídky dům od domu. Členové německé skupiny našli na černo zabitého vepře u občana
Ferdinanda Kulendy č.131. Jmenovaný odpykal trest 8 měsíců. Řezník Kelnar Jaroslav dostal 5 měsíců za to, že černou porážku provedl.
Velísek Vojtěch, obecní starosta, držen ve
vazbě po celý den. Velitelem gestapa Rotersem obviňován z toho, že ovlivňoval zemědělce, aby zatajovali zásoby a sám je také zatajoval. Na přímluvu kontrolních orgánů byl
večer propuštěn a předán šetření. Německé
komisi prokázal falešným tvrzením alibi.
Vlček Stanislav zatčen cenovými orgány Štefkem a Ondrou za to, že prodával českým lidem mouku. Vlčková Ludmila stíhána uvedenými orgány, že přispívala na výživu lidem ze
svých zásob. Na zákrok pracovníka okresního
úřadu Františka Špičky byly oběma stíhaným
zabavené vlastní zásoby vráceny a byli pokutováni pořadovou pokutou. Vlček Stanislav
ve výši 5.000 Kč a Vlčková Ludmila 2.000 Kč.
Mlékárna ve Zlíně udala několik lidí pro malou tučnost mléka. Trestáni pokutou byli: Matoušek R. – 1000,-, Vlček Stanislav – 1200,-,
Kučera Alois – 1000,-.
Vlček Josef, řezník, potrestán cenovými orgány pokutou 6000,-, protože prodával na lístky
víc masa, jak náleželo.
Z radiopřijímačů byly odňaty krátké vlny.
Zvon v obci zůstal, byl železný. Obecní samospráva zůstala po celou dobu války nezměněna. Pracovalo se skrytě v zájmu občanů.
S okupanty se jednalo jen úředně. Učitelstvo,
četnictvo vědomo své národní cti pracovalo
v duchu národním.
Dodávky obilí byly předepisovány zprvu
nízké a pak se stupňovaly. V roce 1939 předepsána dodávka chlebového obilí 300q, v

letech 1940 – 1942 povinně se odevzdávaly
přebytky obilí po odečtení samozásobitelské
dávky a osiva. Zemědělec vypočítával si dodávku sám a byl kontrolován orgány okresu.
V roce 1943 bylo velké krupobití, které zničilo úrodu ze 30%. Okresní komise v čele s
okresním hejtmanem SS Blumenbergem
projížděla poškozené obce. Místní komise
pro živelné pohromy provezla jej nejvíce poškozenou částí katastru a katastrem Tečovic,
který byl zničen z 80%. Tím byla obec uchráněna velkých dodávek a nejvíce poškození
obdrželi osivo a krmivo pro dobytek.
Nejvyšší dodávkový kontingent byl stanoven
v roce 1944 a to v částce 1.100q obilí. Přičiněním okresní zemědělské komise byl snížen
na 450q. Ten byl dodán a obec tak ušetřena
přísných kontrol vojenských, které byly na
okres dosazeny.
Nejméně 50% obilí bylo zatajeno a odprodáno městským obyvatelům. Dobytek byl kontingentován na hektary. Každý, kdo obhospodařoval více jak půl hektaru pozemků, byl
povinen dodati 80 kg ž.v. hovězího dobytka
a 25 kg vepřového na 1 ha užitkové půdy. V
roce 1944 – 1945 byl kontingent vyšší, a sice
102 kg hovězího a 33 kg vepřového. Do tohoto roku dodáván dobytek bez určení zemědělské komise. Roku 1944 – 45 nebylo možné
dodávky splniti. Za každý nedodaný kus byla
určena pokuta 1000,-. Vepři byli prodáváni
z větší části na černo. Černých domácích porážek bylo asi 80%. Černý obchod kvetl a byl
veřejným tajemstvím. Šatstvo a obuv byly na
venkově opatřovány výměnou.
Příděly potravin na 4 týdny:
Zemědělci samozásobitelé měli povoleno na
1 osobu semlíti 13 kg chlebového obilí, masa
včetně tuků 3.20 kg a ¾ l mléka.
Ostatní spotřebitelé obdrželi: 9 kg chleba,
1,30 kg masa, 7 dkg sádla, 1,20 kg cukru, 0,30
kg kávoviny, 4 vejce, dospělí 1/16 l odtučněného mléka, děti ¼ l.

Úřední ceny:
Pšenice 1 q – 200,
Žito 1 q – 180,Ječmen 1 q – 200,Oves 1 q – 160,Mák 1 kg – 6,Hovězí 1 kg – 3-8,Vepřové 1 kg – 9-11,Mléko 1 l – 1,40,Vejce 1 kg – 14,Ceny na černém trhu:
pšenice 1 q – 800 - 2000,Žito 1 q – 800 - 1500,Vepřové 1 kg – 100 - 250,Máslo 1 kg – 200 - 400,Sádlo 1 kg – 1000,Mléko 1 l – 5-15,Vejce 1 ks – 5-15,Většina zemědělců cítila svou povinnost k národu a pomáhala českým lidem za přiměřené
ceny, ale byli i jedinci, kteří tvrdili, že pomáhají, ale národní pomoc byla jen plněním kapes.
Okupantskými úřady zavedená pracovní povinnost byla v obci vedena pouze papírově.
Obecní starosta, který byl zároveň předsedou
Svazu zemědělců, neurčil ani jednu osobu na
povinnou práci. Do říše na práci nebyl z obce
poslán žádný, a povolal-li někoho úřad práce,
ihned obdržel dotyčný potvrzení od obecního úřadu, že je nepostradatelný, a zůstal zase
při svém zaměstnání. Pouze továrny vyslaly
do říše 7 dělníků. V těchto případech nemohla obec zakročiti.
Šest roků války zhoubně působilo na mravnost občanů. Lichva se vzmáhala a rozmohl
se také alkoholismus. V každém třetím domě
pálily se kořalky. Nejprve z cukru, pak z melasy a poslední dobou z cukrovky. Jedni pálili
pro domácí potřebu a pak si zvykli, jako by
to byla část výživy, a druzí pálili na obchod.
Jeden litr těchto špatných likérů byl až za
1000,-. Je zřejmo, že válka neumravňuje.

Tip na zajímavý výlet
Chystáte-li se, ať už sami nebo s rodinou, vyrazit na výlet za přírodními krásami, nemusíte za nimi cestovat kdoví jak daleko. Budete
možná překvapeni, že je najdete jen pár kilometrů od Sazovic, v Kurovickém lomu, který
se nachází poblíž Tlumačova a Kurovic. Možná jste někteří tuto lokalitu i navštívili, ale určitě o ní nevíte všechno.
Lom byl otevřen už před 180 lety a těžil se
zde jílovitý vápenec a slínovec světle šedé
až nazelenalé barvy. Těžbu spravovala vrchnost, v tehdejší době hrabě Seilern, který
dokonce nechal vybudovat úzkokolejku, po
níž byl vytěžený materiál dopravován do cementárny v Tlumačově. Pracovní příležitost
ve „skale“, jak lomu lidé říkávali, našla řada
místních obyvatel. Vytěžený materiál po-

jmenovaný „kurovina“ byl hojně využíván ve
stavebnictví.
Ve druhé polovině minulého století těžba
postupně slábla a v 90.letech byla ukončena úplně. Lom se začal měnit. Prohlubeň po
těžbě zaplavila čistá prosaková voda, okolní
svahy pokryté sutí zarůstají vegetací nebo
dřevinami. Před 20 lety byla lokalita vyhlášena přírodní památkou a později zařazena do
programu pro evropsky významná přírodní
místa. Pozemky odkoupila od společnosti
Českomoravský štěrk rodina Zelinova z Míškovic, jejímž záměrem nebylo vybudování
přírodního koupaliště, chtěla pouze vlastnit
kousek krásné přírody. Jenže díky internetu
se informace o možnosti příjemného a navíc
bezplatného koupání rychle rozšířila a začaly

problémy s nepořádkem a odpadky po návštěvnících, do samé blízkosti vody vjížděla auta a motocykly, jejichž zplodiny a hluk
místu rozhodně neprospívaly. Lom v sezóně
navštívilo denně 500 až700 lidí. Po marné
snaze tyto nájezdy návštěvníků nějak regulovat se majitelé rozhodli vodu a její nejbližší
okolí oplotit a začali vybírat vstupné. Dnes je
bez povolení vjezd do lomu motorovým vozidlům zakázán, návštěvníci mohou přijíždět
na kolech nebo přicházet pěšky.
Od té doby se situace jenom zlepšuje. V okolí
vodní plochy vznikla naučná stezka, jsou zde
lavičky a odpadkové koše. V lomu se návštěvníci mohou dovědět informace z jeho historie, prohlédnout si dobové fotografie i objekty, které zde zůstaly po těžbě, např. budovu
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střelmistra nebo skladiště střelného prachu.
Pozornost budí také velký kámen, který se
používal k drcení vytěženého vápence, a replika vagonu, jímž sem jezdíval první majitel.
Finanční prostředky získané ze vstupného
investuje současný majitel zpět do zvelebování lokality. Ve svahu vytváří přirozenou lesostep, v níž náletové rostliny spásá stádečko
kamerunských ovcí. K vidění je také ukázka
hornin z okolních lomů. Do budoucna by
měla v místě vzniknout galerie stromů nebo
včelín, krásný výhled na celý lom poskytne
19 metrů vysoká rozhledna, která se jistě stane dominantou celého místa.
Na kopci nad jezírkem do dvou let vyroste
environmentální centrum určené především
pro školáky, pro jejichž výuku by měl lom být
otevřený celoročně. Základy centra už byly
položeny. Jeho součástí bude galerie zkamenělin, dále galerie historických i aktuálních
snímků z lomu, přednášková místnost a také
ubytovací prostory pro výzkumníky i zájemce z řad veřejnosti. V objektu nebude chybět
ani zázemí – toalety a občerstvení.
Možná se ptáte, proč je Kurovickému lomu
věnováno tolik péče a pozornosti. Místo
nenabízí jenom nejlepší přírodní koupá-

ní v okolí, ale je především ojedinělou památkou s obrovskou koncentrací vzácných
druhů rostlin i živočichů, jejichž rostoucí
výskyt souvisí s ukončením těžby a postupnou proměnou místa. Prvním z chráněných
živočichů zde byl čolek velký, který se stal
maskotem lomu. Daří se mu tu natolik dobře, že se nebývale rozmnožil. Žije zde na 200
druhů brouků, z toho je 70 druhů vodních,
40 druhů motýlů, ohrožené druhy žab, například kuňka žlutobřichá, ropucha zelená nebo různé druhy skokanů, nehledě na
sladkovodní medúzky a množství ryb, které
se ve zdejším jezírku vyskytují. U vody poletují vážky, je zde možné pozorovat ještěrky.
V lomu hnízdí dvě desítky ptačích druhů, mj.i
výři, objevil se také orel bělohlavý a stále přibývají nové druhy. Bohatě je zastoupena rov-

něž rostlinná říše, botanici zde objevili okolo
250 druhů rostlin. Raritou je mimořádný hřib
– chřapáč bělonohý, který se vyskytuje pouze ve vápencových skalách. Mnohé rostliny
i živočichové patří skutečně k velmi vzácným
a ohroženým druhům. I proto se majitelé
lomu snaží, aby sem návštěvníci spíš než za
koupáním přicházeli za poznáním.
Vstup do Kurovického lomu je možný od
dubna do konce září. Prázdninové vstupné
činí 80 Kč, mimo hlavní sezónu 30 Kč. V nové
sezóně 2020 však mohou nastat změny, proto je vhodné najít si provozní dobu a další
informace na internetu.

Kurovický lom

Chráněného čolka najdete i na logu Kurovického lomu

Podle článku O. Holubce
v deníku MF Dnes ze 7. 9. 2019

Obec Sazovice a spolky vás zvou
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Humanitární sbírka v Sazovicích
Kdy: Pátek 3. dubna 2020
(od 15.00 hod. do 18.00 hod.)
Sobota 4. dubna 2020
(od 9.00 hod. do 12.00 hod.)
Kde: Sběrný dvůr
Věci musí být čisté, uložené v igelitových
pytlích nebo v krabicích.
Sbírat se bude:
• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
• Látky (minimálně 1 m², prosíme nedávejte odřezky a zbytky látek)
• Vatové i péřové přikrývky, polštáře a
deky
• Obuv – veškerá nepoškozená
• Hračky – nepoškozené a kompletní,
plastové, plyšové
• Drobné elektrické spotřebiče-rádia,
žehličky, mixery, toustovače, fény
Organizátor sbírky: Obec Sazovice ve
spolupráci s MO KDU-ČSL
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Pohyb obyvatelstva za období leden 2020 - březen 2020 v obci Sazovice
Stav obyvatel k 6. 12. 2019: 753
Narození: 4
Úmrtí: 3		
Odhlášeno z trvalého pobytu: 10					

Přihlášeno k trvalému pobytu: 5
Stav obyvatel k 3. 3. 2020: 759
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