Vážení spoluob ané, dovolte abychom Vás seznámili s inností
Sboru dobrovolných hasi v obci Zá í v uplynulém roce 2006.
Za átkem ledna probíhaly poslední úpravy na hasi ském dom a chystalo
se ke kolaudaci.
Dlouhá zima a velké množství sn hu zap inili v dob tání zdvihnutí ek
a tok v našem bezprost edním okolí. Nás se hlavn dotklo zdvihnutí hladiny v
místním potoku Troubka, kde jsme koncem b ezna v naší obci m li velké
problémy s p erpávací stanicí, kde hrozilo zaplavení odpadního potrubí a tím
vytopení rodinných dom . ty i dny jsme drželi pohotovost na erpa ce a
provád li jsme od erpávání odpadní vody z kanalizace do potoku Troubka,
sledovali jsme hladiny tok Moravy, Be vy, Svodnice, Troubky a Dombasu u
Troubek. Hrozilo vylití potoku Svodnice u Dunálkového, kde prob hla pomoc
našich len p i st hování mrazák v ohrožených hospodá ských budovách, dále
jsme provedli od erpání vody u Olšaníkového atd.
V dubnu se uskute nil sb r kovového šrotu a odpoledne prob hla brigáda
v kasárnách.
Kv li po así se p eložilo stav ní máje a pálení arod jnic, které prob hlo
7.kv tna ve spolupráci s mate skou školou i s již tradi ní ve erní diskotékou pod
širým nebem.
Na konci kv tna jsme se zú astnili 1. kola požárního sportu v
Kyselovicích, kde muži skon ili na 3. míst a ženy na 2. míst . Odpoledne se
konalo tradi ní kácení máje za velké podpory z ad hasi
i „nehasi “
obohacené o pr vod s kon m po obci.
V ervnu jsme ve spolupráci s mate skou školou a s mysliveckým
sdružením,pomohli s uspo ádáním Dne d tí v místním areálu MS „Vagon“.
24. ervna prob hl v Chropyni 1. ro ník memoriálu Jana Zapletala, kde
družstvo muž obsadilo 5. místo.
Dále jsme se zú astnili sout že v Bocho i, kde ženy skon ily na 11. míst
a muži na 15. míst .
2.zá í jsme naplánovali slavnostní otev ení a žehnání hasi ského domu a
kroniky. Ráno prob hla mše svatá, žehnání a prohlídka hasi ského domu pro
ve ejnost s dopoledním poslechem dechové hudby z B estu. Hasi i ješt
dopoledne stihli slavnostní sch zi s ob dem. Odpoledne se konala sout ž
„O pohár starosty SDH Zá í “. Sout že se zú astnilo 15 družstev. Raritou bylo
chlapecké družstvo z Polska. Našim družstv m se moc neda ilo. Muži skon ili v
netradi ním útoku na 4 míst . Ženy obsadily 3. místo. Ve er se uskute nila
hodová zábava. K tanci i k poslechu hrála oblíbená kapela PANORAMA z Brna.
28. íjna se konala lampiónová slavnost u p íležitosti vzniku samostatného
eskoslovenského státu. Zde jsme pomohli s odklon ním dopravy.
V listopadu se uskute nil sb r kovového šrotu a v prosinci prob hlo tradi ní
chození svatého Mikuláše.
hem roku jsme n kolikrát vypomohli mysliveckému sdružení na
brigadách i p i st elbách. Taky se uskute nila kontrolní zkouška všech hydrant

v obci. Samoz ejm jsme se po celý rok starali o naši techniku, poda ilo se nám
zakoupit další hasi skou st íka ku. Nemalé finan ní prost edky a odborné
zásahy p. Šušky na zvýšení výkonu se nám vrátily v podob lepších as na
sout žích.
V lo ském roce se nám poda ilo vy ešit i problém nepojízdného auta. S
finan ní pomocí Obecního ú adu byla za átkem íjna zakoupena hasi ská avie a
staré nepojízdné auto CAS 25 bylo prodáno do šrotu.
Další dobrou zprávou bylo, že zastupitelé obce schválili finance, za které
byla vybavena ást zásahové jednotky. Tyto finance se jim, troufáme si tvrdit,
vrátili p i požáru, který se stal dne 14.1.2007. Požár byl vyhlášen ve 13:18. Jako
první dorazila na místo naše Zásahová jednotka a práv díky vynaloženým
financím jsme mohli provést zásah na vysoké úrovni. Pod kování zaslouží i
ob taví sousedé, kte í neváhali a za pomoci ru ních has. p ístroj se snažili ohe
hasit. Na míst zasahovala i profesionální jednotka z Krom íže a jednotka z
Chropyn .
Myslím si, že rok 2006 byl pro náš sbor velmi úsp šný. Otev ení
Hasi ského domu a zakoupení avie, vybavení zásahové jednotky - to je jenom
zlomek toho, co dodá len m SDH novou energii. Proto bychom cht li
pod kovat bývalému zastupitelstvu, p edevším starostovi obce panu Karhánkovi
za velmi dobrou spolupráci v lo ském roce, dále mysliveckému sdružení,
sportovnímu klubu, všem okolním sbor m a v neposlední ad všem sponzor m.
Touto cestou chceme taky pod kovat všem len m sboru, výboru a
mladým hasi m za aktivní innost v uplynulém roce a dovolte nám, abychom
Vám pop áli mnoho št stí, pevného zdraví, osobních úsp ch v roce 2007.
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