Rekapitulace sportovní sezony 2012 
Dámy a pánové. Sbor dobrovolných hasičů reprezentoval naši obec v letošním roce celkem na 14ti závodech. 
Celou sezónu odstartovala naše „Pařížata“, nejmladší členové našeho sboru. Představila se celkem na osmi závodech, z čehož tři klání byla jen a jen jejich. Začala brzy a 25.února vyrazila na zimní setkání mládeže do Bělé nad Radbuzou. V silné konkurenci obsadily naše děti 8. a 3. místo. 
23. června se děti předvedly se svým dokonalým útokem na festivalu v Chotěšově. V závěru sezóny se zúčastnily závodu v Milavčích a to 18. listopadu. Plnily několik nelehkých úkolů. Domů si přivezly diplomy a medaile. 
Družstva mužů a žen předvedla během roku spousty kvalitních výkonů. 
Muži již po páté ovládli okrskovou soutěž a zvítězili. Během celé sezóny si odvezli zlato dvakrát a jednou byli druzí. Hlavním úkolem bylo dobít novou metu. Loňskou bylo pokořit hranici 20 vteřin. Letošní byla ještě o vteřinku méně. Závěrem sezóny se začalo dařit a pod 19 vteřin jsme se dostali celkem třikrát. 
Lépe si však vedly naše ženy. Z deseti závodů byli 4x první, 1x druhé a 2x třetí. Vyhrály okrskovou soutěž a zúčastnily se kola okresního. Skončily páté a získali spoustu nových a bohatých zkušeností. Na každý start se stavěly s plným nasazením a zcela koncentrované. Z jejich nasazení je pak znatelný výsledek. Z deseti závodů 7x na stupních vítězů. 
Chtěl bych říct pár slov k naší domácí soutěži „O pohár starosty obce Pařezov“. Díky mediální prezentaci, kvalitnímu pořadatelství a plnému nasazení všech aktivních členů při přípravě jsme byli odměněni účastí celkem 21 družstev. 16 ti družstev mužů a 5 ti družstev žen. Naše ženy na domácí pudě bojovaly a jen o půl vteřinky jim uniklo první místo. Muži předvedli svůj první čas pod 19 vteřin, a to 18,68. Na druhém terči byl dokonce čas v 17 vteřině. Ve druhém pokusu stačil na třetí místo průměrný čas. Jak je známo, dvakrát se nám na domácí půdě nedaří. Drobné zaváhání a rázem neplatný pokus nás posadil až na místo 12. Bonusem pro všechny zúčastněné byla soutěž „o nejrychlejší zadek“.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na téměř týdenních přípravách, a na samotném průběhu závodu. 
Doufám, že i v příštím roce bude účast minimálně taková. A pokud dorazí i družstva, které v současnosti o naši soutěž jeví zájem, tak ještě větší. 
.< 
Hasičina a voda je jako bratr a sestra. A tak se po roce opět konal vodácký výlet na řeku Berounku. Trasu měřící 43 km zvládly již zkušené posádky za necelé tři dny. Zkušenosti z loňského roku napomohly tomu, že lodě držely směr a posádek dnem vzhůru bylo jen málo. 
Závěr sezony zakončila Olympiáda aneb atletický desetiboj. 
Začalo to prostým hecem a skončilo to akcí, která končila v pozdních hodinách. Olympiáda měla kategorii mužů i žen. Mezi disciplíny patřil např. hod sudem, podlézání lat'ky, hod oštěpem a jiné. 
Na závěr bych Vám chtěl popřát Hodně zdraví a spokojenosti v roce 2013. Nám závodícím hodně kvalitních výkonů. Hoši, hoši, můžu ještě něco říct? Příští rok je o vteřinách a jdeme na rekord. 
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