Sezóna žactva 2012 v SDH Sazovice byla úspěšná
Sbor dobrovolných hasičů v Sazovicích byl donucen vyřešit hned na začátku sezóny 2012
zapeklitý problém, a sice jak zachovat soutěžní družstvo mladších žáků. Několik dětí totiž
dalo přednost fotbalu nebo jiným aktivitám. Po odchodu většího množství mladších dětí jsme
museli družstvo mladšího žactva pro tuto sezónu rozpustit a soustředit se na práci se
staršími žáky. Několik mladších jednotlivců jsme se rozhodli využívat pouze jako náhradníky
a tato praxe se nám osvědčila. Někteří mladší borci byli natolik schopní, že jsme je zařadili
natrvalo do týmu starších žáků. Jedná se o Ivetku Kotlabovou (strojník) a Danielku
Oharkovou (béčka). Vyzdvihl bych obzvlášť Ivetu, která se byla schopná za pouhých 14 dní
perfektně naučit práci strojníka. Daniela zvládá oproti jiným, často starším členům týmu,
zapojit až 3 spoje na základně. Tato věc je opravdu výjimečná, není běžná, to se hned tak
nevidí.
Sezónu jsme začali pohárovou soutěží 1.5.2012 v Bohuslavicích u Zlína, kterou naši
borci zahájili vynikajícím 2. místem! Zlínská liga byla zahájena 26.5.2012 ve Lhotě u Zlína a
týden poté 2.6.2012 v Rymicích jsme zahájili Středomoravský pohár. V Rymicích jsme
zvítězili! Následoval kolotoč víkendových soutěží – Vítonice – Louky – Lhotka – Sazovice –
Ludslavice – Loučka – Záhlinice. Následovala prázdninová přestávka, ve které jsme stále
udržovali naše děti připravené pravidelnými tréninky a občas se zúčastnili některých
pohárových soutěží v okolí Sazovic. Na těchto soutěžích se nám dařilo, pohybovali jsme se
vždy mezi 1.-4. místem.
Sezóna pokračovala 25.8.2012 dalšími závody ve Štípě a Dřevohosticích, 26.8.2012
v Mysločovicích, 1.9.2012 v Soběchlebech, 2.9.2012 v Míškovicích a Machové, 8.9.2012
v Tečovicích a byla zakončena závodem 9.9.2012 ve Zlíně na náměstí Míru. Na zlínském
náměstí Míru se závod v hasičském požárním útoku konal vůbec historicky poprvé a jeho
výsledky pro naše žáky znamenaly celkově 3. místo. Ve Zlínské lize i Středomoravském
poháru se naši žáci umístili v této sezóně na 3. Místech. Naši borci si zaslouží poděkování
za vzornou reprezentaci našeho sboru a naší obce. Všichni už vědí, že žáci ze Sazovic
nejsou pro nikoho snadným soupeřem!
Nyní nastal čas se rozloučit s našimi nejstaršími žáky – Janem Brázdilem, Markem
Brázdilem, Michalem Kulendou, Nikolou Bačůvkovou, kteří končí svou reprezentaci za
žactvo a dále budou soutěžit za dorostence.
V tomto roce se Josef Brázdil zasadil o sestavení týmu dorostenců, tj. smíšeného týmu od 15
let věku. Dorostenci na sobě s velkou chutí a nasazením zapracovali a výsledky se dostavily.
Náš tým byl zařazen do Zlínské ligy dorostu . Na prvních závodech dorostu na Rackové jsme
dosáhli času 22,98 a na konci sezóny v Hřivínově Újezdu, kde se konalo finále Zlínské ligy
dorostu, jsme dosáhli času 16,07 sec, což svědčí o velikém zlepšení. Na těchto závodech
jsme vybojovali 2. Místo. Šlo o hodně, bojovalo se o 1. Místo ve Zlínské lize. Nakonec z toho
bylo celkově místo 2. Soutěž byla vyrovnaná, dokonce jsme měli stejný počet bodů jako
dorostenci z Hluku, nicméně o celkovém 1. místě rozhodlo počet vítězství ve Zlínské lize.
Pro další sezónu je laťka nasazena vysoko.
Sezóna 2012 našeho žactva i dorostu byla pro nás velice úspěšná.
Josef Gerža, trenér

