Sezóna žactva 2012 v SDH Sazovice jde do finiše! Držte nám pěsti!
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. Děvčata, díky Vám.
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.
Průběžné umístění starších žáků našeho SDH ve Zlínské lize je na 3. místě se 61
body. Ve Středomoravském poháru mládeže si momentálně držíme úžasné 1. místo s 80
body a náskokem 5 bodů před nyní 2. Rymicemi. Aktuální výsledky můžete sledovat
nawww.oshzlin.cz nebo www.stmpm.cz.
Sezóna pokračuje nyní 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 bude zakončena závodem 9.9.2012 ve Zlíně na náměstí Míru. Na
všechny naše závody a zvláště na závod ve Zlíně bych chtěl tímto všechny srdečně pozvat,
bude se na co dívat! Přijďte povzbudit svoje děti a nejmladší členy našeho sboru, kteří
vzorně reprezentují naši obec! Informace o časovém harmonogramu rád podám na svém
telefonním čísle 605 271 168.
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 a z každých závodů si dovezl pohár
za 1. -3. místo!!! V průběžném pořadí se nacházejí na krásném 2. místě se 60 body.
Chci nyní ještě zmínit nábor nových členů do našeho sboru, který se koná průběžně.
Zveme všechny děti od 5 do 18 let. Přijďte se podívat, jak trénujeme každé úterý od 16 hodin
na závodní dráze na Zahrázovém v Sazovicích. Tento sport není jen o hasičském útoku.
Může být pro Vás také zábavou, užitečně stráveným volným časem, motivací, radostí,
můžete žít spolu s námi týmovým duchem….prostě „hasič“ se může stát i Vaší srdcovou
záležitostí. I proto Vás zveme mezi nás.
Josef Gerža, trenér

