Výroční zpráva SDH Sazovice – žáci 2013
Před začátkem letošní sezony jsem byl nucen opět řešit doplnění našeho týmu
starších žáků, abychom mohli nejen trénovat, ale také soutěžit. Bylo třeba najít
minimálně dvě nové děti, které by chtěly reprezentovat starší žáky Sazovic. Dva
měsíce před sezonou k nám nastoupily nové členky sboru, Michala Blanařová,
Magda Couralová a Nikola Basiková. Těmito děvčaty byl závodní tým starších
žáků doplněn a mohli jsme naplno trénovat. Trénovalo se za každého počasí.
Když byl venku sníh, nacvičovala se základna ve zbrojnici a uskutečnili jsme
několik návštěv sportovního areálu Na koupališti, kde jsme trénovali fyzickou
zdatnost na spinningu.
Naše děcka se letos poprvé otestovala na okrskové soutěži v Machové
11.května 2013. Závod probíhal za vydatného deště a teplotě kolem deseti
stupňů a nezdařil se nám. O to více jsme zabrali v systematickém tréninku.
Další velká akce nás čekala 23. Května 2013 na náměstí míru ve Zlíně. Konala se
zde tzv. Bambiriáda, pod kterou měla záštitu starostka naší obce, paní Edita
Hrbáčková. SDH Sazovice paní starostka požádala o zorganízování malé soutěže
a zároveň o ukázky našich aktivit. Návštěvníci této akce si mohli vyzkoušet
spojování hadic nebo hod hadici na kuželky. Pro děti byly nachystány sladké
odměny a omalovánky z hasičskou tematikou. Společnými silami jsme rovněž
připravili výstavu našich úspěchů z předešlých sezón. K vidění byla získané
poháry a ocenění a hasičská videa. Vše bylo doplněno ukázkou historické i
současné hasičské techniky. Chod celého tohoto dne jsme zajistili pomoci
našich žáků a dorostenců, kterým touto cestou ještě jednou děkuji.
První ostrý závod nás čekal 25. Května 2013 ve Lhotě, kde byla současně
zahájena Zlínská liga mladých hasičů. Zde se nám nezdařil spoj savic. Ani po
dalším nevydařeném závodě v Rackové jsme nehodili flintu do žita, ale zaměřili
se na důkladnou přípravu na další závod. Dalším závodem v Kaňovicích jsme
časem 25:40 urvali dva body ve Zlínské lize a ve Vítonicích časem 14:94 1 bod
ve Středomoravském poháru mládeže.
Museli jsme se vypořádat nejen s psychickou zátěží na závodech, ale i s vysokou
nemocností nebo odchodem některých členů týmu.

Výsledkem této sezóny bylo pro nás perfektní 7. místo ve Zlínské lize mladých
hasičů a taktéž 7.místo ve Středomoravském poháru mládeže. Poděkování za
vytrvalost, bojovnost a týmového ducha patří všem členům našeho týmu!
Náš nelepší dosažený čas letošní sezony 13:36 v Loučce.
To byli naši nejmladší borci.
Nyní se budu věnovat našemu dorostu.
Naši dorostenci se tento rok úspěšně zúčastnili řady závodů Zlínské ligy. Dne
11.května 2013 se zúčastnili okrskové soutěže na Machové, v níž postoupili do
okresního kola. Tento postup pro ně znamenal nutnost natrénovat další
disciplíny, jako je např. 100m překážek. Pro naše kluky to byla výzva. K tomuto
účelu nám posloužil zapůjčený sklad od firmy MRB v Tečovicích, kde si
dorostenci za pomocí žáků vybudovali tréninkovou trať. Která jim vypomohla
k vynikajicím výsledkům a dobré reprezentaci jak okresním tak krajském kole
Po okresním kole, které naši dorostenci vyhráli, dále postoupili do krajského
kola, kde skončili 3. Výsledek naprosto skvělý. Taktéž jasně zvítězili ve Zlínské
lize dorostu, kde byli po celou dobu jasnými favority. Nejlepší dosažený čas
v letošní sezoně byl 16:45 ve Velkém Ořechově
Všem žákům a dorostencům vyjadřuji touto cestou poděkování za reprezentaci
našeho sboru a naší obce.
Touto cestou bych chtěl vyjádřit také velký dík našemu sponzorovi, firmě
Slomak,Mtrade,MRB
A jelikož se v poslední době náš sbor potýká s velkým nedostatkem finančních
prostředků na zabezpečení běžného provozu, rozhodl jsem se se na Vás, zde
přítomné, obrátit s žádostí o jakýkoliv sponzorský dar.
To je ode mne pro dnešek vše. Děkuji Vám za pozornost.
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