Výroční zpráva mladých hasičů SDH Sazovice za rok 2014
Valná hromada 15.11.2014
1. Starší žáci
Prvním úkolem letošní sezóny bylo zajistit opravu žákovského stroje. Bylo zakoupeno nové
čerpadlo, které nám nabídl p. Mrkvan, který nám už léta zajišťuje servis hasičské techniky.
Naši žáci po celou zimu pilně trénovali v hasičské zbrojnici, a to jednak spoje a také uzly a
veškerou zdravovědu, což bylo nutné k účasti na branném závodě.
Branný závod se konal 30. března 2014 ve Štípě pod názvem Štípský beránek. Naši borci
skončili 5.
Začátkem května se oteplilo, a tak jsme mohli začít trénovat na naší trati útoky. První soutěž
byla „Okrsková“, konala se 9. Května 2014 a skončili jsme na ní na2. místě s vynikajícím
časem 13:06. Tento úspěch nás nastartoval, chtěli jsme zvítězit.
22. května 2014 jsme, stejně tak, jako loni, prezentovali hasičský sport na Bambiriadě, která
se konala na náměstí Míru ve Zlíně. Patřili jsme již druhý rok ke spoluorganizátorům této
akce, která je zaměřena na prezentaci všech volnočasových aktivit pro děti a mládež. Mnoho
času tudíž zabraly organizační záležitosti, stavění stanů na náměstí, spravování zázemí. Na
potřebných pracích se podílely děti z našeho týmu. Letos jsme zde uspořádali pro
návštěvníky akce také mini soutěž v požárním útoku. Během celého dne si všichni zájemci
mohli vyzkoušet spojováni hadic, prohlédnout naši techniku a získané poháry ze soutěží. Za
zmínku stojí také výborně organizačně zvládnutý program pro děti z místní mateřské a
základní školy na konci školního roku. Program začal cvičným poplachem a jízdou naší avií do
hasičské zbrojnice. S organizací mně pomohli především Roman Štrom, Tomáš Omyla, Josef
Brázdil a z žáků a dorostenců to byli Martin Gerža a Filip Hromas.
24. května 2014 nás čekal ostrý start na závodech ve Lhotě u Zlína v rámci ZLMH a StmPM a
poté začal pravidelný kolotoč soutěží.
SDH Sazovice hostilo závodní týmy hasičů z okrsku na soutěži 29.června 2014.
Naši žáci zde zabodovali výkonem s časem 13:53, což znamenalo 2. místo. Po naší soutěži
jsme načerpali potřebné síly během kratší prázdninové přestávky. I když se několik málo
týdnů závody nekonaly, my jsme pilně trénovali.
Prázdninovou pauzu ukončily závody 23. srpna ve Štípě. Poslední závod se uskutečnil na
Machové 6. září, kde bylo ukončení Středomoravského poháru mládeže. Celkově jsme
skončili na krásném 3.místě.
Ukončení Zlínské ligy mládeže se konalo již tradičně na zlínském náměstí Míru 7. září 2014.
Zde skončili žáci SDH Sazovice na 3.místě. A celkově ve Zlínské lize končili na krásném
2.místě, což znamenalo postup na závod O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje,
které se konaly v Bojkovicích. Zde přijela nejlepší družstva z celého kraje, konkurence byla
mimořádná. Kde jsme skončili na 9místě.
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Náš nejlepší čas dosažený v letošní sezoně je 12:43 ve Lhotce.
Rád bych vyzdvihl výrazné zlepšení oproti minulé sezóně.
Všem našim žákům děkuji za vzornou reprezentaci našeho sboru a obce.
Jmenovitě:
Strojník: Iveta Kotlabová
Spoj savic: Daniela Oharková
Koš: Martin Gerža
Pravý proud: Michalea Blanařová
Levý proud: Magdaléna Couralová
Rozdělovač: Tereza Škopová
Béčka: Veronika Hromasová
Bečka ,proud,koš: Nikol Baziková

2. DOROSTENCI
Naši dorostenci trénovali v zimní přípravě jak ve zbrojnici a také na hale v Tečovicích, kterou
nám zapůjčila k využití firma MRB Sazovice.
Na prvním závodě dorostu 8. května 2014, na okrskové soutěži v Rackové, naši dorostenci
vyhráli, takže postoupili do okresního kola v Otrokovicích. Okresní kolo proběhlo 18. května
2014. V požárním útoku na 3B ZVÍTĚZILI časem 19:30. Tím si zajistili postup do krajského
kola.
Dorostenci se také na okresním kole účastnili běhu na 100m s překážkami s těmito výsledky:
Filip Hromas: 2. místo
Patrik Doležal: 3. místo
Aleš Hanáček: 4. místo
Josef Benek: 16. místo
Štěpán Sakin: 17. místo
14.6. na krajské soutěži v Kroměříži předvedli útok na 2B na nástřikové terče s časem 41,16s,
štafetu 4x100m s časem 70:93s, běh na 100m s překážkami s časem 99:11s, celkově naši
dorostenci skončili v kraji na 4. místě.
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Dorostenci zahájili již 25.5. v Rackové závody Zlínske ligy. Většinu závodů v této sezóně
vyhráli. Jejich výkony byly stabilně perfektní a znamenaly nakonec těsné 2. místo Zlínske ligy.
Nejlepší čas sezony byl 16:28 v Nedašově Lhotě.
SESTAVA TÝMU:
Koš: Filip Hromas
Spoj savic: Štěpán Sakin,Josef Benek
Pravý proud: Lukáš Žák
Levý proud: Aleš Hanáček
Rozdělovač: Marek Brázdil
Stroj: Patrik Doležel
Béčka: Honza Kaška

3. Dorostenky
V letošním roce jsme poskládali nový tým dorostenek, které se předvedli na prvním ostrém
startu na domácí půdě, kde to tak úplně nevyšlo a skončily na 5.místě. Ve Lhotě u Zlína to
bylo N ale ve Vrběticích již zabodovali a 3.misto byla odměna za tvrdý trénink. Dorostenky
ukončily sezonu famosním výkonem v Hřivínově Újezdě s časem 19:76 a drtivě porazily
všechny ostatní týmy. Letošní rok pro ně znamenal podtrženo, sečteno 6.místo
SESTAVA TÝMU:
Stroj: Nikol Baziková
Levý proud: Magdaléna Couralová
Pravý proud: Adéla Bartiková
Rozdělovač: Markéta Lajdová
Béčka: Iveta Jurčáková
Spoj savic: Amalie Jurášková
Koš: Lenka Dlabajová

Muži: Skončili ve Zlínské lize na 19.místě kdy je zčásti reprezentovali naši dorostenci.
Ženy: Naše ženy reprezentovaly dorostenky a celkové v rámci Zlínské ligy na 11.místě.
Také bych Vás chtěl informovat, že začátkem měsíce září 2014 jsem zpracoval podklady
k žádosti o dotaci na hasičské vybavení pro dorostenky a na doplnění vybavení pro
zásahovou jednotku. Žádost byla podána a dosud o ní nebylo rozhodnuto.
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Na základě vypracovaného přesného rozpočtu výdajů na hasičskou sezónu jsme získali
významný příspěvek od firmy MRB Sazovice, která se tímto významně podílí na výdajích
v souvislosti se závody žáků a dorostu.
Kromě našeho nejdůležitějšího sponzora, kterým je firma MRB, děkuji také firmě HSP food,
výroba uzenin, firmě Slomak, Zemet, Moravská Vodárenská, M-trade a samozřejmě Obci
Sazovice.
V této sezóně jsme museli zvládnout náročnou situaci v souvislostí s dlouhodobou
hospitalizací našeho bratra a spolutrenéra Josefa Brázdila.
Děkuji Veronice Kulendové, která po dobu nemoci trenéra Josefa Brázdila zastoupila zčásti
tuto pozici a zajistila dorostencům jak trénink, tak i dozor na soutěžích, dále děkuji Liborovi
Kučerovi, který nám obětavě pomáhal při opravách, a to jak sportovních mašin, tak našeho
zásahového vozidla a taktéž nám dělal řidiče. Dále děkuji Luďkovi Judasovi, který nás vozil po
závodech po dobu nemoci Josefa Brázdila a také Bohuši Botkovi a Laďovi Markovi. Zároveň
bych rád poděkoval paní starostce Editě Hrbáčkové a paní účetní Mileně Brázdilové za
pomoc při zajišťování různorodých administrativních a organizačních záležitostí pro náš sbor.
Chtěl bych ještě zdůraznit, že celkově nám letošní sezona vynesla podílové umístění a
zúčastnili jsme se celkem 48 závodů. Všem našim reprezentantům patří velký dík za vzornou
reprezentaci SDH Sazovice.

Sazovice 15. listopadu 2014
Zpracoval: Josef Gerža
trenér
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