Červen 2015
Letošní červen byl hodně nabitý, co se týče soutěží. První červnovou
sobotu naše starší žáky čekaly dokonce 3 soutěže. První z nich, konaná v Loukách
v rámci Zlínské ligy mladých hasičů, začínala v 9 hodin – zde jsme skončili 3.
s časem 14:52. Poté jsme jeli do Rychlova, kde se konala soutěž v rámci
Středomoravského poháru mládeže, tady jsme brali body za 2. místo díky času
13:44. Po dokončení našeho útoku jsme hned jeli zase zpátky na soutěž ZLMH ve
Lhotce. Zde jsme byli opět stříbrní s časem 13:72 (LP 12:74). Tím pro nás ale tento
víkend neskončil. Hned druhý den jsme jeli do Vítonic, kde jsme skončili zase na 2.
místě s časem 13:48 (LP 12:45). Ale bohužel se zde soutěžilo bez bodů po
problémech s přetlakovým ventilem.
Druhý víkend v sobotu nás čekalo vybojované krajské kolo hry PLAMEN a
dorostu v Uherském Brodě. Vyjíždělo se brzo ráno, konkrétně v 5:15 hod.
Po náročném dni jsme nakonec skončili na našem oblíbeném 2. místě s družstvy
dorostenců i dorostenek. Reprezentovali nás: Magdaléna Couralová, Kateřina
Brázdilová, Markéta Lajdová, Iveta Jurčáková, Nikol Baziková, Amálie Jurášková,
Lenka Dlabajová, Eliška Vítková, Patrik Doležal, Aleš Hanáček, Štěpán Sakin, Jan
Kaška, Jan Obadal, Jarek Schovajsa, Lukáš Žák a Martin Gerža.
V neděli 14.6.2015 čekala naše žáky a i dorost soutěž v sousedních
Tečovicích. Družstvo starších žáků skončilo bohužel až na 6. místě za čas 15:48 (LP
13:51). Odpoledne byla již zmiňovaná soutěž dorostu. Naše dorostenky nastoupili i
v kategorii ženy, předvedli útok s časem 22:57 (PP 21:80). V kategorii dorostenek jim
bohužel praskla hadice a to znamenalo neplatný pokus. Dorostenci dokončili útok
v čase 17:49 (PP 16:95) a to znamenalo bronzový stupínek.
Další víkend byl již klidnější – v sobotu 20.6.2015 jsme vyrazili se staršími
žáky na soutěž do Ludslavic, kde jsme předvedli náš ZATÍM nejlepší útok: 12:89 (LP
12:19), ale i tak to znamenalo zase 2. místo o necelé 3 desetiny sekundy. V neděli
jsme vyrazili na Valašsko, čekala nás soutěž v Loučce. Zde jsme předvedli také
vydařený útok, čas 12:93….ale našemu levému proudařovi stačilo na sestřelení terče
pouhých 11:92s, což byl prosím pěkně náš první terč, který byl sestřelen pod hranicí
12 sekund. Dlouho dobu jsme byli ve vedení, ale pak nás bohužel překonal Lukov o
3 desetiny sekundy, takže naše sběratelská edice druhých míst se rozšířila o jedno
další. A nesmím zapomenout na to, že jsme zde vyhráli cenu pro nejrychlejšího
proudaře, kterou získal Dominik Janík. Už nám klepe na dveře naše domácí soutěž,
takže doufám, že se nám podaří pokořit vysněnou hranici 12 sekund.
Poslední Červnový víkend byl asi půl na půl co se týče časů… Začali jsme
soutěží ve Štípě, kde jsme konečně vyhráli, a to časem 12:82 (LP 12:49), což byl o
pouhé 0,02s nejrychlejší čas, ale hlavně že jsme vyhráli…také jsme zde opět měli
nejrychlejšího proudaře, opět to byl náš levý proudař, Dominik Janík. Po útoku jsme
odjeli na soutěž do Přílep, kde se nám moc nedařilo, ale jelikož soutěž nebyla

v rámci ligy, tak i čas přes 19 sekund stačil na vítězství. Pak se konala soutěž v Nové
Dědině, kde jsme po problémech útok bohužel nedokončili….

A konečně, naše domácí soutěž, které celý den nepřálo počasí, a zrovna
když jsme šli na start my, starší žáci, tak začal největší slejvák… výsledný čas byl
13:90 (LP 13:21), jelikož byla „pozdě voda“, ale i tak to stačilo na naše neoblíbené
druhé místo. Po soutěži mladých hasičů pokračovala soutěž mužů/žen/dorostu, a
v kategorii mužů byl letos pokořen traťový rekord družstvem z Pravčic – a to časem
16:60. I my, hasiči ze Sazovic, jsme letos poskládali družstvo mužů, a to rovnou 2,
družstvo „A“ skončilo na 17. místě za čas 21,51; a družstvo „B“ skončilo na 19. místě
za čas 23,87. Družstvo žen dokončilo útok v čase 36,06, což bohužel znamenalo
předposlední místo, a stejné umístění bylo i u kategorie dorostenek, kde to byl
bohužel neplatný pokus. Čas dorostenců 21,43 stačil na 4. místo.

Červenec 2015
A je to tady, začaly prázdniny, a hned první víkend jsme s družstvy dorostu
vyrazili na soutěž do Vrbětic, kde naši dorostenci předvedli čas 17:20 (LP 16:27),
což bylo 1. místo, a náš PROZATIMNÍ nejrychlejší čas, u dorostenek se nepodařilo
prolomit smůlu, čas byl 37,50, což stačilo na spodní příčky. V neděli jsme vyrazili na
soutěž do Nevšové, kde se nám moc nedařilo – dorostenci měli čas 19:98 (LP 18:58)
což znamenalo 3. místo, a dorostenky skončili bohužel předposlední po problémech
na pravém proudu.

Druhý víkend jsme vyrazili opět na Valašsko, tentokrát na Horní Lhotu, kde se
našim holkám konečně podařilo prolomit smůlu, za ženy zaběhly čas 19,84 (LP
18:73) > zatím nejrychlejší čas, za dorostenky sice čas 21:02 (PP 19:98) ale i tak to
stačilo na 2. místo! Naši dorostenci skončili také na 2. místě za čas 17:78 (PP
17:65). Na druhý den jsme se vraceli opět na Valašsko, konkrétně do Velkého
Ořechova, zde se dorostenky umístily na spodních místech kvůli problémům na koši
(26:35) a dorostenci na místě 2. za čas 20:24.

18.7.2015 jsme se vydali na oblíbenou noční soutěž do Lhotky, kde naše
dorostenky skončily na pěkném 2. místě za čas 19,29 (LP 18:67), což je opět další
nejrychlejší čas. Dorostencům se bohužel vyvlékla špatně navázaná „B“ hadice,
takže útok nedokončili.
Josef Gerža, trenér

