Cesta za titulem Zlínské ligy mladých hasičů 2015
Jak už asi hodně lidí ví, stali jsme se mistry Zlínské ligy mladých hasičů pro rok 2015. Byla to sezona
plná nervů a všeho jiného, takže Vám napíšu pěkně popořadě, jak to všechno bylo.
Trénovali jsme celou zimu jako každý rok v téměř stejné sestavě jako minulý rok, až na rozdělovač a
proud – stroj Iveta Kotlabová, koš Martin Gerža, spoj Daniela Oharková, PP Michaela Blanařová,
rozdělovač Magdaléna Couralová, LP Dominik Janík, béčka Veronika Hromasová..nikoho ani nenapadlo
že to skončí všechno takhle ..první soutěž po zimní přípravě jsme vyhráli, což nás určitě všechny
povzbudilo .. Poté jsme celou první půlku sezony válčili s konkurenty z Lukova, a to až do soutěže v
Sazovicích, kde Lukovu chyběl jeden člen, tudíž nebyli připuštěni ke startu. Takže jsme se usadili na
prvním místě s mírným náskokem a po prázdninové přestávce začala doslova válka o body.
V Mysločovicích to bylo pro nás 3. místo, pro Lukov 2., v Lukově to samé, zde patří obrovský respekt
našemu levému proudaři, který byl nucen zaběhnout strojníka (taktéž ve Zlíně) kterého nikdy nedělal, a
také obrovský dík Lence Krejčí, kterou jsme ráno budili, aby nám zaběhla LP. Poté přišla Machová a
obrovská komplikace - 4 členové týmu byli v Anglii na školním výletě, takže patří velký DÍK těm, co nás
zde zastupovali - brali jsme body za 3. místo a Lukov naneštěstí pro nás body za 1., tudíž stáhl dalších 5
bodů, a přebral nám vedení ZLMH o 3 body, úkol na finále ve Zlíně zněl jasně - musíme se umístit na
předních příčkách a mezi nás a Lukov se musí někdo „nacpat“. Na start jsme šli 9., příprava základny
byla docela v pohodě, do té doby, než sem zjistil, že startovní čára je na dlažebních kostkách, které
kloužou...trošku mi to podjelo, naštěstí jen minimálně. Když jsem se podíval na časomíru, jak šla voda, a
viděl jsem tam něco kolem 7-8 vteřin tak sem si řekl, že to snad vyjde. Na betonu voda přiletěla dopředu
rychle, výsledný čas 13:73, LP 12:87. Po útoku jsme zjistili, že starší žáci ze Štípy mají totožný čas jako
my, to znamenalo dělené druhé místo, tudíž stačilo, když Lukov zaběhne hůře než my. Ten šel na start
22. a když se připravovali na základnu, tak jsem se klepal jako ve třídě při zkoušení u tabule. Na týmu z
Lukova byla také vidět velká
nervozita. Když bylo odstartováno
a voda šla dopředu v 8. vteřině, už
jsem nám moc šancí nedával...
Hypnotizoval jsem časomíru a v
duchu si říkal: "Rychleji, rychleji!"
Když jsem viděl, jak časomíra
přeskočila náš čas a zastavila se
na hodnotě 13:95, tak jsme se
všichni začali radovat, jelikož jsme
konečně po 8 letech, kdy se SDH
Sazovice této ligy účastní, vyhráli!
Takže ještě jednou děkuji všem,
kteří se soutěží zúčastnili a jejichž
úsilí se promítlo do našeho
zaslouženého vítězství! Základní
sestava týmu je popsána v úvodu článku. Chtěl bych zde vyzdvihnout našeho levého proudaře, protože
byl vůbec první, kdo za SDH Sazovice sestříkl terč pod hodnotou 12 vteřin, a to rovnou dvakrát, ale
hlavně za to, že perfektně zvládl i práci strojníka, kdy musel něčekaně na několika soutěžích nahradit
jednu chybějící členku týmu. Chci poděkovat našim skvělým trenérům Josefu Geržovi a Josefu
Brázdilovi. A také těm, kteří nás reprezentovali na soutěži na Machové, byli to: Vojta Stoklásek z SDH
Mysločovice, Iveta Jurčáková, Lenka Krejčí a Amálie Jurášková z našich dorostenek. Také děkuji
kamarádům z ostatních sborů, kteří natáčeli naše útoky. 18. listopadu 2015 na valné hromadě SHD
Sazovice bude malá prezentace o naší cestě za titulem.

Vicemistři Středomoravského poháru 2015
Také letos, jako každý rok, jsme byli účastníky Středomoravského poháru mládeže. Pojďme si to projít.
Začátek nebyl tak růžový jako ve Zlínské lize, byl to závod v Záhlinicích, kde jsme skončili až na pátém
místě za čas 19:66, poté už se nám většinou dařilo dokončit útok kolem 13 vteřin. Druhý závod byl
v Rymicích, kde jsme předešlý ročník vyhráli, ale letos jsme dokončili požární útok za 13,86s, což
bohužel stačilo „jen“ na 2. místo. Další průběh soutěží ve zkratce: Racková – 13,13 (LP 12,02) a 3.
místo, Rychlov 13,44 a 2. místo, Vítonice 13,48 také druhé místo, zde ale bez bodů kvůli problémům s
přetlakovým ventilem, poté přišlo zaváhání v Tečovicích (čas 15,48s - ztráta bodů na téhle soutěži nás
ve finále stála vítězství…) Poté soutěž v Ludslavicích za ne moc příznivých povětrnostních podmínek,
přesto čas 12,89 a stříbrná pozice. Poté přišla na řadu Loučka, zde bylo 12,93 a Dominik si zde stříkl
svoji první 11 – 11,92 a získal sošku za
nejrychlejší proud, opět to všechno stačilo
na naše asi souzené druhé místo.
Následovala naše domácí soutěž, zde jsme
za silného lijáku dokončili útok za slabých
13,90 a to znamenalo opět druhé místo. Po
prázdninové pauze se nám začalo kazit
vše, co nám vycházelo doposud –
v Dřevohosticích
vyletěla
gumička
z rozdělovače, tudíž to znamenalo 14,03 a
bronzový stupínek, v Míškovicích to bylo
ještě o vteřinku pomalejší kvůli prostřiku na
pravém terči a to 15,02, zde to bylo
způsobené bohužel opravdu silným větrem,
ale i přesto zde Dominik opět předvedl
úžasný výkon a sestříkl „první vodou“ za 11,93! V sousedních Mysločovicích jsme dokončili požární útok
za 13,74 kvůli pomalé vodě. Poté přišla na řadu Machová, a jak jsem již zmiňoval, tak zde chyběli
někteří členové týmu kvůli školnímu výletu, takže zde to bylo za 16,51 a třetí místo.
Za tohle všechno jsme si vysloužili titul vicemistra Středomoravského poháru mládeže pro rok 2015
(se ztrátou 7 bodů na vedoucí tým).
Opět patří velký dík všem soutěžícím, trenérům a všem, co nás podpořili, zkrátka celému našemu týmu.

Návrat mladších žáků na scénu
Jak jistě všichni víte, dříve jsme měli vedle týmu
starších žáků, i tým mladších žáků. Poslední sezona,
kterou jsme absolvovali celou, i s mladšími žáky, byla
sezona 2012. Letos se nám za pomoci sousedního
sboru SDH Hostišová podařilo složit tým mladších
žáků, kdy jeho 4 členové byli ze Sazovic a 3
z Hostišové. Našim nejmladším závodníkům jsme
umožnili nasbírat nové zkušenosti na čtyřech
soutěžích, kterých se zúčastnili. Za mladší žáky
v sezóně 2015 trénovali Natálka, Ivana a Vojtěch
Štromovi, Filip Judas a také Kubík Gerža. Kubík
Gerža si vyzkoušel svůj první závod na domácí půdě.

Sezona dorostu 2015
Vicemistři Zlínského kraje hry Plamen
Ani naši dorostenci s dorostenkami nezaháleli, v rámci zimní přípravy jsme jezdili do sousedních Tečovic
trénovat do haly běh na 100m s překážkami. Tento trénink jsme poté zužitkovali poprvé v Otrokovicích
dne 17. 5. 2015 při okresním kole hry Plamen, kde oba týmy zvítězily. Zde nás reprezentovali: Lenka
Dlabajová, Amálie Jurášková, Nikol Baziková, Magdaléna Couralová, Lenka Krejčí, Iveta Jurčáková,
Markéta Lajdová, Štěpán Sakin, Jarek Schovajsa, Marek Brázdil, Aleš Hanáček, Jan Obadal a Martin
Gerža. Měli jsme zde i umístění mezi jednotlivci – Magdaléna Couralová vyhrála s časem 21,27 a Jarek
Schovajsa se umístil na 3. místě s časem 20,59 a poté dne 13. 6. 2015 na krajském kole hry Plamen
v Uh. Brodě, kde oba týmy skončili na druhém místě, tady nás reprezentovali: 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.
Teď pojďme k sezoně, která se skládala ze dvanácti závodů ZLPS. První z nich byl na Rackové, a to
poslední květnový den, a tím to všechno začalo.
Dorostenci cvičili s touto sestavou:
LP Aleš Hanáček, PP Patrik Doležal, rozdělovač Marek Brázdil, béčka Jan Kaška, stroj Jan Obadal, spoj
savic Štěpán Sakin a koš Martin Gerža, ke konci sezony nás přišel podpořit i Filip Hromas. Na Rackové
jsme skončili na 3. místě s časem 17,97.
Dorostenky, které na většině závodů startovaly i jako ženy, měly sestavu následující:
LP Magdaléna Couralová, PP Lenka Krejčí, rozdělovač Markéta Lajdová, béčka Iveta Jurčáková, stroj
Nikol Baziková/Iveta Kotlabová, spoj savic Amálie Jurášková a koš Lenka Dlabajová. Na Rackové
dorostenky dokončily PÚ za 21,38; v kategorii ženy to bylo za 20,37 a nalevo dokonce za 18,49.
Následovalo několik dalších soutěží, jedno z nich byla naše domácí, tady se nedařilo nikomu, když byl
odstartován útok dorostenek,
vypověděla mašina a zjistilo se,
že
vyletěla
hadička
z karburátoru. Naštěstí jsme
měli díky domácí soutěži
prostředky na rychlou opravu.
V kategorii žen došlo k prostřiku
a znamenalo to čas kolem 36
vteřin. Dorostenci dokončili PÚ
v čase 21,43 kvůli pomalé vodě.
Ve Vrběticích se holek ještě
držela smůla, takže oba útoky
dokončily za hranicí 35 vteřin, u
kluků to bylo podstatně lepší,
měli
čas
17:20,
což
i
s prostřikem stačilo na první
místo. V Horní Lhotě, kde se holkám dařilo, zaběhly si zde jejich nejrychlejší ligový čas za ženy, a to
19,84, za dorostenky to bylo slabší, konkrétně 21,02 a znamenalo to 2. místo na bedně. Dorostenci
zaběhli čas 17,78 - druhé místo. Během prázdninové pauzy jsme si odskočili na noční soutěž do Lhotky,
kde si naše dorostenky zaběhly nejrychlejší čas za sezonu – 19,29! Dorostencům se bohužel vyvleklo

béčko od rozdělovače, tudíž
byl útok neplatný. Poté jsme
se
zúčastnili
soutěže
v Bratřejově, kde si naši
dorostenci zaběhli nejrychlejší
čas za sezónou, a to 16,63
sekund. To bylo naše druhé
první místo za tuhle sezonu.
Dorostenky si zde také
zaběhly jejich nejrychlejší
ligový čas a to 19,78, což
stačilo na bronzovou příčku.
Předposlední závodní víkend
se konala ZLPS ve Lhotě u
Malenovic, dorostenci zde
brali body za druhé místo díky
času 17,06. Poté nás čekal závodní víkend téměř u hranic se Slovenskem. V sobotu to byla Nedašova
Lhota, kde dorostenky skončily 4. za čas 20,34 a dorostenci 3. za čas 17,76. V neděli to byl Nedašov,
tady se klukům nedařilo, ale dorostenky skončily 3. za čas 19,94 . Končilo se jako každý rok ve
Hřivínově Újezdu. Zde holky byly 3. za čas 20,52 a kluci na nepopulární bramborové příčce. Kluci
skončili v celkovém bodování ZLPS na 3. místě a holky skončily někde v polovině tabulky, což není
vůbec špatné, pokud vezmeme v potaz, že je to jejich první sezona, kterou absolvovali kompletní.
Závěrem bych ještě jednou všem poděkoval za tuto sezonu, jelikož tahle sezona byla opravdu hodně
úspěšná, co se týče umístění, starší žáci se stali mistry Zlínské ligy mladých hasičů pro rok 2015 a
vicemistry Středomoravského poháru mládeže, družstva dorostu a dorostenek se stala vicemistry
Zlínského kraje hry Plamen pro rok 2015. Rád bych také poděkoval našim trenérům, kteří se o nás celou
sezonu starali, jmenovitě Josefu Brázdilovi a Josefu Geržovi, také bych chtěl poděkovat Luďku Judasovi,
který nás vozil na soutěže a obětavě nám pomáhal. Také musím poděkovat našim sponzorům: Hlavní
sponzor je samozřejmě firma MRB Sazovice, dále firma M-trade, Slomak, Zemet, HSP FOOD, Veolia –
Moravská vodárenská, Toma odpady s.r.o., JM-systém s.r.o., Obec Sazovice a MG-Servis, Astuta s.r.o.
Ještě jednou všem velký DÍK.

Za SHD Sazovice zpracoval Martin Gerža, reprezentant žactva a dorostu

