Dámy a pánové, Vážení bratři a sestry Hasiči,
jak mnozí z Vás již ví, letos náš okres Blansko po 10-ti letech pořádal Krajské kolo hry Plamene
a po prvé i Krajské kolo soutěže Dorostu. Navíc jsme byli historicky první okres, který tyto dva závody
dělal společně v jeden víkend. Doposud byly vždy závody odděleny a každý pořádal jiný okres v jiný
termín.
Pro mnohé z nás to byla výzva uspořádat Krajské závody v jednom víkendu. Čekalo na nás
spoustu organizování, jednání, zařizování a plánování. A teprve během tohoto jsem si uvědomili, do čeho
jsem se pustili. Proseděli jsme velmi mnoho času u jednání, více času strávili cestováním a nejvíc
chozením, ať už při organizaci, přípravách nebo samotných závodech. Cesta to byla dlouhá a v některých
případech dost frustrující, zvláště, když došlo na jednání s úřady ohledně různých povolení. Bez ohledu
na všechny nesnáze jsme došli ke zdárnému cíli, soutěže slavnostně zahájili, dohlíželi jsem na jejich
průběh, starali se o veškeré zázemí, odpovídající technické podmínky a pohodlí závodníků, rozhodčích,
technických pracovníků i přihlížejících diváků.
V průběhu závodů se občas vyskytly drobné komplikace, ale s podporou všech zúčastněných
jsme vše vyřešili ke zdárnému ukončení a slavnostnímu ocenění těch nejlepších. Z pořádání takovýchto
závodů jsme si odnesli spoustu poznatků a zkušeností. Jednou z těch nejdůležitějších je, že bez pomoci
všech, kteří ve svém volné čase pomohli by žádné závody uspořádat nešli.
Chtěl bych proto touto cestou jmenovitě poděkovat slečně Tereze Tesařové z SDH Rájec, za
veškerou činnost a čas který obětovala uspořádání závodů. Dále členům Odborné rady mládeže a
Výkonného výboru, kteří se aktivně zapojili ke zdárnému průběhu závodů.
A protože zásluhu mají i mnozí z Vás, ať už zúčastněním se jako členové technické čety, či
materiální výpomocí, rozhodli jsme se předat Vám malé ocenění jako vyjádření vděčnosti za Vaši
obětavou práci.
Poděkování Vám budou předávat zástupci starších žáků z Bořitova, kteří letošní krajské kolo
vyhrály a již po druhé v řadě náš okres reprezentovali na Mistrovství České Republiky ve hře PLAMEN.
Prosím, proto zástupce sborů, aby si přišli poděkování převzít.
SDH Bořitov
SDH Brťov – Jeneč
SDH Bukovina
SDH Černá Hora
SDH Horní Poříčí
SDH Letovice
SDH Lysice
SDH Malá Lhota
SDH Marianín
SDH Meziříčko
SDH Obůrka
SDH Okrouhlá
SDH Ostrov u Macochy
SDH Ráječko
SDH Senetářov
SDH Šošůvka
SDH Těchov
SDH Žernovník
Ještě jednou všem mnohokrát díky a budeme se těšit na další společné akce v roce následujícím
tak i v dalších letech.
Děkuji za pozornost.

