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Ohlédnutí za domácími závody: 16. ročník v požárním útoku „O pohár OÚ Záryby“ a 1. ročník
Memoriálu Bohumila Cincibuse

V letošním roce jsme na místním fotbalovém hřišti pořádali již 16. ročník závodů v požárním
útoku a to v sobotu 1. 6. 2019. K pohárové soutěži navíc přibyl 1. ročník Memoriálu Bohouška
Cincibuse, kde se soutěžilo o putovní pohár v obou kategoriích. Ten si mohlo odvést družstvo
žen nebo mužů s nejlepším součtem časů z obou útoků.

Letos jsme přípravy vzali velmi zodpovědně a každý, kdo se pravidelně zúčastňuje schůzí SDH
mohl pomalu od začátku letošního roku na každé schůzi slyšet něco k domácím závodům. O to
víc nás potom zamrzelo, když k nám netradičně přijelo soutěžit tak málo sborů. Situace je ale
taková, že jezdí všeobecně méně družstev, než bývalo zvykem.

Z ostatních sborů k nám přijeli 3 mužská družstva a 2 družstva žen. My jsme na domácí závody
nasadili jedno družstvo mužů, posílených o nadějného sprintera s přesnou muškou – Milana
Šťastného a nechybělo ani družstvo žen, složené z pomalu již zasloužilých členek – alespoň
oproti ostatním ženským družstvům jsme byly, mírně řečeno, daleko za věkovým limitem.
Výsledkem našeho snažení byl úctyhodný výkon, který mužům zajistil bramborovou příčku a
ženy po 5ti leté pauze „vybojovaly“ bronz! Ano, z opačného pohledu jsme sice skončili všichni
poslední, ale ani to nám nezkazilo náladu a závody jsme si užili až do konce (a hlavně potom),
o čemž jste se nakonec mohli sami přesvědčit, pokud jste nás přišli podpořit.

Závody proběhly celkově v poklidu, počasí nám vyšlo (až moc), nikdo neutrpěl žádnou újmu ani
zranění a proto je myslím, lze hodnotit kladně. Po ukončení závodů jsme ještě předali dary
našim jubilantům a následně pořídili společné foto do kroniky.

Velké díky patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a pomáhali při přípravách, v
průběhu závodů i po nich. Letos jsme díky Michalovi Královi měli lépe zajištěnou tu stranu
hřiště, kde závodníci startují a to díky rozvedenému rozhlasu, který pro nás Michal
profesionálně připravil. Velké díky i Pavlu Brejchovi za poskytnutí potřebného materiálu! Z
rozhlasu se po celý průběh závodů ozýval perfektní komentář našeho časoměřiče a moderátora
– Jirky Kutílka, díky čemuž všichni věděli vše potřebné.
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Ale nejenom díky těmto třem mušketýrům vše dopadlo tak, jak mělo. Závody jsou výsledkem
usilovné práce všech členů, kteří zajišťovali vše potřebné, ať už jde o dovoz pohárů a terčů,
přípravu dráhy, doplňování vody, nebo o skvělou práci v roli rozhodčích, které se jako
každoročně ujala rodina Kutílkových a Záhorových doplněná mou krásnou kulatou sestřičkou se
schovaným „Emilem“ v bříšku, která vše podstivě zaznamenávala do výsledkových listin.
Nejenom nad nimi potom stála a střežila je naše dvorní zdravotnice Martina Kalinová, která
pomohla každému, kdo potřeboval – díky Martino!

V neposlední řadě děkujeme i Vám všem ostatním – TJ Záryby za propůjčené prostory
udržovaného hřiště, Dance s Milánkem a dalším, kteří nás napojili a nakrmili a všem
Zárybákům, kteří se na nás přišli podívat – vy všichni máte podíl na atmosféře, která na
závodech byla! Děkujeme a těšíme se za rok, kdy se na nás doufejme, přijdete podívat zase.

Ohni zmar.

Radka Blanárová, starostka SH ČMS - SDH Záryby
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