
Bývalého „šéfa“ uctili soutěží
Memoriálu Víta Blahy se v
Pohořelicích zúčastnila
družstva z celého kraje.

JARMILA KUNCOVÁ

Pohořelice – Na tři desítky
soutěžních týmů se sjely do
Pohořelic, kde se konal 1. roč-
níkMemoriálu Víta Blahy. Ten
zemřel ve věku nedožitých 45
let, a to 4. srpna 2016. „Byl to
někdejší starosta našeho sbo-
ru. V podstatě ten nejdůleži-
tější člověk v jeho novodobé
historii, kdy sbor začal naplno
fungovat v podobě, v jaké je
dnes. Mimo jiné se začali vy-
chovávatmladí lidé, co jsou
ochotni se této činnosti vě-
novat,“ říká starostu Sboru
dobrovolných hasičů Pohoře-
lice Aleš Maňásek.
Vít Blaha pozvedl hasiče v

obci na důležitou kulturně-
sportovní složku, byl i členem
svazu sběratelů historické
techniky. A právě za jeho zá-
sluhy semu rozhodli vzdát
hold zavedenímmemoriálu
věnovaném jeho osobnosti.
Jednalo se o soutěž v požár-
ním útoku. „S prvním roční-
kem jsme spokojeni, sjely se
na něj družstva napříč celým
Zlínským krajem. Nejvzdále-

nější účastníci byli ze Starého
Jičína, což je okres Nový Jičín,“
vyzdvihl Aleš Maňásek.
Pro příští rok plánují, že po-

dobumemoriálu změní, navíc
by seměl konat oproti letošku
ne na podzim, ale v létě. „Vít
Blaha se zajímal spíše o histo-
rickou techniku, takže
bychom rádi uspořádali něco
v tomto duchu. Alemyslím, že
náš první ročník se nám i tak

povedl,“ pousmál se starosta
SDH Pohořelice.
V kategorii muži se umístilo

na prvnímmístě družstvo z
Velkého Ořechova, druhé
místo patří Mladcové, třetí
Nedašovu. Kategorii ženy
ovládla Nedašova Lhota, na
druhémmístě se umístily že-
ny z domácích Pohořelic, na
třetím ty z Nětčic na Kromě-
řížsku. „Rád bych hlavně po-

děkoval SDHHalenkovice a
SDHOldřichovice. Pomohly
nám na soutěž dodat cisterny
s vodou, bez nich by to nešlo,“
dodal Aleš Maňásek. Name-
moriálu soutěžilo například
družstvo Sboru dobrovolných
hasičůMorkovice. „Akce to
byla úžasná. Všechno to od-
sýpalo, moc semi to líbilo, “
zhodnotila starostka SDH
Morkovice Kristina Krejčí.

V PLNÉMNASAZENÍ.Na snímku jemimo jiné SDH Brusné (vlevo). Do soutěže všichni dali, comohli. Snímky: Deník/Jarmila Kuncová

PŘÍPRAVA. SDH Bílovice na Slovácku se chystá na soutěž v požárním útoku. Ani zima děvčatům nevadila.


