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1896 – 2006

110 let
Sboru dobrovolných hasičů

Dětmarovice
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Slov o úv ode m

Není možné ani účelné vyjmenovávat ty dlouhé a nepřeberné řady
obyčejných skromných a poctivých lidí, kteří se ujali ušlechtilé myšlenky a
Dobrovolný hasičský sbor v Dětmarovicích založili. Další generace pak
v něm neúnavně pracovaly a pracují tu dlouhou řadu let až do dnešních dnů.
Za vznik této skromné publikace děkuji Obecnímu úřadu Dětmarovice,
kronikářce obce paní Dagmar Šnapkové a členům výboru Sboru dobrovolných
hasičů.
Jiří Gruščík
starosta SDH
.
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Začátky hasičskéh o sb oru D ětmar ovice
Zdejší hasičský sbor byl založen
a zaregistrován 5. září 1896. Při
založení čítal 35 činných členů. První
valná hromada se konala 9. srpna
1897, při ni byli zvoleni první sboroví
funkcionáři: Ferdinand Antončík,
Josef Antončík, Štěpán Rosman, Jan
Jaňurek, Dominik Zaremba, Josef
Franek a Pavel Barteček.


Detailní pohled
na zakládající členy.
V popředí první zleva
Ferdinand Antončík,
uprostřed Josef Antončík.
Ve svých začátcích se sbor zúčastnil těchto smutných událostí: 4. srpna 1901
velkého požáru v naší obci, při němž uhořela 1 žena, 23. května 1901 velkého požáru
v Koukolné, kde vyhořely 2 velké statky, 22. srpna 1902 požáru dvora na panství
polskolutyňském, 23. července 1911 velkého požáru v Golkowicích v Polsku, 9. září
1916 požáru 2 selských statků v Koukolné.
Naši hasiči se již tehdy zúčastňovali veřejných akcí v širokém okolí. Často byli
přítomni při zakládání hasičských sborů v okolních obcích, 25. června 1923 byli přítomni
při uvítání presidenta Masaryka v Moravské Ostravě.
Říká se, že za první republiky žil v naší obci občan, který nacházel vlastní ukojení
při požáru. Proto každým rokem o muzice nebo pouti zapálil statek nebo obytný dům.
Takto přišlo nazmar 9 statků, větší počet obytných domů a 2 lidské životy.
V době první republiky byla vedena hasičská kronika. O jejím konci však panují
dohady. Dle dochovaných zápisů ze schůzí byla ve třicátých letech odevzdána jistému
občanovi, dle jiných se kronikář z obce vystěhoval a zemřel. Ať tak či tak, není možné
kroniku získat zpět.
V zápise z členské schůze dne 11. července 1937 se hovoří o tom, že
v Dětmarovicích na Olmovci chtěli založit nový sbor anebo alespoň odbočku stávajícího.
Tehdy to bylo členy odmítnuto, ale nakonec dne 25.6.1938 byl sbor Dětmarovice –
Olmovec zaregistrován. Tento sbor však měl pravděpodobně velice krátkou existenci.

 První znaky hasičů.



Ani jeden však není úplný.
Na levém znaku schází
uprostřed nahoře sekyra,
na pravém znaku, který byl
pořízen z dochované helmy,
schází uprostřed státní znak.
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1896 – rok založení


Na dochované dobové fotografii z roku 1896 je 33 ze 35 zakládajících členů
Dobrovolného hasičského sboru v Dětmarovicích.
V popředí zleva leží :
Josef Zastavka, Jan Barteček,
Josef Zaremba, Josef Zaremba.
V první řadě zleva sedí:
Anton Tkoč, František Gabzdyl, Štěpán Rosman,
Ferdinand Antončík, Josef Antončík,
Pavel Barteček, Josef Kijonka a Josef Močidlan.
Ve druhé řadě zleva stojí:
Vavřin Rusek, Jan Jaňurek, Josef Pastrňak,
Josef Čempel, Felix Sebera, Jan Lankoč, Josef Rusek,
Jan Chroboček, Vilém Videnka a Dominik Zaremba.
Ve třetí řadě zleva stojí:
Rudolf Tomica, Anton Vilk, Emil Benda,
Josef Kropjok, Viktor Stáňa, Anton Jurčík,
Čeněk Jurčík, Jan Blaník, Karel Stoklasa,
Josef Krůl a Emil Damec.



Historické kroje dobrovolných hasičů.
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1926 – třicet let od založení


Výbor v jubilejním roce 1926. Uprostřed ve světlém obleku sedí Josef Antončík.


Členové Dobrovolného hasičského sboru na skupinové fotografii v roce 1926.
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Třicátá léta
V neděli 14.6.1931 se konaly oslavy 35 let trvání sboru. V 5 hodin ráno byl budíček
„přes střelbu“. V 8 hodin se uskutečnil sraz ve svátečním obleku a v plné výzbroji u bratra
Františka Uhra, odkud vyšel o ½ 9 průvod do kostela. Zúčastnili se ho jak členové činní,
tak členové podporující.
Ve 3 hodiny odpoledne měli hasiči sraz v hostinci u Stoklasy v Koukolné, odtud
směřoval průvod do Dělnického domu. Tam byly oslavy ukončeny taneční zábavou.
Podporujícím členům
bylo zakoupeno 150
ks odznaků a ty pak
byly před slavností
prodávány po koruně.
Pro obecenstvo byla
udělána kvítka, která
byla prodávána rovněž po jedné koruně
za kus. Zemřelým
bratrům byl zhotoven
věnec, který zanesl
výbor na hřbitov
v sobotu, v předvečer
slavnosti.
Hasiči před svou zbrojnicí v roce 1932.



Tablo Hasičské župy orlovské, na kterém jsou také dva zástupci z Dětmarovic. 
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Třicátá léta
V Hasičské župě orlovské J. Šmuka
zastupovali náš hasičský sbor
Alois Antončík ve výboru (vlevo) a
Antonín Benda jako člen župy (vpravo).





Ukázka zápisu
ze schůze z roku 1935.
Razítko
používané v té době.



V roce 1936 oslavili hasiči 40. výročí svého založení.
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Období 2. s vět ov é války
Období Druhé světové války bylo pro hasiče, stejně jako pro všechny další
organizace i občany, velmi složité. V roce 1938 „museli poslouchat“ Poláky a pak od roku
1939 Němce.
Nejdříve polské úřady nařídily zrušení českých a německých hasičských sborů a
konfiskaci jejich majetku. Od 10. října 1938 byly zápisy ze schůzí našeho sboru psány
polsky. Jedno hasičské auto i s nářadím bylo odvezeno do Polska.
Dne 6. října 1939 se konala za účasti 12 členů tzv. poradní schůze výboru, která byla
pouze pro zvané a kde byl jmenován výbor, jež sestavil komisař zdejšího obecního úřadu.
Poslední zápis v „Knize protokolní“ je ze dne 6. ledna 1940. Zde už jsou pouze
podepsáni přítomní. Další listy v této knize jsou vytrženy.


Hasiči pochodují
v uniformách
před dřevěnkou
Jana Sýkory.
Na snímku
vpravo nahoře
je budova
obecního úřadu.



Hasiči nastoupeni před budovou pošty.

Bratři Vilém (vlevo) a
Josef Kubátkovi (vpravo)
v hasičských uniformách
v roce 1942.
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Povále čné období
HASIČSKÝ SLIB
Slibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a
přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život
ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.
Slibujeme, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech
zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení,
hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.
Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh
druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se
brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.
Tak slibujeme


Skica na postavení
hasičského domu
z roku 1948.
Členská průkazka
Dominika Oršulíka
z poválečného období.


Razítka dokládající měnící se názvy organizace.
Vlevo z roku1951,
vpravo ze začátku roku 1953, uprostřed z října 1953.

Mládež jde v průvodu na sokolské hřiště,
vlevo v pozadí hasičská zbrojnice.
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Šedesátá léta


Medaile Přebor jednotlivce, 1. cena, rok 1962.

V roce 1966 se konaly na sokolském hřišti oslavy 70. výročí
založení hasičů. Ti zde obdrželi obraz, který věnovala závodní
organizace ČSPO ČSD Ostrava. U této příležitosti věnovala
požárníkům rada Místního národního výboru pamětní list za
úspěšnou práci. V rámci oslav se
uskutečnila také soutěž
požárních družstev.


Na fotografii
je uprostřed s obrazem
Boleslav Blaník, jednatel
Československého svazu
požární ochrany
v Dětmarovicích
a první zprava
je Leo Tomica, velitel.

Pamětní list
nakreslil Teofil Šotek,
obecní kronikář.
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Šedesátá léta
Na skupinové
fotografii stojí
druhý zleva
Albín
Chroboček,
čtvrtý zleva
František
Tataruch,
v popředí
pátý zleva
Karel
Gruščík st.,
za ním
Václav
Hanusek.
Druhý zprava
stojí Bohuslav
Hanusek st.

Hasiči jedou na staré ruční stříkačce. Foto bylo pořízeno v roce 1968 v Závadě na
oslavách 60. výročí založení tamějšího sboru, což dokládá nápis "60 let jsme staří".
Na zádi první zleva Josef Celecký, vedle něj jsou Karel Gruščík se synem Zdeňkem,
s rohem v ruce František Tataruch, vlevo od něj Emil Šeliga, druhý zprava Jiří Gruščík,
současný starosta sboru, úplně vpravo kočí František Lorek.
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Sedmdesátá léta

V roce 1971 se konaly velkolepé oslavy třičtvrtě
století trvání sboru. Oslavy vyvrcholily 30. května.
Při této příležitosti bylo zhotoveno tablo a dochovaly
se také fotografie.
Na druhé straně z oslav 80. výročí založení
sboru z roku 1976 se nedochovala žádná fotografie,
pouze u této příležitosti vydaná medaile.

 Průvod účastníků oslav 30. května 1971.
 Společná fotografie v roce 1971.

V roce 1976
byla vydána tato
pamětní medaile,
dokládající,
že sbor má 80 let.
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Osmdesátá léta


Razítko užívané
v osmdesátých letech.
Skupinová fotografie
z osmdesátých let.

V roce 1986 si hasiči připomenuli 90 let svého trvání. Bohužel, dokumentů z té
doby se dochovalo velice málo.
V jubilejním roce 1986 pracovali ve výboru:
Emil Blaník - předseda, Karel Gruščík st. - velitel, Rudolf Jureczek - jednatel, Ladislav
Velšar - hospodář, Oldřich Hanusek, Bedřich Šotek, Jiřina Madejová, Václav Hanusek,
Jiří Gruščík, Teofil Lincer, Marie Kobialková, Edita Švajná, Miloslava Hanusková,
Alena Blaníková, Emilie Gruščíková, Eva Hanusková, Josef Krůček, František Kobialek,
Jiří Semmler, Dominik Mazurek, Leonard Kaleta, Irena Velšarová a Jan Vronka.


U příležitosti
90. výročí
byla vydána tato
skromná brožurka,
kterou zpracoval
pan Rudolf Jureczek.

Členové obdrželi
od SPO tento
pamětní list.



V osmdesátých letech
se hasiči
pravidelně zúčastňovali
branného závodu
s názvem „Memoriál
Jaroslava Zaremby“,
který pravidelně několik
let pořádal
občanský výbor
č. 1 na Zálesí.
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1996 – 100. výr očí založ ení

Na tablu dole jsou:
v horní řadě Bohuslav Hanusek, Rostislav Vajda - velitel sboru,
Ing. Adolf Neuwert - starosta obce, Jiří Gruščík - starosta sboru a Rudolf Jureczek,
v levém sloupci Václav Hanusek, Eva Hanusková, Ladislav Velšar - hospodář
a Karel Gruščík ml.,
v pravém sloupci Oldřich Hanusek, Rudolf Procházka, Bedřich Šotek a Emil Blaník.
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1996 – 100. výr očí založ ení
Od pátku 13. do neděle 15. 9. 1996 probíhaly v Dětmarovicích
oslavy 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.
V pátek se konala v Dělnickém domě taneční zábava. V sobotu
i v neděli dopoledne jezdili hasiči po obci na ruční koňské stříkačce
z roku 1926. Doprovázel je jejich dopravní automobil, který vozil
dechovou kapelu po obci - ranní budíček. Odpoledne byl před
Dělnickým domem koncert dechové kapely a do prostoru hřiště
seskočili výsadkáři se státní vlajkou. Poté se konalo velké námětové
cvičení za účasti všech dobrovolných sborů oblasti Orlová - Karviná s ukázkou nejnovější
požární techniky hasičského záchranného sboru.
V neděli vyšel od hasičské zbrojnice průvod s hudbou směrem k Dělnickému domu,
k pomníku obětí 2. světové války byly položeny kytice. V Dělnickém domě se konala
slavnostní schůze, kde byla sboru předána medaile „Za mimořádné zásluhy“ od Sdružení
hasičů ČMaS - výkonného výboru Praha a
obec udělila pamětní list. SDH odměňoval
své zasloužilé členy pamětními listy,
plaketami a pamětními medailemi. Po
oficiální části se konal slavnostní oběd.
Další část programu se konala na hřišti TJ
Sokol, kde proběhla soutěž „O putovní
pohár starosty obce“ za účasti družstev z
okresů Karviná, Frýdek-Místek, dvou
družstev ze sousedního Polska a družstva
starých pánů. Celkem soutěžilo 19
družstev. Po ukončení soutěže byla
uspořádána lidová veselice.
Po všechny tyto dny se konaly v hasičské zbrojnici dny otevřených dveří spojené s
výstavkou starých i současných dokumentů a používa-ných technických prostředků.
Celé oslavy proběhly důstojně a zúčastnila se jich spousta občanů.

Fotografie
z oslav.
Ranní budíček.





V den oslav 100. výročí založení
hasiči pověsili na čelo budovy
miniaturní sošku
svého ochránce, Floriána.
Za asistence hasičů
ho posvětil Ladislav Vaštyl st.
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2001 – 105 let

V září 2001 se konaly doposud poslední oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů
v Dětmarovicích. Tentokrát v motorestu v Koukloné. Uplynulo právě 105 let od založení
této dobrovolné organizace.
Slavnostní schůze pro členy a pozvané hosty se konala v neděli 9. září 2001. Na této
schůzi předali zástupci Ústředního výboru SH ČMS nejvyšší ocenění, jaké může
organizace obdržet, Čestný prapor a medaili, za dlouholetou práci ve sboru.
Po této významné schůzi následoval slavnostní oběd.


Vlevo nahoře
předsednický stůl,
vpravo nahoře
hasiči přebírají
od zástupců ÚV
Čestný prapor.


Od 1. do 15. září
byla v budově
hasičské zbrojnice
zpřístupněna veřejnosti
výstavka dokumentů
a hasičské techniky.
Závěr oslav proběhl 15. září na sokolském hřišti, kde byl od patnácté hodiny zahájen
VI. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku „O pohár starosty obce
Dětmarovice“. Zároveň zde bylo možno zhlédnout starou požární techniku.
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Technika
Stará
čtyřkolová
ruční
stříkačka byla zakoupena u vídeňské
firmy a posléze v roce 1920 prodána
hasičskému sboru v Závadě. Naši
hasiči zakoupili novou ruční
stříkačku, tentokrát od české firmy.
První motorová stříkačka DS 10 byla
zakoupena v roce 1936 z vlastních
peněz a darů občanů. Rok nato byl
zakoupen otevřený požární vůz
Praga, ten však byl v roce 1938, jak
jsme již dříve napsali, zabaven
Poláky. Po válce v roce 1946 bylo
zakoupeno nové vozidlo z Plzně.


Stará ruční stříkačka
z roku 1926
na fotografii v roce 2005.

PRAGA V3S-CAS
a Jaroslav Zaremba
s Rudolfem Jureczkem. 

Model hasičského vozu
z roku 1920.



Nahoře uprostřed: smlouva pojistná Hasičské vzájemné pojišťovny o zákonité odpovědnosti
pro majitele motorových vozidel. Sjednaná v Brně dne 24. února 1937
pro hasičský autovůz pro dopravu mužstva s přívěsnou stříkačkou značky „PRAGA",
řízeného osobou mající povolení k jízdě.


AVIA DVS-31, od roku 1982.

Současná vozidla.


TATRA 138, od roku 2002.
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Hasičská zbr ojnic e
Při založení měl sbor ruční stříkačku od firmy
Čermák, Teplice a 100 m hadic. Toto hasičské nářadí
bylo do roku 1887 uloženo pod kůlnou občana
Ferdinanda Antončíka. V témže roce byl občanem
Antončíkem věnován pozemek pro hasičskou
zbrojnici. Na tomto pozemku byla postavena částečně
zděná zbrojnice
pro čtyřkolovou
ruční stříkačku.



Nahoře stará požární zbrojnice, nazývaná skladiště.
Vpravo výstavba nové požární zbrojnice,
míchání malty před řeznictvím pana Vaštyla.


U příležitosti výstavby hasičské zbrojnice bylo zhotoveno první tablo. Jsou na něm ti,
kteří se na výstavbě podíleli. Zleva: Emil Blaník, Emil Liberda, Albín Liberda,
Josef Celecký, MUDr. Josef Kania. Josef Kaňa, František Kubanek, Alois Antončík,
Rajmund Křistek, Josef Isaiaš, Anton Franek, Vilém Kubatko, Dominik Oršulík,
Karel Gajovský. Andělín Ulman, Ferdinand Rusek, Jindřich Zimný, Josef Durčák,
Dominik Mazurek, Josef Rosman, Josef Surziň, Emil Zastavka. Jaroslav Hanusek,
Albin Chroboček, František Šlachta, Miloslav Uher, Boleslav Blaník, Felix Šimeček,
Marie Stempná a Josef Popek..
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Hasičská zbr ojnic e
Základ hasičské zbrojnice, v podobě, jak ji známe dnes, byl postaven v letech 1948 1949 v akci „Z“ z finančních prostředků MNV a za dobrovolné práce hasičů. Celková
hodnota díla tehdy činila 90 tisíc Kčs.

Vlevo slavnostní otevření hasičské zbrojnice v roce 1949, tehdy nazvané hasičský dům.

Později byla přistavena třetí garáž. V devadesátých letech byla provedena generální
oprava této budovy.
 Svatý Florián je ochráncem hasičů.

.

Hasičská zbrojnice na fotografii v roce 2006.
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Práce s mládeží


22. srpna 1937
bylo založeno
družstvo mládeže.
V uniformě
Vilém Kubátko.
Mezi mládeží
je uprostřed
jako čtvrtý zleva
Jaroslav Prudel.


Soutěžní družstvo
v roce 1959.
První zleva
stojí
František Grobelný.
První zleva
sedí
Bohumír Balon,
první zprava
sedí
Jaromír Kubatko.


Naše družstvo
na snímku
z okresní soutěže
mladých hasičů
„Plamen“,
která se konala
v roce 2002 na hřišti
u základní školy
v Dětmarovicích.

Na snímku jsou v první řadě zleva: Tomáš Gruščík, Vít Kolibač a Aleš Kafka.
Ve druhé řadě zleva: Josef Mašán, Kristýna Gruščíková a Hana Vajdová.
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Cvič ení a s outěž e

Soutěžní družstvo pod vedením Václava Hanuska na soutěži v Závadě
v roce 1968. Zleva: xy, Václav Hanusek, Jiří Kijonka, Karel Gruščík st.,
Miroslav Dědic, Bohuslav Hanusek, Emil Blaník, Alois Tomica a
František Roháč.

Námětové cvičení, které se konalo u železničního nádraží v roce 1971
v den oslav 75. výročí založení sboru.

 Okrsková soutěž o postup

do okresního kola dne 28.4.2002.

 1. ročník soutěže starých pánů „O pohár
místostarosty obce“ dne 31.7.2004.
.

21

Veřejn ě pr ospě šná práce
Dobrovolní hasiči nejenže pomáhají při hašení požárů, ale
jsou nápomocni i při jiných živelných pohromách. Pravidelně
zasahují při povodních, a to nejen v Dětmarovicích. Zasahovali při
extremních povodních v roce 1997, a dokonce také v roce 2002 při
povodních v Čechách. Při povodních v roce 2002 pomáhali
dětmarovičtí společně s hasiči ze Závady a Doubravy ve
Štěchovicích na Vltavě.
Za mimořádnou obětavost a osobní nasazení při povodních
na Moravě a východních Čechách v červenci 1997 obdrželi
Pamětní list od vrchního požárního rady ČR.


První zprava stojí Rostislav Vajda, druhý zprava Bohuslav Hanusek,
druhý zprava dřepí Jan Kozel a třetí zprava Jiří Hanusek.

 Akce naší zásahové jednotky dne 11.6.2003 po větrné smršti, která postihla naši obec.
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Kulturní a spole čen ské akce
V minulosti pořádali hasiči mnoho kulturních akcí pro veřejnost. Známé byly jejich
taneční zábavy a plesy. Také se pravidelně zúčastňovali prvomájových průvodů i jiných
podobných akcí.



V májovém průvodu v roce 1960 (vlevo) a v sedmdesátých letech (vpravo).
Ode dávna pořádají také akce za poznáním a pro zábavu svých členů.



Ve dnech 2.-3. října 1999 uspořádali zájezd na Jižní Moravu do vinného sklípku
do Dolních Dunajovic. Navštívili také zámek v Lednici.

Nezapomínají ani na děti. V roce 2002 navázali spolupráci se školou pro postižené
děti Duha v Orlové. Od roku 2003 každoročně pro žáky této školy pořádají u příležitosti
Mezinárodního dne dětí hezkou akci v Dětmarovicích a na konci roku Mikulášskou
besídku v prostorách školy.



Akce pro děti z „Duhy“ k MDD. Vlevo 11.6. 2003, vpravo 14.6. 2004.
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Vzdělávání
Hasiči nezapomínají ani na své vzdělávání a rozšiřování znalostí a zkušeností.
K tomu využívají odborný tisk, jenž za dobu trvání sboru doznal mnohých změn.

Ukázky tisku z různých období.
Nahoře zleva doprava
z let 1959, 1960, 1974 a 1986.
Napravo z roku 1970
a dole současné Hasičské noviny.

V tomto směru nezapomínají ani na mládež. Své poznatky a zkušenosti dále
předávají, a to především dětem, pro které připravují odborné exkurze.

 Exkurze dětí mateřské školy střed do požární zbrojnice v roce 1983.
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Současnost
Areál. Na začátku nového tisíciletí si hasiči pronajali pozemek od pana Bohuslava
Hanuska, kde si vlastními silami vybudovali zázemí především pro nácviky soutěžních
družstev.

Družba s Dolními Domaslavicemi byla navázána už v roce 1984. U jejího zrodu stáli
na straně Domaslavic Bronislav Očadlý, za Dětmarovice Ladislav Velšar a Emil Blaník.
Spolupráce spočívá ve vzájemných návštěvách na kulturních akcích, schůzích, cvičeních a
soutěžích. Vydržela dodnes.



Zakládající členové družební spolupráce na fotografii v roce
2004, kdy si připomenuli 20 let vzájemné spolupráce. Vlevo
Bronislav Očadlý z Domaslavic a vpravo náš Ladislav Velšar.

 Naši na závěrečném cvičení v Domaslavicích.
Čestný prapor byl udělen sboru
v roce 2001.

Razítko užívané již řadu let.
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Rok 2006 - 110 let trvání
V letošním roce má Sbor dobrovolných hasičů v Dětmarovicích 93 členů.
Nejstarším žijícím členem podle věku je pan Emil Benda, nejstarší členkou, co se
týče doby členství, je paní Miloslava Hanusková, a to od roku 1952.
Ve výboru v letošním jubilejním roce pracují:
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Závěrem
Sto deset let je opravdu úctyhodná doba, která přesahuje trvání
běžného lidského věku.
Kolik životů dětmarovických občanů se nám promítá před očima nás
současníků - životů prostých, klidných, nevzrušujících, ale stejně významných
jako těch, jejichž jména figurují ve vzpomínkách na předních místech. I ti
prostí neznámí se svou denní prací zasloužili o rozvoj naší obce. A
takových bylo v dobrovolném hasičském sboru mnoho.
Dobrovolní hasiči vždy patřili a patří mezi ty, kterým leží na srdci
osudy našich spoluobčanů. Dali se na cestu složitou, ale prospěšnou. Rozhodli
se dobrovolně, bez ohledu na svůj volný čas, pomáhat svým bližním při
ochraně jejich životů a majetku. Nikdy to nebyla a není cesta lehká. Také
proto je třeba se při tak významném výročí na chvíli pozastavit, zamyslet a
hlavně poděkovat té dlouhé řadě obětavých členů za vykonanou práci.
Obrovské množství užitečné práce, vykonané od založení sboru do
těchto dnů, je nádherné spojení mezi minulostí a dneškem.
Závěrem mi, bratři a sestry, dovolte poblahopřát všem našim členům
ke 110. výročí založení našeho sboru, k oslavám stodesetileté soudržnosti
kolektivu lidí, sdružujících se na základě společných zájmů a činností.
Vznikla úžasná tradice a odkaz pro další generace. S tím ovšem také
vyvstává závazek k zachování těchto tradic a v jejich následování.
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