Vážení občané, vážení členové hasičského sboru.
Je pro mne ctí, že mohu v úvodních stránkách sborníku, který je vydán ke 120. výročí
založení hasičského sboru v Bobrové, pozdravit a oslovit čtenáře této publikace. Takové
významné a krásné jubileum je nutno náležitě oslavit, a tento výtisk chce být jedním z
příspěvků k tomuto cíli.
S historií našeho sboru od jeho založení do současných dnů vás seznámí povolanější. Mně
dovolte, abych zde uvedl několik osobních vzpomínek a postřehů. Musím přiznat, že pojem
hasič mně byl známý již od raného dětství. V místě, kde jsem vyrůstal, jsem mohl dobře
sledovat vývoj hasičské techniky od dvoukolové motorové stříkačky tahané za vozem až k
moderním speciálním vozům s vysouvacím žebříkem a později s cisternou a vodním dělem.
Pamatuji se také dobře na sevřené útvary mužů ( a v novějších dobách i žen ) v parádních
uniformách, pochodujících v každém průvodu pořádaném na oslavu významných výročí a
událostí. A tak jsem brzy pochopil, že hasiči jsou při všem, kde se něco potřebného nebo
hezkého děje.
A poznal jsem, že je to pro tento spolek typické a podstatné, takže to trvá dodnes.
Víte, co mne na našem sboru ( který bychom mohli vzhledem k jeho datu narození pokládat
za stařešinu ) fascinuje? Jeho mládí! Tolik mladých děvčat a chlapců, kteří jsou ochotni
získávat technické znalosti, cvičit, zúčastnit se soutěží, a to, co se naučí, užívat ke službě
jiným, dávat svůj volný čas bez nároků na odměnu a v případech nasazení a nebezpečí
riskovat zdraví a ohrožení života.
O mnohém, co se týká místního sboru, se dočtete ve sborníku. Na tomto místě je třeba říci, že
obec a její občané si váží svého hasičského sboru a práce jeho členů. Chtějí je nadále po
všech stránkách podporovat, aby mohli s dobrou výstrojí a výzbrojí plnit to, co pokládají za
svoji povinnost: sloužit svým spoluobčanům při ochraně jejich majetku i životů. A také
účinně působit při vytváření kulturního a společenského života v obci. Chtěl bych také
jménem svým i jménem obce všem vedoucím a členům hasičského sboru za dobrou práci
poděkovat. Zakladatelům a těm, kteří již odešli, věnovat vděčnou vzpomínku. A současným
členům popřát hodně zdaru a úspěchů v osobním životě i v práci, zejména té, která bude
konána k prospěchu a rozvoji hasičského hnutí a obce Bobrová.
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