Projev k příležitosti 135. výročí založení SDH Maršov u
Úpice
Dobré
odpoledne
vážení
hosté,
členové
sboru
dobrovolných hasičů, vážení spoluobčané a milé děti.
Vítám zde pana Jiřího Orsáka, starostu krajského a okresního
sdružení hasičů Českomoravského svazu a náměstka starosty
okresního sdružení pana Jaroslava Jansu.
Dovolte mi, abych z titulu starostky obce místnímu Sboru
dobrovolných hasičů poblahopřála k jubilejnímu 135. výročí
jeho založení.
Naše myšlenky zalétají v tuto chvíli do dávné minulosti a my
s hrdostí hledíme na vykonané dílo. 135 let nezištné, obětavé a
usilovné práce. Kdo by rád nezavzpomínal a nesnažil se
proniknout minulostí, aby mohl shlédnout tento nepřetržitý
řetěz dobrovolné práce, odříkání se a vybudování tohoto
nesmrtelného díla – hasičského sboru.
Není žádná společenská organizace v naší obci, která se může
pyšnit takovou délkou trvání své činnosti.
V době založení, v roce 1884, našeho sboru nebylo běžné, aby
stát zabezpečoval své členy sboru ve všech jeho potřebách tak,
jako tomu je dnes.
O co se dříve obecní zastupitelstvo nepostaralo samo,
to nemělo.
Nebyly žádné dotace, ale používala se slova sbírka, práce,
brigáda a pomoc bližnímu a sousedovi.
Naši předkové se spoléhali sami na sebe a své obci a okolí
opravdu sloužili.
Dnes je již jiná doba.
Při požárech nám pomáhají zasahovat profesionální hasiči.
Přesto oceňuji připravenost a rychlost zásahů místního sboru,
jehož členové dokázali, že jsou rychlí, obětaví a dovedou ve
vypjatých situacích nezištně podat pomocnou ruku.
Především oceňuji ty z nich, kteří věnují dobrovolně a zdarma
ze svého volného času stovky hodin, nejen na údržbu a

ošetřování potřebné hasičské techniky, údržbu budovy,
hasičské zbrojnice, na preventivní činnost a námětová a
okrsková cvičení.
Každoročně zajišťují soutěž „Federálův memoriál“ která se
v Maršově koná již od roku 1985 pro okolní družstva.
Pořádají šipkový turnaj, který je hojně navštěvován a Hasičský
ples.
Také se rozhodující měrou podílejí na kulturním a společenském
životě v Maršově. Již po několikáté postavili v obci krásnou
májku.
Všem jim patří náš dík. Děkuji také hasičským seniorům a
vysloužilcům za jejich účast a zájem o dění v obci. Manželkám
za jejich pochopení pro tuto náročnou činnost.
Děkuji kolegům zastupitelům za podporu místního hasičského
sboru, podnikatelům a živnostníkům za finanční podporu v této
nelehké době.
Nechť i dále jsou vaše i naše kroky řízeny tím nejjednodušším
heslem - kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Ať za našeho přispění vzkvétá naše krásná obec Maršov u
Úpice.
Děkuji Vám za pozornost.

