Starosta obce

S vděčností a úctou vzpomínáme těch, kteří stáli u zrodu této
dobrovolné organizace. Je nám milou povinností, abychom uctili památku
zakládajících členů sboru a jejich následovníků, kteří již nejsou mezi nám.
Poděkovali jim za jejich obětavou práci, bez níž bychom tu dnes nestáli a
nemohli být přítomni při této slavnosti. Památky patrona svatého Floriána
si vážíme a chceme zachovat nejen ji, ale i původní význam, který mu
vnukli naši předkové. A sice, aby chránil naše obyvatele před ohněm a
požáry.
Černovický Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1892 a v
loňském roku oslavil 125 výročí. Jako velký dárek se podařilo obci koupit
za pomoci dotací z Generálního ředitelství hasičského záchranného
sboru, Jihomoravského kraje a obce Černovice tento moderní Ford
tranzit. Dodavatelem byla firma Techsport Brno. Cena automobilu v tomto
vybavení byla 883 300,- Auto slouží pro dopravu zásahové jednotky k
mimořádné události a k přepravě hasičů.
Naše dnešní setkání je příležitostí poděkovat hasičům za náročnou práci,
kterou vykonávají při výjezdech za záchranou obydlí a mnohdy i lidských
životů.
Přejme jim, ať vyjíždí co nejméně a přejme nám všem, abychom je v
budoucnu nemuseli volat příliš často. Nejlépe vůbec. Doufejme, že s
podporou svatého Floriána se nám to všem splní.

Starosta hasičů

Vážení spoluobčané, přátelé, hasiči. Již 125 roků se dobrovolní hasiči v
naší obci snaží chránit Vaše životy, zdraví a klid Vašich rodin. Heslo
hasičů celého světa „Bohu ke cti, vlasti k obraně, bližnímu ku pomoci“
není vždy jednoduché naplňovat, ale přesto dobrovolní hasiči jsou vždy
tam, kde jde o životy lidí, majetky a přírodní bohatství. Ve svém volnu, bez
nároku na odměny se postaví živlům, nehledě na nebezpečí s nimi bojují a
likvidují.
Hasiči děkují všem, kteří se na zajištění a dodání nového vozidla podíleli,
především zastupitelstvu obce za zajištění a uvolnění financí. Naše
poděkování patří také těm, kteří se na přípravách této oslavy jakýmkoliv
způsobem podíleli a hlavně těm kteří nás potěšili svou účastí. Děkujeme za
to, že si vážíte práce dobrovolných hasičů.

ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO AUTA – PROSBY
Svou prací, důvtipem a svými vynálezy má člověk účast na nepřetržité tvůrčí činnosti
Boží. Proto je dobré a spravedlivé Boha vděčně chválit a s důvěrou prosit:

Bože, Stvořiteli všech lidí, ty se raduješ, když si navzájem prokazujeme službu v
krizových situacích. Žehnej Sboru dobrovolných hasičů v Černovicích při jeho snaze
o účinnou pomoc bližním.

Ty, který všechno řídíš s moudrou prozřetelností, chraň životy, zdraví i
výtvory lidí před zbytečnou škodou a nenadálými pohromami.

hodnotné


Ty, který slyšíš volání svých dětí, pomoz nám předat nejmladší generaci opravdový
zájem pro dobrovolnickou práci a vést je k dobrým výsledkům nejen při hasičských
soutěžích.

Ty, který jsi nás viděl naposledy zasahovat při požáru v roce 2015, dej, ať výjezdy
naše auta nejsou potřeba příliš často.

Ty, který jsi Pán a dárce života, přijmi naši dnešní prosbu o odvrácení přívalových
dešťů podobných té z roku 2014.

Ty, jehož láska nezná hranice, žehnej také dobrovolným hasičům v okolních obcích i
profesionálnímu sboru v Kunštátě, Boskovicích a v Blansku.

Ty, který svými zákony chráníš spravedlnost a lásku, ochraňuj naše rodiny a pomoz
nám věrně naplňovat naše poslání vůči všem jejich členům.

