
Vážené kolegyně hasičky a hasiči,

chci se s Vámi podělit o současném stavu v dobrovolných hasičích z mého pohledu. Nemusíte se vším, co

Vám v tomto dopise sdělím, souhlasit a určitě tomu tak bude. Již jednou jsem měl obavy o existenci dobrovolných

hasičů, a to v období po takzvané sametové revoluci, kdy nás tehdy chtěli rozpustit nebo zařadit na úroveň

zájmových organizací s menším významem ve společnosti. Dobrovolní hasiči mají přece jen odlišné postavení ve

společnosti nežli zahrádkáři, a tím nechci jejich činnost ponižovat. Nemusím Vám jistě vykládat o odlišné činnosti

sboru dobrovolných hasičů od ostatních organizací.

Mrzí mě, že do našich řad, kde převyšují dobrovolní hasiči, kteří to myslís naší prací dobře, se v poslední

době objevuje spousta, a to zdůrazňuji tzv. hasičů, kteří nám dělají ostudu a to, jak svým chováním, tak jednáním

plným vulgarity a sprostoty. Všichni vykonáváme práci v e sborech dobrovolných hasičů zcela zdarma a ve svém

volném čase. Každýv jiném rozsahu a jiném zatížení na svůj čas. Jako člen výkonného výboru Okresního sdružení

hasičů Plzeň-sever absolvuji řadu jednánía valných hromad. Musím říct,že většina funkcionářů sborů pracuje na

dobré úrovni, ale chování řadových členů něktených sborů snižuje prestiž jmenovaných orgánů. Nemohu si

odpustit zdůraznit, že do hasičiny nepatří hrubé jednání, povyšování se jeden nad druhého a myšlenky toho
druhu, že beze mě to nepůjde, Dále mě mrzí chování mladších kolegů vůči nám dříve narozeným. Na adresu

těchto tzv. členů chci řícitolik, každému z nás ubíhá čas stejných tempem a nikdo nemůže říci,že nezestárne. Toto
je jedna z mála spravedlností, která ještě existuje.

Ve výkonném výboru OSH Plzeň-sever pracuji již páté volební období. Za tuto dobu jsem viděl řadu

úspěchů, ale samozřejmě i neúspěchů, což přináší život. Vysoce si cením práce všech funkcionářů na všech

úrovních. A ted' k problému, ktený se mi jeví jako ponižující pro ty funkcionáře, kteří to myslí s hasičinou upřímně.

Váženípřátelé, snažme se vytlačit z naší činnosti hrubost, vulgaritu a nevážení sijeden druhého. A ted'konkrétně
k jednomu jevu, kteni jsem zažil na jednání starostů a zástupců sborů v Dolním Hradišti. Slyšel jsem na vlastní uši,

kdy se po přednesené zprávě, naší okresní starostky Aleny Foldové, bavili někteří účastníci v tom smyslu, že ,,co
nám ta ........ tady chce vykládat!". Toto je velmi vulgárnívůči starostce okresu, která podle mého názoru vykonává

svojí práci na velmi dobré úrovni a snaží se, pokud to je možné každému poradit, to je jeden z poznatků, kteni

mám z poslední doby.

Vážení přátelé, tyto jevy vážně ohrožují činnost dobrovolných hasičů a opět zdůrazňuji, že do naší

činnosti nepatří. Přes tyto všechny nešvary, které nás trápí, věřím, že převažují pracovití, slušní a poctiví hasiči.

Měl bych toho na srdci ještě hodně, ale nebudu Vás se svými názory unavovat. Přesto jsem považoval za nutné

podělit se s Vámio tyto problémy. Chcivěřit, že se nám podařítu hasičskou káru dotlačit k dalším úspěchům.

V tomto roce a na přelomu příštího nás čekají volby do všech orgánů, co se týče hasičského života.

Budeme si volit zástupce základních organizací, ale ivyššíorgány jako je okresní sdruženía nejvyššíorgány. Proto

na Vás apeluji, abyste si vybírali do funkcí všech stupňů naší činnosti ty nejlepší členy. Zvláště pak do výkonného

výboru. Navrhněte členy, kteří to chtějí dělat opravdově, nehledě na čas a aby si byli vědomi, že je to abso|utně

zadarmo.

Možná, že si někdo řekne po přečtení tohoto dopisu, že jsem si mohl tyto řeči ušetřit, ale já si myslím, že

je nutné o těchto problémech hovořit a nezaknívat je jenom samými úspěchy, se ktenými se každý rad pochlubí.

Tímto končím svůj dopis a zdravím všechny poctivé hasičky a hasiče a přejiVám do letošního roku hodně

zdraví pohody.
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