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Libor Toul, starosta SDH Borotín, administrátor www.oshblansko.cz  

 

Vážené sestry, vážení bratři hasiči, 

 

chtěl bych ještě jednou zhodnotit a upřímně poděkovat za mimořádně obětavou práci všem 

aktivním hasičům v našem okrese. Všem končícím funkcionářům – starostovi OSH bratru 

Františku Nečasovi, členům VV a odborných rad, kteří se rozhodli již nadále nepokračovat, 

avšak na jejich práci je třeba navázat. Zejména bych chtěl ze srdce poděkovat okresní 

inspektorce sestře Jitce Křížové, která s hasiči strávila převážnou část svého pracovního života 

a má mimořádnou zásluhu na dosavadním chodu okresní kanceláře. 

Novému výkonnému výboru a zvoleným orgánům přeji mnoho úspěchů v jejich práci, protože 

nové výzvy a překážky budou k úspěšnému řešení potřebovat spoustu nasazení a pozitivního 

přístupu všech. 

Jedním z hlavních úkolů nejbližšího období bude zajištění chodu okresní kanceláře (účetnictví, 

dotace, vyznamenání, členská evidence, vzdělávání atd.) a splnění povinností plynoucích 

z nového občanského zákoníku. Tyto a další agendy jsou administrativně velice náročné 

(uvědomme si, že OSH Blansko má řádově 8 000 hasičů, což je nejvíce v JmK), a jak jsme slyšeli 

ve zprávě předsedy OKRR, finančních prostředků na zajištění mezd není právě mnoho. Nový 

starosta bude mít mnoho práce vymyslet nový koncept a systém řízení kanceláře OSH tak, 

aby všechny činnosti byly i nadále řádně zajištěny. Doposud se to dařilo jen za cenu mnoha 

hodin práce navíc nad rámec úvazků vůči kanceláři OSH. Toto však není udržitelné.  

Nová nadcházející etapa s sebou žádá více, zvláště, pokud se nám má podařit čerpání dotací a 

dalších prostředků z rozpočtů kraje, státního rozpočtu ČR či fondů Evropské unie. Není 

morálně správné, chtít tuto mimořádně důležitou práci za minimální odměnu, neboť kvalita je 

nezbytná. Protože jedině touto cestou se okresnímu sdružení může podařit transformace na 

moderní a funkční spolek, který má poskytovat náležitou podporu sborům – základním 

organizacím našeho sdružení. Podporujme OSH, aby nám ten servis mohlo dát. 

Cílem mého příspěvku je VÝZVA. Výzva vůči nám VŠEM. Výzva novému starostovi a 

výkonnému výboru, aby našli morální sílu, vůli a odhodlání udělat změny a vytrvat, když 

překážky přijdou. Výzva delegátům a všem členům SDH, abyste sbližovali sbory v okrese a 

svojí podporou a tolerancí pro kroky nového vedení pomáhali hledat konsenzus a umožnili 

tak nezbytnou proměnu koncepce. 

Přál bych si, abychom k tomuto úkolu přistupovali všichni s nadšením a vírou, že se vše 

podaří a podporovali všechny ty, kteří našli odvahu převzít za to odpovědnost, a to víceméně 

zdarma, dobrovolně, jen z lásky k hasičině a touhy se realizovat. Držím Vám pěsti a jsem Vám 

vděčný. 

http://www.oshblansko.cz/

