Vážení bratři a sestry hasiči, milý hosté
Dobře si uvědomuji, že slova, která teď zazní, se většině z Vás líbit nebude a
možná některé z Vás pobouří a obávám se, že i urazí. A za to se omlouvám, ale
bohužel situace to vyžaduje.Náš sbor prochází vážnou krizí, za kterou si
můžeme sami. Tahle pomyslná krize je způsobena laxním přístupem mnoha
členů, kteří se ani neobtěžují zúčastnit dnešního zasedání Valné hromady, ale i
mnohých z Vás zúčastněných.
Během mého prvního pětiletého působení ve výkonném výboru jsem zažil
mnohé. Ač moje poznatky mohou být pozitivní, dnes si musíme nalít čistého
vína až po samý okraj.
Nabádám Vás o snahu pochopení našeho řešení, na kterém jsme se dohodli a
které chceme na dnešní schůzi odhlasovat. Dále Vás prosím o pochopení toho,
co Vám teď chci říct a byl bych nerad, kdyby někdo z Vás si mé výtky vzal
osobně.
Chci Vás požádat, včetně starších členů, aby jste se zapojili do dění sboru a
přestali se schovávat za pomyslnou obálku Vašeho stáří nebo zásluh a také se
zapojili do aktivních řad. Samozřejmě, pokud Vám to zdravotní stav dovolí.
Načež musím podotknout, že přes úskalí Vašeho zdravotního stavu, kdy nejste
schopni fyzické námahy, by jste nám mohli pomoct tím, že budete kandidovat
do Výkonného výboru. Přece jako člen výboru můžete svými znalostmi a
zkušenostmi zásadně ovlivnit chod sboru. Často slyším nepochopitelné výmluvy
typu: ,,Já ož sem pro hasiče odělal dosť“
Nezlobte se dámy a pánové, ale kde vlastně je ta hranice, která Vám dává právo
se posunout do tohoto ctěného statutu dobrovolný hasič v penzi? Podle mého
názoru jste Vy, kdo má jít příkladem.
Mým příkladem byl pan Josef Mikulka, který zde již nemůže sedět s námi. Vždy,
když se něco dělo, byl u toho. V létech, kdy byl ještě schopen manuální práce,
přišel a pomohl. Na sklonku života, kdy manuální práci nesvedl, alespoň přišel a
podpořil nás. Byl aktivní, dokud dýchal.
Vím, že takových tu bylo víc, bohužel ty jsem neměl možnost poznat. Tu
možnost jste měli Vy-starší. Co se týká mladých členů, o tom nemá smysl ani
mluvit.
Nevím, zda je to výchovou nebo tím, že žijeme v ryze konzumní společnosti,
kde asi nemá smysl něco dělat, pokud za to nemá zaplaceno. V jarním obecním
zpravodaji jsem apeloval na to, aby se členové sboru chytli za srdce a zamysleli
se sami nad sebou, což se podle výsledku počtu kandidátů nestalo.

Zkrátka jsem byl najivní.
Vím zcela jistě, že až skončím, mnozí z Vás si neodpustí narážky, bodavé
pohledy, uštěpačné poznámky a posměšky. Mě je to ale jedno.
Teď zpátky k tomu, proč mám vlastně slovo.
Náš sbor má dnešním dnem 89 členů, z toho aktivních je tolik, že by se dali
spočítat na deseti prstech. Alarmující je to, že se zápisem do kandidátky
souhlasilo pouze 6 členů z celkového počtu volených členů v anketě. To je
důvod, abychom zamezili výmluvám typu: ,, Proč mám být u okýnka já, když
jsem tam byl minule. Vždyť je tu dalších sto hasičů“. Ta připomínka, ač je věcná,
tak jako výmluva je ubohá.
Shodli jsme se v tom, aby řádnými členy sboru byli pouze řádní členové. Tudíž
chceme zvednout poplatek ze 70 Kč na 150 Kč a u dětí do 18 let 100 Kč. Každý
člen by byl povinen poplatek zaplatit v řádném termínu a to do 31. 12.
Příslušného roku. Kdyby tak neučinil, byl by to pádný důvod ke zrušení jeho
členství. Protože aktivních členů je málo, tak je velká otrava chodit ve svém
osobním volnu po obci a vymáhat poplatky. Přece každý člen má vědět, že
poplatek se hradí v řádném termínu.
Dále navrhujeme prosadit fond povinných brigád, které si může každý člen
řádně odpracovat nebo zaplatit, pokud ho z jakýchkoli důvodů nesplní. Brigádní
fond by měl mít 12 hodin ročně. Z toho jsme vypočítali cenu brigád, která by
měla činit 1200,- Kč za rok. Tahle částka byla vyvozena z ekvivalentu 100 korun
na hodinu. Povinné brigády jsou ve většině spolků a svazů a podobných
organizacích jako je ta naše.
Navíc si myslím, že společná práce sbližuje.
Z brigád by byli osvobozeni členové nad 60 let včetně, zdravotně postižení,
invalidní důchodci a členové se zdravotním problémem, který budou muset
písemně doložit. Také budou od brigád osvobozeny děti do 18 let.
Celý důvod této pomyslné reformy je ten, aby ti z nás, kteří se nehodlají zapojit
do činnosti hasičského sboru se sami vzdali členství.
Je to přece dobrovolná činnost a my v žádném případě nechceme nikoho nutit
setrvat, když o to nemá zájem.
Velice mě mrzí, že to zašlo do této roviny, kdy musíme mluvit takto otevřeně a
sundat si rukavičky. Ale abych nebyl pouze pesimista, tak chci vypíchnout to, že
jsou zde i členové, kteří svou práci ve sboru dělají příkladně a to i nad rámec
svých povinností a každý z nich si zaslouží můj dík a uznání.
Děkuji za pozornost.
Martin Matýsek

