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Vážené sestry a bratři, 

po událostech, které nastaly, a po velmi důkladném zvážení celé situace a svých možností jsem se 

rozhodl ucházet se o post starosty Okresního sdružení hasičů Praha – západ. K tomuto rozhodnutí mě 

vedl zejména fakt, že jsem byl osloven několika hasiči, kterých si velmi vážím, a také skutečnost, že mi 

není a nemůže být jedno, kam naše okresní sdružení bude směřovat. Pokud se na situaci našeho 

okresního sdružení podíváme zblízka, pak nemůžeme nevidět problémy. Ano, prvním krokem 

k nápravě problému je to, že si problém uvědomíme a že před ním nebudeme utíkat. Přesto jsem 

přesvědčen, že jsme dobré a v jádru fungující okresní sdružení. Kdybych si to nemyslel, pak bych 

kandidaturu na post starosty ani nezvažoval. 

Víte, jsem pevně přesvědčen, že okresní sdružení, to není starosta, to není výkonný výbor, to jsou 

všichni členové všech sborů daného okresního sdružení. Každý z vás, do jednoho, je spoluodpovědný 

za to, jaké okresní sdružení budeme mít. Ne, vážené sestry a bratři, nechci si alibisticky připravovat 

výmluvy a svalovat odpovědnost na někoho jiného. Jsem plně připraven převzít formální i faktickou 

odpovědnost za naše okresní sdružení, jsem připraven pracovat, abych pomohl vyřešit problémy a 

abych pomohl rozvoji našeho okresního sdružení.  

Ale bez vás, vážné sestry a bratři, to nedokážu. Jen společně můžeme něco dokázat. V případě, že 

získám vaši důvěru a váš hlas v rozhodující volbě, bude mým úkolem vytvořit takové prostředí, ve 

kterém budete mít příležitost ukázat v nejlepším světle své schopnosti a dovednosti. Bude mým 

úkolem zajistit vám administrativní servis, abyste administrativou byli zatíženi jen v takovém rozsahu, 

jaký jen nezbytně nutný. Bude mým úkolem zajistit, abyste včas a v požadované kvalitě dostali 

informace, které potřebujete. 

Ale tyto úkoly jsou nesnadné, ba přímo náročné. A bez toho, aby se každý z vás, dle svých 

schopností a možností, zapojil, to opravdu nepůjde. A věřte, že skutečně jakékoliv schopnosti a 

dovednosti jsou užitečné a využitelné, nejen ty typicky hasičské. Já sám určitě nejsem ani hrdina ze 

zásahové jednotky, ani sportovní přeborník, ba dokonce ani člověk ovládající devatero řemesel. Ale 

vím, že mnozí z vás takoví jsou. A vím, že jsou mezi vámi také lidé mající zkušenosti s mnoha oblastmi 

lidského konání. Dejme hlavy a ruce dohromady a společně dokážeme vytvořit okresní sdružení, jaké 

nám budou ostatní závidět. 

Chci otevřené okresní sdružení. Chci, aby se nikdo z vás, dokonce ani děti, nebál přijít za starostou 

a říci, co mu vadí, co by zlepšil. Protože tam, kde je otevřená a přátelská atmosféra, kde je prostor 

pro invenci, kde je prostor pro názory jiných, tam je dobře. Chci přátelské okresní sdružení, kde 

jednotlivci chápou, že je potřeba táhnout za jeden provaz, že spolupráce je více než soupeření za 

každou cenu. Chci odborné okresní sdružení, jehož členové chápou potřebu vzdělávání v různých 

oblastech. Své náměty a plány pak podrobněji rozebírám v jednotlivých kapitolách programu. 

 

S úctou 

Josef Myslín 

  



Kancelář OSH 
Kancelář okresního sdružení je základním styčným bodem mezi hasiči sdruženými ve sborech a 

okresním sdružením. Je proto zcela zásadní, aby kancelář pracovala dobře a efektivně. Je třeba, aby 

kancelář OSH zvládala pro okrsky, sbory a jednotlivé členy okresního sdružení včas a efektivně 

vykonávat úřední úkony, které jsou uloženy stanovami – jedná se zejména o registrace členů, práce 

s povinnou dokumentací, vyřizování ocenění a vyznamenání a mnohé další. Druhým zásadním 

úkolem je zařídit řádnou informovanost okrsků, sborů a členů, a to jak o dění v samotném okresním 

sdružení, tak také o dění na celostátní úrovni. Kancelář OSH je zodpovědná za předání relevantních 

informací z vyšších orgánů SH ČMS (KSH, ústředí). Důkladně jsem pročetl informace z mnoha dalších 

okresních sdružení – zjistil jsem, že v této oblasti značně pokulháváme. Jiná okresní sdružení 

například na svých webových stránkách poskytují daleko širší informační servis, rovněž pracovní doba 

kanceláře OSH bývá obvykle delší. Zde samozřejmě výrazně záleží na finančních a personálních 

možnostech okresního sdružení. 

 Výhledově zvážím možnost rozšířit pracovní dobu kanceláře OSH – dle finančních a 

osobních možností, ale také dle přání okrsků či sborů v našem OSH. Nabídnu od počátku 

alespoň nepravidelné rozšíření možností, kdy vyřídit potřebné formality.  

 Zajistím úpravu webové prezentace OSH a především zajistím zveřejňování všech 

podstatných a aktuálních informací – zápisy z jednání výkonného výboru, z jednání 

okresních odborných rad a okresní kontrolní a revizní rady, relevantní informace z vyšších 

orgánů (KSH, ústředí), informace o aktivitách v rámci okresního sdružení, informace o 

akcích pořádaných okrsky, sbory, aktivem zasloužilých hasičů atd. Zajistím pravidelnou 

aktualizaci této webové prezentace. 

 Budu apelovat na to, aby i další organizační jednotky – okrsky, sbory – v rámci možností 

informovaly o své činnosti. Nabídnu pomoc tam, kde sbory či okrsky zatouží po adekvátní 

webové prezentaci, ale kde nebudou mít adekvátní možnosti a znalosti. 

 Zajistím jednoznačné rozdělení kompetencí a povinností v rámci kanceláře OSH tak, aby 

každý měl možnost jednoznačně zjistit, na koho se obrátit s konkrétním problémem či 

žádostí. Tím pochopitelně nebude nijak narušena potřeba spolupráce v rámci kanceláře 

OSH i OSH jako celku. 

Výkonný výbor a okresní odborné rady 
Výkonný výbor je složen ze skutečných hasičů – zkušených a odborně zdatných osob, které 

nepochybně mají k dané problematice co říci. Ve většině případů pak daleko více, než já sám. A je to 

jen dobře – jako starosta bych se rád obklopil odborníky, kteří dané problematice rozumí. Považuji za 

velmi důležité, aby byly jednoznačně stanoveny kompetence, aby každý člen Výkonného výboru 

věděl, co je jeho úkolem – takové rozdělení musí samozřejmě vycházet nejen z potřeb, ale také 

z odborné kvalifikace, schopností a možností jednotlivých členů. Členové Výkonného výboru musí mít 

tedy stanoveny své úkoly, musí však také cítit a vnímat podporu starosty i celého okresního sdružení. 

Výkonný výbor jako celek pak musí mít stanovený jasný a realistický plán práce, a to jak na kratší 

období, tak na celé své funkční období. 

Okresní odborné rady pak osobně považuji za jeden z klíčových článků odborné činnosti okresu, proto 

bych rád jejich činnost v maximální možné míře podporoval. Rád bych docílil stavu, kdy členové 



odborných rad budou mít v rámci možností podmínky pro svou práci. Je potřeba, aby odborné rady 

měly od Výkonného výboru, ale také od členské základny, jasně stanoveny aktuální priority práce. Na 

jejich základě pak očekávám, že jednotlivé odborné rady zpracují své plány práce včetně případných 

termínových listin pro jednotlivé akce, jakými jsou například školení, soutěže, cvičení, aby jednotlivé 

nižší organizační články a jednotlivci mohli těmto termínům přizpůsobit své další pracovní a 

soukromé aktivity. Zajistím, aby veškeré výstupy z práce okresních odborných rad byly včasným a 

řádným způsobem zveřejněny, stejně jako kontakty na členy odborných rad. To vše v zájmu toho, aby 

se členská základna mohla k těmto materiálům vyjadřovat a aby tak pomocí zpětné vazby umožnila 

další zlepšení práce odborných rad. V případě svého zvolení jsem připraven se sejít s vedoucími 

jednotlivých odborných rad a prodiskutovat perspektivu působení těchto rad včetně případného 

doplnění rad o perspektivní zájemce dosud nezapojené do práce pro okresní sdružení. V souladu se 

závěry V. sjezdu SH ČMS z roku 2015 bych velmi rád rozšířil počet okresních odborných rad o Okresní 

odbornou radu vzdělávací a vnitroorganizační, která by v případě svého ustavení měla na starosti 

vnitřní organizace a problematiku vzdělávání v OSH, kterou osobně považuji za velmi důležitou. 

 Zajistím jednoznačné rozdělení kompetencí a povinností v rámci Výkonného výboru, aby 

každý měl možnost jednoznačně zjistit, na koho se obrátit s konkrétním problémem či 

žádostí. Tím pochopitelně nebude nijak narušena potřeba spolupráce v rámci Výkonného 

výboru jako celku. Rozdělení kompetencí úzce souvisí s činností Kanceláře OSH (viz výše) 

 Ve spolupráci s vedoucími odborných rad a dalšími členy Výkonného výboru bych rád 

provedl konsolidaci činnosti odborných rad tak, aby odborné rady měly jednoznačně 

stanoveny své úkoly a měly podmínky pro jejich plnění. Rád bych docílil stavu, kdy 

odborná rada bude skutečným odborným garantem oblasti, pro kterou je zřízena. Na 

základě diskuse s vedoucími odborných rad zvážím doplnění rad o perspektivní zájemce 

z řad členů sborů v rámci našeho OSH. Zajistím zveřejňování všech výstupů práce 

odborných rad. 

 Zvážím možnost ustavení nové Okresní odborné rady vnitroorganizační a vzdělávací na 

základě závěrů V. sjezdu SH ČMS. Tato odborná rada by převzala problematiku 

vnitroorganizační a také problematiku vzdělávání v rámci OSH. 

Okrsky 
Okrsky považuji za důležitý mezistupeň řídící struktury v rámci okresního sdružení a takto k nim 

hodlám přistupovat. Rád bych zvýšil prestiž okrsků a byl bych také rád, kdyby se okrsky staly 

prostředníky mezi okresem a sbory v ještě větší míře než je tomu dnes. Byl bych také rád, kdybych se 

– ať už pravidelně či nepravidelně - setkával s představiteli okrsků, s jejich starosty, veliteli a 

diskutoval s nimi aktuální problémy a jejich řešení. Sbor představitelů okrsků bych vnímal jako jakýsi 

neoficiální poradní orgán, protože do těchto funkcí si sbory obvykle volí schopné a zkušené hasiče, 

které rád vyslechnu a jejichž názor velmi rád budu brát v úvahu při svém rozhodování. Rovněž bych 

rád během svého funkčního období navštívil alespoň jednu okrskovou schůzi v každém okrsku, abych 

se podrobněji seznámil s tím, jak jednotlivé okrsky fungují a abych v rámci své pravomoci případně 

pomohl řešit problémy. 

Výhledově bych také rád posílil vliv okrsků a také zdravou soutěživost tím, že bych zavedl 

meziokrskovou soutěž – taková dle pamětníků již dříve v našem okresním sdružení fungovala a 

taková dnes úspěšně funguje v nejednom okresním sdružení. Podstata takové soutěže spočívá 



v hodnocení jednotlivých aktivit sborů v rámci okrsku a následném vyhodnocení nejlepšího okrsku. 

Cílem je podpořit a motivovat sbory, aby pro svůj okrsek vybojovaly titul přeborníka. V případě zájmu 

sborů a okrsků o takovou soutěž by samozřejmě bylo nutno nastavit citlivě její parametry, nicméně 

dle mého názoru se jedná o zajímavou motivaci. 

 Budu spolupracovat s okrsky a jejich představiteli, zejména starosty a veliteli, jejichž sbor 

budu považovat za svůj neoficiální poradní orgán. Pokusím se alespoň jednou do konce 

funkčního období navštívit každý okrsek našeho okresního sdružení. 

 Budu apelovat na to, abychom docílili stavu, kdy okrsky jsou skutečnými prostředníky mezi 

sbory a okresním sdružením a kdy okrsky budou poskytovat sborům jistý servis – v rámci 

dohody mezi okresním sdružením a okrsky. Tím se jednak rozloží objem práce na větší 

množství lidí a jednak stoupne vážnost okrsků jako skutečně výkonných složek. Vše v rámci 

Stanov SH ČMS a souvisejících vnitřních předpisů – v žádném případě nemám v plánu 

okrsky zatěžovat agendou, která je v kompetenci OSH. 

 Zvážím kroky vedoucí ke spuštění meziokrskové soutěže, která by motivovala sbory k další 

činnosti a která by mezi okrsky zavedla zdravou soutěživost. 

Další spolupráce v rámci OSH 
Ačkoliv se setkáváme na soutěžích v požárním sportu jako soupeři, jsem přesvědčen, že v samotné 

podstatě je hasičina především o spolupráci. Byl bych proto rád, kdybychom v rámci našeho 

okresního sdružení více spolupracovali. Jako nedostatek vnímám, že se vlastně často příliš neznáme – 

známe své sbory, známe blízké okolí, ale dále už často spolupráce nezasahuje. Já sám vnímám jako 

nepříjemné, že vzdálenější části okresu od mého domovského sboru jsou pro mě často velmi málo 

známé. Byl bych proto rád, kdyby se podařilo pořádat více akcí, které by mohly jednotlivé sbory a 

členy propojit. Možná bychom takto docházeli ke zjištění, že problémy, které řešíme, jiný sbor již 

dávno efektivně vyřešil. Možná bychom přišli na to, že to, co my neumíme, jiní umí a jsou ochotni 

pomoci. A zcela jistě bychom zjistili, že jsme všichni vlastně stejní – zapálení hasiči, kteří se rádi baví a 

mají rádi život. 

Možností máme mnoho. V každém případě bych rád pořádal občasná „Setkání se starostou“, při 

kterých bych postupně navštěvoval jednotlivé části okresu – setkání by vždy bylo pořádání 

s některým ze sborů či okrsků, ale bylo by otevřeno všem. Cílem takového setkání by byla jednak 

možnost diskutovat se starostou, probrat aktuální problémy a možnosti jejich řešení, ale také ono 

zmíněné prosté lidské setkání u dobrého piva či dobrého jídla. Možná působím poněkud 

sentimentálně, ale rozvoj toho prostého lidského v našem okresním sdružení považuji skutečně za 

velmi důležitý. 

Existují samozřejmě také další možnosti a příležitosti k setkávání – jedná se zejména o kulturní, 

společenské, sportovní či vzdělávací aktivity. Zde pochopitelně záleží na aktivitě jednotlivých sborů či 

okrsků, starosta může takové aktivity iniciovat, podpořit, navštívit, nicméně iniciativa musí vycházet 

zdola. Rád bych obnovil tradici soutěže v požárním útoku „O pohár starosty OSH“, a to s náležitou 

organizací, kvalitním zajištěním a dostatečnou propagací. Rovněž je na místě zvažovat akce, které se 

osvědčily v jiných okresech, pochopitelně s přihlédnutím k případným místním specifikům. Mám na 

mysli například pořádání okresního plesu či okresní hasičské zábavy. Rovněž bych byl velmi rád, 



kdybychom dokázali pořádat setkání zaměřená například na některé aspekty hasičiny či požárního 

sportu. 

 Budu pořádat příležitostná „Setkání se starostou“, kde plánuji ve spolupráci s jednotlivými 

sbory navštěvovat jednotlivé části okresu. Cílem takového setkání by byla jednak diskuse 

s představiteli OSH, ale také možnost neformální zábavy a možnost poznat také sestry a 

bratry z jiných částí okresu. 

 Rád bych zahájil tradici společenského a kulturního života v rámci OSH, například 

pořádáním okresního plesu či okresní hasičské taneční zábavy. Rovněž hodlám propagovat 

již existující aktivity tohoto typu pořádané sbory či okrsky, a pomáhat záštitou, ale také 

účastí či radou. 

 Rád bych zahájil tradici odbornějších setkání zaměřených například na některé aspekty 

hasičiny, kde by měli členové možnost se opět potkat, ale také se něco naučit, to vše 

v rámci možností v neformální atmosféře – jako příklad lze uvést například setkání 

hasičských automobilů, při kterém budou mít členové možnost vzájemně probrat své 

problémy a případná řešení. 

 Rád bych také zavedl tradici účasti okresní delegace na akcích typu hasičské pouti na sv. 

Hostýn a dalších. 

 Byl bych také velmi rád, kdyby mezi sbory zavládla jistá solidarita. Solidarita skutečná, 

založená na úctě, přátelství a hodnotách. Budu apelovat na to, aby si sbory vzájemně 

dokázaly pomáhat, radit si, abychom se vzájemně dokázali podpořit.   

Mládež 
Děti a mládež – to je naše budoucnost, to je budoucnost hasičiny i celé společnosti. Můj hluboký 

obdiv má každý sbor a každý člen sdružení, který věnuje svůj volný čas dětem a mládeži. Jsem 

přesvědčen, že úsek mládeže na našem okrese funguje velmi dobře. Pravidelně se koná hra Plamen, 

naše děti a mládež se také pravidelně účastní vyšších kol postupových soutěží. Budu se snažit, abych 

v rámci možností podpořil ty sbory, které na sebe vzaly nelehké břímě výchovy mládeže. Ve 

spolupráci s okresní odbornou radou mládeže bych rád prohluboval stav, kdy okresní sdružení bude 

poskytovat těmto sborům co nejlepší možný servis, podporovat účast družstev na akcích, kde budou 

reprezentovat naše okresní sdružení. 

Budu podporovat ty, kteří budou chtít zvýšit svou kvalifikaci, a to jak morálně, tak v rámci možností 

okresu také finančně. Stejně tak budu podporovat sbory, které budou chtít přijít s něčím novým, co 

bude potenciálně přínosné pro výchovu hasičské mládeže. Podporu u mě najdou také ti, kteří se 

teprve rozhodují, že se přidají ke skupině sborů s kolektivem mladých hasičů. Pochopitelně – odborná 

problematika bude ležet především na okresní odborné radě mládeže, jako starosta ovšem budu 

nápomocen, jak jen to bude v mých možnostech  

 Budu v rámci možností okresního sdružení plně podporovat sbory, které se rozhodly pro 

nelehkou úlohu v rámci výchovy dětí a mládeže. Budu podporovat zvyšování kvalifikace 

vedoucích, a to jak v rámci oficiální cesty, tak také podporou pořádání okresních setkání 

kolektivů mladých hasičů. Budu podporovat vzdělávání a zvyšování odbornosti samotných 

mladých hasičů. 



 Zvláštní podporu pak budu věnovat sborům, které se svými výkony a svou celoroční prací 

kvalifikují k reprezentaci okresu na vyšších soutěžích. 

 Ve spolupráci s okresní odbornou radou mládeže budu podporovat sbory, které se 

rozhodnou založit kolektiv mladých hasičů. Rovněž budu usilovat o to, aby se v rámci 

okresu pořádaly další soutěže a aktivity umožňující rozvoj schopností a dovedností 

mladých hasičů. 

 Budu v maximální možné míře vyvíjet úsilí vedoucí k získání možných dotací určených pro 

práci s mladými hasiči. 

Aktiv zasloužilých hasičů – hasičští senioři obecně 
Hasičina je něco, co provází člověka po celý život. Od útlého mládí po seniorský věk. A tak jako 

nesmíme zapomínat na ty, kteří jsou naší budoucností, tak stejně nesmíme zapomínat na ty, kteří 

celý svůj život věnovali hasičskému hnutí a díky nimž dnes máme hasičské hnutí takové, jaké je. Vždyť 

jsou to právě naši tátové a dědové, kteří na mnoha místech sbory zakládali, udržovali je v nelehkých 

dobách, kteří stavěli zbrojnice, kteří budovali. Za to si zaslouží náš obdiv a naši podporu. Nositelé 

titulů Zasloužilí hasiči mi jistě prominou, když budu hovořit nejen o nich, ale obecně o hasičských 

seniorech, i o těch, kteří se z nějakého důvodu tohoto prestižního ocenění nedočkali – mnohde to 

byla pouhá liknavost v domovském sboru. Jako starosta okresního sdružení bych věnoval velké úsilí, 

aby tito zasloužilí členové cítili naši podporu. 

Již jako řadový člen okresního sdružení jsem se snažil pro místní zasloužilé hasiče pořádat zajímavé 

aktivity, v této činnosti bych pochopitelně pokračoval. V rámci finančních možností okresního 

sdružení bych se snažil uspořádat pro hasičské seniory alespoň jedno tematické setkání ročně, 

v případě možností by takových setkání mohlo být více. Budu podporovat udílení titulu Zasloužilý 

hasič, ale také dalších ocenění tam, kde existují předpoklady a zásluhy pro udělení takového ocenění. 

Budu plně nápomocen zpracování takových návrhů a budu je nadále podporovat u vyšších orgánů.  

Výhledově bych také rád v rámci okresního sdružení zavedl Medaili okresního sdružení. Tato medaile 

by stála mimo legislativu SH ČMS a sloužila by ke dvěma základním účelům. Prvním účelem by byla 

možnost ocenit zvláštní zásluhy o rozvoj okresu, druhým pak řešení stavu, kdy je vhodné ocenit 

mimořádné zásluhy, ale oficiální legislativa SH ČMS v této oblasti nenabízí vhodné řešení. Typické 

jsou situace například v případě neúplné řady vyznamenání u staršího hasiče, nebo například 

nemožnost ocenit hasiče mladšího, který nemá splněny potřebné roky členství. Takové medaile 

existují úspěšně v mnoha jiných okresech. 

 Budu plně podporovat Aktiv zasloužilých hasičů při OSH Praha – západ. V rámci finančních 

možností okresního sdružení budou pořádána pravidelná setkání hasičských seniorů, 

případně další aktivity pro hasičské seniory. 

 Budu maximálně podporovat oceňování dalších hasičů, jejichž zásluhy si takové ocenění 

zaslouží, ať už se bude jednat přímo o titul Zasloužilý hasič nebo o jiné vyznamenání. Budu 

plně nápomocen při zpracování takových návrhů a při jejich průchodu standardním 

procesem schvalování v rámci SH ČMS. 

 Budu usilovat o ocenění jubilantů a také o splnění smutné povinnosti vzpomínky na ty 

hasiče, kteří již nejsou mezi námi. 



 Výhledově budu usilovat o zavedení Medaile OSH Praha-západ, která bude sloužit 

k ocenění tam, kde standardní posloupnost medailí a řádů nebude umožňovat adekvátní 

možnost ocenění zásluh člena SH ČMS.  

Požární sport 
Požární sport je nedílnou součástí hasičiny, jedná se o jeden z nejrozšířenějších sportů v České 

republice. Rovněž v našem okrese je provozován většinou sborů. Příslušnou legislativou je dokonce 

uznáván jako jedna z forem fyzické přípravy hasičů zařazených ve výjezdových jednotkách. Pro 

mnohé je požární sport životním stylem a milovaným sportem. Proto bych v případě svého zvolení 

podporoval také požární sport a jeho další rozvoj v našem okrese. Je třeba přiznat si, že v této oblasti 

za sousedními okresy poněkud zaostáváme. Ve srovnání s okolními okresy je pořádán jen malý počet 

soutěží. V případě zvolení se budu snažit o zjištění, zda příčinou tohoto stavu je prostý nezájem o 

požární sport či objektivní potíže, které sborům či okrskům brání soutěže pořádat a také se účastnit 

okresních kol. V případě této situace budu v rámci možností usilovat o zlepšení podmínek. 

Budu se snažit o to, aby byla sjednocena pravidla pro pořádání okrskových kol, aby soutěže pořádané 

v rámci OSH naplňovaly všechny podmínky určené Směrnicemi hasičských soutěží v platném znění. 

To vše pochopitelně v úzké spolupráci s příslušnou okresní odbornou radou. Budu též usilovat o 

zvýšení počtu osob s kvalifikací rozhodčího požárního sportu a po uplynutí příslušné doby pěti let 

také o to, aby zájemci získali také vyšší kvalifikaci rozhodčího-instruktora. Je také nutné zapojit tyto 

kvalifikované osoby do rozhodování také v rámci vyšších kol postupových soutěží. Rád bych pořádal 

školení rozhodčích požárního sportu alespoň jedenkrát ročně.  

 Budu plně podporovat požární sport a jeho rozvoj v našem okrese. Budu se snažit 

identifikovat objektivní potíže sborů a případně jim pomoci s možností pořádat soutěže a 

účastnit se okresních kol v PS. Budu plně podporovat ta družstva, která si svými výkony 

zaslouží možnost reprezentovat náš okres ve vyšších kolech. 

 V úzké spolupráci s příslušnou okresní odbornou radou budu usilovat o kvalitní provedení 

základních kol v PS a okresního kola v PS. 

 Budu podporovat zvyšování počtu rozhodčích požárního sportu a budu apelovat zejména 

na perspektivní členy, aby získali tuto kvalifikaci a napomohli tak kvalitnímu pořádání 

soutěží v požárním sportu. Perspektivní uchazeče budu podporovat, aby po uplynutí 

příslušné doby mohli získat vyšší kvalifikaci rozhodčího-instruktora, který dnes našemu 

okresu chybí. 

 Budu podporovat účast rozhodčích z našeho OSH na vyšších postupových soutěžích. 

Vzdělávání 
Vzdělávání považuji za základ jakékoliv činnosti. Jen ten, kdo umí a zná, může být něčemu prospěšný. 

Hasičina není výjimkou. Proto se chci v případě svého zvolení zaměřit na vzdělávání členů našeho 

okresního sdružení – ostatně vzdělávání je mou velkou náplní v SH ČMS – od posledního sjezdu 

působím jako člen Ústřední odborné rady vzdělávání. Nejde mi o to, abych někoho násilně nahnal do 

školních lavic, ale bohužel, doba se mění a vzdělávání je stále více potřebné. Nejde primárně o 

vzdělávání členů jednotek, tam je vše předepsáno zákonem a členové jednotek, zejména velitelé a 



strojníci, musí pravidelně absolvovat školení. Jde o členy SDH. Mnozí z nás vykonávají různé funkce 

v rámci svých sborů – starostové, jednatelé, hospodáři, kronikáři.  

V souvislosti se změnami legislativy jsou na tyto osoby často kladeny stále vyšší nároky, funkce jsou 

spojeny se stále vyšší zodpovědností. Mým cílem je, aby funkcionáři v rámci OSH Praha-západ byli na 

vše v maximální možné míře připraveni. Jak jsem již napsal, chci, aby každý vnímal tuto mou snahu ne 

jako šikanu, ale jako slušnou nabídku, jako součást servisu, který okresní sdružení nabízí. V případě 

mého zvolení bych rád pořádal dobrovolná školení (pro zájemce) z řad starostů, jednatelů, hospodářů 

a dalších funkcionářů. Školení by byla pořádána na aktuální a závažná témata a lektory by byli 

odborníci z praxe, případně zodpovědné a problematiky znalé osoby z řad SH ČMS. 

Budu rovněž podporovat účast našich členů na vzdělávacích aktivitách v rámci SH ČMS – školení 

hlavních vedoucích táborů, školení vedoucích mládeže, kurzy ÚHŠ Jánské Koupele a Bílé Políčany, 

Letní školy instruktorů a další vzdělávací aktivity.  

 Budu podporovat vzdělávání členů OSH Praha-západ v různých oblastech. Zejména pak 

plánuji pořádat vzdělávací akce pro starosty sborů, jednatele, hospodáře. Vše tak, aby tito 

funkcionáři byli odborně způsobilí vykonávat řádně své funkce.  

 Budu podporovat ty členy, kteří budou mít zájem účastnit se vzdělávacích akcí v rámci SH 

ČMS. 

Spolupráce s vyššími orgány SH ČMS 
Okresní sdružení hasičů spolupracuje s vyššími orgány jednak na základě Stanov SH ČMS, jednak na 

základě společného zájmu. Chci, aby se tyto dvě oblasti staly oblastí jednou. Budu usilovat o korektní 

vztahy s vyššími orgány, ať už se jedná o Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje či o ústřední 

orgány SH ČMS. V případě mého zvolení se hodlám řádně účastnit shromáždění starostů OSH a 

přednášet tam témata, na kterých bude shoda v rámci našeho OSH. Hodlám se také zapojit do 

činnosti KSH a také tam hájit zájmy našeho okresního sdružení.  

Jako samozřejmost vidím nutnost předávání informací oběma směry. Nejvyšší vedení musí znát 

názory členské základny a členská základna musí být seznámena s tím, na čem pracuje vedení našeho 

sdružení a jaká jsou rozhodnutí vedení. V případě mého zvolení využiji jednak samotnou funkci 

starosty OSH, ale také funkci člena jedné z ústředních odborných rad a funkci správce části ICT 

sdružení. Budu usilovat o to, abych naše okresní sdružení řádně plnilo své povinnosti vůči vyšším 

orgánům, ale také o to, abychom mohli řádně čerpat svá práva zaručená nám stanovami a dalšími 

předpisy SH ČMS. Chci, abychom v očích zbytku republiky byli vnímáni jako fungující, sebevědomé a 

své povinnosti si plnící okresní sdružení, které se nebojí ozvat, které se nebojí navenek přicházet 

s tématy pro republikové vedení. Nebudu se bát hájit to, na čem se v okrese shodneme, ale zároveň 

budu ctít to, co bude dohodnuto například na shromáždění starostů OSH. 

 Budu se snažit budovat sebevědomé a funkční okresní sdružení, které bude dobře 

vnímáno zbytkem našeho sdružení. Budu budovat okresní sdružení, které dokáže přicházet 

s celostátními tématy, ale které si zároveň plní veškeré své povinnosti vůči vyšším 

orgánům.  



 Budu usilovat o maximální možný přenos informací oběma směry. Tak, aby naši členové 

věděli, jaké jsou činy vedení, a vedení aby vědělo, jaké jsou touhy a přání členů.  

Financování 
Dostáváme se k poslední, ale rozhodně ne nejméně důležité otázce. Ba možná spíše naopak. 

V mnoha odstavcích jsem použil formulaci „dle finančních možností“. Bohužel, nejsem a nebudu 

populista, nebudu slibovat najisto to, co najisto neumím splnit. Mohu najisto slíbit, že budu usilovat, 

ale nemohu slíbit, že zaplatím. Zaplatit totiž můžeme jen to, na co máme.  

Nebo se můžeme zadlužovat, což obvykle bývá cestou do pekla. Nebo – a to je ta správná, ovšem 

nikoliv snadná cesta – můžeme zkoušet více peněz vydělat či získat jiným způsobem. Možnosti jsou 

vcelku dané – můžeme zvýšit odvody na OSH, můžeme se pokusit získat peníze z grantových titulů, 

můžeme se pokusit oslovit sponzory, můžeme uspořádat akci, která přinese nějaký výdělek. 

Samozřejmě netvrdím, že chci zvedat příspěvky na OSH, nicméně je nutné tuto možnost jako zcela 

legitimní zmínit. Osobně jsem spíše pro další možnosti. A ty jsou – firmy existují, je třeba je oslovit a 

zjistit, zda by byly ochotné okresní sdružení (či spíše některou konkrétní akci) sponzorovat. Granty 

jsou vypsány, některé dokonce přímo na provoz OSH či KSH – je třeba zpracovat projekty a žádosti o 

grant podat – zde jsou šance poměrně vysoké. Dále lze jistě provést revizi aktuálních výdajů a ověřit, 

zda zde není prostor pro úsporná opatření (ovšem taková, aby dále nesnížila komfort okresního 

sdružení). 

Řekněme totiž na rovinu – mnohé je podmíněno financemi. Jestliže budeme chtít například rozšířit 

činnost Kanceláře OSH, pak to prostě bude stát více peněz. Otázky jsou dvě – jsme schopni ty peníze 

sehnat? A pokud ano, jakým způsobem? A tohle jsou otázky nejen pro starostu, ale v podstatě pro 

každého, komu o okresní sdružení jde. Každý může přijít s nápadem, který by okresnímu sdružení 

přinesl peníze. Ale jsem připraven nést tu hlavní odpovědnost za to, aby rozpočet byl řádně naplněn 

a aby činnost okresního sdružení byla v rámci daných možností co nejlepší.  

 Budu usilovat o navýšení rozpočtu OSH prostřednictvím grantů, sponzorské podpory a 

pořádání akcí s cílem dosažení zisku tak, aby byla možnost financovat rozvojové aktivity 

v rámci okresního sdružení. 

 Budu usilovat o průběžnou revizi stávajících výdajů s cílem ověřit jejich hospodárnost – zde 

je pochopitelně možné, že nebude nalezena efektivnější varianta. 

 Vstoupím do jednání s představiteli krajské samosprávy s cílem pokusit se získat podporu 

pro naše okresní sdružení. 

 


