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scházíIne se dnes QO roce, abvchom zhodnotili nAší èinnost v
u:)lynulém roce a tqké se zQm.vsleli jAk sQole~nì dál. iIJáš ,sbor b',l
zAložen v roce 1909 ~ .iiž brzv , ter1.v ZA Ètyøl roky oslavl 3vé sté
nArozeninv. Prv~ím stArostou b.vl Josef Mánek a~rv~ím velitelem
J.Václ~vík, st~rost~ obce a obchodník. Sbor èítAl 40 ~i~~ých èlenù
a dAlší Døi~T)í 'Ja,jící .V r .1<j 25 se konal v Horní 3ytov~ s ,jezd nodkrko-
nošské žu~y. Sláv~ to bylA veliká a hor~osytovští h~sièi zde oøedvenli
~vé um~n~ l~zecké i,se,st~íkaèko~. Je r~dos~ è~st ve stQrých zájisech
Jak nasí ~t-edkové èlnnl. ,:>cházell se v hostlncl Arc'1o,9tov~ , neb()t.
souèasná h~sièská zbroj~ice bvl~ obecní chudobinec.

\Jáš sbor má k dne,š:1ímu rjni 29 èlenù a z toho Ó žen. {Jkolem
Sboru '"obrovolných hASièl~ v obci je nejen z~sáhnout v T')øíT')Ad~ '1ožQru,
ale oøedevším umìt !)O'.lOC j. ve svém okolí v T)øíT)adì ,i~kéKlkol i v
živelné '1ohromy, ale rovnìž v oøí'1adì j~kéhokoliv ,iiného ohrožení
zdrAví , ŽivOt11 a majetku 8vých soused~ v ne,jbližším okoli. ZA t,ímto
úèelem ,ji7. také dnes mqme nnvì v()lit referentA ochran"v obvv~telstvA .
Tomuto úkolu èlenù dobrovolných h~siè1~ ~rávì v..,tìch neimenších místech
dává ministerstvo vni tra T)rVOøAdý význAm, nebot ,je nes'1orné , že
~lacené Hasièské záchranné sbory nemohou staèit !)omoci v oøí:)adì
na!)adení nebo živelných ~ohrom všude, zejmén~ nyní, kdy i st~v
Armády je ooèetnì velmi snížen. K tomu, aby dobrovolní h~sièi mohli
úkoly nA nì kladené olni t .ootøebu..ii nezbytnì mít své zázemí nejen
oro techniku ~ výstroj , ale t~ké aby se mìli kde se..iít , a• ,;iž Qro
or~anizováni své èinnosti, ale i oro èinnost s')oleèen$kou. ..femohou
sesDoléh~t nA hostince ~ ood.deaft~k ,je to finanènì nároèn~ a r}estabiln
viz. zde hostinec Maroko. A to ,;e T)r4vì ')roblém nAšeho sboru.
Od jeho zAložení ~ž do roku 1994 ,jsme mìli ,jAko hASièi k disT')ozici
Arnoštov , kde je sál A schùzové místnosti , kde ,isme ooøádAli T)lesv , vr/i
a ,iiné tAneèní Z~bAVy. Z tìchto Akcí ,isme mìli oeníze a ty jsme ')ak
využívAli ze..iménA k Doøádání zájezdù Dr'") dìti a dosT)ìlé a ,jiné
s~()leèenské akce. V roce 1995 zAøízení sálu v Arnoštovì, t..i. 20 stolù
a 80 židlí odvezla Tìlocvièná .iednotA Sokol do Víchové ~ vvbAvil~ si
s tímto nábytkem sál rokolovny. 'Jám zùstal T)rázdný sql. '1øesto že byl
f'unkèní .N'~bytek byl r)oøízen v roce 1 :-;57 , tehdy ,ještp samostatnou 1~ ~
obcí T1orní S.vtová, stejnì tAk .iako velký elektrický mAndl ,~r-L "41'1-l.-
v 95 rovnìž dal st~rost~ Bujárek odvézt do Víchové. Arnoqtov rn~l
být orodán jakémus i JAnU FA istauerovi , kterého Qøi,re(jl ; ~P:'. ~1plAmA
a kter.Ý tento ob,jekt Dotøebov~l !Jro svI.1j Doda.ikatelský z~mìr , n~
kte,rý si DøedstavovAl, že získá 90 milionu.Z~mìr se nezdAøil, !)eníze
nezískal, od kOUDì UJustil. u~lším kunu,jícím byl oan Varpa ze Semil,
který Arnoštov od obce kouJil zq 1,'J mil.ale ne~Arylatil A tak DO roce
Arnoštov obci vrátil. 'r~ ~le musela zaolatit dan z Jøevodu ne~ovitosti
a tak Jøišla o ~0 tisíc ."Jeobydlený Arnoštov navštìvu,ií nekalé živl,y ,
v sále ukradli kamaa , veškeré kuchy'~ské zAtízení , které ,;sme tam my
hasièi mìli. mimo nádobí to bylA celá skøí~~ t81íøù, §álkù, skle~ic,
Dulitr~, ryøíborù a Jod.

A Døece tato stArožitná stavbR, zADsaná v seznamu oamátek A tedv
chránìná státem mohlA mít docel~ ,jiný o8ud. Jako st~rostka obce
Víchová se souhlasem zastu)itelstv~ jsem v roce 1994 nech~lA zavést
do bytovek v Doschodí teJlou vodu, ookraèovAt se mìlé zøízením
koupelen a solachovacích WC, ~øío.úDravou el.rozvodù. Obec~í vodovod
ai nyní i ')lyrlové vedení jde kolem Arnoštova. Na DøíJadnou OIJrAVU
f'asády .jsme mohli žádat finance od referátu kultury v Semilech...,
Aby tyto ÚT)rRvy obec nic nestály byla možnost vz~t do byt~ volynské
Èechy a oT)rav.y bytù bv byly státem ~ra~eny. T?k, ,)Qko to udìlRlA ,
naT)ø. obec Poniklá. VidinA možnostl zlskat mlllonv všQk zQsleryllQ
nìkteré zastu')itele a na návrh inR.QAIAmy v srrynu 1994 obecní, ,

á \1 rAvì bvtù v Arno.3tovìzAstuDitelstvo rozhodlo ZAStqVlt T)r ce nA ') " dl ,..,

A objekt r)rodat ')anu F~istaurovi. JAk to dooadlo ,lsem uve. ~ vy~e.
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Od té dob:v z'istAl:v místrlosti nedokonèen:v. Nová vodoinstalace è1steènì
chybí a co je nejhorší, že z,q celých 10 let nikoho z 'lTedeYlí obce

nena1)Adlo dát o:Jr~vit v.yoAdlé nebo ')resklé eternitové desk:y n.q støe~e.
Klidn~ ve~erlí obce nechAlo do støech:v z,qtékAt A tím došlo v .;ed~é
místnosti k uhnití stro!lních trám\1 na zdi A nqslednému Jro'),qrj?1utí
stro'1u. ..Te to .ie~ ne'1,qtr'1.1 ~qst Drostor A v ')øl'1""'dì vr}itø'1ích 1í"",r~v
Arnoštov~ to lze nhradi t t1ormál~í~ stro ')em r1ov~m. ~ezbvt!1é .ie qle
bezodkl~dné oorAvení, reso.vvmìna ryrasklých nebo so~jlých eternitov~ch
desek na støeše. Obec zde zanedbAla svou :jovinnost sDr.qvovAt SVl',i

mejetek s oéèí dobrého hOsDodáøe, tak j,qk .ii to uk18dá z8kon. Chceme-
vìøi t , že So11è,qsný stArostA obce i.ng.HrI1bec or'..'vede nenrodlenì nQryr,qvu.
Je, obdi vuhodné , .jak ma jestátnì Arnoštov ,;e 3tì sto,;í , Døesto že ,;e
již 10 let vydán na ryosoas Døírodním živlùm A v.qnd.q11m.

~áš sbor, kdyžJ ,již Ylemùže ooužívat Arnošto~ or~ své notøebv,
žádAl obec~í zAstu:jitelstvo již ~øed nìkolika let~ o vÝst,qvbu nové
hASièské zbrojnice se s!)oleèenskou místností.Z.q starosty Bu,iqrk,q
jsme byli hrubì odmít8ni. St~rostA Øehoøek .jednal slušnì , Ale nic
se nehnu.lo z místa. Až v r. 2003 :jod vede?1ím in~.Hrubce dRl~ obec

vyhotovit orojekt stRvby nové hasièské zbrojnice. Ab:v nA tuto stRvbu
a øadu dalších možných investicí v obci bylo možno ziskRt ryeníze
od státu nebo r~zn~'ch fondù, musí mít obec územ~í olán obce. Od roku
1995 , kdy t.qto možno:"t b.vl.q jsme ,;me na obec'.1ím zAstu~itelstvu
nutnost nechBt vyhotovit územní '11án obce neustále ryø;-~omínali,
úzermí rylqn byl st41e odmítán. ?roto tAké obec Víchov,q n Iiz. v
Drùbìhu 10 let žádné dotacenezískala, zRtímco okol~í obce dostAli
milionv , které mohl}i investovRt do ce.st A dRl,3ích zle:j,še~í v obci .
I m:v jsme ,;iž dáv~o z tìchto :je.nìz mohli hASièskou zbro,ir}ici mít.
Až nyní se souè13snému stArostovi in~.Hrubcovi Dod~øilo nøesvìdèit
zAstu")i tele a nutnosti .jzemního J18~u. :-.lA všeobeC!'lO\1 vvzvu obce
ryøedložil náš sbor ~ísemnou žqdost o zaøazení výst~vb:v'?)ožqrní
zbro,inice do úze'nního ')lárlu obce .~.J souèAsné dobì byl,q zr)r,qcov~telem
oøedloženA obci studie úze~,ního ~lánu , Ble náš ryožadRvek na zbro,inici
tam není .Jde o nedoDtøení nebo zámì;- '!' Kd:vb,v se stAvbB zbro.i~ice
do úze:-r\ního 1')14nu nedostAl~ nešla by realizovat, nrotože zmìn""' 11ze
mního 1')lná je velmi složitá R také 1')eníze z fon.ju by nešlo èer1')at.

TAk tAkové !)roblém13 mÁ náš sbor. v minulých letech kd:v zne b.vl
v !)rovozu hostinec Maroko , mìli ,;sme mož!'lost se.iít se na sch1zi
Alesooò t~m. :.Jnes ,;ižzde hos'1o,1Arll není a nebude , na mezi se schÁzet
nelze ~ žít z oodstaty také nelze donekoneèna.

A .;eštì jeden Droblém je zde. Jediné co ~ Arnoštovì ,ieštì z dob:v
trvání samostc!1tné obce Horní S:vtová zbylo jsou J skøínì a da13i
skøíòk:v ?1a knihy vèet!'lì k!1ih b.ývAlé obecní knihovny. t.Jsa1.l zde i~le
3 stoly , Dolstrovarlé žinle A køesílka a 20 židlí z D~'rod~ího ,.i.J1.."./~-
zaøízení sálu. Všech~v tyto vìci bv mìly v Arnoštovì z~stat Ayryoužít
je do sryoleèenské místnosti v nové hASièské zbro,;nici. Vše bvlo
Doøízeno obcí :"ior~í S:vtovÁ Døed slouèením s Víchovou n..Jiz. v r. 1960.
Ste,inì tAk zaøízení s41u ,-iAk .;iž b:vlo uvedeno. j\Tutrlo øici , že
samost~tn4 obec Hor!'1í Sytová ')0 rocel::48, kdy Arnoštov dostAla
od státu na zákl~dì jekretù 'lrezidenta re:jubliky se o Arno3tov
vzornì starala. NechA1A u Budovy zrye'mit celou vazbu,celou støechu
ošalovat Drkny, místo 3indele dAla eter!'lit, dala nov~ okna celé
budovì, zAve11A vodovod, nové elektrické rozvod:v, zvìt~ilA sÁl,
ooložil13 ~arkety , obložilA døevem stìn,v s41u , v.vbavilB s ql nov~~
nábytkem, e to vše do r. 1960 T)øed slouèením s Víchovou nAd .Tiz.

Po slouèeni obec Víc~.ová ,jo Ar!'lOštovA ,již nic ~einvestovAlA AŽ doglo

ke st~vu v .iakém je dodnes .Uvedené knihy chce obec iTíc~ovÁ všech~y
odvcizt, è4st zlikvidovat, è4st dát do kni~ovny ve T~~cho~é A zbvtek
do k!1ihovny do .Jilemnice .Obì ,ime~ovRné knlhovn:v m8Jl k~lh '11no
A naše v\1b~c ne""'otøebuji. Je to již Dosledni co v Arn~3to~ì zbvlo

h 'v' b ..T chom s i to nemìli nech~t vzít. Nábytek 1 knl.h:v mohoua mv as l.C 1 .'f .' .,
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v Dohodì v Arnoštovì z1~stat i nAdále. Minulé zAstu:)itelstvo Obce
Víchová ,iiž v tomto smyslu v Døedešlém volebrlím období tak

rozhodlo.

Po všech tìchto zkušenostech lze konstatovAt, že rozhodnutí
o slouèerlí obcí v roce 1960 nebyl SDrÁvný krok, nebot, T~orni Svtová
s 270 obyv~teli mohlA b.V't samostatQou ..iako l:)~øimov , J:{()')rachtice
Bìlá, Svojek, Bystrá a øada dalších obcí /Horka, 01e3nice!' ~ dAlši
a :•inance. js:ne mohli '")OUŽívAt ')odle svých I)otøeb. P..,. roce 1990
..isme tak neuèinili a nyni .ie po,jle zákona ZA )Qtøebi k oddìleni
1000 obyvRtel , t.qkže situAce .ie ,ji.', nempnná A m:v .isme v T'\nz; c;
:)roseb!1ik~, ~rotf)~e ,jei..J.e'1 rláš 7;Qst..ur)it.el v ;jevít.ièlenrlPTll ()bec~írn
7;~8t.l1:)i t.el.9t VI] nic rlesvede .

V 1.lr)lv'1ulém r()ce náš sb()r l.lsk11teènil nro dØti ~ dos1)ìlp
ryÁleni è'qr~de jnic v r)r()st()rl..1 nedAleko Jizer,v u h()telu Ji7.erp .
Bri !!:Ádnickv b:vlo n~øe7 Qno rftIò a joveze'1o døel;,),ostavenQ vptra
A Dan Hl.lšek zajistil stánek ~ darovt=!l nro dìti '1,grkv , ,iqko odmPcnu
zdejšímu sborlJ. ZA vvèištpní studny nøi 7.q1")1~vqch v r. 2002 .Limo'1Ádv
hradila obec, t)ivo zde,iší h~sièi. Prl~bPcžnì je udržov~n~ hasí.èskq
støíkQèkA vnrovoz1.1scho'1nÁm st~Vl.1. Okrskovéhn cvièerlí se líèQstni
st~rostQ sbnru :)r~videlnì jako rozhodèí. Úè~st.(líme se v7.d"' ,iednÁní
okrsku è. 8. Sollt.pžní dru7.stvo nemáme. K tnmu bvchom museli mí1!;
tQkÁ v()zidlo ~ t.() .ie 7.P npši sitl]PCe už zcela 11t()nie ,nehledì n~ t.n ,
žebv ne bvlo kde l.1mist.it .Jsme "'le scho ~n i nln i t t.e11 v sn11è~~ nÁ
dobì '1rvoøpd.V úkol n~ lísekl1 civiln1 ochrAnv nbvvpt.el~t,v~ , ,iQk
se o tom ,iedná ji7, del,qí dobl] A .iak o tom ml1.1ví v hQsièských
novinách ~enerální øeditel HZS P námì:st.ek min. vnitr~ ".en.ma.ior
inf7.. ~tì:')án. Jsm~ scho'1ni zøídit ,iennotku dobrf)v()ln.ých hqsiè'~
jejím7, :)oslÁním bl1de '1omoci obèQnl.lm ve svÁm n~.ibli7ším nknl'Í v
n•'ínAdì jt=!kéhokoliv ohro7.ení , '1roto7,e hAsièin~ ,;iž dneR zdAlek~ nen1
jen t)o7,ární ochrAn~. A k toml1 zps t)otøebu,;eme '1.4ze mí , tedv
hasièskou zbrojnici. a t~k ,;e t,() do kola .Jen .iedin.ý sbor v okrese
a to je náš , mR ve sv.';ch øadách dobrovolného , nenlAcen~ho st~rost1.'
okresního sdružení hASiè1.~ v Semilech. Je to ne~noèet hodin,
které hp,sièinì k•'17.doroènì vìnu.ji.
V mi~ulém roce získal náš sbor M 7 nových èlen~ R èlenek, veRmìs
mladých lidí, kteø( budou urèitì pøínosem nr() náš sbor. :)p,lší
ml~dé lidi máme vytvl)ovány A s ,ieiich vstut)em :Joèítáme v to!nto
roce.

'--'
Co øici závìrem. Pov~žovRli jsme Z8 nutné seznámit Vg8 A

zejménR nové èleny a mlRdé èlen:v se situcí sboru zevrubnì, a ze.iménR
vás ~ožád8t o souèir1nost v naše'm dosRvAdním sn~žení získAt le!)ši
~odmínk:v oro ~r~ci nAšeho sboru.a lJo nového roku 2005 Vám všem
oøe ,iì. hodnì zdrAvi , štìsti , radosti A úsoìchú
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