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SDH HORNÍ SYTOV Á
Sbor dobrovolných hasièù v HORN I Sytové i v letošním roce pokraèoval ve

své èinnosti ve všech oblastech hasièského dìní. Naštìstí v oblasti naší pùsobnosti
nevznikl v letošním roce požár ani zahoøení. Rovnìž zvýšená hladina øeky Jizery
a Jizerky nezaplavila objekty tak, aby bylo nutné èerpat vodu ze sklepù a studní

Jak tomu bývá nìkdy vjiných letech.
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Tradicí v našem sboru je poøádání hasièského plesu, který se až do roku 1994

konal vždy v
sále v Arnoštovì. Další den -v nedìli -následoval vždy dìtský rej .Pøed 4 lety
jsme tradici obnovili s tím, že ples poøádáme v jídelnì hotelu Jizera, kde je
odpovídající zázemí, ale kapacita jídelny je menší. V tomto roce se zdaøilý ples
uskuteènil koncem ledna, kam jsme ve dvojicích pozvali obèany naší i sousedních
obcí. Konec dubna patøí vždy pøípravì døeva na hranici a pálení èarodìjnic v areálu
hotelu Jizera. Odpoledne probìhlo hasièské cvièení se støíkaèkou, kde
si v závìru i dìti zasoutìžily s proudnicí pøi støíkání na plechovky .

I v letošním roce, tak jako vloni, jsme zorganizovali zajímavý hasièský výlet.

V kvìtnu
jsme vyjeli autobusem do Bílé Tøemešné na pøehradu Krásný Les .Zde jsme si

prohlédli vnitøní prostory hráze , její pøíslušenství a vyslechli naprosto vyèerpávající
výklad o provozu a historii této krásné pøehrady od pana hrázného jehož pøedci
vykonávali tuto funkci od uvedení pøehrady do provozu. Dále jsme si prohlédli
strojovnu elektrárny s odbomým výkladem vedoucího pracovníka elektrárny .
Odpoledne jsme pokraèovali do ZOO ve Dvoøe Králové. Výlet to byl velmi pìkný .
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Starosta sboru br.Šubrt spolupracuje s vedením obèanského sdružení Pionýr,

který je majitelem hotelu Jizera a který zde obèas poøádá týdenní turnusy pro dìti
s prohlídkami a výlety do okolí. Starosta dìti seznamuje nejen s hasièskou

tématikou, ale rovnìž se zajímavostmi zdejšího okolí.

Èlenové SDH se po dohodì s nájemcem p.Huškem scházejí a schùzují

v hotelu Jizera,
což zatím øeší situaci, kdy sbor nemá provozu schopnou hasièskou zbrojnici.
Nemohou však.p~oovat~s,,-dìtmi, ikdyž dìti i vedoucí by byli, nebo• se absolutnì

nemají kde schá;let.



Stále pøetrvává dlouholetý problém s provozu neschopnou hasièskou zbrojnicí.
Protože Arnoštov vždy sloužil hasièùm,mìly by peníze získané jeho prodejem být
použity na rekonstrukci stávající hasièské zbrojnice v Horní Sytové, aby tak zdejší

hasièi, ale i obèané mìli
náhradu za prodaný Arnoštov .Znovu jako vloni nutno pøipomenout, že další dva
SDH v obci vèetnì TJ Sokol dùstojné podmínky pro svou èinnost mají.

Závìrem vážellÍ ètenáøi mi dovolte abych V ám jménem hasièù z Homí Sytové i

jménem svým popøála hezké Vánoce a š•astný nový rok 2008.
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Marie Ducháèková
lednatelka SDH
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