z p r áva
èinnosti
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Sboru dobrovolných

hasièù v Horní Sytové za rok 2008 :

Milé sestry a bratøi, vážení hosté,
Scházíme se opìt po roce na valné hromadì,která
hodnotíme

rok minulý

a nastiòujeme

èinnost

je nejvyšším orgánem sboru a kde

v roce budoucím.

Rok 2009 je pro náš sbor

zvláštì významný ,nebo• v tomto roce uplyne 100 Iet od založení Sboru dobrovolných
hasièù v Horní Sytové. Je na nás, abychom

rozhodli

jakým zpùsobem

toto vzácné jubileum

oslavíme.

""-'

Nejlepší oslavou by ale jistì bylo, kdyby se již koneènì zaèala stavìt hasièská zbrojnice. Náš
sbor v Ietošním roce pøijal jednoho nového èlena a jedna èlenka se nám odstìhovala. tak
žejako vloni máme 31 èlenù, z toho 24 mužù a 7 žen. Ale teï již k naší práci v Ietošním
roce:
S.ledna se uskuteènila zde v Jizeøe Valná hromada, za pøítomnosti hostù z SDH
Víchová,bratrù Jindøiška a Øehoøka a starosty okrsku a èlena VV OSH br .Krafka a br .Èurdy
z SDH Poniklá. Valná hromada mimo jiné znovu vznesla požadavek na rekonstrukci stávající
Hasièské zbrojnice a uložila výboru SDH vynaložit veškeré úsilí za uskuteènìním
Zde bylo také mimo jiné dohodnuto
koncem

Iedna t.r ., zde v jídelnì

sousedních
Sytové.
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Na zvaní se podílelo

úèastníky.

hotelu

obcí. K tanci a poslechu

také nìkteøí

podnikatelé.

Výtìžek

organizaèní

hasièskéo

plesu, který se konal

Jizera, kam jsme ve dvojicích

hrála

šest dvojic.

zajištìní

hudba DOU øízená panem
Do tomboly

Ples se vydaøil a pøispìl

z této akce byl pak èásteènì

darovali

pozvali obèany naší i
Kocourkem

ceny nejen èlenové

k navázání pøátelské
použit

na úhradu

tohoto cíle.

atmosféry

z Dolní
sboru, ale
mezi

zájezdu na Náchodsko.

V dubnu jsme se zúèastnili okrskové hasièské schùze v hasièské zbrojnici v Jilmu, v Pøívlace,
kde se mimo jiné zajiš•ovala okrsková soutìž, kam byl br ,Subrt delegován jako rozhodèí.
Konec dubna patøí již tradiènì pøípravì døeva v Iese, odvozu a stavbì hranice a pálení
èarodìjnic v areálu zdejšího hotelu Jizera. A tak jsme i Ietos
také uspoøádali brigádu a pøipravili døevo v Iese ,odvezli k Jizeøe a postavili hranici k pálení
èarodìjnic. Druhá skupina hasièù provedla oøezání spodních vìtví u dvou Iíp u stávající
hasièské zbrojnice. Vìtve již tedy nepøekáží a Iípy celkovì získaly na vzhledu. 30.dubna
odpoledne se konalo hasièské cvièení se støíkaèkou .V závìru
si zacvièili i dìti s proudnicí na cíl, kterým jsou u nás zpravidla postavené plechovky. Veèer se
konalo pálení vatry, kam byli pozvání rozhlasem všichni obèané a zejména dìti. Dìti dostaly
párky na opékání a Iimonády.Pro dospìlé byl pøipraven panem Huškem stánek
s obèerstvením. Poèasí bylo pøíznivé, úèast byla dobrá,akce se vydaøila. Obèerstvení pro
dìti bylo financováno z dotace obce.

V kvìtnu jsme zorganizovali celodenní zájezd autobusem

~

na Náchodsko ,kde jsme si nejprve

prohledli vojenskou pevnost Dobøichov a vyslechli odborný výklad prùvodcù. Jde o velmi
rozsáhlou a zcela zachovalou podzemní pevnost ,která mìla za 11.svìtové války tvoøit
dùležitou souèást obranné Iinie naší armády. Na obìd jsme se stavìli v zámecké hospodì
v Náchodì
a po obìdì
následovala prohlídka náchodského zámku 5 prùvodcem, který
svým výkladem historie a popisem jednotlivých pamìtihodnosti
zámku nám tuto
historickou památku zajímavým zpùsobem pøiblížil. Autobus se nám podaøilo plnì obsadit
a úèastníci byli spokojeni
v poøadí již 5 tøetím každoroèním zájezdem našeho sboru.
Dopravu autobusem uhradil celou sbor, úèastníci zájezdu si platili pouze vstupné do
pevnosti a za prohlídku zámeckých prostor.
Celoroènì sbor spolupracuje 5 vedením obèanského sdružení Pionýr , které zde v hotelu
Jizera poøádá turnusové pobyty dìtí 5 prohlídkami a výlety do okolí. Starosta sboru br .Šubrt
seznamuje dìti nejen 5 hasièskou tématikou, ale rovnìž 5 nimi chodí na Sytovská vrcha
odkud je pøekrásný rozhled do daleka, a kde jim ukazuje a vypráví o zajímavostech
z Podkrkonoší a zdejšího okolí.
V Ietošním

roce oslavili

za sbor poblahopøáli
našemu

starostovi

kulatá a polokulatá

br.Ryplovi,
br.Šubrtovi.

br.Petru

výroèí ètyøi naši èlenové.
Krafkovi,

dále br. Zdeòku

Všem je vždy pøedán malý vìcný

Clenské a výborové schùze se konaly

Pøi této pøíležitosti
Kellymanovi

jsme

a zítra

dárek.

podle potøeby a s ohledem na volnou

kapacitu

po dohodì s panem Huškem zde v hotelu. Urgentní vìci øešíme v privátì u starosty
br.Šubrta. Je to øešení nouzové, pokud sbor nemá provozu schopnou hasièskou zbrojnici.
Nemùžeme také pracovat s dìtmi i když dìti i vedoucí by byli, nebo• se absolutnì nemají
kde scházet. Tento dlouhodobý problém se snad již zaèíná øešit, ale o tom bude podána
informace mimo tuto zprávu.
V Ietošním roce nedošlo v povodí

Jizery ani Jizerky k povodòovým záplavám a nebylo

proto zapotøebí
zásahu našich hasièù pøi pomoci obèanùm, ani èerpání vody ze
zatopených prostor. Nedošlo také naštìstí k žádnému požáru ani zahoøení v oblasti Horní
'-::.;--

Sytové.
Celoroènì

je provozu schopná naše staøièká motorová støíkaèka 5 pøíslušenstvím.

Náš sbor má také založeny vébové stránky
nìco doèíst èi dozvìdìt.

a tak i na internetu

se Ize o sytovských hasièích

Stránky založil br .Pavel Mládek a soustavnì je doplòuje.

Náš sbor odebírá ètrnáctideník Hasièské noviny} které jsou doruèovány k rukám starosty.
Vzhledem k tomu, že zákon o požární ochranì neukládá již obcím zøizovat kontrolní skupiny
a provádìt preventivní protipožární kontroly a následné dohlídky v rodinných domech 1
bytových objektech a malých provozovnách v obci, nezabývali jsme se touto èinností na
úseku prevence.
Tolik tedy zpráva o èinnosti a problémech Sboru dobrovolných
Vìøím, že bude podnìtem k následné diskuzi.

hasièù v Horní Sytové,

Závìrem mi , milé sestry a bratøi dovolte, abych Vám jménem výboru Sboru dobrovolných
hasièù i jménem svým popøála hezké vánoce a hodnì štìstí a zdraví v novém roce 2009.

