Zpráva
0 èinnosti

Sboru dobrovolných

hasièù v Horní Sytové za rok

2009

Milé sestry a bratøi, vážení hosté,
Scházíme se opìt

po roce

hodnotíme

rok minulý

uskuteènili

zde v hotelu

na valné hromadì,

a nastiòujeme
již ètvrtý

obèany z Víchové,

Víchovské

K tanci a poslechu

hrála hudba

darovali

ceny nejen èlenové

což je rovnìž

DOU øízená panem

sboru, ale také

Kocourkem

nìkteøí

mezi úèastníky.

Výtìžek

vèetnì

jarmarku,

sboru a kde
tohoto

roku jsme

ve dvojicích

z Dolní Sytové.

Do tomboly

se vydaøil a pøispìl

z této akce byl pak èásteènì
ples uskuteènit,

volnou

kapacitou

na ples musíme

konání plesu již 9.ledna.

pozvali

Sytové a Peøimova.

podnikatelé.Ples

našich akcích

Jilemnického

velmi nevýhodné,

osobnì

Horní Sytové,Poniklé,Pøívlaky,Dolní

je, že jsme vázáni pøi všech

schùzi v den konání

orgánem
V Iednu

hasièský ples , na který jsme

zájezdu do Prahy. Jsme rádi1 že zde mùžeme

nevýhodou
máme

èinnost v roce budoucím.

Lhoty,

k navázání pøátelské atmosféry
na úhradu

která je nejvyšším

použit

ale velkou
hotelu.Tak

chodit

dnes

zvát již 2. Ledna,

Chybí hasièská zbrojnice.

V dubnu jsme se zúèastnili okrskové hasièské schùze ve Víchovské Lhotì, kde se mimo jiné
zajiš'tovala oksková soutìž, kam byl br.šubrt delegován jako rozhodèí za náš sbor. V dubnu
jsme, ale hlavnì uspoøádali pálení èarodìjnic
brigáda

pro dìti a dospìlé, kterému pøedcházela

na pøípravu døeva v Iese, odvoz a stavìní vatry. Pálení vatry pøedchází hasièské

cvièení, kde si v závìru

zacvièí i dìti 5 proudnicí na cíl. Dìti dostaly párky na opékání a

Iimonády, pro dospìlé byl pøipraven panem Huškem stánek 5 obèerstvením. Poèasí bylo
hezké, akce se vydaøila.
V kvìtnu

jsme zorganizovali

celodenní

zájezd

vojenské

muzeum

zajímavou

vojenskou

prohlídkou
z výtìžku
dobì

vybavené

botanické

zahrady

plesu, úèastníci

velmi drahé,

problém

v Praze. Výlet

platili

stejnì

letošní

hotelu

Semily. Zajímavým
kteøí pøijeli

5 e zásahovým

Velmi zajímavé
pokraèovalo

byly rovnìž

posezením

jehož zajištìní

obstarávali

zvláštní podìkování.
rodákù

zahrady.

Není problém

rok byl pro náš sbor zvláštì

slavnosti

vozem

okolních

sborù,

bylo vystoupení

a pøedvedli

Od 18 hod.

Pepa Strnádek,Milan
hrála

k tanci a poslechu

starosty

Chybìla

vìtší

plakátová

propagace

samotné

v souèasné

nebo•jsme

obce

profesionálních

hudbì
Šimùnek

oslavili

v èervnu

a èlena VV OSH

zásahové

Slavností

a skvìlém

úkony.

odpoledné
obèerstvení

,

a Pavel Novák. Zaslouží si

kapela Koneckoncù.

hudby,vùèi

ale

hasièù z Jilemnice,

a jednotlivé

a oslava výroèí se zdaøila, poèasí nám vcelku pøálo, snad jenom

být vìtší.

sbor

rùzné akce zorganizovat,

významný,

jeho vybavení

a pøátel pøi reprodukované

zejména

hradil

Zájezdy jsou

ukázky práce Policie ÈR a jejich vybavení.

rodákù

jsme pokraèovali

hasièù v Horní Sytové. Oslava se konala

za úèasti zástupcù

zpestøením

Odpoledne

to byl velmi hezký. Autobus

produkce,

100 Iet od založení Sboru dobrovolných
v areálu zdejšího

technikou.

pouze vstup do Botanické

tak hudební

je ufinancovat.

do Kbel u Prahy , kde jsme si prohlédli

Setkání

úèast veèer mohla

široké veøejnosti.

.

Náš sbor má již tøetím rokem založeny vébové stránky, které aktuálnì

upravuje

Mládek. Najdeme tam také mimo jiné i fotky a informace

oslav stého výroèí

z tìchto

br.Pavel

založení sboru. V Ietošním roce oslavili kulatá výroèí narození tøi naši èlenové. Všem jsme
poblahopøáli a pøedali malý dárek.
Èlenské schùze a výborové schùze se konaly dle potøeby a podle volné kapacity zde v hotelu.
Urgentní vìci øešíme v privátì u starosty br.Šubrta. Je to øešení nouzové, pokud sbor nemá
provozu schopnou hasièskou zbrojnici .Nemùže

také pracovat s dìtmi,pokud

se nemají kde

scházet. Nabídka SDH Víchová o zapùjèení místnosti v HZ ve Víchové je nerealizovatelná,

pro

velkou vzdálenost objektu od dolní èásti Horní Sytové, kde dìti vìtšinou jsou.
Pokraèovala spolupráce sboru 5 vedením obèanského sdružení Pionýr , které zde v hotelu
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 pohled do daleka, a kde jim ukazuje a vypráví o zajímavostech
z Podkrkonoší a zdejšího okolí.
V Ietošním roce nedošlo v povodí Jizery a Jizerky k povodòovým záplavám a nebylo proto
zapotøebí zásahu našich hasièù pøi pomoci obèanùm, ani èerpání vody ze zatopených
prostor..
Celoroènì udržujeme v provozuschopném
5 pøíslušenstvím.

støíkaèku

Náš sbor odebírá Hasièské noviny, které jsou doruèovány k rukám starosty.

Vzhledem k tomu, že zákon
a provádìt

stavu naši staøièkou motorovou

o požární ochranì neukládá již obcím zøizovat kontrolní skupiny

preventivní protipožární

kontroly a následné dohlídky v rodinných domech,

bytových objektech a malých provozovnách v obci, nezabývali jsme se touto èinností na
úseku prevence.
V Ietošním
zbrojnici.
povolení
nìjaký

roce došlo
V povolené

k provedení
hloubce

není dostateèný

pro hlubší vrt. Na zahájení
dotaèní

titul,

vrtu za úèelem získání zdroje

rekonstrukce

zdroj vody, je tedy podána
zbrojnice

žádost o stavební

stále chybí peníze.

Obec èeká na

který by se hodil na na tuto akci. Tento stav trvá již dlouhou

Je fakt, že souèasné obecní zastupitelstvo,

s rekonstrukcí

zbrojnice

Tolik tedy zpráva o èinnosti a problémech Sboru dobrovolných
že bude podnìtem

vody pro hasièskou

alespoò vážnì

k následné diskuzi.

jménem svým popøála hezké vánoce a hodnì štìstí a zdraví v novém roce 2010.
Marie

poèítá.

hasièù v Horní Sytové, Vìøím,

Závìrem mi , milé sestry a bratøi dovolte, abych Vám jménem Sboru dobrovolných

Vypracovala:

øadu Iet.

Ducháèková

hasièù

