Zpráva
0 èinnosti

Sboru dobrovolných

hasièù v Horní Sytové za rok

jc?
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Milé sestry a bratøi, vážení hosté,
Scházíme se opìt po roce na valné hromadì,

která je nejvyšším orgánem sboru a kde

hodnotíme rok minulý a pøipravujeme se na èinnost v roce 2011. Letošní rok byl rokem
volebním nejen volbami do Parlamentu , Senátu a Obecního zastupitelstva,
probìhly

ale také

volby ve všech orgánech Sdružení hasièù Èech Moravy a Slezska .Starostou

našeho

sboru zùstal i nadále bratr šubrt, starostou okrsku Poniklá a èlenem VV OSH je i nadále
br.Zdenìk

Krafek z Poniklé. Starostou Okr.sdružení byl opìt zvolen br.lng.Miloslav

Miksánek

a starostou SHÈMS byl znovu již potøetí zvolen ing. Karel Richtr .Na všech

úrovních pak došlo k urèitým obmìnám
Èinnost našeho sboru pokraèovala
uskuteènili

ve složení pøíslušných orgánù.

v Ietošním roce, tak jako vloni tím, že jsme 9.ledna

zde v hotelu již pátý hasiÈ5ký ples , na který jsme osobnì ve dvojicích pozvali

obèany z Víchové, Víchovské Lhotv, Horní Sytové,Poniklé,Pøívlaky,Dolní

Sytové a Peøimova.

Zvaní samotné, je pro dvojice celkem nároèný úkol,ale osobní kontakt 5 obèany je velmi
dùležitou

možností, jak dát o hasièích vìdìt

že v pøevážné vìtšinì

v okolních obcích, ale i v celé Víchové. Lze øíci,

obèané dvojice

hasièù vždy po roce rádi vidí. Obèerstvení jako
011f-A
obvykle zcela zajistil br.Hušek K tanci a poslechu hrála hudba ~
øízená panem
Kocourkem z Dolní Sytové. Do tomboly darovali ceny nej~n èlenové sboru, ale také nìkteøí
podnikatelé.

Ples se vydaøil a pøispìl k navázání pøátelské atmosféry mezi úèastníky. Výtìžek

z této akce byl pak èásteènì použit na úhradu zájezdu
zemìdìlského

na zámek Kaèinu a do

muzea v Èáslavi.. Jsme rádi, že zde v .hotelu Jizera mùžeme ples uskuteènit,

ale velkou nevýhodou je, že jsme vázáni pøi všech našich akcích volnou kapacitou

hotelu.

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

pro dìti a dospìlé, kterému pøedcházela

brigáda

na pøípravu døeva v Iese, odvoz a stavìní vatry. Odpoledne pøed pálením vatry

probìhlo

hasièské cvièení , kde si v závìru

zacvièily i dìti 5 proudnicí na cíl. Dìti dostaly

párky na opékání a Iimonády, pro dospìlé byl pøipraven bratrem
5 obèerstvením.
v kvìtnu

Huškem stánek

Poèasí bylo hezké, akce se vydaøila.

jsme zorganizovali celodenní autobusový

zájezd do zámku Kaèina který je nejen

hezký jako stavba , interier a okolí, ale je zde také knihovna nevídaných rozmìrù
muzeum 5 ukázkami bydlení a života za starých èasù.. Po obìdì
pokraèovali

do Èás!avi , do muzea zemìdìlské

bývalých vojenských prostor .výhodou
pøehlídka rùzné starší zemìdìlské
stroje dnes již bìžnì

a

v blízkém hostinci jsme pak

techniky, které je vybudováno v objektech

bylo, že se zde právì tento den konala velká živá

techniky. Na velkém prostranství s'e projíždìly

traktory a

nevídaných typù a znaèek. Další historické stroje byly k zhlédnutí

v pøilehlých halách. Byly zde také

osobní auta-veteráni

a øada dalších atrakcí. Bvl to

skuteènì velmi, velmi zajímavý výlet plný neobyèejných zážitkù .Autobus hradil sbor
z výtìžku plesu, úèastníci platili pouze vstupné. Zájezdy jsou v souèasné dobì velmi drahé,
stejnì tak hudební produkce. Není problém rùzné akce zorganizovat, ale problém je je
ufinancovat.
V Ietošním

roce jsme

na poèest lOllet

od založení

Sboru dobrovolných

hasièù v Horní

Sytové uskuteènili
v srpnu v areálu hotelu Jizera opìt po roce taneèní zábavu , K tanci a
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pro hudebníky
mohla

pak Pepa Strnádek,

být vyšší, ale hlavnì,

Taneèní veèer

že jsme

neprodìlali,

se vydaøil, poèasí bylo pøíznivé,

nebo• hudba je dnes

velmi drahá,

Náš sbor má již ètvrtým rokem založeny vébové stránky, které aktuálnì upravuje
br.Pavel Mládek. Najdeme tam také mimo jiné i fotky a informace

z oslav stého výroèí

založení sboru a další zajímavosti.
Èlenské schùze a výborové schùze se konaly dle potøeby a podle volné kapacity zde v hotelu.
Nìkolikrát

jsme se sešli doma u Pepy Strnádka,kde jsme schùzovali , v pøípadì potøeby,

když nebyl hotel Jizera volný.
Pokraèovala spolupráce sboru s vedením obèanského sdružení Pionýr , které zde v hotelu
poøádá turnusové pobyty dìtí s prohlídkami

a výlety do okolí. Starosta sboru br. Šubrt

seznamuje dìti nejen s hasièskou tématikou,

ale rovnìž s ni,mi chodí na Sytovská vrcha

odkud je pøekrásný pohled do daleka, a kde jim ukazuje a vypráví o zajímavostech
z Podkrkonoší a zdejšího okolí. Letos mimo jiné navštívili soukromou

Farmu Kocanda ve

Møíèné, kde je k vidìní øada rùzných zvíøat jinde nevídaných.
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

stavu naši staøièkou motorovou

støíkaèku

s pøíslušenstvím.

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,
bytových objektech a malých provozovnách v obci, nezabývali jsme se touto èinností na
úseku prevence.
V øíjnu tohoto roku probìhly
èlennou kandidátku

volby do obecního zastupitelstva.

s názvem Sdružení nezávislých kandidátù.

Získali jsme jeden mandát.

Postavili jsme plnou 9 ti
Získali jsme 564 hlasù volièù.

K získárií druhého mandátu nám chybìlo

tak jako v minulých
.

volbách jen asi 50 hlasù.
I 'f/ ~tošním roce pokraèovalo úsilí o stavbu hasièské zbrojnice. Podaøilo se získat
dotaci I která z èásti pokryje náklady. V souèasné dobì

na základì výbìrového

øízení je

.

~

urèena firma, která v pøíštím roce stavbu provede. Ale o tom bude podána podrobnìjší
zpráva v další èásti dnešní schùze.
Tolik tedy zpráva o èinnosti a problémech Sboru dobrovolných hasièù v Horní Sytové, Vìøím,
že bude podnìtem k následné diskuzi.
Závìrem mi , milé sestry a bratøi dovolte, abych Vám jménem Sboru dobrovolných hasièù
jménem svým popøála hezké vánoce a hodnì štìstí a zdraví v novém roce 2011.
Vypracovala:

Marie

Ducháèková
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