
Zpráva

 O činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok 2011:

Milé sestry a bratři, vážení hosté,

     Rok uběhl, než jsme se nadáli a je tu opět valná hromada, jako nejvyšší orgán sboru, kde 

hodnotíme rok minulý a připravujeme se na činnost v roce 2012. Letošní rok byl pro nás hasiče, ale i 

občany v Horní Sytové nesmírně důležitý. Došlo po dlouhých letech k rekonstrukci, resp. k výstavbě 

nové hasičské zbrojnice. Poslechněte si, jak tuto událost pro obecní kroniku i Zpravodaj popsal 

náměstek starosty ing. Luboš Ducháček.“ 

Činnost našeho sboru pokračovala v letošním roce tak jako vloni tím, že jsme 8. ledna uskutečnili 

v hotelu Jizera již sedmý hasičský ples, na který jsme osobně ve dvojicích pozvali občany naší i 

sousedních obcí. Zvaní samotné, je pro dvojice celkem náročný úkol, ale osobní kontakt s občany je 

důležitou možností, jak dát o hasičích vědět v okolních obcích, ale i v celé Víchové. Lze říci, že 

v převážné většině občané dvojice hasičů po roce rádi vidí. Občerstvení na plese zajistil zcela jako 

obvykle br. Hušek. K tanci a poslechu hrála hudba OÁZA řízená panem Kocourkem z Dolní Sytové. 

Do tomboly darovali ceny nejen členové sboru, ale i někteří podnikatelé. Ples se opět vydařil a 

přispěl k navázání přátelské atmosféry mezi účastníky. Výtěžek z této akce byl pak částečně použit 

na úhradu zájezdu do Mladoboleslavské automobilky. 

    V únoru pak následovalo úplné vystěhování všech věcí z bývalé hasičské zbrojnice do privátní 

garáže, aby již od března bylo možné začít s demolicí staré garáže a následně s výstavbou nové. 

V březnu jsme také uspořádali brigádu  na pokácení stromů v blízkosti místní obecní komunikace, 

které byly nakloněné a v případě vývratu by došlo k poškození cesty, Rovněž jsme odstranily po celé

délce cesty přesahující větve a různá křoviska. V dubnu jsme, jako každoročně, uspořádali pálení 

čarodějnic pro děti a dospělé, kterému předcházela brigáda na přípravu dřeva v lese, odvoz a stavění 

vatry. Odpoledne, před pálením vatry proběhlo hasičské cvičení, kde si v závěru zacvičily i děti 

s proudnicí na cíl. Děti dostaly párky na opékání a limonády, pro dospělé byl připraven bratrem 

Huškem stánek s občerstvením. Celá akce byla zdařilá. 

     V květnu, v den otevřených dveří v automobilce v Mladé Boleslavi, jsme zorganizovali celodenní 

výlet autobusem na tuto akci. Podařilo se nám zajistit odborný výklad a průvodce, kterým byl pan 

Mečíř, tamní zaměstnanec. Byl to zajímavý zážitek, vidět na vlastní oči, jak se vyrábí naše známé 

Škodovky. Po prohlídce výrobní linky a příslušenství jsme navštívili tamní muzeum automobilů, kde 



je skutečně velmi zajímavý pohled na modely Škodovek od jejich vzniku až po současnost. Autobus 

hradil sbor z výtěžku plesu.

I letos nutno konstatovat, že zájezdy jsou v současné době, stejně jako hudební produkce, velmi 

drahé. Není problém různé akce zorganizovat, ale problém je financovat. I v letošním roce jsme na 

počest 102 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové uskutečnili v červenci v areálu

hotelu Jizera taneční zábavu v přírodě. K tanci a poslech hrála kapela SOUMRAK.

Občerstvení zajistil dílem br. Hušek, dílem naši hasiči.  Tanečnímu večeru však tentokrát nepřálo 

počasí. Bylo chladno a déšť na spadnutí.

Náš sbor má již několik let založeny webové stránky, které aktuálně upravuje br Mgr. Pavel Mládek. 

Najdeme tam mimo jiné i fotky ze slavnostního otvírání zdejší hasičské zbrojnice.

Členské schůze a výborové schůze se konaly dle potřeby a podle volné kapacity v hotelu Jizera. 

Několikrát jsme se sešli také u Pepy Strnádka v případě potřeby, když nebyl hotel Jizera volný a 

nebo to bylo jinak vhodné.

Pokračovala spolupráce sboru s vedením občanského sdružení Pionýr, které v hotelu  Jizera pořádá 

turnusové pobyty dětí s prohlídkami a výlety do okolí. Starosta sboru br. Šubrt seznamuje děti nejen 

s hasičskou tématikou, ale doprovází je i po okolí, kde jim přibližuje krásy Podkrkonoší. V letošním 

roce nedošlo v povodí Jizery ani Jizerky k povodňovým záplavám a nebylo proto zapotřebí zásahu 

našich hasičů při pomoci občanům, ani čerpání vody ze zatopených prostor. Celoročně udržujeme 

v provozu naši motorovou stříkačku s příslušenstvím.

Vzhledem k tomu, že zákon o požární ochraně neukládá již obcím zřizovat kontrolní skupiny a 

provádět preventivní protipožární kontroly a následné dohlídky v rodinných domech, bytových 

objektech a malých provozovnách v obci, nezabývali jsme se touto činností na úseku prevence.

Co říci závěrem ……. Řadu let, kdy přestala být funkční budova Arnoštova, jsme stále usilovali o 

výstavbu zbrojnice nové, ale setkávali jsme se v obecním zastupitelstvu vždy s odmítavým 

stanoviskem. K lepšímu se vše obrátilo, až když do funkce starosty obce nastoupil ing. Hrubec a 

zastupitelem se stal Luboš Ducháček. Tím, že vznikal nový územní plán obce a podařilo se do něho 

zapracovat i rekonstrukci hasičské zbrojnice v Horní Sytové byl položen základ k dnešní nové 

zbrojnici. Peníze získané za prodej budovy Arnoštova a následná dotace ze Státního zemědělského 

investičního fondu, programu rozvoje venkova, prostřednictvím místní akční skupiny „Přijďte Pobejt

v Jilemnici, pokryly převážnou část stavební investice. Zbývající část je hrazena z rozpočtu obce. 



Jsme velmi rádi, že máme tuto novou krásnou hasičskou zbrojnici ve svém užívání, která je chloubou

celé obce a bude zde stát dlouhá desetiletí pro potřeby našich občanů. Poděkování patří všem, kteří 

se o její vznik jakkoliv zasloužili. Patří také všem členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti našeho

sboru a tak vytvořili a vytvářejí podmínky pro odůvodnění potřeby této budovy pro sbor.  Tolik tedy 

zpráva o činnosti našeho sboru. Závěrem mi, milé sestry a bratři dovolte, abych Vám jménem Sboru 

dobrovolných hasičů i jménem svým popřála hezké vánoce a šťastný nový rok 2012.

Zpracovala: Marie Ducháčková, jednatelka SDH
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