Zpráva o činnosti

Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok 2012.

Scházíme se dnes, abychom zhodnotili činnost sboru za uplynulý rok a nastínili úkoly pro
rok budoucí. Sbor má k dnešnímu dni 36 členů z toho 10 žen. Scházíme se operativně dle
potřeby v této krásné hasičské zbrojnici. Již koncem roku 2011 jsme chodili ve dvojicích po
okolních obcích zvát na hasičský bál, který se uskutečnil 7.ledna 2012 v hotelu Jizera. Hrála
nám hudební skupina OAZA . Účast lidí mohla být vyšší, ale nálada přesto byla velice
příjemná. Součástí byla také tombola, na které se tradičně podílejí členové svými dárky .
Letos poprvé jsme 11.února uspořádali závody na pytlích nad hasičárnou. Bylo krásné
slunečné a mrazivé počasí. Zúčastnilo se 44 závodníků, převážně dětí, ale i dospělí si zkusili
zdolat připravenou závodní dráhu. Závodům přihlíželo mnoho dalších přítomných.
V hasičárně bylo připraveno teplé občerstvení. Vítězové jednotlivých kategorií dostali
pamětní list. Díky materiálnímu zázemí, jímž nová zbrojnice je a protože se celá akce velmi
vydařila,je naším záměrem ji opakovat i v následujících letech.
V závěru dubna jsme se sešli při přípravě dřeva a stavbě hranice a následně 30.4.2012
u pálení čarodějnic u hotelu Jizera. Samotnému pálení hranice předcházela ukázka
historické stříkačky v provozu. Opět i letos si děti mohly zkusit stříkat na daný cíl.
Občerstvení bylo zajištěno pro všechny přítomné. Děti dostaly limonády a buřty zdarma.
Počasí bylo příznivé,celá akce zdařilá.
Během jarního období jsme zkompletovali stoly a lavice pro venkovní posezení pro
cca.150 osob. Odpadá nám tak převážení a vypůjčování od sousedních sborů. Lavice jsou
zhotoveny jako velmi skladné a jsou umístěny v budově hasičské zbrojnice. Prkna na výrobu
stolů a lavic jsme získali od obce a ocelové konstrukce jsme zakoupili z vlastních prostředků.
Jako každoročně, tak i letos jsme jeli na celodenní zájezd. Autobus nás 26.května vezl
do Liberce, kde jsme dopoledne navštívili DINOPARK, kde lze shlédnout řadu pravěkých
zvířat v životní velikosti a dalších zajímavostí z té doby. V areálu je také řada obchodu se
spoustou zboží. Po obědě jsme odjeli autobusem k Ještědu .Část nás vyzkoušela lanovkou,
jiní šli ze stanoviště autobusu pěšky. Na Ještědu bylo krásně, nezapomenutelné výhledy do
okolí. Samotné přízemí budovy působí však dost smutně. Chybí tam hezká kruhová
restaurace, kde jsme poseděli při jednom z našich hasičských zájezdů na Ještěd před mnoha
lety.
30.června se konala taneční zábava u hotelu Jizera. Hrála kapela SOUMRAK, předkapelou
byla skupina ALIBI ROCK. Počasí bylo pěkné, využili jsme už naše stoly a lavice, občerstvení
bylo velmi dobře zajištěno. Účast mohla být vyšší, ale jen těžko se hledá termín, kde v okolí
není jiná atraktivní akce a navíc je nutná koordinace s kapelou. Cílem taneční zábavy je
především, aby se lidé z obce a okolí sešli , a to se daří.
Náš sbor má na internetu webové stránky o které se celoročně stará br. Mládek,
vzdělavatel sboru. Aktuálně je zde k vidění řada obrázků a informací z činnosti sboru.

V měsíci červnu koupila obec starší hasičské auto a stříkačku , kterou máme ve svém
užívání. Na vytipování této výhodné koupě má velkou zásluhu velitel sboru br. Mirek Bartoň.
S touto stříkačkou jsme uskutečnili hasičské cvičení dne 28.7. za účelem zjištění a odstranění
závad jejího chodu.
Dne 25.8.2012 za krásného teplého počasí jsme jsme se sešli na letním posezení s
grilováním a hudbou v prostoru za hasičárnou. Hudební produkci zajistila kapela za řízení
pana Koudelky. K poslechu i tanci hrála pro všechny věkové skupiny a na přání a tak dlouho
jak bylo zapotřebí. Grilování se vydařilo, masíčko se rychle prodalo , na řadu přišly klobásy a
nakonec se už griloval i chléb. Vzhledem k tomu, že se grilování líbilo, míníme jej uskutečnit i
příští rok. Grilování předcházela úprava okolí za hasičárnou, kterou provedl dodavatelsky pro
obec br. Josef Strnádek.
Ve dnech 8. – 9.9. 2012 jsme vyjeli s naší AVIÍ na pomoc při organizování
motokrosových závodů v Martinicích. Zde bylo naším úkolem pomáhat závodníkům na trati
při kolizích a také zasáhnout v případě vzniklého požáru, což naštěstí nebylo zapotřebí. Po
oba dny nám přálo pěkné počasí a přispělo tak k zdárnému ukončení naší činnosti v letním
období. Během podzimu jsme ještě provedli drobné opravy na naší staronové stříkačce.
Co říci závěrem. Dlouhá léta minulého období byl závěr naší zprávy o činnosti zaměřen
na úkol usilovat o výstavbu nové hasičské zbrojnice. Jsem moc ráda, že tento úkol již
nemáme .Díky současnému vedení obce máme skvělé zázemí, tak jako ostatní dva sbory
v obci. Je dobře, že náš člen br. Ducháček je členem zastupitelstva obce a tím je zajištěna
lepší komunikace mezi sborem a obcí. Velký dík stále patří panu ing. Hrubcovi, starostovi
obce ,který k výstavbě zbrojnice zaujal kladné stanovisko a na její realizaci pracoval. Dík za
souhlas s výstavbou zbrojnice patří také ostatním zastupitelům obce.
Tak to byla stručná zpráva o činnosti našich hasičů v roce 2012. Závěrem bych chtěla
tímto moc a moc poděkovat všem naším činným členům a členkám za jejich aktivní
celoroční činnost .Poděkování patři i těm,kteří jsou pouze přispívající,ale jsou stále členy
našeho sboru. A protože se blíží Vánoce a nový rok 2013 dovolte mi abych Vám jménem
naše sboru i jménem svým popřála všechno nejlepší , krásné prožití svátků a mnoho štěstí a
zdraví do nového roku.

Zapsala: Ducháčková

