
Zpráva o činnosti  

sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok 2013.  

Scházíme se dnes, abychom zhodnotili činnost sboru za uplynulý rok a nastínili úkoly pro kok 

budoucí. Sbor má k dnešnímu dni 36 členů, z toko 10 žen. Scházíme se operativně dle 

potřeby v této krásné hasičské zbrojnici. Svou činnost v letošním roce jsme začali již tradičně 

zvaním na hasičský bál, který se uskutečnil 26. ledna v hotelu Jizera. Hrála nám hudební 

skupina OÁZA. Účast mohla být vyšší, ale nálada přesto byla výborná. Součástí byla také 

tombola, na které se tradičně podílejí členové svými dárky.  

  Letos již podruhé jsme 23. února uspořádali závody na pytlích nad hasičárnou. Byl to jediný 

víkend letošní zimy, kdy bylo dostatek sněhu a závody bylo možno uspořádat. Bylo zataženo 

a sněžilo, ale přesto se sešlo dostatek závodníků a nálada byla velmi dobrá. V hasičárně bylo 

připraveno teplé občerstvení a vítězové jednotlivých kategorií dostali pamětní listy. Díky 

materiálnímu zázemí, jímž nová zbrojnice je, a protože akce byla zdařilá, je naším záměrem ji 

opakovat i v roce 2014.  

  6. dubna jsme na žádost obecního úřadu pokáceli a uklidili tři stromy u křižovatky za 

mostem za účelem výstavby přechodu pro chodce, který je zde plánován. Dřevo jsme použili 

na přípravu vatry.  

  Tradiční pálení čarodějnic 30. dubna se pro nepříznivé počasí muselo několikrát odložit a 

uskutečnilo se až 18. května již tradičně u hotelu Jizera. Samotnému zapálení ohně 

předcházela ukázka historické stříkačky v provozu. Opět i letos si děti zkusily stříkat na daný 

cíl. Občerstvení bylo zajištěno pro všechny přítomné. Pro děti pak zdarma. Počasí bylo 

příznivé a celá akce zdařilá.  

  Týden na to, dne 25. května následovalo „Grilování za hasičárnou“. Počasí však bylo špatné, 

při příjezdu kapely MUSTANG pršelo. Díky tomu, že si hasiči koupili velký stan a posezení pro 

účastníky je chráněno před nepřízní počasí, sešlo se zde na této akci dost lidí. Počasí se 

později umoudřilo a došlo i na tanec. Součástí zábavy je také grilování masíčka, které se vždy 

rychle prodá, protože to je pochoutka a pití je také vždy dobře zajištěno.  

  V závěru června dne 29. 6. se konala taneční zábava u hotelu Jizera. Hrála kapela ALIBI 

ROCK. Celková příprava, včetně občerstvení, je dost náročná, účast na těchto zábavách by 

měla být vyšší, již vzhledem k tomu, jak finančně nákladná je kapela. Nedaří se příliš přilákat 

návštěvníky z širšího okolí.  

  27. 7. provedli naši hasiči čištění kanálu pod hlavní silnicí u Votočku v Horní Sytové. Kanál 

byl zanesen různým odpadem a k zprovoznění kanálu byla použitá novější stříkačka PF 12. 

Práce to byla náročná, zejména proto, že bylo veliké vedro. Dílo se povedlo, kanál je nyní 

volně průchodný. 

  



Ve dnech 3. a 4. srpna se konal motokrosový závod v Loukově. Byli jsme požádáni 

pořadatelem o pomoc při této akci. Opět jsme využili automobil AVIA i stříkačku PF 12, bylo 

nutné kropit tratě proti prášení, neboť závod se konal také za velkého vedra. Pomáhali jsme 

závodníkům při odtahování motocyklů z jízdní dráhy při pádech, a všude, kde bylo potřeba. 

V neposlední řadě jsme samozřejmě byli připraveni zasáhnout v případě požáru, což naštěstí 

nebylo zapotřebí.  

 Dne 7. září jsme na žádost obce uskutečnili brigádu na odstranění starých sloupů po 

obecním rozhlasu v okolí hotelu Jizera.  Obecní rozhlas byl již zrušen a z částí nahrazen 

zprávami SMS jednotlivým občanům, kteří o informace tímto způsobem projevili zájem.  

 Týden na to, 14. září se konalo opět grilování za hasičárnou s kapelou MUSTANG. Počasí bylo 

ten den chladné, účast mohla být vyšší, ale přesto kapela hrála k poslechu a tanci až do 22. 

hodin.  

  1. listopadu se zde v hasičárně konala schůze okrsku č. 6-Poniklá. Tyto schůze se konají 2x 

do roka. V dubnu, kde se mimo jiné hodnotí valné hromady konané v jednotlivých sborech 

okrsku, materiálně technické zajištění okrskové soutěže, starosta okrsku podává zprávy 

z jednání OVV SHČMS v Semilech a projednávají se další zprávy a úkoly. Podruhé se zástupci 

ze sborů schází zpravidla v listopadu, aby zhodnotili činnost okrsku za uplynulé období, 

zhodnotili konání okrskové soutěže, vyslechli zprávu starosty a velitele okrsku, vyslali své 

zástupce na slavnostní zasedání VV OSH se zasloužilými hasiči, určili delegáty na VVH do 

jednotlivých sboru apod. Tyto schůze okrsku se konají střídavě ve všech sborech, které 

k tomu mají podmínky. Na schůze je zván starosta sboru, který má za úkol vzít s sebou další 

asi tři činovníky sboru. Za náš sbor se těchto schůzí účastní pravidelně starosta sboru br. 

Šubrt a ses. Ducháčková, jako zapisovatelka okrsku a dále by mohli jet i další naši činovníci, 

jako náměstek starosty, velitel, vzdělavatel, strojník apod.  

  Náš sbor má na internetu webové stránky, o které se celoročně vzorně stará vzdělavatel 

sboru Pavel Mládek. Aktuálně je zde k vidění řada obrázků a informací z činnosti sboru a tak 

se náš sbor dostává do podvědomí širokého okolí.  

  Pamatujeme také na významná životní výročí našich členů návštěvou a předáním malého 

dárku. Letos v září jsme navštívili při této příležitosti br. Josefa Rypla, který oslavil své 

osmdesáté narozeniny. Stejné výročí oslaví za týden 15. prosince i náš starosta br. Šubrt. 

Nejbližší významné kulatiny připadají na úterý 10. prosince, kdy oslaví své abrahámoviny náš 

velitel br. Mirek Bartoň.  

 Pochlubit se musíme také tím, že máme ve sboru Zasloužilého hasiče, ale také jediného 

v celém okrsku. Stala se jím ses. Ducháčková, které byl tento titul předán v říjnu t. r. na 

slavnostním shromáždění v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Jde o nejvyšší hasičské 

vyznamenání, kterému musí podle Statutu vyznamenání SH ČMS předcházet v rozmezí 

mnoha let celá řada ocenění od čestného uznání SDH až po zasloužilého hasiče. Oceněna tím 

byla její 35 letá činnost především v rámci okresních krajských a celostátních funkcí.  



Na posledním setkání zasloužilých hasičů OSH v listopadu t. r. ve Svojku bylo předáno za 

dlouholetou aktivní činnost br. Rudolfu Šubrtovi Čestné uznání Krajského sdružení hasičů 

ČMS. Čestné uznání převzal z rukou starosty OSH br. Miksánka.  

 Tak to byla stručná zpráva o činnosti našich hasičů v roce 2013. Závěrem bych chtěla tímto 

moc a moc poděkovat všem naším činným členům a členkám za jejich aktivní celoroční 

činnost. Poděkování patří i těm, kteří jsou pouze přispívající, ale jsou stále členy našeho 

sboru. Vždyť bez slušně početné členské základny by se těžko podařilo prosadit výstavbu této 

krásné hasičské zbrojnice. A protože se blíží Vánoce a nový rok 2014 dovolte mně, abych vám 

jménem našeho sboru i jménem svým popřála všechno nejlepší, krásné prožití svátků a 

mnoho štěstí a zdraví do nového roku.  

  

Zapsala: ses. Ducháčková Marie 


