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Sestry a bratři,vážení hosté, V letošním rocejiž podesátéjsme zahájili svoji činnost uspořádáním
hasičského bálu vhotelu Jizera, kterému předcházelo osobní zvání na bál vsousedních obcích.
Bál se vydařil, skvělá kapela, dobré jídlo, tombola a dobrá nálada přispěly k tomu, že kapela Oáza
hrála před plným parketem až do tří hodin ráno a ještě se žádnému nechtělo domů. Další akcí měly
být závody na pytlích na pozemku nad hasičárnou, ale ty se nemohly uskutečnit, protože nenapadl
sníh. Uvidímejak á bude Zima V roce příštím.

V závěru dubna již tradičně prvníjarní akcíje pálení čarodějnic.Tomu vždy předchází příprava dřeva
stavba hranice ,Zajištění občerstvení pro děti a dospělé. Letos jsme postavili hranici nedaleko
hasičské zbrojnice ,kde máme přece jenom lepší Zázemí. Počasí bylo dobré, klobásy chutnaly Z ohně
iz udírny, pivo jak má být i něco ostrého se našlo a limonáda byla také dobrá. Celkem velmi hezká
akce. Někteří pamëtnici pamatují ještě, že před mnoha lety bývala v Horní Sytové za Arnoštovem
na louce koncern května l-lorno sytovská pouť. Rozhodli jsme se tuto tradici obnovit a posledního
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houpaly na houpačce, Skotačily na trampolíně a v\/Zkoušely si Své Střelecké umění v pouťové střelnici.
K tomu všemu hrála hudba a ta pokračovala ivečer,kdy se O živou hudbu postarala kapela Mustang.
Jídlo a pití bylo zajištěno, počasí nám přálo.Dá se říci, že se první naše pouť vydařila. Pouťové
atrakce nabízené zábavnými podniky jsou většinou předražená a tudížjejich použitípro děti je
omezené, zatímco na takové pouti ,jako byla ta naše si děti užily zábavy dosyta a Zdarma. Setkání
dospělých a posezení při dobré hudběje také neméně důležité.

První víkend v srpnu jsme pomohli Enduro klubu Martinice S organizací Cross Country v
Loul<ově. Na akci jsme vyjeli S naší Avií a stříkačkou PF 12. Bylo hodně teplo, ale závodní trať byla
dobře upravená a tak závody proběhly bez problémů.
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\./ garáži hasičárn\,/,ale protože bylo hezké počasí, postavili jsme kryté sezení a hudba hrála k tanci a
poslechu venku. K jídlu byly výborné Sejkory, grilované klobasy a skvělá grilovaná krkovička se
zeleninou .Točilo se pivo,nealkoholické nápoje a další pití. Kapela vedená panem Koudelkou hrála až
do noci.
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chodce. V listopadu jsme uklidili Zbrojnici i okolí a začali připravovat dnešní výroční valnou
hromadu. Br.Šubrt osobně pozval všechny členy na dnešní schůzi a zároveň vybral členské příspěvky a
osobně předal OSH v Semilech.
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zajištění určité akce, ale také pro společné posezení a poba\./ení,n \./árku Z kolena apod.

Nezapomínáme také na významná životníjubilea Svých Starších členů,které navštěvujeme
S předáním malého dárku. V letošním roce oslavili své významné narozeniny:br.Lubomír Sluka, Josef

m‹ CJ C Ó 3. Qjx ('ı<Q. .^`\íotoček,Zcieněk Čeřovský a Lubo

Využili jsme nabídky vedoucího mladých hasičů Martina Jindřiška Z SDH Víchová a několik našich
dětí Z Horní Sytové chodí za mladými hasiči do Víchové , kde společně pracují.
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voličů na petiční listině a jako volebni strana pod náz\./ern,,Sd.ružen€' neZávisl\§!c!“. kandidátů Horní
Sytová” jsme v devítičlenném zastupitelstvu získali jeden mandát. Zastupitelem se stal ine.Luboš

zvDuchacek.

Náš sbor má na internetu vébové stránky o které se celoročně vzorně stará vzděiavatei sboru
sí Q~ CL (I I7..I> 72' ft'CI Q„
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zprávy O činnosti našeho Sboru do místního zpravodaje Vích.

Pravidelně se také účastníme schůzí okrsku č.6 Poniklá,které se konají 2× do roka, a to vždy
v některém Z SDH okrsku. Díky naší nové Zbrojnici můžeme i my opět uskutečnit schůzi okrsku
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Náš sbor dobrovolných hasi (')< Ca 'Ó Cø uı Obív této části obce především na úrovní kulturní a
společenské,nebot' je zde jedinou složkou, která pro občany může něco uspořádat, aby se společně
sešli popovídali si a byli si bližší. Nejsme sbor výjezdní, ale jsme sbor pro místní Zásah,to znamená,
že vyjedeme a pomůžeme při požáru nebo jiných živelných pohromách v obci pokud taková situace
nastane. V uplynulém roce k podobné situaci nedošlo, nebylo tedy“ nutné Zasaho`v“at a pomáh-
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eni pomoci všude, kde to bude zapotřebí a
bude to v naší kompetenci. ası po nı techniku celorocn
akceschopnou. Náš sbor má v Současné době 38 členů, Z toho 11 žen.
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Tolik tedy stručná Zpráva o Činnosti našeho sboru v roce 2014. Závěrem bych chtěla timto
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nový rok 2015 dovolte mi, abych Vám jménem našeho sboru ijménem svým popřála všechno
nejlepší, krásné prožití Svátků a mnoho štěstí a Zdraví do nového roku.

Zäpšàiàì ůuchackova
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