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o činnosti Sboru dobrovolných hasičů V Horní Sytové za rok 2015.

mx N< (DSestry a bratři,v ní hosté, scházíme se opět po roce,abychom zhodnotili činnost našeho
sboru za uplynulý rok a také navrhli a schválili zaměření práce sboru v roce budoucím.
Letos v lednu, stejně jako v letech předchozích, jsme uspořádali tradiční hasičský bál
v hotelu Jizera, v pořadí zde jedenáctý, kterému předcházely oblíbené každoroční plesy
v sále Arnoštova pokud byl ještě tento objekt způsobilý pro takové akce. Bál je pro hasiče
vždy organizačně dost náročný, a to zejména vzhledem k nutnosti postavit n ('D‹ x.Q. šľ.
ochotných dvojic a zajistit pozvání na ples v okolních obcích. Finanční dary občanů pro
hasiče jsou pak vítanýrn příspěvkem do našeho rozpočtu. Občerstvení má ve své režii již
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Z mc U'|< N mx ('D< -S,uspořádat v zimě pro děti i dospělé, závody na pytlích, se opět v tomto roce
(72‹-ı- -x3nezdařil,protože nebylo dostatek sněhu. Uvidíme ,jak to bude v roce př Druhé čtvrtletí

Q. S/JE (M Q)» U3roku patří v našem sboru k aktivně ti roku. Mladí hasiči začínají cvičit na soutěže a
absolvujíprvníčást soutěžnísezony.StaršíOrganizujíjarní úl<Iid ,přípravu dřeva na hranici a
tradiční pálení čarodějnic. Letos jsme upálili čarodějnici stylově i s hudebním doprovodem.
Něco jsme u toho snědll, něco vypili a bylo nám tak dobře ,Že jaro bylo asi opravdu
přivoláno. Večerjsme zakončili malým ohňostrojem. Následně 3.května jsme se zúčastnili
svěcení auta Liaz ,l<teré zakoupili hasiči Z Poniklé k vybavení svého vozového parku. Svěcení
samotnému předcházela mše svatá , kterou sloužil 'farář Z Jablonce nad Jizerou a pak
následoval samotný akt svěcení a dále posezení s občerstvením v prostorách hasičské
zbrojnice. Okrskové soutěže dospělých se letos opět zúčastniijako rozhodčí br.Ruda Šubrt.

Zúčastnili jsme se také jednání Výroční valné hromady Hasičské vzájemné pojišťovny
v Bílých Poličanech. Nepotěšlla nás zpráva, že HVP míní prodat zámek v Bílých Poličanech,za
účelem navršení svého 3 (D<2

V sobotu 13.cervna jsme zorganizovali druhou Hornosytovskou pouť S řetëzákem
,houpačkami a skákacím hradem. Dalo to hodně práce dohodnout a přivézt
atrakce,postavitje včetně 'C fi‹ -xU3 ,..|. fi< ľD Ĺ/K 'Ó

x ‹ `ro posezenı,zajıstıt oocerstvenı. Děti si pout' skutečně
< (15. 7_ Q. 'CuŽìly,ale když mělo dojít na příjezd Žl ' '^ 'ely , přišla bouřka S deštěm a pouť nám to
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V srpnu jsme byli požádání o kvalifikovanou likvidaci kurníku u hotelu Jizera. Spálili jsme jej
tedy , již nesloužil léta svému účelu. Protože bylo velmi sucho, bylo nutné prolít vodou
okolí spálenlště ,aby nedošlo k šíření požáru do okolí v zemi.

A přišel podzim .Mladí hasiči začali trénovat na podzimní soutěže a my staršíjsme si řekli, že
tu nezdařenou pout' musíme napravit a tak jsme 5.září uspořádali „Grilování se Svijankou".
Akce to byla pěkná ,ale déšť se nám to opět snažil překazit. Zdá se, že jsme našli recept,jak si
poradit se suchém .Zkrátka a dobře, uděláme akci a to by bylo, aby nezapršelo.
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Koncem listopadu se uskutečnila schůze okrsku za účasti zástupců všech 7 sborů okrsku
v naší požární Zbrojnici .Zajistili jsme tedy místnost a malé občerstvení.
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o pro spo. bavení při ovárku
apod. Posledním posezením bude předsilvestrov
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Nezapomínáme také na významná žlvotníjubilea svých starších členů , které navštěvujeme
s předáním malého dárku.

“".FÍı<
.ŠD.
'Š

'Š:

25' ~‹:x 'ŠO EV ŽB' FŘ" F32 C3- `<C O Ĺľ) :T CD 'ŇCl) Š: 'C(D (3. (D 23 S3 (7 :T CDS2- 23 (D< FTEl Š? :J Cl) EEŽ (3 :T Q. (D< C1 ľxl :Ĺ O 'ÍE2 L0"<` r-r<2*` (D\ |'~ł Cl) Šì Cl) C). ~‹:x šš.
hzıgıřı r`In \/írlrınvn l‹r`lı:ı c r`ıılı nnrł \ır.ır`lı=nın'ı hr |\/I:ır1'ın:ı Iınrl...,. .... ...ˇ ......v... ,.„„.._ _.,.............. ...-...,. ,........ .„_..._...... „. „....,. ....„. .„32.D '1‹ 3 D< 13 -1D 235 (ñ< K- ft)

ıvNas sbor má na internetu wébové stránky, o které se celoročně vzorně stará vzdělavatel
sboru br.Pavel Mládek .Aktuálně je zde k vidění řada obrázků a informací o činnosti sboru a
tak se dostáváme do podvědomí širokého okolí. Pravidelně také čtvrtletně podává velmi
dobře a vtipně zpracované zprávy o činnosti našeho sboru do místního zpravodaje Vích.
Některé citace byly použity i dnes v této zprávě O činnosti.

sbor dobrovolných hasičů působí v této Části obce přede\.ıšı'm na úrovni l‹_ulturní a
spoleČenské,nebot'je zde jedinou Složkou,která pro občany může něco uSpořádát,.aby se

[T12ıı‹ 3-\ IZ ııı. Í./ì< ıˇ.nspolečně sešli, popovídali si a byli si b _ bor má v současné době 38 členů Z toho 11
žen. V letošním roce nedošlo k žádným změnám v počtu členské základny.
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