Z p r á va
o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok 2016.
Sestry a bratři,vážení 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 dvanáctý, 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 několik
ochotných dvojic a zajistit pozvání na ples v okolních obcích. Finanční dary občanů pro
hasiče jsou pak vítaným příspěvkem do našeho rozpočtu. Občerstvení má ve své režii již
tradičně br.Hušek. Tombolu a hudbu pak zase hasiči. I tentokrát se nám bál vydařil a
proběhl ve veselém a přátelském duchu. Po předpůlnoční tombole následovala půlnoční
mašinka se strojvůdcem Karlem Hamáčkem a pak už se zábava rozjela naplno a kdyby kapela
nechtěla jít spát,tak jsme v hotelu tancovali do rána.
Náš záměr,uspořádat v zimě pro děti i dospělé, závody na pytlích, se opět v tomto roce
nezdařil,protože nebylo dostatek sněhu, lépe řečeno, nebyl skoro žádný Uvidíme ,jak to bude
v roce příštím. Druhé čtvrtletí roku patřílo v našem sboru k aktivnější části roku. Mladí hasiči
začínali cvičit na soutěže a absolvovali první část soutěžní sezony. Uspěšně se zúčastnili
soutěže Plamen ,konané v Košťálově. Zde je nutné připomenout skvělou spolupráci s SDH
Víchová , kde děti z Horní Sytové cvičí společně s dětmi z Víchové. Jako každoročně, tak i
letos jsme uskutečnili jarní úklid ,přípravu dřeva na hranici a tradiční pálení čarodějnic.
Nechyběla hudba, dobré občerstvení a upálení čarodějnice a tím i rozloučení se zimou a
uvítání nového jara . Vatra hořela dlouho a bylo to příjemné posezení po dlouhém zimním
období. Děti dostaly párky na opékání a limonádu a vesele skotačily kolem vatry a
hasičárny. K dobré náladě přispěla i muzika z reproduktoru,který jsme letos pořídili.
Zúčastnili jsme se také oslavy sv.Floriána a slavnostního položení věnce k pomníku padlých
v květnu v Poniklé, kterému předcházela mše svatá v ponikelském kostele . Následovalo
posezení s hasiči v Hasičárně při dobrém občerstvení a hudebním vystoupení několika
muzikantů. Okrskové soutěže dospělých se letos opět zúčastnil jako rozhodčí br.Ruda Šubrt.
21.května jsme navštívili sousední SDH Dolní Sytová u příležitosti oslav 130 .výročí založení
tamního sboru. Využili jsme tak podruhé naše nové hasičské stejnokroje, popovídali si se
sousedy,shlédli záchranu člověka z hořícího auta, a následnou likvidaci požáru provedenou
semilskými hasiči. Následovala ukázka cvičné akce psovodů policie ČR, což bylo také velmi
zajímavé. Oslava pokračovala hudební produkcí dechové hudby Táboranka a další kapelou.
Naše nové uniformy jsme letos poprvé oblékli v dubnu na rozloučení se starostou SDH
Víchová br.Josefem Jindřiškem. Čest jeho památce.
Naše činnost pokračovala v tomto roce přípravou třetí Hornosytovské pouti u hasičárny.
Dalo hodně práce dohodnout a přivést atrakce,postavit je včetně přístřeší pro
posezení,zajistit občerstvení. Děti se houpaly na houpačkách a točily na kolotoči ,a bylo to

zadarmo. Na obyčejných poutích by za to musely platit nemalé peníze. Nechyběla
reprodukovaná hudba,výborná grilovaná krkovička,klobásy a různé pití a skvělá nálada.
Počasí nám letos přálo a tak mohla hrát i kapela Mustang k tanci i poslechu a nutno
konstatovat, že tak aktivní taneční parket jsme již dlouho neměli. V tomto měsíci jsme
poprvé uskutečnili celodenní hasičský výlet. Vyjeli jsme ráno autobusem do Semil a odtud
jsme šli zajímavou a historickou Riegrovou stezkou pěšky do Železného Brodu. Tam jsme
navštívili železnobrodský jarmark a poobědovali v příjemné restauraci. Zpět jsme zase pro
změnu jeli vlakem přes Starou Paku. Byl to hezký výlet a v současné době finančně únosný.
Kde jsou doby, kdy jsme pořádali každý rok autobusový zájezd do dalekého okolí .
Na začátku léta jsme přislíbili trenérce lakrosového týmu z Prahy paní Anně Dočkalové, že
uspořádáme akci s ukázkou hasičské techniky pro děti, které byly na soustředění v hotelu
Jizera. Tato akce , kterou jsme využili i jako odzkoušení provozuschopnosti naší techniky,
proběhla 26.srpna. Měli jsme s oběma našimi stříkačkami úspěch. Děti byly nadšené, že si
mohou hasičskou techniku sami osahat a byly nám stále k ruce. Pokud se nám podařilo
alespoň v některých dětech probudit zájem o hasičskou práci, tak celá akce byla přínosem
větším, než jsme čekali.
Jsme rádi, že máme v garáži k dispozici hasičský vůz, který nám v naší činnosti velmi
pomáhá. I když nedošlo v letošním roce v místě naší působnosti k žádnému požáru ani
zahoření a nebyla tak velká voda, aby bylo zapotřebí pomáhat občanům v případě povodně,
tak jsme alespoň

již tradičně pomohli Enduru Martinice s organizací motokrosového závodu Cross Country
v Loukově. Závody trvají vždy dva dny a my tam s naším vozidlem vyjíždíme. Léto letos
nebylo tak žhavé ,proto i tato práce o prvním srpnovém víkendu nebyla tak úmorná jako
předešlé roky. Dá se říci, že jsme si to letos docela užili. Na našich webových stránkách lze
shlédnout fotografie z různých akcí našeho sboru. Naši mladí hasiči začali s novým školním
rokem zase cvičit na podzimní hasičská klání.
Pravidelně se také účastníme schůzí okrsku Poniklá č.6. které se konají 2x do roka, a to vždy
v některém ze sedmi sborů okrsku. Účelem je mimo jiné zajistit organizačně Okrskovou
soutěž ,zhodnotit průběh valných hromad v okrsku a na podzim pak koordinovat jejich
termíny a vyslat delegáty na VVH za okrsek a mnoho dalších úkolů. Poslední schůze okrsku
se konala v listopadu , a to v KD v restauraci v Křižlicích. Bylo to poprvé co pamatuji a nyní již
tedy můžeme říci, že všechny sbory v okrsku jsou schopny schůzovou místnost za tímto
účelem zajistit.

Schůzová činnost našeho sboru je poměrně aktivní, Scházíme se vždy za účelem
organizačního zajištění určité akce ,ale také pro společné posezení a pobavení při různých
životních výročích našich členů apod. Posledním posezením bude předsilvestrovské setkání
rodičů s dětmi v naší hasičárně, kde si děti pohrají s vláčkem v terénu a dalšími hračkami při
malém občerstvení.
Nezapomínáme také na významná životní jubilea svých starších členů , které navštěvujeme
s předáním malého dárku.
Již druhý rok, jak již bylo shora uvedeno, chodí několik našich dětí z Horní Sytové za mladými
hasiči do Víchové ,kde společně pracují pod vedením br.Martina Jindřiška.
Náš 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.
Náš sbor dobrovolných hasičů působí v této části obce především na úrovni kulturní a
společenské,neboť je zde jedinou složkou,která pro občany může něco uspořádat,aby se
společně sešli, popovídali si a byli si bližší. Náš sbor má v současné době 38 členů z toho 11
žen. V letošním roce nedošlo k žádným změnám v počtu členské základny. Snad jenom, že se

nám odstěhovala a provdala Verunka Strnádková, která nyní se svým manželem
vychovává dvě malé dcerušky-dvojčátka, ke kterým ji dodatečně blahopřejeme. Odstěhoval
se také br.Karel Hamáček do Jilemnice,ale dál je naším členem a také dnes je tady s námi.
Tolik tedy stručná zpráva o činnosti našeho sboru v roce 2016. A protože Vánoce jsou již
skutečně přede dveřmi ,dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za aktivní činnost a
jménem sboru i jménem svým a popřála hezké vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchu
v roce 2017.
Zapsala: Ducháčková

