
Z p r á v a  

o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok 2017. 

Sestry a bratři, vážení hosté, sešli jsme se na dnešní výroční valné hromadě, abychom 

zhodnotili činnost našeho sboru za uplynulý rok a navrhli a schválil zaměření práce v roce 

budoucím. Náš sbor má celkem 40 členů, z toho 12 žen a 28 mužů. Máme i několik dětí, 

které cvičí s SDH Víchová nad Jizerou a jsou tudíž i členy tamního sboru i když bydlí v Horní 

Sítové. Je to výhodné pro oba sbory. Pod jedním vedením a ve větším kolektivu jsou děti 

spokojené a rády se hasičské činnosti účastní.  

Každoročně zahajujeme svoji činnost pořádáním hasičského bálu v hotelu Jizera. Letos to byl 

zde již v pořadí třináctý. Plesy jsme ale jako hasiči pořádali každoročně i v letech dřívějších, a 

to na sále v Arnoštově, pokud byl ještě provozu schopný. I letos se ples vydařil, nálada byla 

skvělá, schází se zde lidé, kteří se většinou znají a je to takové pěkné a přátelské sousedské 

posezení. Další plánovanou akcí byly závody na pytlích. I když sněhu v zimě nebylo mnoho, 

podařilo se najít vhodnou dobu, kdy se závody podařilo uskutečnit. Závodní dráha je na louce 

nad hasičárnou, takže závodníci se mohou v hasičárně občerstvit i zahřát a také převzít 

zasloužené ohodnocení. Účast závodníků byla velmi dobrá, všichni si závodění dobře užili a 

nešlo k žádnému úrazu, a to jsme vždycky rádi.  

 V dubnu jsme na požádání obecního úřadu pokáceli na obecním pozemku vzrostlou břízu a 

další stromy, které byly nakloněny nad silnicí v prostoru u Arnoštova a v případě vyvrácení by 

dopadly na frekventovanou vozovku. Dřevo jsme pak použili a ještě používáme na topení 

v hasičské zbrojnici. 

Zima rychle uběhla a my jsme se chystali k přípravám na pálení čarodějnic. Hranici jsme 

postavili v bezpečné vzdálenosti mezi železniční tratí a hasičárnou a dětem koupili na 

opékání párky a limonády, připravili soutěž „Házení Krakonošovým kohátem“ a i pro ostatní 

bylo občerstvení zajištěno. Opět nám jako zázemí pro pořádání akcí moc pomáhá nová 

budova hasičské zbrojnice. Uvítali jsme tak v hojném počtu začátek příchozího jara. O týden 

později jsme vyrazili na výlet, který nám pečlivě naplánoval Pepa Votoček. Vyjeli jsme vlakem 

do Jablonce nad Jizerou a pak autobusem do Kořenova. Následovala návštěva muzea Járy 

Cimrmana v Příchovicích a dále jsme pokračovali cestou na rozhlednu Štěpánku. Potěšili se 

krásnými rozhledy na Krkonoše a Jizerské hory a pak dále pokračovali přes Bílou skálu do 

hospody na Perlíčku. Zde jsme se posilnili a pak při cestě dolů Pasekami opět obdivovali 

krásné výhledy na Rokytnici nad Jizerou s neméně krásným pozadím Krkonoš. Podél Jizery 

jsme pak docestovali na nádraží v Jablonci nad Jizerou a vláčkem odjeli domů. Výlet to byl 

velice hezký. 

Prvního července jsme již po několikáté připravili u hasičárny Hornosytovskou pouť. Pro děti 

jsme vypůjčili houpačky, kolotoč, trampolínu a pro všechny zajistili občerstvení s hudbou a 

posezením. Děti se na atrakcích dosyta pobavily a bylo to pro ně zdarma. Tak to je velký 



rozdíl proti poutím s placenými a předraženými atrakcemi. V polovině prázdnin jsme se opět 

zapojili do pomoci Enduru Martinice s organizací motokrosového závodu Cross Country 

v Loukově. Závody trvají vždy dva dny a my tam s naším hasičskou Avií vyjíždíme a 

pomáháme zajišťovat tuto akci. Letos byla služba příjemnější, protože se tolik neprášilo, jako 

minulá léta. Odměnou je nám pak určitá částka do pokladny sboru. 

Na závěr prázdnin jsme začali realizovat náš záměr vystavět u hasičárny krytý prostor, který 

bude sloužit při pořádání různých společenský akcí. Tomu předcházela brigáda našich členů 

v obecním lese, kde jsme vytěžili potřebné dřevo na tuto stavbu. Obec nechala nařezat trámy 

a prkna a zakoupila další materiál a my jsme pak v rozmezí mnoha brigád, které se opakovaly 

až do listopadu, vybudovali potřebný krytý prostor, který z části nahradí již dosluhující stan, 

který jsme na podobné akce stavěli. I když počet našich aktivních hasičů není příliš vysoký, 

vždy se našel dostatek dobrovolníků, kteří se práce na této stavbě zúčastnili a svou pílí a 

šikovností vybudovali toto hezké zázemí u hasičské zbrojnice. Všem patří velké poděkování a 

obdiv. Veškeré práce totiž dělali hasiči sami, a to počínaje zemními pracemi, tedy přípravou 

terénu pro stavbu, navezením a úpravou podkladového materiálu, postavením dřevěné 

konstrukce stavby včetně pokrytí střechy prkny a nakonec položení dlažby pod novou 

stavbou. Vše zdarma, brigádnicky. Dodavatelsky bylo provedeno pouze pokrytí střechy 

plechem. Budova hasičské zbrojnice se tak celkově ještě vylepšila, neboť tento prostor, trvale 

zastřešený, bude skvěle pomáhat, zejména při akcích, kdy není zrovna příznivé počasí. A to 

se stává dost často. 

Veškerou fotodokumentaci ze všech celoročních akcí lze shlédnout na vébových stránkách 

SDH: http://sdhhsw.maweb.eu/galerie.html, které vzorně a aktuálně vede br. Pavel Mládek, 

za což si také zaslouží naše poděkování. Poděkování za úspěšnou činnost si zaslouží i všichni 

ostatní členové, kteří se naší činnosti aktivně účastní. Nechci zde nikoho jmenovat jednotlivě, 

abych na někoho nezapomněla, ale výjimkou je čestný starosta br. Šubrt, který se všech akcí 

jako nejstarší člen sboru účastní, chodí jako ostatní zvát na ples, účastní se pěšího výletu, 

pozve osobně všechny členy na valnou hromadu a vybere členské příspěvky. Tak, ať se mu 

ještě dlouho takhle dobře běhá. 

Schůzová činnost našeho sboru je poměrně aktivní. Schůze svolává starosta sboru 

br. Ducháček vždy operativně za účelem organizačního zajištění určité akce, ale také pro 

společné posezení a pobavení při různých výročích našich členů apod. Navštěvujeme také 

naše starší členy s předáním malého dárku u příležitosti životních jubileí. Již třetí rok, jak již 

bylo uvedeno, chodí několik našich dětí za mladými hasiči do Víchové, kde společně pracují 

pod vedením br. Martina Jindřiška. Společně s nimi se účastní různých soutěží a i my máme 

radost z jejich dosažených výsledků. Takováto spolupráce je velmi dobrá, neboť náš sbor 

nemá dostatek dětí na založení družstva a problém by byl i získat vedoucího družstva dětí. 

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, něco 

udělat, aby se společně sešli, popovídali si a byli si bližší.  V letošním roce jsme přijali dva 

http://sdhhsw.maweb.eu/galerie.html


nové členy a to, br. Vojtěcha Váchu z Liberce, který má zde nedaleko chalupu a dále sestru 

Vendulku Zelinkovou, která zde má svého přítele Jendu Strnádka. Nikdo nám neodešel a tak 

se v hodnoceném období členská základna zvýšila.  

Jsme součástí okrsku Poniklá a tak se jako jeden ze sedmi sboru účastníme  dvakrát v roce, 

vždy na jaře a na podzim schůze okrsku. Ta se koná střídavě v některé z hasičských zbrojnic. 

Účelem jarního setkání je organizační zajištění okrskové soutěže, hodnocení uskutečněných 

Valných hromad ve sborech okrsku, a na podzim pak koordinace Valných hromad, 

delegování zástupců okrsku na tyto schůze, předání zpráv z jednání OVV starostou okrsku br. 

Jiřím Jindřiškem a projednání dalších úkolů a zpráv. 

V průběhu letošního roku nedošlo v této části obce k žádným živelným pohromám, 

povodním ani požáru. Nemuseli jsme tak vyjíždět k žádné záchranné akci s naší technikou, 

kterou máme v pohotovosti vždy připravenou v případě potřeby zasáhnout a pomoci. 

Preventivní akce dobrovolných hasičů se již nekonají, za požární prevenci si zodpovídá každý 

občan sám. 

Tolik tedy stručná zpráva o činnosti našeho sboru v roce 2017. Do roku 2018 si lze jenom 

přát, aby se nám práce stále dobře dařila a celkové podmínky pro společenské činnosti se 

nezhoršily a zůstaly alespoň na současné úrovni. A protože se kvapem blíží svátky vánoční, 

dovolte mi, abych všem poděkovala za aktivní činnost, ale i za členství a jménem našeho 

sboru i jménem svým Vám popřála hezké vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v Novém roce 2018. 

 

Zapsala: Ducháčková 


