Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok
2018.
Sestry a bratři, vážení hosté, scházíme se dnes opět po roce, abychom zhodnotili činnost sboru za
rok 2018 a navrhli a schválili zaměření práce v roce budoucím. Náš sbor má k dnešnímu dni 42
členů. Z toho 13 žen a 29 mužů. V březnu tohoto roku zemřel dlouholetý člen našeho sboru bratr
Karel Hamáček. Dlouhá léta byl kulturním referentem a obětavě plnil své úkoly na tomto úseku.
Dodnes vzpomínáme na každoroční autobusové zájezdy po celé republice. V dnešní době,
vzhledem k cenovým relacím se již takové akce nedají organizovat. Vzpomeňme prosím na bratra
Karla Hamáčka povstáním a chvílí ticha. Život však jde dál. V letošním roce jsme přijali 3 nové
členy, a to sestru Naděždu Mlatečkovou, bratra Daniela Prokopce a bratra Josefa Vejnara. Všichni
tři se do Horní Sytové přistěhovali a jsme rádi, že posílí naše řady hasičů.
Každoročně zahajujeme svoji činnost pořádáním hasičského bálu. Dříve se konal v Arnoštově, kde
bývala nezapomenutelná atmosféra a nyní již v pořadí 14. ples se uskutečnil v hotelu Jizera. I
letos se ples vydařil, nálada byla skvělá, schází se zde lidé, kteří se většinou znají a je to takové
pěkné a přátelské posezení. Samotnému plesu předchází osobní pozvání na ples dvojicemi hasičů
nejen v obci, ale i v okolních vesnicích. Další akcí měly být závody na pytlích. Ty se ale nekonaly
pro nedostatek sněhu.
Zima rychle uběhla a my jsme se chystali k přípravám na pálení čarodějnic a lampionový průvod.
Hranici jsme postavili v bezpečné vzdálenosti mezi železniční tratí a hasičárnou a dětem koupili
na opékání párky a na pití limonády. I pro dospělé bylo občerstvení také zajištěno. Sezení pod
pergolou, kterou jsme postavili v minulém roce, jsme vylepšili novými pivními sety, které
vyhotovil br. Pepa Vrbiniak. Brzy z jara jsme je nabarvili, a jsou dnes barevně v souladu se
samotnou pergolou. Sezení je tedy v pohodě a spolu s hasičárnou tvoří skvělé a nezbytné zázemí
pro pořádání různých akcí. Následovala příprava Hornosytovské pouti. Přilehlý pozemek u
hasičárny jsme nechali zavozit hlínou, zplanýrovat a nakonec pokrýt frézinkem ze silnic, urovnat
a pěkně uválcovat. Dalo to hodně práce, ale výsledkem je kus rovné plochy u hasičské zbrojnice,
kde se dá v pohodě uspořádat jakákoliv větší akce. První tedy byla pouť. Vypůjčili jsme si kolotoč,
houpačku, trampolínu a měli jsme i střelnici. Děti si dosyta užily všech těchto atrakcí a bylo to
zadarmo. K dobré náladě přispělo i bohaté občerstvení a hudební produkce skupiny Jakobend. Za
zvuků trampské a country muziky jsme zažili pěkné chvíle se sousedy, známými a spoustou
spokojených dětí.
V červenci jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH v Roprachticích. Mimo příjemně
prožitého času se sousedy a bratry hasiči jsme se seznámili i s paní Nutilovou, redaktorkou
Hasičských novin, která o našem sboru napsala článek, který byl uveřejněn v Krkonošských
novinách. V polovině léta se pravidelně účastníme organizace motokrosových závodů CrossCountry v Loukově. Vyjíždíme vždy s naší Avií a stříkačkou. Vzhledem k nedostatku vody bylo naší
pomoci potřeba nejen během závodů, ale i při kropení trati den před samotnými závody. Ale i tak
si během závodů užili všichni prachu dosyta. Závody byly dvoudenní a naši členové hasiči se na
účasti střídali. Využíváme tak i náš hasičský automobil.

Jednu podzimní sobotu jsme věnovali údržbě celého hasičského objektu včetně vybavení, revizí
prošla naše hasičská technika, umyli jsme okna u budovy, a posekali trávu na přilehlých
pozemcích a dali všechno do pořádku, jak má být.
Veškerou fotodokumentaci ze všech celoročních akcí lze shlédnout na vébových stránkách SDH
http://sdhhsw.maweb.eu/galerie.html, které vede br. Mládek. Poděkování za úspěšnou celoroční
činnost si zaslouží všichni činní hasiči, kteří se schůzí a akcí různého druhu účastní. Schůzová
činnost našeho sboru je poměrně aktivní. Schůze svolává starosta sboru 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. Už čtvrtý rok chodí několik našich dětí za mladými hasiči do SDH
Víchová, kde společně pracují pod vedením br. Martina Jindřiška. Společně s nimi se účastní
různých soutěží a my máme radost z jejich výsledků. Tato spolupráce je velmi prospěšná, neboť
náš sbor nemá dostatek dětí na založení samostatného družstva. Evidenčně jsou děti vedeny pod
SDH Víchová.
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.
Jsme součástí okrsku Poniklá a tak se jako jeden ze sedmi sborů účastníme dvakrát v roce
okrskových schůzí. Účelem jarního setkání je organizační zajištění okrskové soutěže, hodnocení
uskutečněných Valných hromad ve sborech okrsku a na podzim pak kordinace Valných hromad,
delegování zástupců okrsku na tyto schůze, předání zpráv z jednání OVV starostou okrsku br. Jiří
Jindřiškem a projednání dalších úkolů a zpráv.
V průběhu letošního roku nedošlo v této části obce k žádným živelným pohromám, povodním ani
požáru. Nevyjížděli jsme tak k žádné záchranné akci s naší technikou.
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 2018. Do dalšího roku 2019 si lze jenom
přát, aby se nám práce stále dařila a celkové podmínky pro společenské činnosti se nezhoršily a
zůstaly alespoň na současné úrovni. Dobrou zprávou jsou i výsledky voleb do obecního
zastupitelstva, kde jsme jako Sdružení nezávislých kandidátů Horní Sytová obhájili jeden mandát,
což zaručuje přímý kontakt s obecním zastupitelstvem a možnost účinně hájit zájmy této části
obce, vyjadřovat se k jejím potřebám a zájmům a podílet se na rozhodování, což je velmi důležité.
Závěrem mi dovolte, abych všem naším členům hasičům, poděkovala za aktivní činnost, ale i za
členství a jménem našeho sboru i jménem svým Vám všem popřála hezké vánoční svátky a hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2019.
Zapsala: Ducháčková

