
Zpráva

O činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové za rok 2019.

Sestry a bratři,vážení hosté,scházíme se dnes na Výroční valné hromadě,abychom zhodnotili
činnost sboru za rok 2019 a navrhli a schválili zaměření práce v roce 2020. Tento rok je ve
sdružení hasičů rokem volebním ,platí tedy, že probíhají volby ve sborech, okrscích,
v okrese, volby krajských výborů a nakonec celostátní sjezd hasičů, Na všech úrovních
dochází k volbám členů jednotlivých, výborů a členů odborných komisí . | naše dnešní valná
hromada má na programu pro další pět i leté období volbu výboru SDH. Uplynulé volební
období bylo v našem sboru naplněno soustavnou a činorodou činnosti 2 velké části na
úseku kulturním a společenském, kdejsme v této části obce jediným subjektem, který
pořádá společenské akce. Náš sbor má k dnešnímu dni 40 členů, z toho 12 žen a 28 mužů.
Máme také několik dětí, které cvičí s dětmi z SDH Víchová n. Jiz. a tam jsou také evidenčně
vedeny. _

A nyníjiž k naší činnosti. WH svoláváme vždy v prosinci, a to proto že od začátku ledna
máme plno práce s pořádáním hasičského bálu v hotelu Jizera. Letos nebylo vůbec jisté, že
nějaký bál bude ,protože dosavadní nájemce br.Hušek odešel za jiným zaměstnáním a
čekalo se, zda se najde nový zájemce o pronájem hotelu. Podařilo se a nové vedení nám
vyšlo vstříc a takjsme ples uspořádali. Pozvali jsme sousedy z okolních vesnic a zajistili již
tradiční kapelu . Účast byla na naše podmínky hojná, na parketě bylo plno a jako vždy
veselo. Bál se opět vydařil. V době konáníWH jsme navštívili některé sousední sbory .a
seznámili se s jejich činností i problémy a vyměnili si řadu zkušenosti. Začátkem února
jsme uspořádali již 4.2ávod na pytlích. Je to vždy dost problém, aby bylo dostatek sněhu, a
by šla udělat jízdní dráha pro závodníky, aby trochu mrzlo a sníh nám než budou závody
neodtál a tak.pod. Ale podařilo se, sníh byl př i  závodech sice měkčí, ale vydržel a závody
se uskutečnily. Rychlost závodníků byla nižší, ale o to byl závod bezpečnější. Závodilo se ve
třech věkových kategoriích za účasti 48 závodníků. K dispozici bylo občerstvení, tepléi
studené nápoje a také opékání buřtů venku na sněhu, což je dost nezvyklé,ale závodníkům
se to moc líbilo.

Důkladná příprava patřila také dvěma dalším akcím v našem sboru a těmi bylo pálení
čarodějnic a hornosytovská pouť. Pálení čarodějnic předchází vždy brigáda na přípravu
dřeva a postavení vatry. V den pálení, jdou děti s lampiony,pod vedením br.Pavla Mládka,
pak vždy nad hasičárnu až pod les, a zde si povídají odkud vlastně čarodějnice je a něco o
této tradici a pak ji snesou dolů  k vatře a vatru zapálí i s čarodejnici . Scházíme se v hojném
__počtu a těšíme se na posezení a popovídání se sousedy. Děti mají občerstvení zdarma a
pro dospělé je připraveno také pití a jídlo, ale to už za peníze. Velmi nám při těchto akcích
pomáhá existence hasičské zbrojnice, kde máme veškeré zázemí . Příprava pout i  je  také
časově náročné a ještě složitější. Je nutno dojednat termíny,svozit všechny atrakce a pakje
bezpečně postavit. Poděkování patří SDH Víchová nad Jizerou a obci Mříčná za zapůjčení
atrakcí. Navíc jsme letos postavili novou lanovou dráhu pro děti. Dalo to hodně práce,



nejprve bylo nutno upravit pozemek, vyhloubit hluboké jamy pro stožáry , ty potom
zabetonovat a ukotvit , napnout lano a př idat sedačku, všechno vyzkoušet ,aby to bylo
bezpečné a mohlo se o pouti již jezdit. Atrakce jsme ještě doplnili střelnicí a o zábavu tak
měly děti postaráno po celé odpoledne Večer nám zahrála kapela Jakobend Jardy Koudelky
a zábava tak pokračovala až do pozdních večerních hodin.

Ale nejenom zábavou se zabývají naši hasiči. Svou hasičskou techniku jsme jako již po několik
minulých let prověřili 27. -2-8. srpna při přípravě a průběhu závodů Cross Country s Endurem
Martinice, a to v Loukově. V sobotu jsme kropili prach, kde se naše stříkačka velmi osvědčila,
zvládla čerpat vodu několik hodin a za naší vydatné pomoci poslala na trať desítky kubíku
vody. V neděli jsme pak drželi službu a byli nápomocni závodníkům. V měsíci září
pravidelně provádíme celkový úklid hasičské zbrojnice a přilehlého okolí. Revizí prošla naše
hasičská technika. Veškerá fotodokumentace z našich akcí je na vébových stránkách našeho
sboru,které vede br. Mládek. Pravidelně podává také příspěvky za náš sbor do zpravodaje
obce Víchu, a to velmi zábavnou formou. 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.

Jsme součástí okrsku Poniklá a tak se jako jeden ze sedmi sborů účastníme dvakrát v roce
okrskových schůzí. Účelem jarního setkáníje především organizační zajištění okrskové
soutěže,hodnocení uskutečněných Valných hromad ve sborech okrsku a na podzim pak
koordinace termínu Valných hromad,delegování zástupců okrsku na tyto schůze a celkové
hodnocení okrskové soutěže a seznámení s výsledky dalších soute1| v okrese,kraji i
celostátně.5tarosta okrsku podává zprávy zjednání OSH a projednávají se další úkoly.

V průběhu letošního roku nedošlo v Horní Sytové k žádným živelným pohromám,povodním
ani požáru .Nevyjížděli jsme tak k žádné záchranné akci s našítechnikou,což je moc dobře.

Plánovaný výlet do okolí jsme letos neuskutečnili.N-ějak na to nezbyl čas. Máme to ale
v plánu i v  příštím roce. Tak uvidíme.

Preventivní akce dobrovolných hasičů se již prakticky nekonají, za požární prevenci si
zodpovídá každý občan sám.

Tolik tedy stručná zpráva o činnosti našeho sboru za rok 2019. Do dalšího roku 2020 si lze
jenom přát, aby se nám práce stále dařila a celkové podmínky pro společenské činnosti se

nezhoršily a zůstaly alespoň na současné úrovni. Celková spolupráce všech tří SDH v obci

Víchová nad Jizerou je velmi dobrá a přátelská. Závěrem mi dovolte ,abych všem naším
členům poděkovala za aktivní činnost,ale iza členství a nově zvoleným činovníkům sboru
popřála hodně úspěchů v práci v novém pětiletém období. A protože se, milí přátelé, blí'í
Vánoce a Nový rok, přeji Vám všem jménem Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sytové i
jménem svým, krásné Vánoce a mnoho zdraví ,štěstí a spokojenosti v Novém roce 2020. tak
tedy hodně-zdravi, štěstí a spokojenosti Vám všem.


