Já pracoval a žil pro Vás,
za živa srdce Vám dal,
s bolestí velkou odcházím
teď od Vás
Vážená smuteční rodino, tímto veršem začíná
smutná zpráva, oznamující nám náhlé úmrtí Vašeho
tatínka,
dědečka
a
našeho
spoluobčana,
spolupracovníka, bratra hasiče a kamaráda pana
Zdeňka Sysla.
Pan Zdeněk Sysel pocházel ze zemědělské rodiny.
Proto po ukončení povinné školní docházky se
rozhodl pro práci v zemědělství. Po absolvování
Zemědělské učňovské školy nastoupil zaměstnání
u tehdejšího Státního statku. Zde dlouhá léta jezdil
s traktorem a později zastával technicko –
hospodářské funkce.
Po zániku Státního statku je spoluzakladatelem
Družstva
vlastníků
v Heřmanově.
Je
zvolen
předsedou a současně zastává i práci zootechnika.
V této funkci, pro zemědělství velmi nepříznivé době,
zůstává až do svého náhlého úmrtí.
V roce 1970 zakládá rodinu s Jarmilou Šebkovou,
která byla velkou oporou při jeho náročné práci. Spolu
vychovali tři děti. V roce 1991 jeho žena náhle umírá
a on zůstává sám se svými dospívajícími dětmi, které
ještě potřebovaly pomoc maminky.

Velmi obětavě se zapojoval do veřejného dění v obci.
Po dvě volební období zastával funkci předsedy
Občanského výboru v Heřmanově.
A po navrácení samosprávy zpět do Heřmanova byl
zvolen starostou obce a tuto funkci vykonával po tři
volební období. Že to nebyla práce lehká, to si může
každý posoudit sám za stručného seznamu
jednotlivých akcí: stavba prodejny, oprava hřbitova,
oprava školy, oprava kanalizace a komunikací, stavba
přívodu vody, telefonu, plynu a tak dále.
To vše svědčí o velkém úsilí a oběti, které vynaložil
nad rámec svých běžných pracovních povinností.
Zdeněk Sysel zastával také funkci velitele hasičů
v Heřmanově a později velitele hasičů Okrsku
Heřmanov. Věnoval se myslivosti, ale pro nedostatek
času se této záliby vzdává.
Jeho velkou zálibou byla hudba, kterou načerpával
sílu pro jeho nelehkou práci. S Heřmanovskou
kapelou napomáhal rozdávat dobrou náladu nejenom
občanům v obci, ale i v blízkém okolí.
Pane Zdeňku Sysle, loučím se s Tebou jménem
spolupracovníků Družstva vlastníků, Obecního úřadu,
Sboru dobrovolných hasičů, myslivců, hudebníků a
všech občanů.
Děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás vykonal.
Se zemí jsi pracoval, nechť je Ti země lehká.

