
Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2005 

 

Rok 2005 jsme zahájili silvestrem v kulturním domě, k poslechu a tanci 

nám zahrál František Hanus. 

Do sboru vstoupili od 1. ledna :  Martin Jaroš 

      Ondra Jaroš 

      Petr Dajč 

 

Náš sbor navždy opustili :  br. Jan Holcman  

      br. Jaroslav Sobotka 

Dne 9. ledna proběhlo školení hospodářů SDH ve velkém sále hasičské 

pojišťovny ve Žďáře nad Sázavou. Za náš sbor se zúčastnil Zdeněk Myslivec a 

Jaroslav Wasserbauer.  

Okrsková valná hromada se uskutečnila 14. ledna v Kotasích. Zúčastnili se :  

Jaromír Vlček, Zdeněk Myslivec a Vratislav Jaroš. 

V sobotu 5. února jsme se sešly na hasičském plese. Vydařený ples podpořila 

skupina Magdalena a bohatá tombola. Výdělek činil 8 100 Kč. 

Shromáždění delegátů SDH okresu Žďár nad Sázavou, konaného 20 března 

v Novém Městě na Moravě se zúčastnil Zdeněk Myslivec. Hlavním bodem byly 

volby starosty, náměstků a dalších členů výkonného výboru okresního sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezka.  

Mistrem v truhlářském oboru Jaroslavem Štikarem byly vyrobeny prosklené 

skříňky, tablo a nástěnka.  

I v tomto roce dvakrát proběhl sběr železného šrotu. Výdělek činil                Kč. 

Byli jsme nápomocni i při pálení čarodějnic. Zajištěno občerstvení pro děti a 

dospělí Zdeňkem Myslivcem.  

Dne      byli zakoupeny nové pracovní obleky, ve kterých jsme se poprvé ukázali 

na okrskové soutěži. 

V tomto roce okrsková soutěž proběhla 12. května v Újezdě. Zde se náš sbor ve 

složení Pavel Jaroš čp 42, Libor Hanus, Jaroslav Štika, Martin Jaroš, Ondra 

Jaroš, Aleš Neubauer, František Bečka, František Kasal a Jaromír Vlček umístil 

na zaslouženém 3 místě. Oslavy byli tak veliké, že se někteří naši členové 

museli schladit v rybníčku Podrchajt. 

Poděkování patří též rozhodčím.  

Pro evidenci byla dne 1. července  nafocena hasičárna s technikou 

profesionálními hasiči ze Žďáru nad Sázavou. 

Na tradiční pouť náš sbor pořádal 2 taneční zábavy, v pátek 1. července s místní 

skupinou Vergl a v sobotu za pěkné letní noci se skupinou Tonic. 

Pouťová neděle byla spestřena soutěží na rychlost v přechodu přes lávku a 

s možností svezení se na koních pana Jiřího Jaroše z Poděšena. 

Omluvit jsme se museli ze soutěže o putovní pohár starosty obce Sázava, která 

se konala 2. července. 



Dne 4. července byla zamluvena Venkovská Kapela na sté výročí našeho sboru, 

které se uskuteční od 21 do 23 července 2006. V sobotu bude hrát jejich malá 

kapela Drink a v neděli celá Venkovská Kapela. 

Za důležité se považuje zavedení kroniky SDH Sirákov, kterou vede pan Mgr 

Jaroslav Jelínek, který se zúčastnil školení kronikářů konaného v zasedacím sále 

hasičské pojišťovny ve Žďáře nad Sázavou. Kroniku rovněž konzultoval 

s bratrem Špačkem z Matějova. 

Dětský den začal v pátek 5. srpna opékáním párků u hasičské  zbrojnice, kde 

byla dětmi nalezena mapa, podle které se v neděli začal hledat poklad. Po 

celodenním hledání za velké účasti dětí i rodičů byl poklad nalezen u Samotína. 

Na 130 výročí SDH Přibyslav jsme  na pozvání 10. září přijeli s koňskou 

stříkačkou. Kromě účasti v průvodu jsme také provedli praktickou ukázku 

zásahu a shlédli jsme soutěž o pohár města Přibyslav. Dopravu stříkačky zajistil 

Josef Jaroš ml., poděkování patří též kočímu Petru Tlačbabovi ze Záborné.  

Dne 16 listopadu proběhlo v Ůjezdě školení pro získání odznaku hasič 3. stupně, 

kde jsme se také zůčastnili. 

Dne 5 prosince jsme zakoupili savice a koš v hodnotě 14 324 Kč, prapor za 1011 

Kč a 12 ks pracovních čepic za 2285 Kč. 

V tomto roce oslavili někteří členové našeho sboru kulatá životní jubilea. 

Třicetiny oslavil Jaromír Vlček,  čtyřicetiny Vratislav Jaroš, padesátiny Josef 

Morkus, Jan Landsman a František Hanus, šedesát let František Kasal a Jaroslav 

Půža. Miroslav Peřina měl 76 let a Josef Rosecký oslavil 85 let. 

Za největší letošní úkol jsme měli opravu hasičárny, výstavbu sušáku hadic a 

nový taras s teréními úpravami. S vyklízením hasičárny se začalo 11. května, 

technika byla garážována v místním zemědělském družstvě vlastníků. 

Celkově bylo odpracováno 872 hodin, z toho 385 na opravě hasičárny, 315 

hodin na výstavbě sušáku a 172 hodin budování tarasu. 

Náklady doposud činili                   Kč, z toho oprava hasičárny                  Kč, 

výstavba sušáku               Kč a zbudování tarasu                    Kč. 

S opravami budeme pokračovat i další rok. 

Na závěr této zprávy bych chtěl popřát všem přítomným členům i nečlenům 

příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdravý do Nového roku.     

     

 

 

     

  

 


