
Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2006 

 

Nový rok 2006 jsme zahájili silvestrem v kulturním domě, k poslechu, 

tanci a dobré náladě nám zahrál František Hanus. 

Pro lepší informovanost hasičů jsme 5. ledna objednali 7 kusů Hasičských novin 

pro tyto členy:František Bečka, Josef Jaroš, Vratislav Jaroš, Zdeněk Myslivec, 

Aleš Neubauer, Miloslav Rosecký a Jaroslav Wasserbauer. Petr Král tyto noviny 

již odebíral, takže celkem sbor odebírá 8 kusů.   

Okrsková valná hromada se uskutečnila 13. ledna v Újezdě. Zúčastnili se :  

Jaromír Vlček, Aleš Neubauer. 

V sobotu 4. února jsme se sešly na hasičském plese. Vydařený ples podpořila 

skupina Magdalena a bohatá tombola. Za náš sbor jsme nechali udělat pěkný 

dort. Výdělek činil 7360 Kč. V roce 2007 se ples uskuteční 24. února se 

skupinou Drink. 

Sbor se podílel na jarním úklidu obce. V sobotu 13. května proběhl sběr 

železného šrotu. Odvezeno bylo 1980 kg.Výdělek činil 2970 Kč. 

Pro děti a dospělé jsme připravili pálení čarodějnic. Zajištěno občerstvení přímo 

u vatry za příznivé ceny.  

Okrsková soutěž proběhla 21. května v Matějově. Zde se náš sbor v dobře 

rozběhlém závodě ve složení Pavel Jaroš čp. 42, Libor Hanus, Jaroslav Štikar, 

Martin Jaroš, Ondra Jaroš, Aleš Neubauer, František Bečka, František Kasal a 

Jaromír Vlček umístil po hloupé chybě na 4 místě. Poděkování patří všem 

účastníkům a rozhodčím.  

Rozhovor pro rádio Český rozhlas o našem sboru natočila redaktorka Eva 

Janderová s velitelem Jaromírem Vlčkem 19. června v 10 hod..Tento rozhovor 

byl odvysílán 3. července. Pro všechny hasiče nechal velitel zahrát písničku Co 

jste hasiči co jste dělali 

Byli jsme pozváni 24. června na sraz rodáků do Poděšína, kde jsme provedli 

ukázku s koňkou stříkačkou. Kočí Petr Tlačbaba opět nezklamal a účastnil se 

s námi.  

Na tradiční pouť náš sbor pořádal 2 taneční zábavy, v pátek 30. června s místní 

skupinou Wergl a v sobotu za pěkné letní noci se skupinou Magdalena. 

Celkový výdělek činil 12811 Kč. 

  Expedice Blažkov (694m.n.m.) – Kralický Sněžník (1424m.n.m.). Každý by si 

řekl ,že po výstupu na Sněžku toho budou mít dost. Neměli a proto 1.července 

vyrazili naši trapeři  na šílený pochod ve složení Jaromír Vlček, František 

Dobrovolný, Josef Vytlačil a Jan Henzl. Začátek trasy si určili na nejvyšším 

vrcholku Blažkova, kde před tím umístili monument. Kralický Sněžník se jim 

podařilo pokořit 7.července bez Jana Henzla. 

Za pěkného počasí v sobotu 26. srpna jsme uspořádali Dětský den v chytání ryb.  

Hlavní rozhodčí pan Novák vše bedlivě sledoval a zapisoval délky chycených 

ryb. 



Po velkém boji zvítězila Kateřina Jarošová, na druhém místě se umístila Adélka 

Vlčkova a na třetím Eliška Jarošová. Nikdo z dětí neodešel s prázdnou, každý si 

odnesl věcné ceny. 

Letošní rok bylo do sádky vypuštěno 60 kaprů. Uhynulo 14 kaprů. Celkem je 

v sádce 126 kaprů.    

Pro bezpečnost proběhlo námětové cvičení 16. září v ZDV Sirákov.Po vyhlášení 

poplachu postupně dojížděli sbory z Nového Veselí, Bohdalova a Újezda.  

Hořela zadní kůlna se slámou.Voda byla čerpána ze Sádky.Bylo napojeno 5 

stříkaček za sebou. Po dosažení cíle byly stříkačky postupně od  místa zásahu 

odpojovány a nakonec celé vedení táhla naše stříkačka. Dopravovaná délka 

vody asi 700m. Po ukončení akce byly sbory pozvány na občerstvení a proveden 

zápis, který byl odevzdán na hasičský sbor Žďár nad Sázavou. 

Také jsme byly pozváni na soutěž o putovní pohár přírodní park Bohdalovsko. 

Soutěž se konala 15. října v Pavlově, kde jsme se za chladného počasí umístili 

na 2 místě.  

Dne 5.listopadu proběhlo celookresní shromáždění starostů SDH a starostů 

okrsků okresu Žďár nad Sázavou v Bystřici nad Pernštejnem. Za náš sbor se 

zúčastnil Zdeněk Myslivec.  

V průběhu celého roku se členové našeho sboru zúčastňovali okrskových schůzí 

v Novém Veselí. 

Stříkačku PS12 jsme doplnili o baterii, byla provedena výměna chladiče 

cca.3000 Kč a je naplánovaná výměna lojové šňůry u vývěvy.  

3. ledna provedena technická kontrola přívěsu PS12.  

V tomto roce oslavili někteří členové našeho sboru životní jubilea. 

Třicetiny oslavil František Bečka, sedmdesátiny oslavil Jaroslav Jaroš. Miroslav 

Peřina měl 77 let a Josef Rosecký oslavil 86 let. 

Největším našim letošním úkolem byly přípravy a samotná oslava výročí 100 let 

založení SDH, která proběhla 21.- 23. července. V pátek proběhla slavnostní 

schůze, v sobotu jsme si zatančili se skupinou Drink a v neděli se uskutečnil 

slavností průvod obcí v doprovodu Venkovské kapely. 

Aby celá oslava proběhla na úrovni začali jsme s přípravami už na začátku roku 

2005. 

Na začátku tohoto roku jsme uspořádali několik schůzí na kterých jsme se 

museli domluvit na průběhu oslav a byly rozděleny úkoly. Museli jsme také 

dodělat hasičárnu např. zazdění oken u vstupu, nové mříže do oken, natažení 

fasády pucovkou, nátěr fasády, podhledů a mříží. Upravil se terén u hasičárny a 

kulturního domu.  

Úzce jsme spolupracovali s obecním úřadem,ten na nás vynaložil nemalé 

finanční prostředky. Za tento rok tato suma činila  169000 Kč. 

 

 



    Chtěl bych poděkovat všem členům SDH, obecnímu úřadu a občanům obce 

Sirákov, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav 100. výročí založení 

sboru SDH v Sirákově.       

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

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

     

 

  

     

 

 

 

 

 

 


