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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2022 
 

Náš sbor k dnešnímu dni čítá 90 členů. Z toho 7 žen a 54 mužů starších 18-ti let a 12 dívek a 

17 chlapců mladších 18-ti let. Do sboru v letošním roce vstoupili 4 dívky a to Barbora Štikarová, 

Tereza Štikarová, Anežka Landsmanová, Marie Landsmanová všechny mladší 15-ti let.  Naše 

řady bohužel v dubnu opustil po dlouhé nemoci František Hanus, kterého jsme 23. dubna 

doprovodili na jeho poslední cestě. Nejstarší člen našeho sboru je Jaroslav Jaroš, který vstoupil 

do sboru v roce 1953 a ve sboru je krásných 69 let.  

 

Minimálně jednou za měsíc se členové našeho sboru pravidelně scházejí v zasedací 

místnosti hasičské zbrojnice. V pondělí 7. února se poprvé v tomto roce sešel výbor SDH 

Sirákov, abychom zajistili hudební kapely a datum konání kulturních akcí v letošním roce. 

Vznesl se návrh na nákup nového vybavení pro zásahovou jednotku. Kvůli přetrvávajícím 

proticovidovým opatřením jsme hasičský ples odsunuli až na příští rok. 

 

V prvním únorovém týdnu měla zásahová jednotka 3x výjezd. První den provedlo 6 členů 

jednotky odklízení sněhu před hasičskou zbrojnicí. Další den asistovalo 5 členů jednotky při 

hledání poruchy veřejného vodovodu v obci na žádost starosty obce. Porucha nalezena před 

domem č.p. 23. Následný den asistovali u opravy poruchy veřejného vodovodu. Po dokončení 

opravy provedlo 6 členů jednotky čistění komunikace za pomoci požární motorové stříkačky.  

 

V sobotu 5. března se někteří naši členové účastnili v maskách Sirákovského masopustu. O 

muziku se starali 2 členové kapely Press Band z Nového Veselí, Josef Sobotka č.p. 64 a Miloš 

Černý. 

 

V úterý 8. března odpoledne zasahovala jednotka u požáru trávy a rákosí u Pužů rybníka. 

Zasahovali také jednotky z Nové Veselí a ze Žďáru nad Sázavou. Zásah trval přibližně 1 hodinu 

a zasahovalo 7 členů naší jednotky. 

 

V neděli 20. března zastupoval náš sbor na setkání delegátu v Novém Městě na Moravě 

starosta sboru Zdeněk Myslivec.  

 

Stejný den dopoledne a následující neděli se několik členů účastnilo obecní brigády na 

odstranění dřevin v erozních struhách a odvozu ořezaných větví po obci.  

 

V pátek 25. března na proběhlo v hasičské zbrojnici výběr pojistného 200 Kč. Následně 

proběhla revize hasičského oblečení jednotlivých členů. Řešilo se zakoupení 2 ks zásahového 

oblečení, 5 ks zásahových přileb, elektrocentrály, plovoucího čerpadla a jmenovek na pracovní 

stejnokroj. Vznesl se návrh na pořízení dodávkového automobilu pro přepravu osob za přispění 

dotace. 

 

V sobotu 2. dubna se kronikář sboru Ondřej Jaroš č.p. 31 účastnil školení kronikářů ve 

Žďáře nad Sázavou. Obdobné školení proběhlo naposled v roce 2019. 

 

V pátek 8. dubna se uskutečnil zásluhou Jaromíra Vlčka st. hasičský zájezd do Kláštera 

Želiv. Odjezd autobusem byl ve 14:00 od zastávky. Návrat proběhl okolo 23 hodiny. Zájezdu se 

účastnili kromě členů sboru a jejich rodinných příslušníků také někteří občané Sirákova a přátelé 

z okolních vesnic. V prostorách Kláštera nás provázel končící opat Jaroslav Šimek. Prohlídka 

kláštera byla ukončena návštěvou tamějšího pivovaru a jednotnou večeří v pivovarské restauraci 

s následným volným programem. O zábavu se staral pan Blažek s harmonikou. Opat obdržel od 

hasičského sboru jako poděkování dárkový balíček. 
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V neděli 24. dubna od 8 hodin proběhla hasičská brigáda na sběr kamene. Placenou brigádu 

nám umožnilo zemědělské družstvo AGRAS Bohdalov, zásluhou Martina Jaroše, který zajistil 

potřebnou techniku. Do brigády se zapojilo 14 dospělých a 5 dětí na 2 traktorech s vozem. 

 

V úterý 26. dubna zajeli svobodní členové našeho sboru do obecního lesa pro máj a vzpěry. 

Škrábaní kůry a zdobení májky proběhlo stejný den. Věnec a máj ozdobily děti z kolektivu 

mladých hasičů. Veškeré dřevo nám daroval Obecní úřad Sirákov z obecního lesa. 

 

V úterý 30. dubna odpoledne jsme mohli za přispění autojeřábu ze Žďáru nad Sázavou 

postavit máj, která byla následně zajištěna třemi vzpěrami a železnou mříží s pletivem. 

Večer se mnoho obyvatel Sirákova společně s našimi členy sešli u hranice, aby jako každý 

rok, pokračovali v tradici pálení čarodějnic. Loutku čarodějnice připravili děti z kolektivu 

mladých hasičů.  Náš sbor zde zajistil občerstvení, jak pro děti, tak i pro dospělé.  

 

V pondělí 9. května se účastnili Petr Dajč a Jaromír Vlček st. okrskové schůze. Následně 

předali informace členům našeho sboru na schůzi sboru stejný den. Informace se týkaly okrskové 

soutěže v Újezdě. Přítomní členové obdrželi jmenovky na pracovní stejnokroj. Shodli jsme se na 

zakoupení 2 ks stopky na měření času na soutěžích. 

 

Ve středu 11. května od 16 hodin proběhla brigáda na sběr kamene v Poděšíně. Brigádu 

uspořádalo ZDV Sirákov. Do brigády se zapojilo 6 členů našeho sboru.  

 

Ve čtvrtek 12. května zasahovala jednotka u požáru lesa pana Holcmana na Hejboldě. Za 

úkol měly doplňovat vodu do cisteren ze sádky. Zasahovali také jednotky z Přibyslavi, Žďáru 

nad Sázavou, Velkého Meziříčí, Bohdalova, Nového Veselí, Radostína nad Oslavou, Velké 

Losenice. Zásah trval přibližně 2 hodiny a při výjezdu zasahovalo 8 členů naší jednotky. 

 

V pátek 13. května proběhl sběr železa od občanů Sirákova. Sesbíráno bylo  

3680 kg železného šrotu. Sběru se účastnilo 5 členů sboru. Další členové asistovali při prvním 

tréninku požárního útoku u 3. družstva.  

 

V květnu se nejen naši členové scházeli v pátek a v sobotu u májky, aby přes noc máj 

hlídali. Sirákovská máj byla poctivě uhlídána a 21. května o sobotní 17. hodině se mohla 

pokácet. Úvodní scénka se zabývala dražbou čuníka a následné porážky, o kterou se postarali 

Jaromír Vlček ml., Josef Sobotka a Ondřej Jaroš č.p. 31. Pokácená máj skončila v rybníku, kde 

se strhl boj o vlajku. Vlajku získali Jaromír Vlček ml. a Lukáš Prchal. Na tanečním parketě se 

mohli hosté zapojit do soutěže v řezání dřeva ve dvojicích. Zbylé části pokácené máje byly 

rozprodány v tombole. Po soutěži následovala taneční zábava se skupinou Press Band. K jídlu se 

připravovali steaky, hranolky a párky v rohlíku. V pátek proběhla příprava KD a v neděli proběhl 

úklid KD.  

 

V sobotu 28. května od 7 hodin se Kolektiv mladých hasičů účastnil Hry Plamen ve Velké 

Losenici. Z našeho sboru soutěžilo jedno družstvo v kategorii mladší žáci, které obsadilo 19. 

místo z celkového počtu 26 družstev. Družstvo soutěžilo ve složení Michal Košák, Markéta 

Košáková, Barbora Štikarová, Lilien Chmelíková, Lukáš Schauer, Jan Koumar, Daniel Koumar, 

Marie Landsmanová, Anežka Landsmanová a jejich vedoucí Aneta Frühbauerová a Blanka 

Dobřichovská. Jako rozhodčí se soutěže účastnil Jaroslav Štikar a Jana Chvátalová. 

 

V průběhu celého května probíhal trénink požárního útoku a štafety 8x50 m. V neděli 5. 

června proběhla Okrsková hasičská soutěž v Újezdě. Soutěže se účastnilo 10 družstev mužů a 

jedno družstvo žen z Nového Veselí. Náš sbor poprvé do soutěže postavil 3 družstva mužů.  



3 
 

První družstvo velitele Josefa Sobotky a jeho tým ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal 

Myslivec (koš), Petr Dajč (rozdělovač), Petr Jaroš, Petr Šurnický (levý proud), Jaromír Vlček 

ml., Tomáš Myslivec (pravý proud) a Ondřej Jaroš č.p. 31 (spojka) zaběhli nejrychlejší štafetu. 

Požární útok provedli v druhém nejrychlejším čase soutěže 42,25 sekund a obsadili 2. místo. Na 

konci soutěže při druhém pokusu na štafetě se na překážce okno poranil Jaromír Vlček ml. 

Všechna družstva mohla využít u štafetovém běhu jeden opravný pokus. 

Druhé družstvo složené z našich mladých hasičů velitelky Jany Chvátalové a jejího týmu ve 

složení Stanislav Černý (strojník), Vojtěch Šlechtický (koš), Marek Neubauer (rozdělovač), 

Lukáš Prchal, Filip Chvátal (levý proud), Jakub Rosecký, Jan Pařík (pravý proud) a Aneta 

Fruhbauerová (spojka) na své první soutěži skončili na 5. místě.  

Třetí družstvo velitele Pavla Jaroše č. p. 87 a jeho tým ve složení Jaroslav Štikar (strojník), 

Martin Jaroš (koš), Aleš Neubauer (rozdělovač), Ondřej Jaroš č.p. 14, Radek Jaroš (levý proud), 

František Kasal, František Bečka ml. (pravý proud) a Blanka Dobřichovská (spojka) vybojovalo 

7. místo. Žádné naše družstvo neobdrželo trestné body. Soutěž vyhrálo družstvo SDH Nové 

Veselí. Jako rozhodčí se soutěže účastnili Zdeněk Myslivec, Miroslav Dajč a Jaromír Vlček st. 

 

V pátek 10. června večer a v neděli 12. června odpoledne proběhlo v kulturním domě focení 

jednotlivých členů sboru ve vycházkové uniformě na hasičské tablo. Fotografování členů se 

ujmul Filip Chvátal, kterému asistoval Jaromír Vlček ml. 

 

V neděli 12. června od 13-ti hodin jsme se účastnili oslav a průvodu u příležitosti 130. 

výročí od založení sboru v Matějově. Za sbor se účastnilo 5 členů ve vycházkových uniformách.  

 

V sobotu 18. června od 8 hodin proběhla okresní soutěž v Jámách, na které jsme vyslali 

družstvo složené ze všech 3 našich družstev z okrskové soutěže. Soutěže se účastnilo 13 družstev 

mužů a 9 družstev žen. Družstvo velitele Josefa Sobotky a jeho tým ve složení Jiří Dajč 

(strojník), Vojtěch Šlechtický (koš), Marek Neubauer (rozdělovač), Petr Jaroš, Petr Šurnický 

(levý proud), Lukáš Prchal, Jan Pařík (pravý proud) a Martin Jaroš (spojka) obsadilo 11. místo. 

Soutěžilo se ve štafetovém běhu 8 x 50 m, pořadové přípravě, teorii a požárním útoku. Soutěž se 

pro nás nevyvíjela dobře. Sedm trestných bodů jsme ztratili na pořadové přípravě a obdrželi jsme 

10 trestných bodů na požárního útoku. Problémům jsme se nevyvarovali ani při štafetovém běhu. 

Soutěž mužů vyhrálo družstvo SDH Nové Veselí. V kategorii žen soutěž ovládlo družstvo SDH 

Jámy. Z našeho okrsku mezi ženami nesoutěžilo žádné družstvo.  

 

V neděli 19. června se Zdeněk Myslivec a Josef Sobotka účastnili průvodu s praporem při 

slavnosti Boží tělo v Nížkově.  

 

V neděli 26. června od 14.00 hodin zajištoval náš sbor 8. setkání na Zemské hranici Čech a 

Moravy. Po celou dobu akce se o hudební doprovod starala kapela ze Záborné. Zpestřením 

letošního ročníku byla kavárna s kávovarem, míchané alko a nealko nápoje a pečení pizzy. Na 

setkání jsme udili maso v udírně, prodávali loupežnický guláš od Zdenka Myslivce. Soutěžení 

mezi Čechy a Moravany spočívalo v přetahování lanem., které vyhráli muži ze Sirákova. 

Přepravu vybavení a občerstvení zajistil Radek Jaroš a Michal Myslivec se zapůjčenou 

dodávkou. 

 

Ve středu 29. června od 17 hodin proběhl úklid obce před poutí, kde vypomáhali děti 

z kolektivu mladých hasičů. Další členové sboru stavěli na školní zahradě náš zelený a bílý párty 

stan a zapůjčený bílý stan od Romana Landy z Poděšína. 

V pátek 1. července jsme odstartovali pouťový víkend v Sirákově.  Připravili jsme zábavu 

s kapelou Adriana. Pro nepřízeň počasí stihla kapela akorát naladit hudební nástroje na letním 

parketu. Pro malý počet hostů hrála kapela po krátkou dobu pouze na akustickou kytaru na sále 

v KD.  
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V sobotu nás hudbou bavila na letním parketu kapela Profil. Na sobotní zábavu zavítalo 

přibližně 150 platících hostů. Po celou dobu poutě jsme prodávali uzené maso, klobásy, hranolky 

a párky v rohlíku a točili pivo Starobrno. V pátek a v sobotu se vybíralo vstupné 120 Kč. Pro 

hosty jsme připravili 2 výčepy. Každý večer se o hosty staralo 14 obsluhujících členů. 

Na nedělní odpoledne jsme připravili od 14-ti hodin program s kapelou Press Band. 

Soutěžilo se také v letním lyžování mezi čtyřčlennými týmy. V pondělí proběhl velký úklid 

kulturního domu a školní zahrady. 

 

V sobotu 9. července jsme se účastnili oslav a průvodu s praporem u příležitosti 120. výročí 

od založení sboru v Poděšíně. Za náš sbor se účastnilo 5 členů ve vycházkových uniformách. 

Měla proběhnout ukázka požárního útoku v provedení dětí z kolektivu mladých hasičů ze 

Sirákova, ale z důvodu nepřízně počasí byla ukázka zrušena. 

 

V úterý 12. července a 16. srpna asistovala zásahová jednotka u čištění kanálových mříží po 

vydatných deštích. Čištění se účastnilo 6 členů jednotky. 

 

V úterý 2. srpna proběhla schůze, na které bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na 

hasičský dodávkový automobil a novou hasičskou zbrojnici. Žádosti byly vyplněny na obecním 

úřadě se zástupcem požární výzbrojny. 

 

Ze soboty 26. srpna na neděli 27. srpna jsme uspořádali pro Kolektiv mladých hasičů 

stanování na školní zahradě a přespání v kulturním domě. Večer proběhla stezka na vyhlídku 

s opékáním špekáčků. Po návratu do KD se děti pobavily na diskotéce. Ráno pro všechny 

připravili vedoucí snídani z míchaných vajíček. Na děti dohlíželi Blanka Dobřichovská, Aneta 

Frühbauerová, Martin Jaroš, Jaroslav Štikar a Filip Chvátal. 

 

V sobotu 3. září dopoledne se jedno družstvo starších žáků kolektivu mladých hasičů 

účastnilo soutěže Bohdalovský pohár v požárním útoku v Bohdalově. Každé družstvo musí splnit 

2 pokusy. Mezi 7 družstvy skončilo naše družstvo bohužel na posledním místě. Družstvo 

soutěžilo ve složení Klára Prchalová, Elen Chmelíková, Veronika Jarošová, Lucie Jarošová, 

Matěj Neubauer, Jakub Hejný a Michal Košák a jejich vedoucí Aneta Frühbauerová a Blanka 

Dobřichovská. 

 

Stejný den od 14-ti hodin se naše 2 družstva mužů účastnily 20. ročníku soutěže 

Bohdalovský pohár v požárním útoku. Naše družstvo pod velením velitele Josefa Sobotky 

soutěžilo ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (koš), Petr Dajč (rozdělovač), Petr 

Jaroš, Petr Šurnický (levý proud), Ondřej Jaroš č.p. 31, Tomáš Myslivec, (pravý proud) a Blanka 

Dobřichovská (spojka) se umístilo na 4. místě. Mladší družstvo velitelky Jany Chvátalové a její 

tým ve složení Stanislav Černý (strojník), Vojtěch Šlechtický (koš), Marek Neubauer 

(rozdělovač), Martin Jaroš, Filip Chvátal (levý proud), Lukáš Prchal, Tomáš Myslivec (pravý 

proud) a Aneta Frühbauerová (spojka) skončili na 6. místě. Soutěže se účastnilo 9 družstev mužů 

a 3 družstva žen. V kategorii mužů se nejvíce dařilo družstvu SDH Nové Veselí. 

 

O týden později v sobotu 10. září jsme se účastnili 19. ročníku Memoriálu Jana Dřínka 

v požárním útoku a o pohár čestného velitele sboru Karla Herolda.  Ve Žďáře nad Sázavou 

soutěžilo 15 družstev mužů a 8 družstev žen. I přes náš nejlepší dosavadní čas požárního útoku 

41,09 sekund se naše družstvo umístilo opět jako loňský rok na 2. místě. Soutěží jsme prošli bez 

trestných bodů. Soutěžili jsme ve složení Josef Sobotka (velitel), Jiří Dajč (strojník), Michal 

Myslivec (koš), Petr Dajč(rozdělovač), Petr Jaroš, Petr Šurnický (levý proud), Jaromír Vlček ml., 

Tomáš Myslivec (pravý proud) a Ondřej Jaroš č.p. 31 (spojka). Soutěž mužů ovládlo družstvo z 

SDH Chlumětín jen o 18 setin sekundy před naším družstvem. 
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V pátek 16. září proběhlo námětové požární cvičení v Újezdě. Všechny sbory z našeho 

okrsku cvičili dálkovou dopravu vody. Za náš sbor se účastnilo 5 členů. 

 

V sobotu 8. října se družstvo mladších žáků kolektivu mladých hasičů účastnilo soutěže Hry 

plamen v Bohdalově. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a štafetě 4x60 m. Naše družstvo 

obsadilo 18. místo z celkového počtu 28 družstev. Družstvo soutěžilo ve složení Markéta 

Košáková, Pavel Košák, Barbora Štikarová, Tereza Štikarová, Lilien Chmelíková, Michael 

Chmelík, Lukáš Schauer, Jan Koumar, Daniel Koumar a jejich vedoucí Aneta Frühbauerová a 

Blanka Dobřichovská.  

 

V neděli 16. října proběhla příprava dřeva na zimu do hasičárny za pomocí štípače za traktor. 

 

V sobotu 29. října se kronikář sboru Ondřej Jaroš č.p. 31 účastnil 1. ročníku setkání 

historiků a kronikářů Černovický kohout v Černovicích, okres Pelhřimov. Po celý den probíhaly 

přednášky na různá témata spojená s historií hasičů a uchovávání historických předmětů a 

výstava historické techniky, uniforem, knih a fotografií. 

 

V neděli 30. října od 8 hodin proběhla hasičská brigáda na sběr kamení. Placenou brigádu 

nám umožnilo zemědělské družstvo AGRAS Bohdalov zásluhou Martina Jaroše, který zajistil 

potřebnou techniku. Do brigády se zapojilo 15 dospělých a 6 dětí na 3 traktorech s vozem. 

 

V letošním roce proběhlo školení vedoucích kolektivu mladých hasičů. Svoji odbornost 

získali Aneta Frühbauerová, Blanka Dobřichovská a Filip Chvátal. 

 

Po celý rok probíhají schůze okrsku Nové Veselí. Náš sbor zde zastupuje Petr Dajč, kterých 

se pravidelně zúčastňuje a následně na nejbližší schůzi informuje sbor o dění v okrsku. 

 

V průběhu celého roku se schází pravidelně 1 x za týden kolektiv mladých hasičů se svými 

vedoucími a trenéry Blankou Dobřichovskou, Martinem Jarošem, Anetou Frühbauerová, Filipem 

Chvátalem a Janem Koumarem. Po uvolnění proticovidových opatření se kolektiv začal scházet 

od 23. března buď v hasičárně nebo v kulturním domě. Přes léto se schází na hřišti, kde trénují 

na soutěže, běhají, učí se zdravovědu a hrají hry. 

 

Náš sbor je stále členem klubu veteránů, kde se prezentuje koňskou stříkačkou z roku 1906 a 

dvoukolovou motorovou stříkačkou Stratílek model 363 z roku 1939. 

 

Po celý rok byly prováděny opravy a údržba stříkačky, hadic a další výzbroje. Pravidelně 1x 

za měsíc se startuje stříkačka a elektrocentrála. V letošním roce došlo k rozšíření vybavení pro 

zásahovou jednotku. Zakoupeny byly 2 ks zásahového obleku, 5 ks zásahových přileb se 

svítilnou, elektrocentrála a plovoucí čerpadlo na dálkové ovládání. 

 

Členové našeho sboru se pravidelně účastní kulturních akcí obce, mezi které patří i 

Halloween párty v maskách, která proběhla v sobotu 20. října. Připraveno bylo drobné 

občerstvení, soutěže a tvořivá dílna. Dále v sobotu 19. listopadu proběhl hon mysliveckého 

sdružení Sirákov – Poděšín. O první adventní neděli 27. listopadu proběhlo slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku s programem od 17 hodin. Děti z kolektivu mladých hasičů společně 

s dalšími dětmi ze Sirákova si připravili vystoupení se zpěvem několik vánočních koled. 

 

V tomto roce oslavili někteří členové našeho sboru životní jubilea. Se Stanislavem Černým 

jsme oslavili 80. narozeniny. S Miloslavem Roseckým, Miloslavem Morkusem a Jaroslavem 

Stejskalem jsme oslavili 70. narozeniny. S Pavlem Jarošem č.p. 87 jsme oslavili 50. narozeniny. 
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V sobotu 20. srpna se oženil Jaromír Vlček ml. s Lenkou Pokornou z Nížkova v kostele v 

Přibyslavi. Někteří členové sboru připravili zatahování svatby našeho člena. Ženich musel 

poznat po slepu druhy dřeva z pilin, vytvořit tesařský spoj, zatloukat hřebíky do špalku a uhasit 

požár slámy. Po obřadě museli novomanželé složit dřevěné puzzle, které následně obdrželi jako 

dárek.  

 

Poděkování patří všem členům ve výboru za správný chod sboru a za vykonanou práci i 

všem ostatním členům, kteří se aktivně zapojovali do dění ve sboru a v obci.  Na závěr této 

zprávy bych chtěl popřát všem přítomným příjemné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí 

úspěchů a zdravý do Nového roku. 


