Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2015
Náš sbor k dnešnímu dni čítá 49 členů. Z toho dvě ženy Moniku Flesarovou
a Anetu Kasalovou a 47 mužů. Do sboru v letošním roce vstoupil Petr Jaroš a
naše řady nikdo neopustil.
Každé pondělí v průběhu celého roku se členové našeho sboru pravidelně
scházejí v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. V pondělí 26. ledna se poprvé
v tomto roce sešel výbor SDH Sirákov, aby projednal přípravu a pořádání
hasičského plesu konaného 31. 1. 2015.
Po celý rok probíhají schůze okrsku Nové Veselí. Náš sbor zde nově od
tohoto roku zastupuje bratr Petr Dajč, kterých se pravidelně zúčastňuje a
informuje sbor o dění v okrsku.
Okrsková výroční valná hromada za rok 2014 se konala v Novém Veselí a to
dne 17. ledna . Za náš sbor byli delegováni náměstek bratr Jaromír Vlček st. a
Zdeněk Myslivec.
V sobotu 31. ledna 2015 jsme pořádali každoroční Hasičský ples v
kulturním domě v Sirákově. K poslechu a tanci hrála kapela Adriana.
Hlavní cenu poukaz na odběr selete zajistil náš sbor. Ples doprovázela
příjemná atmosféra, která přilákala 121 platících hostů. V roce 2016 se ples
uskuteční 30. ledna se skupinou Adriana.
Náš sbor je členem Klubu veteránů, kde se prezentujeme s koňskou
stříkačkou a se stratílkem.
30. března zastupoval náš sbor na setkání delegátu v Novém Městě na
Moravě starosta sboru Zdeněk Myslivec.
V sobotu 11. dubna jsme provedli sběr železa od občanů Sirákova. Po
ukončení sběru jsme se vrhli na řezání větví na školní zahradě a u cesty za
hospodu.
Na jaře pravidelně provádí hasiči úklid obce. Tento úklid jsme ještě
zopakovali před poutí.
Stejně jako každý rok, tak i letos 30. dubna jsme se podíleli na pálení
čarodějnic. Poprvé jsme se museli přesunout z tradičního místa na kopci pod
vyhlídkou, kvůli nově vyasfaltovaným cestám, na erozní struhu u cesty za
hospodu. Pro mladé chlapce a dívky (naše budoucí členy) a jejich rodiče byla
postavena krásná hranice z kmenů, které darovala obec ze stromů z obecního
lesa a z ořezaných větví ze školní zahrady. Pro všechny hladové a žíznivé bylo
zajištěno občerstvení.
30. dubna dokončili mladí hasiči přípravu máje, která zahrnuje oškrábání
kůry z máje a vzpěr, vykopání díry, svázání věnce a ozdobení břízové špičky,
abychom ji mohli v 16.00 postavit za pomoci autojeřábu ze Žďáru nad Sázavou.
Členové sboru máj poctivě uhlídali a 31. května se za krásného počasí a
doprovodné scénky v podání Ondřeje Jaroše č.p. 31, Jaromíra Vlčka ml. a
Michala Myslivce kátila. Odměnou za ukořistěnou vlajku byl 30-ti litrový sud
piva Ježek. Pro přihlížející bylo zajištěno občerstvení i hudba.

V průběhu celého května probíhal nácvik družstev na okrskovou soutěž
v Matějově, na kterou jsme zapůjčili překážky. Okrsková soutěž v požárním
útoku se konala v neděli 24. května a za náš sbor se zúčastnili dvě družstva.
Družstvo B mladších hasičů pod velením velitele družstva Josefa Sobotky a jeho
tým ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (košař), Jaromír Vlček ml.
(rozdělovač), Petr Dajč, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Ondřej Jaroš
č.p. 31 (pravý proud) a Pavel Flesar (spojka). Mladí hasiči obdrželi 10 trestných
bodů za špatně uvázaná lanka a po chybě na štafetě skončili na 10. místě
z celkového počtu 11 družstev.
Družstvo A starších hasičů pod velením velitele družstva Pavla Jaroše č.p. 87 a
jeho tým ve složení Jaroslav Štikar (strojník), Martin Jaroš (košař), Aleš
Neubauer (rozdělovač), Radek Jaroš, Ondřej Jaroš č.p. 14 (levý proud),
František Bečka ml., František Kasal ml. (pravý proud) a Jaromír Vlček ml.
(spojka) se umístilo na 1 místě a po dvou generacích hasičů a postoupilo do
okresního kola. Poděkování patří také rozhodčím Zdeňku Myslivcovi, Josefu
Jarošovi ml. a Jaromíru Vlčkovi st., kteří nás na okrskové soutěži podpořili.
V sobotu 20. června od 8.00 hodin se vítězné družstvo ve stejném složení se
zúčastnilo Okresní hasičské soutěže v Pikárci a nevedli si vůbec špatně. Naše
družstvo obdrželo od rozhodčích pouze 7 trestných bodů za chyby při pořadové
přípravě, která byla kontrlována velice přísně. V počtu 16 nejlepších družstev v
okrese jsme skončili na 10. místě, takže pro rok 2015 patříme mezi deset
nejlepších družstev na okrese.
Družstvo složené z obou týmů se zúčastnilo 11. července soutěže O pohár
starosty obce Sázava v požárním útoku. Družstvo pod velením Jaromíra Vlčka
st. ve složení Jaroslav Štikar (strojník), Michal Myslivec (košař), Aleš Neubauer
(rozdělovač), Radek Jaroš, Ondřej Jaroš č.p. 31 (levý proud), Tomáš Myslivec,
František Kasal ml. (pravý proud) a Jaromír Vlček ml. (spojka) zaběhlo
dosavadní nejrychlejší čas 55, 27 s. Mezi 13 družstvy jsme získali 4. místo.
Soutěž vyhrálo družstvo SDH Daňkovice. V Kategorii žen vyhrálo také družstvo
SDH Daňkovice, což vypovídá o velmi kvalitní technice, kde i ženy mohou
dosáhnout času 48,42 s.
Družstvo mladších hasičů se nadále zúčastnilo 5. září XIII. ročníku soutěže
Bohdalovský pohár v požárním útoku. Ve středu a v pátek jsme nenechali nic
náhodě a na tréninku jsme se zacvičili na nových savicích. Naše družstvo se v
konkurenci dalších 8 družstev umístilo na 6. místě ve složení Jiří Dajč (strojník),
Michal Myslivec (košař), Petr Dajč (rozdělovač), Radek Jaroš, Petr Jaroš (levý
proud), Tomáš Myslivec, Ondřej Jaroš č.p. 31 (pravý proud) a Josef Sobotka
(spojka).
V sobotu 12. září jsme se účastnili XII. ročníku Memoriálu Jana Dřínka
rozšířeného o pohár čestného velitele Karla Herolda. V konkurenci 23 družstev
jsme doufali, že konečně zúročíme nově nakoupenou techniku a s časem 55,47 s
to vypadalo nadějně. Ale opět jsme udělali chyby a ambice byly pryč. Obdrželi
jsme celkem 30 trestných bodů (20 bodů za špatné hlášení o vodu u rozdělovače

a 10 bodů za špatně uvázaná lanka), které nás odsunuly na 14. místo. Ve Žďáře
jsme soutěžili ve složení František Bečka ml. (velitel), Jiří Dajč (strojník),
Michal Myslivec (košař), Petr Dajč (rozdělovač), Radek Jaroš, Petr Jaroš (levý
proud), Tomáš Myslivec, Ondřej Jaroš č.p. 31 (pravý proud) a Aneta Kasalová
(spojka). Pohár Karla Herolda vyhrálo družstvo s nejvyšším věkovým průměrem
obdivuhodných 62,7 let a to družstvo mužů z SDH Herálec. Mezi rozhodčími
zastupoval náš sbor Jaromír Vlček st.
V letošním roce jsme se účastnili pěti soutěží v požárním útoku, což je
nejvíce za několik posledních let. Oproti minulým rokům je vidět velký posun
dopředu, kdy se konečně umisťuje v popředí. Způsobeno je to zakoupením
moderní techniky a zvýšeného počtu tréninků a spolupůsobení obou soutěžních
družstev. Mezi hlavní úspěch patří vítězství na okrsku Nové Veselí, což se
podařilo od roku 2000 jen sborům z Újezda a Kotlas, umístění se v první desítce
na okresní soutěži a také 4. místo ze Sázavy. Poděkování patří všem, kteří se
aktivně soutěží a tréninků zúčastnili. V příštím roce máme velké plány, protože
po osmi letech se vrací okrsková soutěž k nám do Sirákova a rádi bychom před
domácím publikem obhájili 1 místo.
V pátek 12. června proběhlo námětové cvičení v dálkové dopravě vody v
Matějově. Zásahu se účastnili velitel jednotky Jaromír Vlček st., Zdeněk
Myslivec, Jaroslav Štikar, Pavel Jaroš č.p.87 a Petr Dajč.
28. června odpoledne zajištoval náš sbor 3. setkání na Zemské hranici Čech
a Moravy. Zde jsme poprvé vyzkoušeli náš nový zahradní stan o rozměrech 9x3
m zelené barvy, ve kterém byl umístěn výčep. Na tuto slavnost jsme navařili
velký hrnec loupežnického guláše. Celý den se mohli přítomní svézt na koňském
spřežení pana Prokeše a pana Poula. Děti se mohli povozit na poníkovi.
Vlastní perníčky prodávala Lucie Krejčová z Pikárce, kterou jsme oslovili
na okresní soutěži. Nevídaným zpestřením byl průlet dvou bojových letounů
JAS-39 Gripen armády ČR. Po celou dobu akce se o hudební doprovod starala
námi dobře známá kapela Doškovjanka. Lavice a stoly ze školní zahrady
přivezli traktory Miroslav Jaroš a Ondřej Jaroš č.p. 14.
Sirákovskou pouť připadající na první víkend v červenci provázelo letos
dlouho nevídané horko. Tradičně jsme pořádali na sobotní večer taneční zábavu
opět s kapelou Adriana. Nápomocné nám při pořádání byli Anička Jarošová a
Anetka Jarošová (snad naše budoucí členky), kterým patří velké poděkování. V
pátek se o zajištění taneční zábavy postaral Myslivecký spolek Sirákov –
Poděšín, který pozval kapelu NAIBOS. V neděli 5. července jsme pouť
zakončily tradičním nedělním posezením u kulturního domu, pro které jsme
tentokrát domluvily country kapelu C- Band. Před spalujícím sluncem jsme pro
hosty postavily náš nový stan. Ve čtyři hodiny nám kynologický spolek ze
Záborné nám předvedl ukázky z výcviku psů. Po skončení kapely C-Band jsme
přesvědčili Miloše Černého ml., aby pro zbylou hrstku hostů a pořadatelů hrál
na kytaru.

27. července a o týden později jsme provedli zkoušku a údržbu koňské
stříkačky, abychom odstranily problém s obtížným pumpováním. Vyměnily se
těsnící gumičky u savic a opravilo se sedadlo pro kočího. Došlo k výměně
brzdných kamenů.
Od 7. srpna bylo na Vysočině kvůli extrémním teplotám vyhlášeno až do
odvolání období déletrvajícího nadměrného sucha. Během tohoto období se
zakazuje spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
používání zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí
jejím použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy
zemědělských kultur). Zákaz se týká především spalování klestí v lesích, slámy
na polích či suché trávy nebo rákosu. S dodržením všech bezpečnostních
pravidel lze používat zahradní grily i otevřená ohniště všude tam, kde nehrozí
vznik požáru. Zákaz byl zrušen v pátek 21. srpna.
V říjnu jsme se pustili do oprav prasklých hadic. Hadice se museli zkrátit a
znovu na ně nasadit koncovky. Opravy se prováděli tři neděle u Jardy Štikara v
garáži. Dvě hadice byly vyřazeny. V neděli 25. října jsme zbylé opravené hadice
odzkoušeli. Oprava byla úspěšná, protože všechny hadice vysoký tlak vydržely.
Aby tyto hadice byli poznat od ostatních a nepoužívali se na soutěže a k zásahu,
tak jsou označeny modrou barvou.
V sobotu 17. října pořádal okrsek Nové Veselí setkání zasloužilých hasičů v
Matějově. Z našeho sboru se zúčastnili bratr Josef Jaroš st., bratr František
Bečka st.,bratr Miloslav Rosecký, bratr Jaromír Vlček st. a řidič Petr Dajč.
28. října navštívili Ondřej Jaroš č.p. 31 a Jaromír Vlček st. pana Špačka z
Matějova, aby nám povyprávěl, jak správně vést kroniku a předal užitečné rady,
které získal při dlouholetém psaní kronik v Matějově.
Kvůli velkému suchu jsme výlov hasičské nádrže Sádka odsunuli na příští
rok. Krmení ryb s láskou provádí kamarád našeho sboru „porybný“ Karel Novák
st.
Členové našeho sboru se pravidelně zúčastňují kulturních akcí obce, mezi
které patří i hon mysliveckého sdružení Sirákov - Poděšín který proběhl 7.
listopadu a 5. prosince.
Náš sbor se zapojí do Veřejné sbírky organizace POPÁLKY o.p.s. nákupem
náplastí na popáleniny částkou 150 Kč za celý sbor. Výtěžek přijde na
popáleninové centrum.
Pro příští rok bude odebírat měsíčně devět výtisků hasičských novin. Nově
bude noviny také odebírat Ondřej Jaroš č.p. 31 pro účely psaní kroniky.
Do sboru bylo přikoupeno 3ksvycházkového stejnokroje.
Po celý rok byly prováděny opravy a údržba stříkačky, hadic a další
výzbroje. Letos jsme zainvestovali do sportovního vybavení na soutěže a
zakoupili jsme sportovní vývěvu na motorovou stříkačku a 4 nové savice, které
jsou vylepšené oproti stávajícím dvěma gumovými "O" kroužky, které zajišťují
těsné spojení, aniž je matice úplně našroubována. Dvě savice jsou tvrdé, vhodné
ke stroji, a dvě savice měkké, vhodné k vhazování do kádě.

Pravidelně 1x za měsíc se startuje stříkačka a elektrocentrála.
V tomto roce oslavili někteří členové našeho sboru životní jubilea.
Čtyřicetiny Jaromír Vlček. Padesátiny Vratislav Jaroš.
Šedesátiny Josef Morkus, Jan Landsman a František Hanus.
Sedmdesátiny František Kasal a Jaroslav Půža.
Nejstarším členem je Miroslav Peřina, který oslavil v tomto roce 86 narozeniny
Do hasičského sboru vstoupil 1. ledna 1949 a ve sboru je tedy 66 let.

Příští rok se připravujeme na oslavy 110. výročí založení sboru. Této
události bude předcházet na jaře pořádání okrskové soutěže v požárním útoku v
Sirákově. K 110. výročí plánuje náš sbor vyrobit hasičský prapor, který by byl
posvěcen při oslavách. Na praporu by měl být také zobrazen obecní znak, který
se v současné době nechává zhotovit.
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 členům i nečlenům
příjemné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí a zdravý do Nového roku.

