Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2017
Náš sbor k dnešnímu dni čítá 53 členů. Z toho 6 žen a 47 mužů. Do sboru
v letošním roce vstoupili čtyři ženy Blanka Dobřichovská, Aneta Frúhbauerová,
Lenka Jarošová, Eva Chvátalová a nikdo naše řady neopustil. Nejstarší člen
našeho sboru je Jaroslav Jaroš (č. p. 21), který oslavil v tomto roce 81.
narozeniny. Do hasičského sboru vstoupil 1. ledna 1953 a ve sboru je krásných
64 let.
Okrsková výroční valná hromada za rok 2017, které jsem se zúčastnil se
konala 20 ledna v Kotlasech.
Každé pondělí v průběhu celého roku se členové našeho sboru pravidelně
scházejí v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. V pondělí 22. ledna se poprvé v
tomto roce sešel výbor SDH Sirákov, aby zajistil přípravu a pořádání
Hasičského plesu konaného 4. 2. 2017.
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 sobotu 4. 2. 2017 od 20.00 jsme pořádali Hasičský ples v kulturním domě
v Sirákově. O zábavu se starala nám dobře známá kapela Adriana z Velkého
Meziříčí. Hlavní cenu v tombole darovalo společně s naším sborem ZDV
Sirákov a to jedno ze svých 100 kg vážících prasat. Hasičský ples byla poslední
velká událost před opravou kulturního domu.
V neděli 19. března zastupoval náš sbor na setkání delegátu v Novém Městě
na Moravě starosta sboru Zdeněk Myslivec.
V neděli 9. dubna odpoledne členové našeho sboru provedli jarní úklid obce.
Při velkém počtu brigádníků se pokračovalo ve vybírání kamenů, úpravě terénu
a osetí trávy na louce vedle hřiště.
V pátek 21. dubna se někteří členové našeho sboru účastnili školení pro
získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně. Všech 10 našich hasičů zkoušku
úspěšně absolvovalo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Novém Veselí.
Podmínkou pro získání odznaku je minimálně 5 let členství v SDH a úspěšné
složení zkoušky z odborných znalostí. Odznak obdrží Vladimír Novotný,
František Kasal, Petr Dajč, Martin Jaroš, Radek Jaroš, Ondřej Jaroš č.p. 31,
Tomáš Myslivec, Jiří Dajč, Jaroslav Štikar a Pavel Flesar.
V sobotu 29. dubna jsme pomáhali při stavbě oplocenky v obecním lese na
Blažkově. Po ukončení brigády se členové našeho sboru přesunuli nad hospodu
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k erozní struze k přípravě hranice na pálení čarodějnic z kmenů a větví z
obecního lesa. Na brigádě se podílelo 10 našich členů.
V sobotu 30. dubna odpoledne jsme mohli za přispění autojeřábu ze Žďáru
nad Sázavou postavit máj. Připravit a ozdobit máj se povedlo mladým hasičům a
hasičkám už několik dnů dříve. Máj byla zajištěna třemi vzpěrami a železnou
mříží s pletivem. Veškeré dřevo nám darovala obec z obecního lesa.
Večer se mnoho obyvatel Sirákova společně s našimi členy sešli u hranice,
aby jako každý rok, pokračovali v tradici pálení čarodějnic. Náš sbor zde zajistil
občerstvení, jak pro děti tak i pro dospělé. Na vlastní náklady připravil pro
přítomné Josef Sobotka st. krásný ohňostroj.
V druhé půlce května probíhal trénink požárního útoku a štafety 8x50 m na
okrskovou soutěž. V neděli 21. května proběhla Okrsková hasičská soutěž v
Budči. Soutěže se účastnilo 11 družstev mužů, z toho dvě družstva z našeho
sboru, a jedno družstvo žen z Kotlas. Poslední vítězové okrskové soutěže
Sirákov A pod velením velitele Josefa Sobotky a jeho tým ve složení Jiří Dajč
(strojník), Michal Myslivec (koš), Jaromír Vlček ml. (rozdělovač), Petr Dajč,
Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Ondřej Jaroš (pravý proud) a Šimon
Slabý (spojka). Druhé družstvo Sirákov B pod velením velitele Pavla Jaroše č.p.
87 a jeho tým ve složení Jaroslav Štikar (strojník), Martin Jaroš (koš), Aleš
Neubauer (rozdělovač), Radek Jaroš, Ondřej Jaroš č.p. 14 (levý proud),
František Bečka ml., František Kasal ml. (pravý proud) a Vladimír Novotný
(spojka). Při štafetovém běhu pouze našim oběma družstvům upadl štafetový
kolík při předávce. Mladší družstvo Sirákov A i přes tuto obtíž mělo druhý
nejrychlejší štafetový běh. Starší družstvo Sirákov B za špatnou činnost při
požárním útoku získalo 10 trestných bodů. Po celkovém součtu všech časů
skončili na 9. místě. Mladší družstvo se vyhnulo trestným bodům a při rychlém
čase požárního útoku sice neobhájili vítězství, ale umístili se na krásném druhém
místě. Soutěž vyhrálo družstvo SDH Újezd A. Postoupili tak s naším družstvem
do Okresní hasičské soutěže. Na soutěži se také podíleli naši rozhodčí Zděněk
Myslivec, Jaromír Vlček st.
V pátek 26. května provedl náš sbor sběr železného šrotu od občanů
Sirákova. Sesbíráno bylo 2 100 Kg železného odpadu.
V květnu se nejen naši členové scházely v pátek a v sobotu u májky, aby
přes noc máj hlídali. Sirákovská máj byla poctivě uhlídána a 4. června se mohla
za krásného počasí podříznout. Letošní scénka překonala ty předešlé, když se
Jaromír Vlček ml., Michal Myslivec a Ondřej Jaroš velmi věrohodně přestrojili
za tři čuníky ze známé pohádky. Dámskou podprsenku vybojoval Ondřej Jaroš.
Česká vlajka připadla Martinu Jarošovi, Michalu Myslivcovi a Jaromíru Vlčkovi
ml.
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Na školní zahradě bylo pro přihlížející připraveno zábavné odpoledne se
skupinou Ústřední topení a soutěží v řezání dřeva. Do soutěže se přihlásilo 11
dvoučlenných družstev. Stejně jako loňský rok nejrychleji řezala dvojice
Jaroslav Štikar a Radek Jaroš. Zbylé části pokácené máje byly rozdány v
tombole.
V neděli 18. června od 14.00 hodin zajištoval náš sbor 5. setkání na Zemské
hranici Čech a Moravy. Po celou dobu akce se o hudební doprovod starala
kapela Doškovjanka. Podívanou pro přítomné mělo být vystoupení šermířské
skupiny Novus Origo, které bylo z našeho pohledu mírným zklamáním. Zájemci
si mohli vyzkoušet střelbu z luku a odzkoušet další historické zbraně. Na
slavnosti jsme prodávali buřtguláš a v udírně udily maso. K zakoupení byli
perníčky s motivy zemské hranice a dalšími zajímavými motivy, které nám
vyrobila Lucie Krejčová z Pikárce. Přátelé z Újezdu slavnost zpestřili, když
přijeli na alegorickém vozu v lidových krojích. Při příležitosti 5. výročí této
události jsme obdrželi sponzorský dar 5000 Kč od firmy PKS a. s. Přepravu
vybavení a občerstvení zajistil Radek Jaroš se zapůjčenou dodávkou.
Ve stejný den probíhala v Nížkově slavnost Těla a krve Páně. Z našeho
sboru byli přítomni Zdeněk Myslivec, Miroslav Dajč, Miloslav Rosecký,
František Bečka ml. Na této události sebou měli hasičský prapor.
V sobotu 24. června od 8.00 hodin se naše družstvo účastnilo Okresní
hasičské soutěže v Lavičkách. Před soutěží se zranili Ondřej Jaroš a Jaromír
Vlček ml. a s dalšími událostmi jsme měli problém sestavit celé družstvo. Náš
tým jsme s obtížemi sestavili z obou našich družstev pod velením Josefa
Sobotky ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (koš), Petr Dajč
(rozdělovač), Petr Šurnický, Vladimír Novotný (levý proud), Tomáš Myslivec,
František Kasal (pravý proud) a Aleš Neubauer (spojka). Soutěž se pro nás
vyvíjela velice slibně, po třech disciplínách jsme byli na předních pozicích.
Bohužel na požárním útoku jsme obdrželi 20 trestných bodů a to stačilo pouze
na 10. místo z 15 družstev. Soutěž vyhrálo družstvo SDH Daňkovice. Z našeho
okrsku také postoupilo družstvo SDH Újezd, kterým se na soutěži vedlo lépe a
skončili na 3. místě.
Počátkem června po společné snaze Zdeňka Myslivce, Pavla Jaroše č.p. 87 a
angažování Blanky Dobřichovské se v našem sboru začalo mluvit o založení
nějakého kroužku pro děti. V neděli 25. června jsme představili zájmový
kroužek pro děti v Sirákově a mohli jsme upořádat nábor dětí do kroužku Mladý
hasič. Za pomoci našich členů a členů z SDH Nové Veselí a jejich zásahového
vozu jsme připravili pro děti zábavné úkoly a disciplíny.
Ve čtvrtek 29. června se nám přihlásilo na první schůzce 28 dětí jak chlapců,
tak dívek a to i z rodin, kde v současnosti nejsou žádný členové SDH Sirákov.
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Kroužek se po dobu letních prázdnin scházel každý čtvrtek v 17.30 přibližně do
19.00 dle potřeby. Od září se kroužek schází každý pátek.
Ve středu 28. června v 16.30 proběhla brigáda na odstranění stromu na
školní zahradě. Po bouři a velkém větru předešlý den spadl první strom nad
muzikantskou boudou. Strom poničil boudu a dvě pole oplocení. Při práci
pomáhalo 5 traktorů a 16 členů našeho sboru. Při štípání špalků u hasičárny
uhodil blesk do stromu vedle hasičárny. Tento blesk pak dále prošel zemí až do
kanálu asi metr od nejbližších pracujících. Na místě stálo asi 8 hasičů a další
opodál. Nad přítomnými musel držet svoji ochrannou ruku v tu chvíli patron
hasičů sv. Forián, protože nikomu se nic nestalo. Druhý den provedli hasiči ještě
velký úklid celé obce, kterého se účastnilo 9 členů sboru.
V sobotu 1. července nám počasí konečně přálo, a tak jsme mohli uspořádat
vydařenou pouťovou taneční zábavu na letním parketu se skupinou Profil. Pro
milovníky piva jsme nachystali pivní štafetu tříčlenných družstev. Soutěž
vyhrálo družstvo našich mladých hasičů Tomáš Myslivec, Jaromír Vlček ml. a
Michal Myslivec. V pátek se o zajištění taneční zábavy postaral Myslivecký
spolek Sirákov – Poděšín, který pozval kapelu Ústřední topení. Rozvoz plakátů
provedli Petr Dajč a Tomáš Myslivec.
Nedělní posezení provázela opět kapela Ústřední topení, kterou jsme si však
zamluvili dříve než Myslivecký spolek. Nechyběla ani odpolední soutěž na
tanečním parketu. Soutěžící měli přenést na jedné lžíci v každé ruce vajíčka přes
překážkovou dráhu. Soutěže se účastnili dvoučlenná družstva v kategorii mladší
a starší. V pondělí proběhl úklid kulturního domu a školní zahrady.
V sobotu 8. července v 13.00 jsme se účastnili soutěže O pohár starosty obce
Sázava v požárním útoku. Soutěže se účastnilo 9 družstev v kategorii mužů a 2
družstva v kategorii ženy. Náš sbor reprezentovalo družstvo pod velením Josefa
Sobotky ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (koš), Petr Dajč
(rozdělovač), Petr Šurnický, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Radek
Jaroš (pravý proud) a Ondřej Jaroš (spojka). Naše družstvo využilo opravného
pokusu a zlepšilo se o 3 vteřiny, ale to stačilo pouze na 5. místo. Soutěž vyhrálo
družstvo SDH Daňkovice.
Ve stejný den odpoledne se účastnili za náš sbor starosta sboru Zdeněk
Myslivec a náměstek starosty Josef Jaroš ml. mše svaté a slavnostní schůze v
Újezdě. Mše svatá a schůze se zde konali při příležitosti oslav 120. Výročí
založení hasičského sboru.
V neděli 9. července od 13.00 nechyběli také členové našeho sboru na
slavnostním průvodu obcí v Újezdě i s hasičským praporem. Účastnili se
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praporčík Jaroslav Štikar, dále pak Josef Sobotka, Ondřej Jaroš, Radek Jaroš,
Michal Myslivec, Jaromír Vlček ml., Petr Dajč, Tomáš Myslivec a Jiří Dajč.
V pondělí 14. srpna proběhla schůze SDH pro výběr nových hasičských
triček. Návrh barvy a motivu přední a zadní strany vytvořil Ondřej Jaroš. Návrh
přední strany se nesešel s úspěchem a představen nový by měl být do konce
tohoto roku.
V pátek 18. srpna jsme pro kroužek Mladý hasič zajištovali stanovaní na
Vyhlídce na Blažkově a noční stezku odvahy. Po půlnoci přišel silný vítr, a tak
kvůli bezpečnosti a pohodlí jsme přesunuli děti do kulturního domu v Sirákově.
Ráno pro děti naše hasičky připravili snídani.
V sobotu 2. září ve 14.00 se naše družstvo účastnilo 15. ročníku soutěže
Bohdalovský pohár v požárním útoku. Naše družstvo v konkurenci dalších 9
družstev využilo zaváhání ostatních a umístilo na hezkém 3. místě. Dobré
umístění nepokazili ani potíže při srážení terčů. V kategorii mužů se nejvíce
dařilo opět družstvu SDH Daňkovice. Naše družstvo soutěžilo ve složení Josef
Sobotka (velitel) Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (koš), Petr Dajč
(rozdělovač), Petr Šurnický, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Ondřej
Jaroš č.p. 31 (pravý proud) a Monika Flesarová (spojka).
O týden později v sobotu 9. září jsme se účastnili 14. ročníku Memoriálu
Jana Dřínka v požárním útoku a o pohár čestného velitele sboru Karla Herolda.
Ve Žďáře nad Sázavou soutěžilo 21 družstev mužů a 12 družstev žen. Po
několika letech neúspěchů jsme se probojovali až na krásné páté místo. Soutěží
jsme prošli bez trestných bodů. Tato soutěž se velmi podobá okresní soutěži,
které se účastní velký počet družstev a také ty nejlepší družstva ze Žďárského
okresu. Soutěžili jsme ve složení Josef Sobotka (velitel), Jiří Dajč (strojník),
Michal Myslivec (košař), Petr Dajč (rozdělovač), Petr Šurnický, Petr Jaroš (levý
proud), Tomáš Myslivec, Ondřej Jaroš (pravý proud) a Jaromír Vlček ml.
(spojka). Soutěž vyhrálo opět družstvo SDH Daňkovice. Mezi rozhodčími
zastupoval náš sbor Jaromír Vlček st.
V průběhu září proběhly brigády, kdy se čistily studny, opravilo se oplocení
na studni č. 5, a uklidilo se dřevo u hasičárny.
V pátek 13. října se konalo dvoudenní školení vedoucích mládeže v hotelu
Přibyslav. Školení se účastnili naši nový vedoucí Blanka Dobřichovská, Eva
Chvátalová, Aneta Frúhbauerová, Lenka Jarošová a Jaromír Vlček ml. Všichni
úspěšně složili zkoušku způsobilosti vedoucího mláděže III. stupně.
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V pátek 20. října proběhlo focení dětského kroužku mladý hasič u Jiřího
Dobřichovského v Sirákově.
Ve čtvrtek 26. října členové našeho sboru a kroužek mladí hasiči hrabali a
uklízeli listí na školní zahradě a na dalších místech po Sirákově.
V sobotu 4. listopadu odpoledne proběhla velká brigáda, při které se uklízel
kulturní dům. Po úklidu bylo nachystáno občerstvení v zasedací místnosti
v kulturním domě. Na brigádě se podílelo kromě několika občanů Sirákova i 11
členů našeho sboru.
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.
Náš sbor odebírá měsíčně 9 výtisků hasičských novin. Po celý rok byly
prováděny opravy a údržba stříkačky, hadic a další výzbroje. Pravidelně 1x za
měsíc se startuje stříkačka a elektrocentrála.
Náš sbor zapůjčil 3x velký zahradní nůžkový stan. V červnu Davidu
Chvátalovi, v červenci na oslavy v Újezdě a v srpnu Josefu Sobotkovi.
Členové našeho sboru se pravidelně účastní kulturních akcí obce, mezi které
patří i hon mysliveckého sdružení Sirákov – Poděšín, který proběhl v sobotu 18.
listopadu.
V tomto roce oslavili někteří členové našeho sboru životní jubilea. Se
Zdeňkem Růžičku jsme oslavili 70. narozeniny.
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
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