Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2018
Náš sbor k dnešnímu dni čítá 86 členů. Z toho 6 žen a 46 mužů a 34 dětí. Do
sboru v letošním roce vstoupilo 34 členů jak chlapců, tak dívek mladších 18 let a
naše řady opustil navždy Miloslav Sobotka. Nejstarší člen našeho sboru je
Jaroslav Jaroš (č. p. 21), který oslavil v tomto roce 82. narozeniny. Do
hasičského sboru vstoupil 1. ledna 1953 a ve sboru je krásných 65 let.
Každé pondělí v průběhu celého roku se členové našeho sboru pravidelně
scházejí v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. V pondělí 5. ledna se poprvé v
tomto roce sešel výbor SDH Sirákov, aby byly dořešeny trička pro mladé hasiče,
jejich vedoucí a dospělé hasiče a hasičky.
Okrsková výroční valná hromada za rok 2018 se konala v Budči 27. ledna
od 18:00. Za náš sbor se účastnili starosta sboru Zdeněk Myslivec a člen
okrskového výboru Petr Dajč.
V sobotu 27. ledna 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 do tomboly darovalo společně s naším sborem ZDV
Sirákov, a to 100 kg vážící prase.
V neděli 4. února jsme uspořádali s pomocí několika rodičů od 14 hodin
Dětský karneval s výtvarnou dílnou, soutěžemi a malým občerstvením.
V neděli 18. března zastupoval náš sbor na setkání delegátů v Novém Městě
na Moravě náměstek starosty sboru Josef Jaroš ml.
V sobotu 21. dubna jsme provedli výlov Sádky a následně prodávali ryby.
Smutnou věcí této vydařené akce bylo, že několik navrácených ryb bohužel
později uhynulo.
V pondělí 30. dubna naše jednotka pomáhala při likvidaci požáru lesa
v Poděšíně za novostavbami. Naším úkolem bylo plnění hasičských cisteren
vodou z rybníka na požádání SDH Poděšín, kteří měli požární stříkačku na
opravě. Účastnili se František Kasal ml., Josef Jaroš ml., Jaroslav Štikar a Radek
Jaroš. Hašení se účastnili jednotky ze Žďáru, Polné, Přibyslavi a Nového Veselí.
Stejný den odpoledne jsme mohli za přispění autojeřábu ze Žďáru nad
Sázavou postavit máj. Připravit a ozdobit máj se povedlo mladým hasičům a
hasičkám už o několik dnů dříve.
Na rozdvojený vršek byla připevněna Česká a Slovenská vlajka, které měly
připomínat letošní 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.
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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 neděli 6. května byli dovezeny vyrobená hasičská trička za 19 000 Kč. 36
ks modrých triček pro dospělé hasičky a hasiče, 7 ks červených triček pro
vedoucí mladých hasičů a 37 ks zelených dětských triček pro mladé hasiče.
Výrobou triček byl pověřen Radek Kodým z Heřmanova Městce. Cena jednoho
trička byla 250 Kč. Tričko si každý člen hradil sám.
Ve čtvrtek 10. května jsme provedli sběr železa od občanů Sirákova.
Sesbíráno bylo 2 900 kg železného šrotu.
Týden před první soutěží Hry Plamen jsme uspořádali pro kroužek mladých
hasičů soustředění s přespáním v kulturním domě. V sobotu 19. května od 7.00
jsme se poprvé účastnili Hry Plamen s mladými hasiči v Lavičkách. Z našeho
sboru soutěžilo jedno družstvo v kategorii mladší a 2 družstva v kategorii starší.
Vedoucími družstev byli Jaromír Vlček ml., Eva Chvátalová, a Aneta
Frühbauerová. Nápomocni při přípravě na 3 disciplíny, které absolvovalo každé
naše družstvo, jim byli Lenka Jarošová a Blanka Dobřichovská. Na soutěži
vypomáhal jako rozhodčí Martin Jaroš. Soutěž také pozorovali jako možní
budoucí rozhodčí Ondřej Jaroš č.p. 31, Michal Myslivec, Zdeněk Myslivec, Petr
Dajč, Radek Jaroš a Pavel Jaroš (č. p. 87). Na soutěž jsme se dopravili
objednaným autobusem.
V průběhu celého května probíhal trénink požárního útoku a štafety 8x50 m
na okrskovou soutěž. V neděli 3. června proběhla Okrsková hasičská soutěž po
osmi letech opět v Sirákově. Soutěže se účastnilo 10 družstev mužů, z toho dvě
družstva z našeho sboru, a jedno družstvo žen z Újezdu. Starší družstvo Sirákov
A 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). Mladší družstvo Sirákov B velitele Josefa Sobotky a
jeho tým ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (koš), Petr Dajč
(rozdělovač), Petr Šurnický, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Jaromír
Vlček ml. (pravý proud) a Ondřej Jaroš č.p. 31 (spojka). Mladší družstvo mělo
nejrychlejší štafetu, když se jako jediní dostali pod 70 sekund. Obě naše
družstva získala na požárním útoku 10 trestných bodů za stejnou chybu,
povolení savice na závitu u požární stříkačky. Mladší družstvo i přes tuto ztrátu
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obsadilo 2. místo, když doběhli požární útok v čase 43,38 s + 10 trestných
sekund. Starší družstvo po celkovém součtu všech časů skončili na 8. místě.
Soutěž vyhrálo družstvo SDH Nové Veselí. Postoupili tak s naším družstvem do
Okresní hasičské soutěže. Na soutěži se dobrovolně podíleli přátelé sboru Miloš
Černý ze Sirákova, Lucie Novotná z Hrbova, Zdeněk Chlubna z Kopanin.
Poděkování patří také mimo jiné velkému počtu starších členů našeho sboru,
kteří se postarali o hladký průběh okrskové soutěže. Hodnotné ceny jsme
zajistili pomocí sponzorů, kteří byli Kraj Vysočina, obec Sirákov, Jamo Sirákov,
ZDV Sirákov, Auto Pavel Rosecký, ZDT Nové Veselí a Farma Černý.
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 9. června se mohla
podříznout. Tento rok jsme tuto událost přesunuli z nedělního odpoledne na
sobotu večer. Samotná dřevěná máj byla letos výjimečná. Na rozdvojený konec
jsme umístili českou a slovenskou vlajku, abychom zdůraznili letošní 100.
výročí založení Československé republiky. Divadelní scénka vyprávěla o setkání
českých lyžařů ( v podání Michala Myslivce a Ondřeje Jaroše č.p. 31) a
slovenského lyžaře ( v podání Jaromíra Vlčka st.). Česká vlajka připadla po boji
na hrázi Michalu Myslivcovi a Petru Dajčovi a Slovenská vlajka Tomáši
Myslivcovi.
Na školní zahradě jsme následně připravili soutěž v řezání dřeva. Do soutěže se
přihlásilo 9 dvoučlenných družstev. Nejrychleji řezala dvojice Ondřej Jaroš č.p.
31 a Tomáš Myslivec. Zbylé části pokácené máje byly rozdány v tombole. Po
soutěži následovala taneční zábava se skupinou Press Band.
V sobotu 16. června od 8.00 hodin se naše družstvo účastnilo Okresní
hasičské soutěže v Bobrové. Soutěžili jsme ve složení Josef Sobotka (velitel),
Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (koš), Petr Dajč (rozdělovač), Petr
Šurnický, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Jaromír Vlček ml. (pravý
proud) a Ondřej Jaroš č.p. 31 (spojka). Jeden trestný bod ztratilo družstvo
na pořadové přípravě za špatné pochodování a obdrželo 10 trestných bodů na
požárního útoku za předčasné odběhnutí od savic. V mužské kategorii se soutěže
účastnilo 12 družstev a my jsme skončili na 7. místě. Soutěž vyhrálo družstvo
SDH Odranec. Z našeho okrsku také postoupilo družstvo SDH Nové Veselý,
kterým se na soutěži vedlo lépe a skončili na 2. místě. V kategorii žen soutěž
ovládlo družstvo SDH Jámy. Z našeho okrsku mezi ženami soutěžilo družstvo
SDH Újezd.
V sobotu 23. června si kroužek malých hasičů připravil ukázku 3 disciplín
na srazu rodáků v Poděšíně. Převoz překážek a vybavení zajistil traktorem
Jaromír Vlček ml. Děti se do Poděšína přesunuli pěšky společně s vedoucími
Blankou Dobřichovskou, Lenkou Jarošovou, Anetou Frühbauerovou, Martinem
Jarošem a Evou Chvátalovou.
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V sobotu 23. června se starosta sboru Zdeněk Myslivec a Petr Dajč účastnili
mše svaté a schůze při oslavách 110. výročí založení SDH v Budči. Nedělního
průvodu jsme se neúčastnili, protože většina členů byla přítomna na Setkání na
zemské hranici Čech a Moravy.
Ve středu 27. června provedl náš sbor úklid obce, do kterého jsme zapojili i
děti z kroužku Mladý hasič.
V sobotu 30. června jsme mohli uspořádat vydařenou pouťovou taneční zábavu
na letním parketu se skupinou 4 Sýkorky. Zábavu navštívili 155 platících hostů.
V pátek se o zajištění taneční zábavy postarala Tělovýchovná jednota Poděšín,
která pozvala kapelu Ústřední topení.
Na nedělní odpoledne jsme připravili od 14 hodin program s kapelou Press
Band a soutěžemi. První soutěž spočívala v souboji na nízké lávce ve dvou
kategoriích pro dospělé a pro děti. Vítěz musel shodit protivníka z lávky pomocí
dlouhých tyčí. Soutěž dospělých ovládl Michal Myslivec. Na závěr se soutěžilo
v přehazování vajíčka ve dvojicích. V pondělí proběhl úklid kulturního domu a
školní zahrady.
V pátek 6. července v 13.00 jsme se účastnili soutěže O pohár starosty obce
Sázava v požárním útoku. Soutěže se účastnilo 8 družstev v kategorii mužů. Náš
sbor reprezentovalo družstvo pod velením Josefa Sobotky ve složení Jaroslav
Štikar (strojník), Michal Myslivec (koš), Aleš Neubauer (rozdělovač), Petr
Šurnický, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Jaromír Vlček ml. (pravý
proud) a Ondřej Jaroš (spojka). V našem rekordním čase 41,66 vteřin jsme se
umístili na druhém místě jen o 5 setin vteřiny za vítězným družstvem SDH Nově
Veselí.
V pondělí 9. července proběhla instruktáž ohledně používání a obsluhy
hasičské stříkačky s praktickou ukázkou. Obsluhu si mohli vyzkoušet i členové,
kteří nejsou strojníky.
Od pátku 10. července do neděle 12. července jsme uspořádali pro kroužek
Mladý hasič stanování na kynologickém cvičišti v Záborné. Děti zde čekaly
spousta her, nácvik disciplín na podzimní soutěž Hry Plamen a také přespolní
běh.
V pátek 17. a v sobotu 18. srpna proběhl na letišti v Přibyslavi již pátý
ročník největšího setkání hasičů a hasičské techniky PyroCar 2018. Náš sbor zde
prostřednictvím Klubu veteránu vystavoval dvoukolovou motorovou stříkačku
Stratílek, model 363 z roku 1939. Po celou dobu akce se několik našich členů
staralo o výstavu naší stříkačky a reprezentaci našeho sboru.
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Dopravu stříkačky na letiště zajistil Josef Jaroš ml. Na celou akci bylo
přihlášeno 352 hasičských vozů z celé České republiky, Slovenska a Polska.
Smutným závěrem celé akce bylo oznámení o tom, že v odpoledních hodinách
náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel
Richter.
V sobotu 8. září jsme se účastnili 15. ročníku Memoriálu Jana Dřínka
v požárním útoku a o pohár čestného velitele sboru Karla Herolda. Ve Žďáře
nad Sázavou soutěžilo 16 družstev mužů a 9 družstev žen. V těžké konkurenci
se nám podařilo vylepšit umístění z loňského roku o jednu příčku na 4. místo.
Soutěží jsme prošli bez trestných bodů. Soutěžili jsme ve složení Josef Sobotka
(velitel), Jaroslav Štikar (strojník), Michal Myslivec (koš), Aleš Neubauer
(rozdělovač), Petr Šurnický, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, Jaromír
Vlček ml. (pravý proud) a Jaromír Vlček st. (spojka).
V pondělí 10. září proběhl úklid hasičské zbrojnice a údržba techniky před
zimou. Další úklid proběhl o měsíc později, když se naštípalo dřevo na zimu,
uklidily se překážky a odvozily se ořezané větve po obci.
Obec Poděšín na podzim přispěla na činnost kroužku Mladý hasič částkou
10 000 Kč. Kroužku mladých hasičů se účastní i 7 dětí z Poděšína.
V sobotu 6. října se tři družstva našich mladých hasičů účastnily soutěže Hry
plamen v Bobrové. Dvě družstva soutěžila v kategorii starší a jedno družstvo
v kategorii mladší. Vedoucí družstev byli Jaromír Vlček ml., Eva Chvátalová a
Aneta Frühbauerová. Na soutěž se naši závodníci, vedoucí a rozhodčí dopravili
autobusem. Jako rozhodčí pomáhali zajistit soutěž Jaromír Vlček st., Zdeněk
Myslivec, Tomáš Myslivec a Jiří Dajč. Nápomocni našim družstvům byli i další
vedoucí Martin Jaroš, Blanka Dobřichovská a Lenka Jarošová.
V neděli 21. října proběhla velká brigáda na sběr kamení na poli u vysílače
nad Rudolcem. Placenou brigádu nám umožnilo ZD Bohdalov, které zajistilo
potřebnou techniku. Brigády se účastnilo 12 dospělých členů a asi 15 dětí.
Brigádou se vydělalo přibližně 9000 Kč na vybavení pro mladé hasiče.
V neděli 28. října se náš sbor zasloužil o uctění 100. výročí vzniku
Československé republiky. Zapojili jsme se do projektu Lípy Vysočiny. V rámci
tohoto projektu bylo v období 19. - 28. října vysázeno 548 líp na území kraje
Vysočina. Naši členové, děti z kroužku mladých hasičů a někteří další občané ze
Sirákova tak přispěli ke vzniku českého rekordu. Nejprve se vydali do parku nad
hasičskou zbrojnicí, kde zasadili společnou památeční lípu. Potom se vydali k
erozní struze u cesty za hospodu, kde vysázeli pamětní alej deseti líp.

5

V sobotu 24. listopadu proběhla exkurze do Jihlavy na operační středisko
integrovaného záchranného systému a hasičské zbrojnice Jihlava. Pro děti a
dospělé členy našeho sboru jsme zajistili autobus. Výletu se účastnilo 7
dospělých a 31 dětí.
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.
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.
Do sboru bylo přikoupeno 5 pracovních stejnokrojů.
Členové našeho sboru se pravidelně účastní kulturních akcí obce, mezi které
patří i hon mysliveckého sdružení Sirákov – Poděšín, který proběhl v sobotu 17.
listopadu. Dříve pak v sobotu 17. února se někteří naši členové účastnili
v maskách Sirákovského masopustu a zasloužili se tak o založení této krásné
tradice v naší obci.
V tomto roce oslavili někteří členové našeho sboru životní jubilea. S Alešem
Neubauerem jsme oslavili 40. narozeniny a v lednu také oslavil 70. narozeniny
František Říha.
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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