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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Sirákov za rok 2016 
 

Náš sbor k dnešnímu dni čítá 49 členů. Z toho dvě ženy Moniku Flesarovou 

a Anetu Kasalovou a 48 mužů. Do sboru v letošním roce vstoupil Petr Šurnický 

z Nížkova. Naše řady bohužel po dlouhé nemoci opustil před několika dny 

26.listopadu nejstarší člen našeho sboru Miroslav Peřina, který oslavil v tomto 

roce 87. narozeniny. Do hasičského sboru vstoupil 1. ledna 1949 a ve sboru byl 

krásných 67 let. 
 

Každé pondělí v průběhu celého roku se členové našeho sboru pravidelně 

scházejí v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. V pondělí 25. ledna se poprvé 

v tomto roce sešel výbor SDH Sirákov, aby projednal přípravu a zajistil 

pořádání Hasičského plesu konaného 30. 1. 2016.  
 

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 30. ledna 2016 od 20.00 se konal každoroční Hasičský ples 

v kulturním domě v Sirákově. Týden před plesem nám kapela Adriana oznámila, 

že se nemůžou nezúčastnit, ale jako náhradu nám doporučili dvoučlennou 

kapelu Palas z Kamenice, která nakonec vystoupila na našem plese. Na ples bylo 

prodáno přibližně 100 vstupenek. Hlavní cenu v tombole bylo opět 100 kg 

vážící prase, které zajistil náš sbor společně s ZDV Sirákov. Do tomboly bylo 

věnováno a nakoupeno 54 hodnotných cen a navíc 9 ks CD Krakentour 2016 od 

kapely Krakenátor, kterou tvoří někteří mladí hasiči pod taktovkou Miloše 

Černého. V neděli po obědě a v pondělí večer proběhl úklid kulturního domu.  

V roce 2017 se ples uskuteční 4. února se skupinou Adriana. 
 

V pondělí 15. února proběhla schůze SDH, kde byly odsouhlaseny termíny 

kulturních akcí letošního roku. Dále se řešilo konání brigády u kulturního domu 

o opravě odpadní kanalizace. Na schůzi jsme zahájili plánování letošních oslav 

110. Výročí založení SDH v Sirákově. Proběhla diskuze o pořízení hasičského 

praporu a nového hasičského oblečení.  
 

V sobotu  20. února a následující dvě soboty proběhla brigáda u kulturního 

domu. Bylo nutné provést čištění a výměnu odpadního potrubí a nasazení 

chráničky na elektrické podzemní vedení podél plotu na školní zahradě. Při práci 

pomáhal pásový bagr Miroslava Slámy z Poděšína.  

 

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

na Moravě starosta sboru Zdeněk Myslivec. 
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V pátek 25. března od 16.00 proběhla brigáda na přípravu dřeva na pálení 

čarodějnic v obecním lese na Hanousku. Kmeny byli rozřezáni na kůly dlouhé 3 

metry. Ořezané větve byly odvezeny na místo pálení čarodějnic a kmeny k 

hasičárně. Hranice s čarodějnicí z kůlů a větví byla postavena v pátek 29. dubna. 
     

V sobotu 16. dubna jsme se už v 7 hodin sešli na výlov nádrže Sádka. Na 

vše dohlížel přítel sboru, porybný Karel Novák. Ve vlastní pojízdné udírně 

připravoval Josef Musil uzené kapry a klobásy. Uzení kapři se snědli ještě před 

polednem. Prodalo se všech 16 velkých kaprů a jediný amur. Vráceno bylo 102 

kaprů do váhy 1,5 kg, 3 červení kapři, 2 štiky a jeden candát. Po ukončení 

výlovu hrál pro zbylé Pavel Jaroš, kadl na harmoniku. 
 

V neděli 17. dubna se zájemci z našeho sboru vydali do firmy Alerion s.r.o. 

v Brně, aby se seznámili s výrobou a variantami praporů. Následně vybrali 

látku, barvu, motiv a nápisy na náš vlastní oboustranný hasičský prapor. V tuto 

chvíli jsme museli vyčkat, jestli bude schválen obecní znak vyobrazený 

uprostřed praporu. Obecní znak a vlajka byla schválena podvýborem pro 

heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny 27. dubna.  Následně nám firma 

Alerion podle našich představ připravila tři varianty možného praporu. Výsledná 

varianta byla schválena na schůzi 6. 6. 2016 a odeslána na výrobu do společnosti 

Alerion. Cena praporu s příslušenstvím činí 82 038 Kč včetně DPH.  
 

Ve čtvrtek 28. dubna mladí hasiči svázali a ozdobili věnec, vykopali díru, 

doškrabali kůru ze vzpěr, kůlů a máje. Stromy na ně nám věnovala obec 

z obecního lesa na Hejboldě.  Máj byla stavěna o dva dny později pomocí 

autojeřábu ze Žďáru nad Sázavou. Máj byla zajištěna třemi vzpěrami a 

připevnila se na ní železná mříž a pletivo jako ochrana proti cizímu podříznutí.  
 

V sobotu 30. dubna večer, stejně jako každý rok, zajištoval náš sbor pálení 

čarodějnic v erozní struze vedle cesty nad hospodu. Pro děti, dospělé a 

čarodějnice bylo zajištěno občerstvení v podobě jídla a pití. Na vlastní náklady 

připravil pro přítomné Josef Sobotka st. krátký ohňostroj. 
 

V  květnu se nejen naši členové, ale i další občané scházely v pátek a 

v sobotu u májky, aby jí přes noc hlídaly. Sirákovská máj byla poctivě uhlídána 

a 29. května se mohla za krásného počasí kátit do rybníka Podrchajt.  Nechyběla 

ani úvodní scénka o trosečnících v podání Ondřeje Jaroše č. p. 31 a Michala 

Myslivce. Černého domorodce věrně napodobil Jaromír Vlček ml. Dámskou 

podprsenku utrhnul Jaromír Vlček ml. a českou vlajka připadla po zápasení v 

rybníce Petru Jarošovi. Za jarní koupání je čekala lákavá odměna. Na školní 

zahradě bylo pro přítomné připraveno občerstvení a o zábavu se starala skupina 

muzikantů pod vedením Zdeny Blažka ze Sirákova. V letošním roce proběhla 

také soutěž v řezání dřeva ruční pilou. Soutěže se zúčastnilo 8 dvoučlenných 

družstev. Dvě družstva měli stejný vítězný čas a tak se mezi sebou utkali ve 
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finále o láhev rumu. Dvojice Tomáš Myslivec a Ondřej Jaroš č. p. 31 prohrála o 

několik málo vteřin s dvojicí Radek Jaroš a Jaroslav Štikar. Každý soutěžící 

obdržel lístek na nápoj dle vlastního výběru. Zbylé části pokácené máje byly 

rozdány v tombole.  
 

V druhé půlce května probíhal trénink požárního útoku a štafety na 8x50 m 

na okrskovou soutěž. V neděli 5. června proběhla Okrsková hasičská soutěž v 

Kotlasech. Soutěže se účastnilo 10 družstev, z toho dvě družstva z našeho sboru. 

Poslední vítězové okrskové soutěže Sirákov A pod velením velitele Pavla 

Jaroše, Kadla 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 Petr Jaroš 

(spojka).  Sirákov B pod velením velitele 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 Petr Šurnický (spojka).  

Staršímu družstvu se obhájit vítězství nepovedlo, kvůli potížím při požárním 

útoku a získání 10 trestných bodů. Po celkovém součtu všech časů skončilo na 

9. místě. Mladšímu družstvu u štafetového běhu upadl na předávce štafetový 

kolík. Při opakovaném pokusu štafetu vylepšili na druhý nejrychlejší čas na 

soutěži. Mladší družstvo se vyvarovalo všech chyb u požárního útoku a díky 

rychlé štafetě získali pro SDH Sirákov druhé vítězství v okrskové soutěži za 

sebou. Jen o 9 setin sekundy předskočili družstvo SDH Újezd A. A tak mohli 

mladí hasiči náš sbor, ale také náš okrsek, reprezentovat na okresní soutěži. Na 

soutěži se také podíleli pravidelně jako rozhodčí Zděněk Myslivec, Josef Jaroš 

ml., Jaromír Vlček st. 
 

V sobotu 11. června od osmi hodin se vítězné družstvo Sirákov B účastnilo 

Okresní hasičské soutěže v Měříně. Soutěžilo se v pořadové přípravě, teorii, 

požárním útoku a ve štafetovém běhu 8 x 50 m s kladinou ve výšce 1,2 m. Při 

štafetovém běhu nám při předání upadl štafetový kolík a další ztrátou bylo sedm 

trestných bodů z pořadové přípravy. V mužské kategorii se soutěže účastnilo 14 

nejlepších družstev z okrskových soutěží a my jsme skončili na 7. místě, takže 

jsme se zlepšili oproti minulému roku o tři místa.  Z našeho okrsku do okresní 

soutěže také postoupilo družstvo SDH Újezd, kterým se na soutěži vedlo natolik 

dobře, že okresní soutěž vyhráli. 

 

Ve čtvrtek 30. června provedli hasiči velký úklid obce před poutí. 

V sobotu 2. července jsme tradičně pořádali pouťovou taneční zábavu na 

letním parketu se skupinou Profil. Zábavu nám zkazilo počasí, když před 

jedenáctou začalo opět pršet. Kapela přestala hrát okolo půlnoci. V pátek se o 

zajištění taneční zábavy postaral Myslivecký spolek Sirákov – Poděšín, který 

pozval kapelu Richtig.  
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Nedělní odpoledne jsme ve 14 hodin zahájili soutěží na voru přes rybník 

Podrchajt. Soutěže se účastnilo 8 dvoučlenných družstev. Soutěžící měli plout 

kolem dvou bojek na druhý břeh a stejnou cestou zpět. Soutěž vyhrála dvojice 

Martin Jaroš a Markéta Křížová. Po ukončení soutěže nám hrála na školní 

zahradě, až do večerních hodin kapela Plemenní Kohouti. V pondělí proběhl 

úklid kulturního domu a školní zahrady. 
 

V sobotu 9. července v 13 hodin jsme se účastnili soutěže O pohár starosty 

obce Sázava v požárním útoku. Náš sbor reprezentovalo družstvo pod velením 

Josefa Sobotky ve složení Jiří Dajč (strojník), Michal Myslivec (košař), Aleš 

Neubauer (rozdělovač), Petr Dajč, Petr Jaroš (levý proud), Tomáš Myslivec, 

Ondřej Jaroš č.p. 31 (pravý proud) a Petr Šurnický (spojka). Soutěže se účastnilo 

9 družstev v kategorii mužů a 2 družstva v kategorii ženy. Stejně jako loňský 

rok jsme skončili těsně pod stupni vítězů na 4. místě, i když jsme dosáhli našeho 

nejrychlejšího času v požárním útoku 51,15 s. Soutěž vyhrálo družstvo SDH 

Odranec.  
 

V pondělí 11. 7. proběhla schůze SDH k zajištění hladkého průběhu oslav 

110. výročí založení sboru SDH  v Sirákově. Na schůzi byl zvolen 

praporečníkem Jaroslav Štikar. K položení pamětního věnce se přihlásili Pavel 

Jaroš, Kadl a Radek Jaroš. V podobném duchu se nesly ještě další dvě schůze. 

Ve středu 27. července začali třídenní finální přípravy na oslavy. Úklid 

hasičárny, umývání veškeré hasičské techniky, dovezení tribuny, stolů a lavic z 

Poděšína. Ve čtvrtek úklid obce, připevnění zábradlí na tribunu, o které se 

postarali umělecký truhlář Jaroslav Jaroš a Jaromír Vlček ml. Rozmístění lavic a 

stolů na školní zahradě. V pátek příprava kulturního domu. Zkrášlení 

venkovního parketu a tribuny březovými větvemi. V sobotu ráno postavení 

stanu, vytažení vystavované techniky a zřízení druhého výčepu v garáži v 

hasičárně. 
 

V sobotu 30. července v 7.30 odstartovali oslavy 110. výročí založení SDH 

v Sirákově. Po příchodu místních hasičů do hasičárny byl poprvé představen 

hasičský prapor.  

V osm hodin jsme se přesunuli před kapli, vyčkávat příjezdu zástupců 

okolních sborů a opata Želivského kláštera. Opat Jáchym Jaroslav Šimek, rodák 

z nedalekého Nížkova, sloužil celou mši svatou a na konci se ujal slavnostního 

požehnání nového praporu sboru. Po mši musel okamžitě pokračovat na další 

bohoslužbu, tak se s námi alespoň vyfotografoval a za náš sbor obdržel dárkový 

balíček. Po mši svaté jsme se vydali zpět k hasičárně, kde proběhlo focení 

hasičského sboru.  
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Po focení následovala od půl jedenácté slavnostní schůze v kulturním domě, 

kterou řídil velitel SDH Sirákov Jaromír Vlček. Starosta sboru Zdeněk Myslivec 

seznámil účastníky schůze s historií a činností sboru. Za okrsek Velká Losenice 

pozdravil přítomné Jan Poul z Rosičky. Svůj projev přednesl starosta obce Aleš 

Neubauer, velitel okrsku Nové Veselí Stanislav Chalupa a také starosta okrsku 

Nové Veselí František Šedivý. Dalšími významnými hosty byli za Okresní 

sdružení hasičů Žďár nad Sázavou náměstek starosty Okresního sdružení hasičů 

a vedoucí Odborné rady mládeže Stanislav Kratochvíl a člen Výkonného výboru 

a člen Okresní odborné rady velitelů Jiří Klimeš. Dále pozvání přijal PhDr. 

Zdeněk Kubík, heraldik a vexilolog, který vysvětlil význam znaku a obecních 

symbolů. Schůze se účastnilo 36 členů místního sboru a 30 hostů z SDH Újezd, 

Poděšín, Matějov, Nové Veselí, Kotlasy, Březí nad Oslavou, Záborná, Nížkov, 

Rosička a Bohdalov. Po slavnostních projevech přišlo na řadu předávání 

vyznamenání. Jednatel Aleš Neubauer obdržel medaili „Za příkladnou práci“ a 

SDH Sirákov jako kolektiv medaili „Za zásluhy“. Po ukončení schůze došlo na 

občerstvení. K obědu se podával vepřový řízek s bramborovým salátem. 

Ve dvě hodiny odpoledne následoval slavnostní nástup zúčastněných sborů z 

Rosičky, Nížkova, Poděšína, Záborné, Újezdu, Matějova, Nového Veselí, Březí 

nad Oslavou, Kotlas, Bohdalova a Rudolce, při kterém je přivítal starosta SDH 

Zdeněk Myslivec s nastoupeným místním sborem. Slavnostní průvod prošel obcí 

za vedení velitele okrsku Nové Veselí Stanislava Chalupy. Průvodu se účastnilo 

36 místních členů sboru a 65 hostů. V čele průvodu nesli Jaroslav Štikar nový 

hasičský prapor a Josef Jaroš ml. státní vlajku, následováni dalšími šesti 

slavnostními prapory okolních sborů, řadou hasičů ve vycházkových i 

historických uniformách a současnou i historickou technikou. Celý průvod se 

zastavil u pomníku padlých, kde Pavel Jaroš, Kadl a Radek Jaroš položili věnec 

pod vedením velitele sboru Jaromíra Vlčka st. a tím si připomněli 16 zdejších 

obětí první světové války. Do kroku hrála skvělá Venkovská kapela ze Žďáru 

nad Sázavou, která celý průběh oslav doprovázela. 

Po dokončení průvodu starosta sboru Zdeněk Myslivec seznámil z tribuny 

všechny účastníky i přítomné občany s historií a činností sboru. Se svým 

projevem vystoupil starosta obce Aleš Neubauer a velitel okrsku Nové Veselí 

Stanislav Chalupa. Pro diváky byl připraven bohatý program, např. ukázka 

zásahu s koňskou stříkačkou u požáru domečku v podání SDH Záborná, ukázka 

moderní CAS 15-M2R na podvozku MAN z SDH Nové Veselí. Lidé si zde 

mohli osahat techniku místní jednotky PS 15 i techniku okolních sborů. V rámci 

doprovodného programu proběhla výstava veteránů traktorů, které zajistil Josef 

Jaroš ml. Výstavu historických automobilů a motocyklů zajistil David Chvátal. 

Pro děti byl připraven skákací hrad a možnost si zastříkat jako hasič nebo se 

svést na historickém traktoru Josefa Jaroše ml. Celé oslavy doprovázelo 

nádherné počasí a velká návštěva místních i přespolních občanů. Ve večerních 

hodinách slavnost zakončila taneční zábava s Venkovskou kapelou. Tento den 

se navždy zapsal do historie sboru, ale také obce Sirákov.  
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O našich oslavách vyšel článek 26. 6. ve Farním listu Římskokatolické 

farnosti Nížkov – prázdninové dvojčíslí, 4. srpna k v Týdeníku Vysočina,         

8. srpna v internetových mediích Požáry.cz a12. srpna v Hasičských novinách. 

Zájemci si mohli zakoupit DVD s oslavami, které vytvořil člen našeho sboru 

Stanislav Černý. Dále bylo na prodej CD s fotkami z oslav od fotografa Tomáše 

Marka. 
 

V sobotu 3. září se družstvo mladších hasičů zúčastnilo 14. ročníku soutěže 

Bohdalovský pohár v požárním útoku. Mezi 11 družstvy jsme se umístili na 5. 

místě po nevydařeném sražení terče. Soutěž ovládlo družstvo SDH Daňkovice. 

Naše družstvo soutěžilo ve složení Josef Sobotka (velitel) Jiří Dajč (strojník), 

Michal Myslivec (košař), Aleš Neubauer (rozdělovač), Petr Dajč, Petr Jaroš 

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

Šurnický (spojka).  
 

O týden později v sobotu 10. září jsme se účastnili 13. ročníku Memoriálu 

Jana Dřínka rozšířeného o pohár čestného velitele Karla Herolda. V soutěži 

bojovalo 17 družstev mužů a 4 družstva žen. Na soutěži se nám pravidelně moc 

nedaří, protože dostáváme příliš trestných bodů, někdy až absurdních. Jinak 

tomu nebylo ani letos, když jsme obdrželi 20 trestných bodů, které nás odsunuly 

na 10. místo. Ve Žďáře jsme soutěžili ve složení Josef Sobotka (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 

Petr Šurnický (spojka). Soutěž vyhrálo opět družstvo SDH Daňkovice. 
 

Náš sbor je členem klubu veteránu, kde se prezentujeme koňskou stříkačkou 

z roku 1906 a dvoukolovou motorovou stříkačkou Stratílek model 363 z roku 

1939. 
 

Do sboru bylo přikoupeno 5ks vycházkových uniforem a jeden pracovní 

stejnokroj. 

 

Po celý rok byly prováděny opravy a údržba stříkačky, hadic a další 

výzbroje. Pravidelně 1x za měsíc se startuje stříkačka a elektrocentrála.  

 

V tomto roce 17. března oslavil František Bečka ml. 40. narozeniny. 

V sobotu 4. června se oženil Martin Jaroš na zámku v Polné s Martinou 

Jarošovou z Hrbova. 

 

 

Poděkování patří všem členům, kteří se jakkoliv podíleli na hladkém průběhu 

oslav 110. Výročí založení SDH v Sirákově. Rád bych poděkoval všem místním 

členům a hostům, kteří se tak v hojném počtu účastnili oslav. 
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Poděkování patří i místním občanům, kteří sice nejsou členy našeho sboru, ale 

pomohli nám při po pořádání oslav. Jedná se o Janu Prchalovou, Jaroslava 

Chmelíka, Luboše Slabého, Michala Košáka, Lukáše Říhu, Dušana Dvořáka, 

Miroslava Peřinu, Miloše Landu, Lídu Černou a Anetu  Frühbauerovou. 

 

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 a zdravý do Nového roku. 

 
 

 

 


