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Úvod 

Toto je druhý díl kroniky v elektronické podobě. Elektronická kronika se 
začala psát v roce 2015 při nástupu nového kronikáře. 
Martin Doležálek byl jmenován kronikářem dne 10.1.2015. Narodil se v 
Ostravě dne 8.2.1996, vystudoval Bezpečnostně právní akademii v Ostravě. 
Je členem od roku 2003, kdy začal s požárním sportem a je aktivní ve sboru 
do dnes.  
Nový kronikář byl zvolen kvůli nedostatku času bývalého kronikáře. 
Zároveň je správcem našeho webu kde naleznete další informace, odkazy 
na fotky a videa. www.hasici.hrabova.net 
 

Stav členské základny k 1.1.2017 
84 členů celkem 
42 mužů 
22 žen 
5 dorostenců 
15 mladých hasičů 

Složení výboru 
Starosta: Ing. František Koutný 
Velitel: Ing. Milan Minář 
Jednatel: Václav Jurečka 
Hospodářka: Lenka Hrbáčková 
Organizační referentka: Kristýna Zieglerová 
Vedoucí mládeže: Hana Doležálková 
Preventista: David Krátký 
Kronikář/Webmaster: Martin Doležálek 
Člen výboru:Petr Sýkora 
Revizoři sboru: Jaroslav Mintěl, Jiří Kroček ml., Rostislav Sedliak 
 
 
 



 
 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrabová  
   

 

Kulturní a jiné činnosti 

V tomto roce se nám nevyhnula událost nejsmutnější – oslav 120 let se 

nedožil Vojtěch Olšák. Na vlastní žádost ukončil členství v našem sboru 

Antonín Sobota. Z důvodu neplnění základních členských povinností pak byli 

ze sboru vyřazeni: Namyslová Marie, Namyslová Barbora, Sedliaková 

Dagmar. Přivítání nových členů manželů Šírových. V závěru roku oznámil 

Václav Jurečka ukončení své činnosti ve výboru sboru. Jubilanti v roce 2016: 

14.1. Kročková Bohuslava, 30.1. Chlupatý Bedřich, 24.2. Chlupatá Věra, 

25.2. Banáš Břetislav, 17.4. Skýpala Jaroslav, 15.7. Kroček Josef, 31.12. 

Janša Jiří 

 

Výbor se scházel pravidelně poslední čtvrtky v měsíci. Kromě toho pak 

mimořádně, když bylo potřeba. 

Řešily se tyto problémy: 

- Vyhodnocení společenského plesu konaného dne 30.1.2016 u Lípy 

- Kontrola placení členských příspěvků 

- Činnost na úseku JSDH 

- Činnost na úseku mládeže 

- Příprava valné hromady spojená s oslavou sv. Floriana, a vaječiny 

- smlouva mezi SDH Hrabová a Mob Hrabová 

- narozeniny, ocenění, svátky 

- zajišťování přístupu na sál 

- Přípravu oslav 120 let od založení SDH Hrabová 

Dne 9.1.2016 proběhla Výroční valná hromada, konaná v našem sále 

hasičské zbrojnice na tématu byly hlavně oslavy 120 let založení našeho 

sboru. 

30.1. 2016 se uskutečnil tradiční hasičský ples v restauraci „U Lípy“. Ples se 

uskutečnil i přes obtíže s jeho zajištěním. Dík patří všem, kteří se na zajištění 
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této akce podíleli, zejména pak naší organizační referentce Kristýně 

Zieglerové. 

V průběhu ledna a února se členové výboru účastnili valných hromad v rámci 

okrsku č. 3, Myslivců a TJ Sokol Hrabová. 

Dne 13.2.2016 se uskutečnila VVH okrsku č. 3. 

25. a 26.3. 2016 kácení velkého počtu stromů, který byl součástí výcviku 

práce s motorovou pilou, akce se účastnilo cca 20 hasičů + „podpory“ (ženy). 

Dne 30.4. proběhla na místním hřbitově tradiční pietní vzpomínka na oběti 

druhé světové války. Slavnostního kladení věnců jsme se zúčastnili, dále se 

zúčastnili zástupci městského obvodu a hosté. 

První polovina roku 2016 byla pak ve znamení příprav oslav 120 let našeho 

sboru, které se uskutečnily pod záštitou hejtmana MSK. 

6.5.2016 se uskutečnila valná hromada u příležitosti sv. Floriána spojená se 

smažením vaječiny. Bylo zde schváleno navýšení rozpočtových výdajů pro 

zakoupení přívěsu, výčepního zařízení, párty stanu a externího zálohovacího 

zařízení. Byla zvolena Renata Krátká na pozici člena revizní komise sboru a 

to místo odstupujícího Jiřího Kročka mladšího. 

V prvním pololetí roku 2016 byla provedena svépomocí oprava střechy. 

Dne 7.5. Proběhlo setkání praporů v Martinově. 

13.5. Proběhl první den otevřených dveří, kde si žáci ze ZŠ Paskovská a 

veřejnost mohla prohlédnout naši hasičárnu, techniku, děti zahrát různé 

hasičské hry a dozvědět se více o nás. Tuto akci udělali členové jednotky ve 

spolupráci žen a mladých hasičů. 

Daruj krev s hasiči, této akce se zúčastnilo 5 členů našeho sboru. 

Dne 5.6. na poslední chvíli jsme se rozhodli uskutečnit nedělní 

„předobědový“ relaxační cyklovýlet a to pro všechny, koho se nám podařilo 
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zkontaktovat i hrabovské občany/nehasiče. Sraz a odjezd byl 5.6.2016 (Ne) 

v 11:00 u hasičské zbrojnice. Jelo se po cyklostezce okolo Ostravice do F-M, 

kde byl cíl v jednom nádherném bufetu. Cesta trvala asi 1 hod (13 km). 

Občerstvili jsme se, pokecali a jeli na oběd domů. 

Dne 2.7.2016 se pak uskutečnily naše celodenní oslavy 120 let. Oslavy 

probíhaly od ranních hodin, kdy naší obcí projížděl koňský povoz s 

dechovkou – tzv. budíček. Následovala mše svatá za živé i zesnulé hasiče v 

kostele sv. Kateřiny Alexandrijské a to za účasti okolních sborů, starosty 

obce a zástupců dalších složek. Následovala slavnostní schůzev prostorách 

základní školy v Hrabové, jíž se zúčastnil i hejtman MSK Jiří Novák a 

náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek. Po této schůzi se uskutečnil 

slavnostní průvod od základní školy na hřiště TJ Sokol Hrabová, kde si 

návštěvníci mohli prohlédnou historickou i současnou hasičskou techniku, 

naši bývalou techniku. Poté se uskutečnilo tzv. „odpoledne s hasiči“ na výše 

zmíněném hřišti. Děti i dospělí měli možnost shlédnout řadu ukázek činnosti 

jak mladých hasičů, tak zásahové jednotky. Večer se pak uskutečnila 

hasičská zábava. Akce se zúčastnilo 8 sborů dobrovolných hasičů, 10 

historických a současných hasičských vozidel, 2 koňská spřežení. V 

odpoledních a večerních hodinách pak nespočetné množství hrabovských a 

okolních občanů. Video z oslav a foto jsou dostupné na našich webových 

stránkách. 

Sobotní den (3.9.) byl dnem Hrabové, vařením guláše to začalo pokračovalo 

to půlmaratonem, poté byl běh rodiči s dětmi. Starosta obce O-Hrabová 

slavnostně zahájil tuto akci. Škola s hasiči hrála exhibiční volejbal. Hasiči 

poté udělali ukázku, proč se nesmí hasit hořicí olej vodou. Mladí hasiči 

provedli požární útok a netradiční štafetu na plovoucí čerpadlo. Jednotka 

ukázala zásah na požár domečku. Nakonec byl tento den zakončen filmem o 

Hrabové (Šumperk) a poté filmem o Sedmero krkavců. Naši hasiči se 

spřátelili s hasiči z Hrabové (Šumperk), kteří na tuto akci také dorazili. 

http://www.hrabova.cz/menu/34-sdh-hrabova.html
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5.11.2016 „II Hasičská sešlost sboru´´ účast nebyla evidována – cca 40 

členů. 

Pár členů našeho sboru společně se členy SDH Zábřeh, dne 10.12. brzo 

ráno vyrazili na vánoční trhy do Wroclawi. 

V závěru roku pak došlo k vymalování sálu, kuchyně, sprch a části chodby 

hasičské zbrojnice. Došlo k výměně dosluhujícího nábytku. Úpravy interiéru 

svépomocí. 
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Výjezdová jednotka 
 

V letošním roce pracovala výjezdová jednotka pod velením Ing. Milana 
Mináře. 3 velitelé družstev - David Krátký, Jaroslav Mintěl, Petr Sýkora, 5 
Strojníků - Ivo Baron, Pavel Doležálek, Petr Doležálek, Martin Šír, Stanislav 
Mintěl a 10 hasičů - Jan Chlupatý, Ing. František Koutný, Tomáš Brát, Martin 
Doležálek, Jiří Kroček, Marie Namyslová, Rostislav Strašík, Kristýna 
Zieglerová a Ondřej Brát. 
 

Na začátku roku byl do zásahové jednotky zařazen Ondřej Brát a z jednotky 

byl pro neplnění základních povinností člena JSDH vyřazen Přemysl 

Mikeska. 

Ke konci roku byl z jednotky vyřazen na vlastní žádost Rostislav Strašík a 

pro neplnění základních povinností člena JSDH byla vyřazena Marie 

Namyslová. 

Dne 21.1. bylo přebráno nové výjezdové vozidlo DA 15 Mercedes-Benz 

Sprinter, více informací o vozidle na našem webu.  

A 22.1. jsme odevzdali starý dopravní automobil DA 12 Avia A 31. 

Již pět dnů po převzetí nového DA, vyjelo k první události a to 26.1. spadlý 

strom přes cyklostezku podél řeky Ostravice. 

Kromě proškolování předepsaných témat byl také kladen důraz na 

seznamování členů JSDH s novou technikou. 

7. února všichni strojníci a řidiči absolvovali kondiční jízdy. 

10.2. se velitel jednotky se svým zástupcem zúčastnili instrukčně 

metodického zaměstnání na centrální hasičské stanici. Tématem byly 

specifika nového DA a jeho vybavení. Také si jednotliví velitelé ostravských 

JSDH předali zkušenosti s provozováním nové techniky. 
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Dne 12.2 s těmito novými informacemi byli seznámeni zbývající členové naší 

jednotky. 

29. ledna proběhl výcvik nositelů dýchací techniky. V prostorách naší 

hasičské zbrojnice kde nasimuloval David Krátký zásah s použitím izolačních 

dýchacích přístrojů za nulové viditelnosti. 

19.3. jsme na žádost obecního úřadu s pomocí zapůjčené výškové techniky 

pokáceli dvě vzrostlé lípy na ulici Jestřábského u místního kostela. 

25. a 26. března proběhl výcvik obsluhovatelů motorových pil s mnoho 

stromy. 

13.4. krátce po poledni byl jednotce vyhlášen poplach. Při dojezdu první 

jednotky na místo, velitel zásahu zjistil, že jde o planý poplach. Jednalo se 

totiž o nenahlášené pálení v areálu Tajgy Hrabová. 

14., 15. dubna a 12. května bylo vozidlo CAS 30 T815-7 na garanční 

prohlídce v Tatře Kopřivnice. 

22. dubna prováděli tři příslušníci JSDH dohašovací práce a rozebírání 

konstrukcí po požáru rodinného domu v Nové Bělé. 

Dne 13. května byl den požární bezpečnosti, při této příležitosti byla otevřena 

pro veřejnost také naše hasičská zbrojnice. Navštívilo nás přes 100 dětí z 

mateřské a základní školy. Na programu byl výklad a prohlídka zásahové 

techniky. 

2.6. proběhlo námětové cvičení v Základní škole Paskovská. Tématem 

cvičení byl požár na záchodě ve třetím nadzemním podlaží školy. Pro žáky a 

zaměstnance školy byl ředitelem školy vyhlášen evakuační poplach. 

Společně s naší jednotkou se cvičení také zúčastnil Záchranný útvar HZS 

Hlučín. 

12. června jsme prezentovali naší techniku veřejnosti v rámci dětského dne v 

Ostravě-Dubině. 
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Dne 18. června jsme se z CAS 30 T815-7 zúčastnili oslav 105. let založení 

SDH Darkovice, kde slouží naše bývalé vozidlo CAS K25-Liaz. 

25. června jsme se z CAS 30 T815-7 zúčastnili oslav 130. let založení SDH 

Dolní Benešov. 

Dne 5. července jsme vyjeli do Paskova k požáru 15 hektarů pole. 

11. až 14. července bylo vozidlo CAS 30 T815-7 na garanční prohlídce u 

firmy WISS, která zhotovila nástavbu vozidla. 

Dne 22.7. se jednotka seznámila s novým výjezdovým centrem Ostrava-Jih. 

1. srpna po deštích jsme vyjeli k tlakovému čištění kanalizace na Paskovské 

ulici. 

11.8. jsme odvezli naší renovovanou historickou stříkačku Sigmund DS12 na 

stanici Ostrava-Jih, kde je vystavená ve vstupní hale. 

25. srpna výjezd k požáru průmyslového objektu. Na místě se zjistilo, že šlo 

o planý poplach. 

Dne 27.8. jsme provedli v průmyslové zóně Hrabová statickou i dynamickou 

ukázku naší techniky pro veřejnost. 

10.9. jsme zorganizovali pro jednotky z našeho okrsku námětové cvičení – 

požár stohu, mohutný dým šel vidět z okolí hrabové. Veřejnost mohla vidět 

činnost hasičů. 

14.10. když se setmělo, jednotka vyrazila cvičit k Ostravici. Vyzkoušeli si 

práci s elektrocentrálou a osvětlení výcvikového prostoru, práci s proudnicí, 

motorovým kalovým čerpadlem, plovoucím čerpadlem a přenosnou 

motorovou stříkačkou FOX III. 

Dne 28.10. tři modelové situace předlekařské pomoci, plnila jednotka ve 

čtyřčlenné posádce. První modelovou situací byla osoba ve vozidle (fraktura 

clavicula-klíční kost), které nabouralo do budovy. Druhou modelovkou byla 
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osoba, kterou zavalily věci z regálu (žilní krvácení na ruce). Poslední 

modelová situace se stala v garáži při práci s vrtačkou, při které se osoba 

zranila vrtákem na noze natolik, že následovalo tepenné krvácení. Jednotka 

si vyzkoušela transportovat pacienta, práci s krčním límcem, páteřovou 

deskou, a dalším vybavením. 

Dne 8. října se mladší členové jednotky (S-Pavel Doležálek, V-Martin 

Doležálek, H-Ondřej Brát, Václav Namyslo) zúčastnili populární odborné 

přípravy pod názvem Ostravská rallye, kde se umístili na II. místě. Úkolem 

nebylo se umístit na co nejlepším místě, ale sbírat zkušenosti. 

 

11. října jsme společně s JSDH Zábřeh asistovali při mezistátním fotbalovém 

utkání na stadionu ve Vítkovicích. 

Dne 15.11. jsme odstraňovali spadlý kmen stromu. Vlivem silného větru se 

vyvrátil kmen na kterém bylo čápi hnízdo na přilehlou hospodářskou budovu. 

4. listopadu jsme vyjeli na Šídlovec k požáru popelnice. 

18. listopadu jsme prováděli požární asistenci při akci „Vypouštění lampiónu 

štěstí“. 

Dne 23. listopadu jsme společně s JSDH Zábřeh asistovali při ligovém 

fotbalovém utkání na stadionu ve Vítkovicích. 

Dne 3.12. jsme čerpali vodu ze zatopeného sklepu na ul. Šídlovecké. 

4. prosince proběhlo pravidelné opakovací školení obsluhy motorových pil. 

5. prosince jsme prováděli asistenci při akci „Vánoční cinkání u stromečku“. 

Dne 17. prosince proběhlo v rodinném domku určeném k demolici námětové 

cvičení s tématem vyhledávání osob při nulové viditelností. 
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19. prosince jednotka vyjela do průmyslové zóny Hrabová k požáru 

nahlášenému EPS. Požár byl v zárodku zlikvidován jednotkou HZS Ostrava-

Jih. 

V roce 2016 jsme zasahovali u 67 události. Z toho 53 zásahů na likvidaci 

nebezpečného hmyzu, 4 ostatních technických pomocí, 4 asistenci u 

sportovních a kulturních událostí, 2 plané poplachy a 4 požáry. 

Provedli jsme 3 námětová cvičení a 5x jsme prezentovali naší techniku 

veřejnosti. 

V roce 2016 bylo vozidly ujeto 986 km při zásazích, 575 km při výcviku, 281 

km při fyzické přípravě včetně soutěží a 1438 km hospodářských a ostatních 

jízd, což je celkem 3280 najetých kilometrů. 

Podrobnější informace nejen o činnosti naší jednotky naleznete na 

internetových stránkách: www.hasici.hrabova.net 

Všem aktivním členům jednotky patří uznání a poděkování za jejich 

obětavou a náročnou činnost. 
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Prevence 

V tomto roce pracoval jako preventista David Krátký, provedl dvě preventivní 
činnosti.  

O půl desáté ranní 2.6.2016 byl pro žáky a zaměstnance Základní školy 
Paskovská vyhlášen evakuační poplach ředitelem školy. Na místo dojely dvě 
jednotky a to JSDH Ostrava-Hrabová a Záchranný útvar HZS Hlučín. 

Tématem cvičení byl požár na záchodě ve třetím nadzemním podlaží školy. 
Úkolem zasahujících hasičů byl průzkum a především záchrana žáků a 
zaměstnanců a současná likvidace požáru, na kterou jednotky rozvinuly 
jeden útočný proud, poté odvětrali budovu. Hasiči zásah vedli v kompletní 
vybavením včetně dýchacího přístroje a nasazené masky. Velitelé se 
seznámili s vnitřním uspořádáním budovy, umístěním hlavního jističe 
elektrické energie a hlavních uzávěrů plynu a vody. 

Cvičením jednotky prověřily vzájemnou spolupráci u zásahu, komunikaci 
přes radiostanice, prověřily příjezdové cesty ke škole a nástupní plochy pro 
požární techniku a procvičily záchranu osob a hasební zásah v objektu školy. 

Dne 5.9. proběhlo Školení zaměstnanců na úseku požární ochrany na ZŠ 
Paskovské ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Školení se zúčastnili všichni učitelé i 
personál školy. Součásti školení byl výklad zákona 133/1985 Sb. O požární 
ochraně, prevence požární ochrany na pracovišti a použití hasicích přístrojů. 
Další téma bylo seznámit účastníky o fungování Hasičského záchranného 
sboru a fotografie práci a činnostech jednotky sboru dobrovolných hasičů v 
Ostravě-Hrabové, jehož součásti bylo i rozbor cvičného poplachu na ZŠ 
Paskovská. 
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Činnost dorostenců 

Ve dnech 29.4.2016 – 1.5.2016 měli dorostenky a dorostenec soustředění 

společně s MH a MH SDH Zábřeh na domácí půdě v Hrabové. A to na hřišti 

základní školy a v prostorách tělocvičen.  

8.5.2016 bojovaly na okresním kole dorostenky a dorostenci jednotlivci- 

Václav Namyslo a Michael Lednický. Bojovaly v PÚ, štafetě 4x100m, 100m 

překážek, testech a kluci v testech, 100m překážek a dvojboji. Dorostenky 

skončily na 2.místě, Václav - 3.místo mladší dorost, Michael - 7.místo střední 

dorost. 

15.10.2016 se konalo podzimní kolo Hry Plamen a dorostu ve Václavovicích. 

Střední dorost – Václav Namyslo – 2.místo, Michael Lednický – 4.místo, 

starší dorost – Jiří Neuwirth - 2.místo. Starší dorostenky Katka Šupčíková - 

3.místo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrabová  
   

 

Činnost mladých hasičů 

Mladí hasiči se v roce 2016 pravidelně scházeli a připravovali na soutěže ať 

už zařazené do Ostravské ligy, a nebo do Hry Plamen. Schůzky probíhají v 

zimním období v tělocvičně, v letním období v hasičárně, nebo u hasičárny a 

nácviky PÚ na hřišti ZŠ Paskovská, vždy v pátek od 16hodin navštěvuje 20 

dětí. 

9.1.2016 proběhla soutěž v O-Michálkovicích v uzlové štafetě a motání 

hadic. Umístění mladších- štafeta 4.m, uzly- 8.m, celkově 7.místo. Starší 

štafeta- 7.m, uzly- 8.m celkově 7.místo. 

13.2.2016 se uskutečnila soutěž na domácí půdě v Hrabové v tělocvičně ZŠ 

Paskovská. Soutěžilo se v uzlech a netradiční štafetě. Umístění ML- štafeta 

6.m, uzly- 5.m celkově 5.místo ST- štafeta 4.místo, uzly 12.místo celkově 

8.místo. 

19.3.2016 se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Bojovalo se ve 

střelbě, uzlech a hadicové štafetě. Umístění mladší 4.místo a starší 8.místo. 

17.4.2016 se konaly závody v O-Martinově v disciplínách CTIF. Mladší 

skončili na 4.místě a starší na 10.místě. 

23.4.2014 uspořádali vedoucí pro MH výlet na hrad Hukvaldy. 

Ve dnech 29.4.2016 – 1.5.2016 bylo pro MH opět uskutečněno hasičské 

soustředění a to na domácí půdě v Hrabové. A to na hřišti základní školy a v 

prostorách tělocvičen. V letošním roce se připojili MH z SDH Zábřeh. MH 

nacvičovali všechny disciplíny na Plamen, ale hlavně PÚ. MH získali také 

odbornosti a to Preventista Junior – R. Knebl, M. Dohnal, M. Kavík, Strojník 

Junior - D. Šupčík, Preventista - L. Doležálek, M. Lednický, L. Kročková, 

Kronikář – A. Kročková, V. Namyslo, Strojník – M. Švigár. Prozkoušení 

provedli za OORM H. Doležálková, za vedoucí J. Mintěl a Kr. Zieglerová a 

starosta SDH Zábřeh Karel Kupka. Soustředění bylo hrazeno z dotace 

ÚMOb Hrabová. 
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7.5.2016 se MH zúčastnili soutěže v O - Svinově, bojovali v PÚ a štafetě 

4x60m. Umístění ML- 3.místo, ST- 5.místo. 

13.5.2016 se uskutečnil v naší HZ den otevřených dveří, kde někteří MH 

pomáhali. 

14.5.2016 se konalo závěrečné kolo Hry Plamen v O –Martinově pro mladší 

družstva. Na programu byla štafeta 4x60m, štafeta CTIF, PÚ CTIF, PÚ. 

Družstvo mladších se celkově umístilo v celoročním hodnocení na 9.místě.  

Hned v neděli 15.5.2016 se konalo okresní kolo pro starší družstva. 

Soutěžily ve stejných disciplínách jako mladší. Umístili se v celoroční Hře 

Plamen na 6.místě. 

 

21.5.2016 se konala soutěž na domácí půdě v Hrabové o putovní pohár 

starosty obce. Obě družstva se této soutěže zúčastnila. Mladší skončili: 

štafeta PD - 2, PÚ - 1, celkově na krásném 1.místě a starší: štafeta PD – 3, 

PÚ - N, celkově na 5.místě. 

11.6.2016 se uskutečnila soutěž v Krasném Poli. Soutěžili ve štafetě PD a 

PÚ. Umístění ML - 9.místo ST - 6.místo. 

12.6.2016 MH soutěžili v Třebovicích, na programu byla opět štafeta PD a 

PÚ. Umístění ML-9.místo a ST- 3.místo. 

13.6.2016 vyhodnocení PO očima dětí. Umístění MH můžete shlédnout v 

kronice MH, kde jsou výsledky jednotlívých kol. 

18.6.2016 se uskutečnila soutěž v Plesné. Umístění ML - štafeta 6.m, PÚ 

6.m, celkově 4.místo. ST - štafeta 2.m, PÚ 2.m, celkově 2.místo. 

19.6.2016 se konala poslední soutěž zařazena do OL v Pustkovci a také 

vyhlášení OL. Umístění ML - 7.místo, ST - 6.místo. Obě družstva se 
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pravidelně zúčastňovaly soutěží zařazených do Ostravské Ligy. Umístění v 

9.ročníků OLM Starší 8.místo a mladší 6.místo. 

Dne 2.7. se konaly oslavy 120let založení našeho sboru, MH se také 

zúčastnili, kde na hřišti TJ Sokol předvedli veřejnosti své umění ve štafetě 

požárních dvojic a požární útok. 

3.9.2016 se uskutečnila akce obce HRAVÁ HRABOVÁ, kde opět MH 

předvedli své dovednosti a Václav s Michaelem se zapojili do ukázky s 

jednotkou. 

24.9.2016 soutěž o pohár vedoucí OORM v disciplíně 60m s překážkami. 

Této soutěže se zúčastnili: Mladší: B. Kročková - 12.m, D. Šupčík – 12.m. 

Starší: L. Kučerová - 17.m, M. Švigár -19.m, L. Doležálek – 16.m, M. 

Lednický – 8.m, V. Namyslo - 7.místo. 

1.10.2016 Byl zahájen nový ročník OLM a to Branným závodem ve 

Vratimově. Zúčastnilo se jen družstvo starších. Skončili na 2.místě. 

15.10.2016 se konalo podzimní kolo Hry Plamen ve Václavovicích. Běžel se 

branný závod a štafeta PD. Za naše SDH běžely dvě hlídky starších. 

Umístění ST I.: št- 3.m, ZPV- 5.m, celkově 3.místo. ST II.: št - 14.m, ZPV- 

19.m.  

18.11.2016 si MH udělali dárky pro maminky. Gelové svíčky. 

16.12,2016 se konala poslední schůzka, která se nesla ve Vánočním duchu. 

MH si připravili pro sebe navzájem dárečky, ale dostali také dárky od sboru. 

 

MH obdrželi v roce 2016 dotace od ÚMOb Hrabová – 30.000, OSH Ostrava 

– 5.000 a MŠTV-22.000Kč. 

Dotace z obce byly opět použity na odměny pro soutěže, soustředění, 

džberovou stříkačku a přívěsný vozík. 
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Z dotací OSH se nechala opravit kladina pro dorost. 

Z dotací MŠTV byly zakoupeny hadice ROTT pro MH, džberovka a sportovní 

mikiny. 

Ve dnech 11.11.-13.11.2016 se vedoucí opět zúčastnili školení v Jánských 

koupelích, kde své znalosti zvládli na jedničku, mezi nimi také dvě nové 

instruktorky Jana a Marie. 

Hlavní vedoucí je stále Hana Doležálková, vedoucí družstev jsou Kristýna 

Zieglerová, Kateřina Zieglerová a Jaroslav  

Mintěl. Instruktoři Jana Chlupatá a Marie Kročková. 
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Činnost žen 

Ve slunečném počací se po závodech mladých hasičů dne 21.5. uskutečnily 

závody pro muže a ženy. Na závody dorazilo jen pár družstev, ale i přes to si 

to všichni užili. Ženy si odvezly první místo a muži místo třetí. 

 

V sobotu 17.9.2016 se naše ženy – Hana Doležálková, 

Kristýna Zieglerová a Jana Chlupatá zúčastnily soutěže ve Václavovicích. 

Přes nepřízeň počasí bojovaly v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, 

zdravověda, hod na cíl, hasicí přístroje jejich použití a uvedení do chodu, 

hod granátem, zásah ruční džberovou stříkačkou, hadicový kuželník, útočné 

vedení od hydrantu. Ve své kategorii vybojovaly krásné první místo. 
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Činnost mužů 

Ve slunečném počací se po závodech mladých hasičů dne 21.5. uskutečnily 

závody pro muže a ženy. Na závody dorazilo jen pár družstev, ale i přes to si 

to všichni užili. Ženy si odvezly první místo a muži místo třetí.  

 

Muži si dnešní neděli 12.6. spříjemnili závody v Radvanicích v pěti lidech. 

Bohužel se jim nepodařilo nabrat vodu a tak doběhli z horším časem a 

skončili na 8.místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://h.fi.cz/soutez-o-putovni-pohar-starosty-obce-hrabova-2/
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TFA team 

Každý týden TFA team trénuje na závody.  

Složení teamu: David Krátký (coach), Jiří Kroček, Ondřej Brát, Martin 

Doležálek, Jára Mintěl a Pavel Doležálek. 

Sobotní závody (Železný hasič Hnojník) se blížily a tak kluci vyrazili trénovat. 

Vytvořili si takové malé TFA. Oběhli hasičárnu poté dali 60ran do 

hamerboxu, přenesli 25kg bloky 4x přes schody, následovalo další oběhnutí 

hasičárny a další údery tentokrát do pneumatiky a jen 30x. Další bylo 

přemístění pneumatiky z bodu A do bodu B (cca 60m) a pak znova oběhnout 

hasičárnu, po oběhnutí smotání 2ks hadic B a poté vyběhnutí do 1patra. 

Další zastávkou byla 2m bariéra a následný běh do kopce (Hrabovská 

halda). Aby přípravy nebylo málo tak si to dali ještě jednou. 

16. dubna se David Krátký, Martin Doležálek, Ondřej Brát a Jiří Kroček 

zúčastnili soutěže Železný hasič Hnojník 2016. A jak se pomalu stává tradici, 

nejlepšího umístění dosáhl Ondřej Brát. 

Dva kluci z TFA teamu vyrazili v 31°C na další TFA a to konkrétně do obce 

Hať dne 27.8. Co na ně čekalo? Roztažení 2hadic B, přenesení 2x25kg 

barelů, 60ran kladivem v hamerboxu, 80kg figurína, vytažení 25kg barel do 

2patra, 2m bariéra a poté běh do schodů. Martin skončil 22. a Pavel 30. 

Kluci vyrazili na další TFA (toughest firefighter alive - nejtvrdší hasič přežije) 

a to v sobotu 24.9. do Bobrovníku. Každý soutěžící běžel v třívrstvém 

zásahovém obleku, zásahovou přilbou, rukavicemi a zásahovou obuvi. David 

skončil na 4.místě v kategorii nad 35let. Ondra na místě 5. a Martin na 9. 

Popis trati: 

- roztažení 2 x 2 ks hadice B 
- transport figuríny 
- proskákání pneumatikami a prolezení tunelem 
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- hammer box 100 úderů 
- vytažení 2ks hadic B na lešení 
- překlopení pneumatiky z traktoru 4x tam 4x zpět 
- překonání bariéry 2x2m a 80cm bariéry 
- svinutí hadice B v ruce 
- doběh do cíle 

 

. 
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Seznam členů v roce 2016 

Příjmení     Jméno     Datum vstupu  

Balušek     Milan      01.01.1972  

Balušková     Anna      01.01.1972  

Banáš      Břetislav     01.01.1972  

Baron      Ivo       01.01.1983  

Bayer      Jan       01.01.1978  

Brát       Tomáš     01.10.2010  

Brát       Ondřej     22.02.2012  

Cíbová     Miluše      01.01.1973  

Červenka   Jiří    01.11.2016 

Dohnal     Matyáš     19.02.2015  

Doležalek     Martin      01.01.2003  

Doležálek     Lukáš     01.01.2009  

Doležálek     Pavel      22.10.1992  

Doležálek     Petr       01.01.1989  

Doležálková    Hana      01.01.1990  

Doležálková    Ladislava     06.05.2011  

Drastich     Martin      01.01.2013  

Folta      Jiří       01.01.1985  

Chlupatá     Jana      01.01.2004  

Chlupatá     Věra      01.01.1971  

Chlupatý     Jan       01.01.1983  

Chlupatý     Josef      01.01.1964  

Chlupatý     Bedřich     01.01.1962 
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Janáčková   Nikola    01.11.2016  

Janša      Jiří       01.01.1972  

Janša      Karel      01.01.1966  

Jurečka     Václav     01.01.1975  

Jurečková     Anna      01.01.1978  

Karlínský     Břetislav     01.01.1952  

Knebl      Radek      19.02.2015  

Konečný     Dušan      07.07.2015  

Koutný     František     01.01.1977  

Krátká      Renáta     11.01.2014  

Krátký      David      31.03.2011   

Kroček     Jiří st.      01.01.1986  

Kroček     Jiří ml.      01.01.2003  

Kroček     Josef      01.01.1963  

Kročková     Bohuslava    01.01.1983  

Kročková     Marie      01.01.2005  

Kročková     Věra      01.01.1990  

Kročková     Ludmila     06.09.2010  

Kročková     Alžběta     22.02.2012  

Kučerová     Lucie      24.03.2010  

Kuchařová     Karolína     01.01.2008  

Lednický     Michael     31.03.2011  

Lehečka     Martin      01.01.1985  

Lehečka     Ondřej     01.01.2007  

Lička      Ludvík     01.01.1947  
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Mikeska     Přemysl     01.01.1987  

Minář      Milan      01.01.1976  

Mintěl      Jaroslav     01.01.1984  

Mintěl      Stanislav     01.01.1998  

Mintělová     Ivana      01.01.1983  

Namyslo     Václav    30.01.2014  

Olšák      Vít       01.01.1988   

Pospěch     Milan      01.01.1974  

Pospěchová    Věra      01.01.1989  

Sedliak     Rostislav     01.01.1977  

Skýpala     Jaroslav     01.01.1962  

Slíva      Daniel      12.03.2010  

Slívová     Dagmar     01.01.2008  

Slovíková     Jana       01.01.2007  

Slovíková     Soňa      01.01.2007  

Sobota     Jan       01.01.2005  

Sobota     Václav     01.01.1971  

Strašík     Rostislav     23.02.2012  

Sýkora     Jan       01.01.1964  

Sýkora     Petr       01.01.1982  

Šír       Martin      01.01.1998  

Šupčík     David      20.01.2014  

Šupčíková     Kateřina     01.01.2008  

Šustrová     Anna      01.01.1987  

Švigár      Martin      11.01.2014  
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Trtílková     Helena     01.01.2003  

Trtílková     Petra      01.05.2002  

Vitoslavský     Pavel      30.10.2015  

Vojkůvka     Jiří       01.01.1977  

Volná      Marie      01.01.1971  

Zaťko    František   01.11.2016 

Zieglerová     Kateřina     01.01.1987  

Zieglerová     Kristýna     01.01.2003 


