SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HRABOVÁ

"Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.“

3.díl

www.hasici.hrabova.net

Ing. František Koutný

Tato kronika obsahuje 20 stran, dvacet stran
Vypracoval: Martin Doležálek (Kronikář/Webmaster)
Schválil: Ing. František Koutný (Starosta SDH) s výborem SDH dne 25.1.2018
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Úvod
Toto je třetí 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 dodnes. 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 1.1.2018
Celkem 90 členů
45 mužů
23 žen
4 dorostenci
18 mladých hasičů
Složení výboru
Starosta: Ing. František Koutný
Velitel: Ing. Milan Minář
Jednatel: Jaroslav Mintěl
Hospodářka: Lenka Hrbáčková
Vedoucí mládeže: Hana Doležálková
Preventista: David Krátký
Kronikář/Webmaster: Martin Doležálek
Člen výboru: Petr Sýkora
Předseda revizní komise: Petr Doležálek
Revizoři sboru: Renáta Krátká a Rostislav Sedliak
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Kulturní a jiné činnosti
Počet členů našeho sboru k novému roku byl 90. A to 18 ve věku 6-14 let (5 dívek, 13
chlapců), ve věku 15-17 let (1 dívka a 3 chlapci), ve věku 18-25 let (4 ženy, 6 mužů), ve věku
26 a více let (19 žen a 39 mužů).
Našemu sboru se nevyhnuly nejsmutnější okamžiky – v roce 2017 jsme se rozloučili
s dlouholetými členy Janem Sýkorou a Annou Jurečkovou
Novými se stali: Ing. Radka Šupčíková, Mgr. Ivo Šupčík, Kamila Chlupatá, Jiří Jozek a Lukáš
Stanček.

Výbor se scházel pravidelně poslední čtvrtky v měsíci. Kromě toho pak mimořádně pokud bylo
potřeba. Proběhlo celkem 12 řádných a 3 mimořádné výboru.
Řešená témata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnocení společenského plesu konaného dne 21.1.2017 v KD ve Vratimově.
Kontrola placení členských příspěvků.
Činnost na úseku JSDH.
Činnost na úseku MH.
Příprava valné hromady spojená s oslavou svatého Floriána, a smažením „vaječiny“.
Žádost o uvolnění bytové jednotky v požární zbrojnici.
Narozeniny, ocenění, svátky.
Zakoupení party stanu a výčepního zařízení.
Zajišťování přístupu na sál.
Opravy objektu, úklid objektu.
Aktuální problémy.

Za každým bodem je zapotřebí vidět konkrétní lidi, kterým za jejich práci děkujeme.
Dne 7.1.2017 se v sobotní podvečer na sále hasičské zbrojnice konala výroční valná hromada.
Na programu byla činnost mladých hasičů, jednotky, TFA teamu a celého sboru.
Dne 21.1. 2017 se uskutečnil tradiční hasičský ples tentokrát v KD Vratimov. Ples se
uskutečnil i přes obtíže s jeho zajištěním – do poslední chvíle probíhala jednání s p. Černým
(restaurace u Lípy). Dík patří všem, kteří se na zajištění této akce podíleli, zejména pak naší
bývalé organizační referentce Kristýně Zieglerové.
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V průběhu ledna a února jsme se účastnili valných hromad v rámci okrsku č. 3., Myslivců a TJ
Sokol Hrabová
Dne 11.2.2017 se uskutečnila Výroční valná hromada okrsku č. 3.
Po zimě se v jarním období prováděl jarní úklid v hasičské zbrojnici.
Dne 8.4.2017 se v celém Česku uklízelo a my jsme se také této akce zúčastnili a vyčistili
přírodu od lidského znečištění v oblasti na ulici K Pilíkům.
Jako každý rok, tak i v tomto roce (27.4.2017) jsme uctili památku obětí druhé světové války
na místním hřbitově.
Dne 5.5.2016 se uskutečnila valná hromada u příležitosti svatého Floriána spojená se
smažením „vaječiny“.
Ukázku, co udělá hořící olej (např. smažení řízků), když se do něj nalije trocha vody, vytvoření
střední pěny pro děti a disciplíny jako je stříkání na terč z ruční stříkačky, hod mezi kužely,
motání hadic, hasičské puzzle a hod na Soptíka jsme provedli na dni dětí ve Výškovicích dne
27.5.
Nedělní den (28.5.) pár členů našeho sboru strávilo v Hrabové u Šumperka. Brzo ráno vyrazili
naším dopravním automobilem a dva členové autobusem spolu s dalšími občany naší obce.
Po příjezdu si prohlédli místní kostelík, hasičárnu a krásnou krajinu. Poté se vyrazili podívat na
závody Holba cup (název hasičských závodů), kde si půjčili vybavení a také si zaběhli požární
útok.
Dne 16.6.2017 v dopoledních hodinách nás navštívila základní škola logopedická, prohlédli si
techniku a prostory hasičské zbrojnice, poslechli, co všechno děláme a vyzkoušeli si silovou
disciplínu TFA.
I v tomto roce členové sboru darovali krev.
Dne 25.6.2017 se někteří členové sboru zúčastnili cyklovýletu do hornického muzea Landek.

1.7. od 15 hodin probíhalo na TJ Sokol Hrabová odpoledne s Hasiči. Počasí nám ze začátku
nepřálo, ale potom se vyčasilo a rodiče s dětmi to nezaskočilo a dorazili. Byla připravena JTFA
(junior toughest firefighter alive - junior nejtvrdší hasič) trať, kde byly překážky jako roztažení
20m hadice, 20 ran v hamerboxu, přenesení barelu, zapojení hadice na rozdělovač,
přeskočení bariéry, údery kladivem, okno a nakonec tunel. Na konci akce byly vyhlášeny
výsledky a předány odměny. Na programu byla ukázka požárního útoku mužů a žen domácích
týmu a mužů ze Zábřehu. Nechyběla ani hasičská technika jako je cisternové automobilové
stříkačky TATRA 815/7 od THT a WISS, dále dopravní automobil Mercedes-Benz 516 CDi a
plošina Mercedes-Benz Econic – Bronto. Nakonec byla pro děti vytvořena pěna, v které si
mohli zařádit.
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Poté co proběhlo ODPOLEDNE S HASIČI se uskutečnila HASIČSKÁ ZÁBAVA i přes to že v
odpoledních hodinách pršelo tak na zábavě byla velká účast.
1.9. od ranních hodin do odpoledne následujícího dne probíhala na sále naší hasičské
zbrojnice výstava kronik.
Dne 2.9. již od rána jsme pomáhali s přípravami oslav 720 let Hrabové. Pár členů SDH uvařilo
hasičskou střelu (guláš). Jednotka zajistila požární dozor, představila techniku (DA 15 MB,
CAS 30 T815/7) a v pozdních hodinách uhasila hořící domek, jako ukázku.
Slavnostní mše na Masarykově náměstí se uskutečnila dne 9.9. Zde se žehnaly prapory. Ani
náš prapor nechyběl. Děkujeme vlajkonošovi za reprezentaci našeho sboru.
Já František II, z vůle Boží a valné hromady starosta 12-tý hasičstva Hrabovského, svolávám
všechny hasiče a hasičky na v pořadí již 3.sešlost sboru dobrovolného tohoto. Kdo chce s
námi býti, o věcech nevšedních i všedních se pobaviti, měl by se v pátek 10.11. roku tohoto
2017 v 18 hodin do sálu hasičstva Hrabovského dostaviti. Hasičkám nezakazuje se vlastní
pochutinu vyrobiti a tímto náš stolec nazdobiti. Hasiči zas ze svých polností mohou ovoce v
lahvích k ochutnáni přinésti. Za to Vás bude voda pitná, chmelový mok a „cosi na chuť“ čekati.
Chalupu děckám či psovi hlídat dej, neváhej a za námi pospíchej. František II – Starosta 12-tý.
Tak znělo pozvání našeho starosty SDH Hrabová.
Okrsek 12.12.2017 – nás požádal o organizaci „Setkání praporů“ v roce 2018 v Hrabové.
Jelikož akce vyžaduje zabezpečení finančních prostředků ve výši cca 80 – 90 tisíc Kč,
požadavek byl z naší strany odmítnut. Dalším důvodem byla časová náročnost organizace.
Informace o záměru navýšit odvody členských příspěvků na 150 Kč/člen.
16.12. pár členů našeho sboru společně se členy SDH Zábřeh, brzo ráno vyrazili na vánoční
trhy do Bratislavy.
Zakoupil se party stan. V závěru roku došlo k výměně vybavení kuchyňky, opravám osvětlení
chodníku a další práce. Rekonstrukce dveří mezi „Malou“ a „Velkou“ garáží. Oprava zadních
vchodových dveří. Osvětlení nad garážovými vraty. Úklidové práce uvnitř objektu HZ a kůlny.
Pronájem stanu:
Pro nečleny:
Základní sazba 2500,- Kč (na 1 den, stan nájem 2000 Kč, 500 Kč práce)
Každý další započatý den 500,- Kč/den
Pro členy (starší 30 let, min 5 let členství):
Základní sazba 1500,- Kč (na 1 den, stan nájem 1000 Kč, 500 Kč práce)
Každý další započatý den 500,- Kč/den
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Výjezdová jednotka
Na začátku roku 2017 byl do zásahové jednotky zařazen Štěpán Troup a ke konci roku byl do
jednotky zařazen i Jiří Jozek a zároveň byl z jednotky vyřazen Petr Sýkora pro neplnění
základních povinností člena JSDH. V průběhu roku Martin Doležálek absolvoval kurz velitele a
poté byl zařazen na funkci velitel družstva.
4. ledna 2017 v 11:43 nám byl vyhlášen poplach na nalomený strom na Šídlovci. Jednotka
nevyjela, protože v pracovní den v dopoledních hodinách nebyl k dispozici žádný řidič/strojník.
Koncem loňského roku jsme začali připravovat s velitelem HZS Ostrava - Jih stáže našich
členů na stanici Ostrava - Jih. První taková stáž se uskutečnila v sobotu 14.ledna 2017 a další
pak každou první sobotu v měsíci až do 1.dubna. Ve službě na stanici Jih se vystřídalo celkem
12 členů JSDH Hrabová. Seznámili jsme se s celou stanici i jejím chodem a byli jsme
proškoleni z pohybu a chování na stanici.
25. února 2017 proběhl výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu na HS Fifejdy.
Dne 3. března 2017 David Krátký v rámci výcviku zorganizoval mini soutěž třech družstev 1+3
v požárním útoku od CAS 30.
21. března v nočních hodinách byl vyhlášen poplach na údajné plameny u Starého splavu na
řece Ostravici. Při cestě k zásahu byl poplach krajským operačním střediskem odvolán,
protože se jednalo o planý poplach.
Dne 31. března 2017 proběhl podél břehu řeky Ostravice výcvik v dálkové dopravě vody.
21. dubna 2017 jednotka s oběma vozy asistovala při cvičném poplachu na ÚMOb Ostrava Mariánské Hory a Hulváky. Po evakuaci byla pro zájemce připravena praktická ukázka použití
ručních hasicích přístrojů.
21. dubna 2017 byla na křižovatce ulic Krčínova a Jezerní nasimulovaná dopravní nehoda.
Příslušníci JSDH Hrabová si v rámci výcviku vyzkoušeli první pomoc při dopravní nehodě.
Dne 28. dubna 2017 po déletrvajícím dešti jednotka na žádost ÚMOb Ostrava – Hrabová
kontrolovala stavy na tocích v katastru obce. Ten den zasahovala jednotka u třech událostí.
Jednalo se o čištění mříží na potocích Rybí a Zyf.
30. dubna v nočních hodinách jsme vyjeli oběma vozidly k požáru sklepa na ulici Viktora Huga.
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Po příjezdu na místo události bylo úkolem naší jednotky nasadit přetlakovou ventilaci a v
dýchací technice provádět odvětrávání zasaženého prostoru.
6. května jsme společně s JSDH Zábřeh jsme prováděli požární asistenci při druholigovém
fotbalovém utkání.
Dne 10. května v nočních hodinách jsme opět vyjeli k požáru sklepa na ulici Viktora Huga a to
na stejnou adresu jako 30. dubna.
Dne 17. května jsme vyjeli do průmyslové zóny k požáru výrobní haly.
Následující den 18. května jsme vyjížděli do zahrádkářské kolonie pod místní hájenkou k
nahlášenému požáru. Na místě však bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené kontrolované
pálení.
27. května jsme prováděli ukázky techniky a hašení na dni děti ve Výškovicích.
1. června jsme s CAS 30 zpříjemnili dopoledne dětem z mateřské školy Klubíčko a s DA 15
jsme se zúčastnili cvičného poplachu v základní škole Březinova, kde jsme pak prováděli i
ukázky techniky a hašení.
V týdnu od 5. do 11. června jsme 8 krát vyjeli k likvidaci nebezpečného hmyzu.
17. června jsme společně s JSDH Kozmice zorganizovali celodenní výcvik v hašení různých
požárů v Dolní oblasti Vítkovice. Vyzkoušeli si dva scénáře hašení požáru ve sklepě, dva
scénáře útoku do poschodí a 5 venkovních požáru na které byla použita střední a těžká pěna.
Dne 26. června jsme zasahovali u požáru kurníku s králikárnou na ulici Slínové.
1. července jsme naší techniku prezentovali veřejnosti na hřišti TJ Sokol Hrabová.
28. července byla i naše CAS 30 povolána k velkému požáru v elektrárně Dětmarovice na
Karvinsku.
Dne 8. srpna jsme na žádost obecního úřadu odstranili ulomený vršek břízy, který zůstal viset
ve větvích na ulici Reymontové a vedle garáži u kotelny na Šídlovci jsme zlikvidovali únik
ropných látek.
V měsíci srpnu jsme sloužili dva týdny pohotovost na likvidaci nebezpečného hmyzu a vyjeli
jsme celkem k 37 událostem.
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Dne 2. září jsme asistovali u oslav 720 let Hrabové. Také jsme při této příležitosti představili
naší techniku a provedli ukázky hašení.
4. září jsme vyjížděli k nahlášenému požáru do průmyslové zóny. Jednalo se naštěstí jen o
planý poplach elektrické požární signalizace.
A stejnou akci (výjezd) jsme si zopakovali také 19. září.
Dne 15.9. si jednotka vyzkoušela, jak postupují jednotky předurčené na nebezpečné látky u
zásahu. Vymezili nebezpečnou zónu, vytvořili nástupní a dekontaminační prostor. Připravili
trojitou požární ochranu. Někteří si vyzkoušeli práci v přetlakovém protichemickém obleku
(OPCH - 90 PO). Jejich úkolem bylo zajistit nebezpečnou látku proti úniku a zjistit pomoci
Kemler kódu o jakou látku se jedná. Poté si vyzkoušeli manuální práci, a to složení
nastavovacího žebříku v OPCH - 90 PO. V případě potřeby byla připravena jistící skupina. Po
ukončení činnosti v nebezpečné zóně se přesunuli k dekontaminačnímu prostoru, kde
proběhla dekontaminace.
Od 22. do 23. září jsme prováděli požární dozor v Trojhalí na Karolíně u akce s názvem
Tuning Show.
30. září jsme odstranili nebezpečnou větev visící na lípě nad ulici Paskovskou poblíž hasičské
zbrojnice.
Ve dnech 29.9.-1.10.2017 se velitel JSDH Hrabová zúčastnil kurzu „Technik ochrany
obyvatelstva“, který se konal v ÚHŠ Jánské Koupele.
5. října po prudkém větru byla jednotka povolána k odstranění větví z komunikace D56.
Za zorganizování cvičného poplachu na ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky v dubnu 2017 nám
starostka MOb přislíbila možnost využití vybydleného bytového domu k výcviku. 15. října si
zájemci z řad JSDH mohli vyzkoušet násilný vstup do objektů, vyhledání požáru v zadýmeném
neznámém prostoru a jeho likvidaci.
29. října po orkánu Herwart jsme likvidovali při třech výjezdech čtyři nakloněné, popřípadě
spadlé stromy. A následující den jsme provizorně opravovali plechovou střechu na rodinném
domě.
2. listopadu jsme likvidovali spadlý strom v blízkosti místního kostela.
Dne 4. listopadu se naši mladší členové účastnili tak zvané Ostravské Rallye, kde byli nejlépe
hodnoceni. Ve složení: strojník - Tomáš Brát, velitel – Ondřej Brát, hasiči – Jiří Jozek, Václav
Namyslo a Michel Lednický, dokumentarista – Lukáš Doležálek
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Dne 5. listopadu jednotka na žádost ÚMOb Hrabová asistovala u pálení klestí.
8. listopadu byli proškolení obsluhovatelé motorových pil.
16. listopadu jsme vyjeli na Šídlovec na požár haldy. Naštěstí se jednal o planý poplach.
17. listopadu jsme na žádost kulturní komise při ÚMOb Hrabová asistovali u vypouštění
lampiónu štěstí a 5. prosince u akce nazvané „Cinkání u stromečku“
8. prosince připravil Martin Doležálek pro jednotku exkurzi na Integrovaném bezpečnostním
centru.
9. prosince se Jiří Jozek zúčastnil školení nových nositelů dýchací techniky.
11. prosince jsme vyjeli na Šídlovec k odstranění spadlého stromu na řadových garážích.
16. prosince jsme vyjeli do Hrabůvky na ulici Místeckou k požáru haldy. Muž, který si dělal
oheň byl předán policii ČR a my jsme ohniště uhasili.
22. prosince proběhlo každoroční přezkoušení členů JSDH.
29. prosince zorganizoval David Krátký setkání všech jednotek z našeho okrsku na akci
zvanou LAS VEGAS (osvětlení okolí).
V roce 2017 jsme zasahovali u 74 události. Z toho 45 zásahů na likvidaci nebezpečného
hmyzu, 12 ostatních technických pomocí, 4 asistenci u sportovních a kulturních událostí, 7
plané poplachy a 6 požáry. Provedli jsme 5 námětových cvičení a 7 krát jsme prezentovali naší
techniku veřejnosti.
V roce 2017 bylo vozidly ujeto 1249 km při zásazích, 598 km při výcviku, 234 km při fyzické
přípravě včetně soutěží a 1140 km hospodářských a ostatních jízd, což je celkem 3221
najetých kilometrů.
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.
Požární prevence je souhrn technicko-organizačních opatření, díky kterým můžeme zabránit
vzniku požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky. V ČR je problematika požární prevence
upravena zákonem 133/1985 o požární ochraně, který stanovuje každému člověku povinnost
počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. V případě, že již požár vznikne je
stanovena povinnost poskytnout součinnost při jeho zdolávání.
V roce 2017 byla prevence PO hlavně zaměřena na mládež. Výjimkou byla akce 21. dubna,
kdy jednotka asistovala při cvičném poplachu na Úřadě v Ostravě - Mariánských Horách a
Hulvákách. Po evakuaci bylo provedeno školení zaměstnanců v problematice požární ochrany
a v použití ručních hasicích přístrojů.
27. května jsme prováděli ukázky techniky a hašení na dni děti ve Výškovicích.
1. června jsme s CAS 30 zpříjemnili dopoledne dětem z mateřské školy Klubíčko a s DA 15
jsme se zúčastnili cvičného poplachu v základní škole Březinova, kde jsme pak prováděli i
ukázky techniky a hašení.
16. června jsme opět vyhlásili cvičný poplach tentokrát v místní logopedické škole. Zároveň
jsme děti pozvali k návštěvě naší hasičské zbrojnice kde si děti mohly prohlédnout hasičskou
techniku, a povyprávět si o první pomoci a požární ochraně.
1. července proběhla akce ODPOLEDNE S HAŠIČI na hřišti TJ Sokol Hrabová, kde byla
představena technika, vytvořena dráha malého železného hasiče, a nakonec byla pro děti
vytvořena pěna, ve které si mohly zařádit.
2. září jsme asistovali u oslav 720 let Hrabové. Také tady jsme při této příležitosti představili
naší techniku a provedli ukázky hašení.
Na závěr roku jsme provedli kontrolu hydrantů v naší obci - Hrabové. Byla zjištěna spousta
nedostatků. Například protékání hydrantu, nemožnost uzavření hydrantu. Z důvodu nového
zateplení budovy chyběly označovací tabulky místa, jinde tabulky ležely na zemi apod.
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Činnost dorostenců
21.5.2017 se konalo okresní kolo Dorostu. Z našeho SDH běželi jednotlivci Václav Namyslo,
Michael Lednický a Jiří Neuwirth. Umístění: Jirka - 2.místo (starší dorost); Michal - 4.místo,
Vašek - 2.místo (střední dorost).
Dne 14.10.2017 v odpoledních hodinách si odběhli ZPV dorostenci umístili se na 4.místě.
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Činnost mladých hasičů
Mladí hasiči se v roce 2017 pravidelně scházeli a připravovali na soutěže ať už zařazené do
Ostravské ligy mládeže anebo do Hry Plamen.
Schůzky probíhaly 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. V roce 2017 bylo 21 MH.
Z průběhu činnosti MH:
14.1.2017 proběhla soutěž v O - Michálkovicích v uzlové štafetě a motání hadic. Umístění
starší štafeta- 9.místo, uzly- 7.místo, celkově 8.místo, mladší se této soutěže nezúčastnili.
2.4.2017 se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Bojovalo se ve střelbě, uzlech a
hadicové štafetě. Opět jeli jen starší. Umístění starší I. hadicová štafeta 3.místo, uzlová štafeta
8.místo a střelba 2.místo, umístění celkově 3.místo. starší II. hadicová štafeta 21.místo, uzlová
štafeta 16.místo, střelba 20.místo, celkově 20.místo.
V sobotu 8.4.2017 se MH také zúčastnili akce – Ukliďme Česko.
Ve dnech 28.4.2017 – 1.5.2017 bylo pro MH opět uskutečněno hasičské soustředění, a to na
domácí půdě v Hrabové na hřišti základní školy a v prostorách tělocvičen. MH nacvičovali
všechny disciplíny na Plamen, ale hlavně PÚ. MH získali také odbornosti, a to Preventista
Junior – František Zaťko, Jiří Červenka; Preventista - Nikola Janáčková; Kronikář – Lukáš
Doležálek; Strojník – Václav Namyslo. Prozkoušení provedli za OORM Hana Doležálková, za
vedoucí Jaroslav Mintěl a Kristýna Zieglerová. Soustředění bylo hrazeno z dotace ÚMOb
Hrabová.
Dne 6.5.2017 se konaly závody v O - Martinově v disciplínách CTIF, které organizoval
Muglinov. Starší na 5.místě.
7.5.2017 se obě družstva MH zúčastnili soutěže v O - Svinově, bojovali v PÚ a štafetě 4x60m.
Umístění ML- 1.místo, ST- 2.místo.
14.5.2017 se konalo závěrečné kolo Hry Plamen v O –Martinově pro starší družstva. Na
programu byla štafeta 4x60m, štafeta CTIF, PÚ CTIF, PÚ. Družstvo starších se celkově
umístilo v celoročním hodnocení na 4.místě. Mladší se Okresního kola nezúčastnili, pro malý
počet dětí.
20.5.2017 se konala soutěž v Krásném poli. Závodili ve štafetě požárních dvojic a požární
útok. Umístili se na 5.místě.
27.5.2017 se MH spolu s členy jednotky zúčastnili dětského dne ve Výškovicích, kde pro děti
přichystali soutěže.
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10.6.2017 MH soutěžili na domácí půdě v Hrabové, na programu byla opět štafeta PD a PÚ.
Umístění: Mladší - štafeta 1.místo, PÚ 11.místo, celkově 5.místo. Starší - štafeta 1.místo, PÚ

8.místo, celkově 4.místo.
Dne 11.6.2017 proběhla soutěž v Třebovicích. Mladší - štafeta 5.místo, PÚ 4.místo, celkově
4.místo. Starší - štafeta 11.místo, PÚ 5.místo, celkově 7.místo.
13.6.2017 vyhodnocení PO očima dětí. Umístění MH můžete shlédnout v kronice MH, kde jsou
výsledky jednotlivých kol.
17.6.2017 se uskutečnila soutěž v Plesné. Umístění ST - štafeta 3.místo, PÚ 1.místo, celkově
1.místo.
Dne 18.6.2017 se konala poslední soutěž zařazena do OLM v Pustkovci a také vyhlášení OLM.
Umístění: starší - štafeta 3.místo, PÚ 3.místo, celkově 3.místo.
Družstvo starších jezdilo ve složení: Lucie Kučerová, Ludmila Kročková, Lukáš Doležálek, Václav
Namyslo, Martin Drastich, Martin Švigar, Daniel Slíva, David Hoang a Radek Knebl.
Mladší: Alžběta Kročková, Matyáš Dohnal, David Šupčík, Jan Neuwirth, František Zaťko, Jirka
Červenka a Adam Saglena.
V tomto roce se soutěží zařazených do Ostravské Ligy zúčastňovalo převážně družstvo starších,
mladší pro malý počet dětí, jen některých soutěží.
Umístění v 9.ročníků OL mladší 12.místo. A starší o jediný bodík 4.místo.
Dne 1.7. 2017 se konalo odpoledne s Hasiči a MH se také zúčastnili, kde pomáhali se soutěžemi
pro děti.
23.9.2017 soutěž o pohár vedoucí OORM v disciplíně 60m s překážkami byla pro nepřízeň
počasí zrušena, což naše děti moc mrzelo.
Dne 7.10.2017 byl zahájen nový ročník OLM a to branným závodem ve Vratimově. Zúčastnilo
se jen družstvo starších. Skončili na 10.místě.
14.10.2017 se dopoledne konalo podzimní kolo Hry Plamen v Plesné. Běžel se branný závod
a štafeta PD. Za naše SDH běžely dvě hlídky starších. Umístění ST I. - štafeta 4.místo, ZPV
3.místo, celkově 3.místo. ST II. – štafeta 11.místo, ZPV 18.místo.
20.10.2017 měli MH opět brigádu v prostorách hasičárny a kolem ní a tím si splnili jeden z
okruhů.
Dne 3.11.2017 si MH prohlédli HS O - Jih a také ustájené koně pro MP.
Dne 1.12.2017 si MH udělali dárky pro maminky. Svíčníky a přáníčka.
15.12.2017 se konala poslední schůzka, která se nesla ve Vánočním duchu. MH si připravili
pro sebe navzájem dárečky, ale dostali také dárky od sboru.
V srpnu Michael Lednický absolvoval letní školu instruktorů v Jánských koupelích.

13

Lucie Kučerová se s družstvem MH z Michálkovic stala mistryni ČR , děkujeme za krásnou
reprezentaci.

MH obdrželi v roce 2017 dotace od ÚMOb Hrabová – 30.000 Kč, OSH Ostrava – 5.000 Kč
Dotace z obce byly opět použity na odměny pro soutěže, soustředění, k zakoupení terčů na
střelbu, pásma, sacího koše, proudnice, tartanu, přileb, startovních bloků a savice.
Z dotací OSH se nechala opravit bariéra a byl zakoupen tartan na dorosteneckou kladinu.
Vedoucí MH v roce 2017 najezdili na soutěže osobními automobily cca 560km.
Velký dík patří Ivaně Mintělové, Petrovi Doležálkovi, Martinovi Doležálkovi, Tomášovi Brátovi,
Ondřejovi Brátovi a Jiřímu Kročkovi, kteří vždy rádi pomůžou s přípravami akcí pro děti.
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Činnost žen
V zimním období probíhá sportovní příprava v tělocvičně ZŠ Paskovská. Dne 17.2.2017 byl
trénink zaměřen na Volejbal.
Závody jen pro zábavu proběhly na odpoledni s hasiči dne 1.7.2017. Kdy na programu byla
ukázka požárního útoku mužů a žen domácích týmu a mužů ze Zábřehu.
V sobotu 16.9.2017 se opět naše ženy zúčastnily soutěže - Tříčlenných hlídek ve
Václavovicích. Umístily se na 1.místě, ve složení Hana Doležálková, Marie Kročková a Jana
Chlupatá.

15

Činnost mužů
V zimním období probíhá sportovní příprava v tělocvičně ZŠ Paskovská. Dne 17.2.2017 byl
trénink zaměřen na Volejbal.
Závody jen pro zábavu proběhly na odpoledni s hasiči dne 1.7.2017. Kdy na programu byla
ukázka požárního útoku mužů a žen domácích týmu a mužů ze Zábřehu.

V odpoledních hodinách dne 7.10.2017 muži vyrazili do Heřmanic na netradiční závody ´´DO
VRCHU´´. Na těchto závodech byli letos poprvé a obsadili 5. místo.
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TFA team
Složení teamu: David Krátký (coach), Jiří Kroček, Ondřej Brát, Martin Doležálek, Jaroslav
Mintěl a Pavel Doležálek.
Jako v předchozích letech i letos TFA team trénoval na ZŠ Paskovská běhání do schodů.
V minulém roce bylo očima TFA teamu poprvé spatřeno TFA Hať a dne 9.9.2017 se to
opakovalo. Bez tréninku si šáhli na dno a doběhli do cíle. Pavel Doležálek se umístil s časem
6:07,040 na 28.místě a Martin Doležálek s časem 4:40,273 na 15.místě.
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Seznam členů v roce 2017
Jméno
Milan
Anna
Břetislav
Ivo
Jan
Ondřej
Tomáš
Miluše
Jiří
Matyáš
Lukáš
Martin
Pavel
Petr
Hana
Ladislava
Martin
Jiří
David
Jana
Kamila
Věra
Bedřich
Jan
Josef
Nikola
Jiří
Karel
Jiří
Václav
Břetislav
Radek
Dušan
František
Renáta
David
Jiří st.
Jiří ml.
Josef
Alžběta
Bohuslava
Ludmila
Marie

Datum vstupu
01.01.1972
01.01.1972
01.01.1972
01.01.1983
01.01.1978
22.02.2012
01.10.2010
01.01.1973
01.11.2016
19.02.2015
01.01.2009
01.01.2003
22.10.1992
01.01.1989
01.01.1990
06.05.2011
01.01.2013
01.01.1985
05.05.2017
01.01.2004
02.05.2017
01.01.1971
01.01.1962
01.01.1983
01.01.1964
01.11.2016
01.01.1972
01.01.1966
27.07.2017
01.01.1975
01.01.1952
19.02.2015
07.07.2015
01.01.1977
11.01.2014
31.03.2011
01.01.1986
01.01.2003
01.01.1963
22.02.2012
01.01.1983
06.09.2010
01.01.2005
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Příjmení
Balušek
Balušková
Banáš
Baron
Bayer
Brát
Brát
Cíbová
Červenka
Dohnal
Doležálek
Doležálek
Doležálek
Doležálek
Doležálková
Doležálková
Drastich
Folta
Hoang
Chlupatá
Chlupatá
Chlupatá
Chlupatý
Chlupatý
Chlupatý
Janáčková
Janša
Janša
Jozek
Jurečka
Karlínský
Knebl
Konečný
Koutný
Krátká
Krátký
Kroček
Kroček
Kroček
Kročková
Kročková
Kročková
Kročková

Kročková
Kučerová
Lednický
Lehečka
Lehečka
Lička
Mikeska
Minář
Mintěl
Mintěl
Mintělová
Namyslo
Namyslo
Namyslová
Neuwirth
Neuwirth
Odstrčiliková
Olšák
Pospěch
Pospěchová
Saglena
Sedliak
Skýpala
Slíva
Slívová
Sobota
Sobota
Stanček
Strašík
Sýkora
Šír
Šír
Šírová
Šupčík
Šupčík
Šupčíková
Šupčíková
Šustrová
Švigár
Trtílková
Trtílková
Třos
Vitoslavský
Vojkůvka
Volná
Zieglerová
Zieglerová

Věra
Lucie
Michael
Martin
Ondřej
Ludvík
Přemysl
Milan
Jaroslav
Stanislav
Ivana
Jakub
Václav
Věra
Jan
Jiří
Zdeňka
Vít
Milan
Věra
Vojtěch
Rostislav
Jaroslav
Daniel
Dagmar
Jan
Václav
Lukáš
Rostislav
Petr
Martin
Miroslav
Renata
David
Ivo
Kateřina
Radka
Anna
Martin
Helena
Petra
Vojtěch
Pavel
Jiří
Marie
Kateřina
Kristýna

01.01.1990
24.03.2010
31.03.2011
01.01.1985
01.01.2007
01.01.1947
01.01.1987
01.01.1976
01.01.1984
01.01.1998
01.01.1983
01.09.2017
30.01.2014
02.12.2017
01.11.2016
01.11.2016
25.01.2016
01.01.1988
01.01.1974
01.01.1989
26.04.2017
01.01.1977
01.01.1962
12.03.2010
01.01.2008
01.01.2005
01.01.1971
19.09.2017
23.02.2012
01.01.1982
01.01.1998
17.02.2017
17.02.2017
20.01.2014
02.05.2017
01.01.2008
02.05.2017
01.01.1987
11.01.2014
01.01.2003
01.05.2002
28.02.2017
30.10.2015
01.01.1977
01.01.1971
01.01.1987
01.01.2003

19

