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Úvod 

Toto je první díl kroniky v elektronické podobě. Začala se psát v roce 2015 při 

nástupu nového kronikáře. 

Martin Doležálek byl jmenován kronikářem dne 10.1.2015. Martin se narodil 

v Ostravě dne 8.2.1996, vystudoval Bezpečnostně právní akademii v Ostravě a 

pokračuje ve studuju na Vyšší odborné škole Požární ochrany ve Frýdku Místku. 

Martin je členem od roku 2003, kdy začal s požárním sportem a pokračuje do dnes. 

Nový kronikář byl zvolen kvůli nedostatku času bývalého kronikáře. 

Stav členské základny k 31.12.2014 
87 členů celkem 
40 mužů 
24 žen 
7 dorostenců 
16 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: Martin Doležálek 
Člen výboru: Petr Sýkora 
Revizoři sboru: Jaroslav Mintěl, Jiří Kroček ml., Rostislav Sedliak 
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Kulturní a jiné činnosti 

Dne 10.1.2015 od 16:00 se uskutečnila výroční valná hromada v hasičské zbrojnici. 
Prezentace členů sboru a hostů byla od 15:30. Volba delegátů na VVH okrsku č. 3. 
Proběhly změny ve složení výboru a to na pozicích starosty, preventisty, kronikáře, 
člena výboru a revizora. 

Složení výboru na období 2015 – 2019 
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: Martin Doležálek 
Člen výboru: Petr Sýkora 
Revizoři sboru: Jaroslav Mintěl, Jiří Kroček ml., Rostislav Sedliak 

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

pokud bylo potřeba. Prezence v těchto případech nebyla vždy evidována. Výbor v 

srpnu byl zrušen z důvodu nepřítomnosti členů a dále proto, že nebylo zapotřebí řešit 

nic aktuálního. 

 

Výborové schůze se zabývaly přípravou všech níže uvedených akcí, navíc pak 

tématy jako: 

- vyhodnocení společenského plesu 
- kontrola placení členských příspěvků, stav členské základny 
- činnost na úseku JSDH, mládeže  
- akcie SDH 
- fotografie (50,60,70,80… léta), popis 
- kontrola stavu ocenění aktivních členů sboru, věrnostní stužky 
- parkování 
-     smlouva mezi SDH Hrabová a Mob Hrabová 
-     kroniky (Vítek Olšák), historie, soupis písemností, fotky 
-     narozeniny, ocenění, svátky 
-     ples 2016 
-     příprava VVH 2016 
-     zajišťování přístupu na sál, pravidla 
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V uplynulém období ze sboru „odstoupili“  Koziorek Ondřej (úmrtí). 

Novými (respektivě „staronovými“) členy se stali: Konečný Dušan a Vitoslavský 

Pavel. 

Dne 31.1.2015 od 20:00 se uskutečnil Tradiční hasičský ples v Restauraci U Lípy. 
Ples byl beznadějně vyprodán a finanční přínos této akce byl jedním z nejlepších za 
poslední léta. Zúčastnilo se 170 osob, ples zahájili 2 členové z výjezdové jednotky 
hasičskou sirénou, poté nám zatančila 2x Daniela Roncová (stepařka), kolem 23 
hodiny mladé hasičky a jeden hasič, kteří si opět připravili perfektní taneček. 
 
12.2. mimořádná schůzka části výboru (Milan Slíva, František Koutný, Milan Minář, 
Martin Doležálek, Milan Pospěch, Jiří Kroček ml., Václav Jurečka, David Krátký, Jiří 
Folta). Témata: www stránky, bankovní účet, SKYPE, elektronická komunikace. 
 
Další mimořádná schůzka části výboru proběhla 19.2.2016 (Hanka Doležálková,  
Franta Koutný, Martin Doležálek) Témata: www stránky, umístění informací ohledně 
bankovního spojení. Testování úrovní přístupu na www stránky, práva uživatelů. 

 
14.2.2015 se uskutečnila konference okrsku č. 3 spojená s volbou starosty okrsku. 
Do této funkce byl znovuzvolen Petr Sýkora z SDH Hrabová. (Jurečka, Koutný, 
Minář, Sýkora) 

 
V průběhu února a března roku 2015 bylo provedeno předání funkce starosty SDH 
Hrabová mezi Petrem Sýkorou a nově zvoleným Ing. Františkem Koutným. Z tohoto 
důvodu byla dne 21.2.2015 provedena inventarizace majetku. 
 
5.3.2015 se uskutečnila schůzka našich členů týkající se historie sboru, kontroly 
stavu kronik a dalších historických předmětů. Tyto schůzky se pak ještě několikrát 
opakovaly. (Milan Pospěch, Kristýna Zieglerová, František Koutný) 

 

21.3.2015 se naši zástupci Ing. František Koutný, Petr Sýkora, Ing. Milan Minář a 
Milan Pospěch zúčastnili shromáždění zastupitelů sborů v Polance nad Odrou. 

 
Dne 30.4. se uskutečnila pietní vzpomínky na místním hřbitově a to u příležitosti 70. 
letého výročí konce II. Sv. války a to i naší účastí. 

 
25.4.2015 se náš zástupce Milan Pospěch zúčastnil oslav 90. let SDH Horní Datyně 
 
Dne 26.4. jsme byli na akci JedeTo (akce s dopravní tématikou) a představili tam 
naše dvě vozidla TATRA 815-7 a AVIA. 

Dne 30.4.2015 v 15:00 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. 

V neděli 3.5.2015 se konala mše svatá za živé a zemřelé členy Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava – Hrabová padlé v roce 1945 Ladislava Čermáka, Jaroslava 
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Vavrušku a Miroslava Gajdoška. Po skončení mše svaté jsme se přesunuli na místní 
hřbitov, kde jsme položili k pomníku padlých kytici na jejich vzpomínku. 

Dne 12.5.2015 ve FNO na oddělení krevního centra se konala akce s názvem „hasiči 
darují krev“, této akce se zúčastnili členové našeho sboru. Svoji nenahraditelnou 
tekutinu přišlo darovat uctihodných 55 hasičů, z toho 10 prvodárců. Fakultní 
nemocnice děkuje všem zúčastněným, kterým není lhostejná pomoc lidem i v tomhle 
směru.  Jako poděkování se akce zúčastnily vizážistky fa. MARY KAY, a naše krásné 
hasičky se po celou dobu měli možnost nechat odborně nalíčit ale i poradit „jak na 
to“. Krev darovali David Krátký, Renata Krátká a Petr Doležálek. 

Dne 16.5.2015 u příležitosti oslav 125 let SDH Zábřeh proběhlo 10. setkání 
hasičských praporů  v Ostravě – Zábřehu. Při této příležitosti byly posvěceny nové 
zasahové automobily TATRA 815-7. Za náš sbor se zúčastnili  Kristýna Zieglerová, 
Martin Doležálek, Ivo Baron a Honza Chlupatý. 

 
23.5.2015 se uskutečnila valná hromada spojená s oslavou patrona hasičů sv. 
Floriana a smažením vaječiny. V rámci schůze byli členové seznámení s návrhem 
průběhu oslav 120 let v roce 2016, finanční kalkulací a možnostmi jejího zajištění. 
Valná hromada tento návrh schválila. Účast byla 29 dospělých a 6 mladých hasičů. 
 
Počátkem června byl zaslán finanční dar 1000,- Kč  SDH Kopytov 

Dne 27.6. proběhlo od 15 hodin ODPOLEDNE S HASIČI na hřišti TJ SOKOL 
Hrabová. Odpoledne bylo zahájeno ukázkou mladých hasičů v disciplínách útok CTIF 
a netradiční štafeta 4×60. Poté byly pro děti připraveny disciplíny: Skoky v hasičské 
obuvi, střelba, hod na soptíka, kuželky a hod granátem. K vidění byla hasičská 
technika od hasičů Vratimov, Zábřeh, Václavovice a Šenov. Poté co proběhlo 
ODPOLEDNE S HASIČI se uskutečnila HASIČSKÁ ZÁBAVA i přes nepříznivé 
počasí byla pěkná účast. Dorazili i hasiči ze Zábřehu a Václavovic. 

Na den 5.7. (před 119. lety byl založen sbor) byl naplánován výlet na kolech na 
OLEŠNOU. I přes horké počasí byla účast vysoká (cca 20 nejen naších členu). Sraz 
byl u hasičské zbrojnice v Hrabové v 10 hodin a po 12 hodině byli na cílovém místě 
(Olešná). 

V měsíci srpnu pak proběhla oprava střechy (zatékáni do kuchyňky) a to svépomocí 
(Jirka Kroček, Petr Sýkora. Financováno z rozpočtu MOb Hrabová pro drobné 
opravy). 
 
19.9. 2015 se naši zástupci zúčastnili slavnostní valné hromady u příležitosti oslav 
125 let založení SDH Zábřeh. Součástí oslav bylo i setkání současných a bývalých 
členů  u generačního souboje v požárním útoku na blízkém hasičském hřišti. (Koutný 
František, Doležálkovi: Petr + Hana + Martin + Lukáš, Kročková Marie, Slovíková 
Jana a Soňa, Krátcí: David + Renata, Karolína Kuchařová, Jirka Kroček, Jana 
Chlupatá, Katka Šupčíková, Mintělovi Jára + Standa, Ondra Brát) 
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Dne 26.-27.9.2015 oslavovali hasiči Kozmice 110. výročí založení sboru. Na tuto akci 
vyjeli 3. členové naší jednotky spolu s TATRA 815-7 , kterou zde představili 
veřejnosti. (David Krátký, Petr Doležálek, Stanislav Mintěl). 

V měsících září – listopadu proběhla příprava vzoru (motivu) dárkových skleniček pro 
oslavy 120 let založení sboru. Vlastní vzor navrhla Marie Kročková, přičemž na 
korekci se podílela Věra Kročková, Věra Chlupatá a další. K výběru se vyjádřili i další 
naši členové – Břetislav Banáš, Doležálkovi, Mintělovi. 
 
Koncem září byly předány veškeré potřebné dokumenty pro zápis našeho sboru do 
spolkového rejstříku na OSH Ostrava (pro hromadný zápis). 

 
Září, říjen a půlka listopadu pak byly ve znamení příprav kalendáře s hasičskou 
tématikou. 
Financování bylo poskytnuto MOb Hrabová. Motivem se stalo téma „120 let od 
založení SDH   Hrabová“. Probíhala pravidelná setkání skupin členů, jejímž cílem 
bylo připravit veškeré podklady pro přípravu kalendáře 

1. Skupina ve složení Karlinský Břetislav, Lička Ludvík, Pospěch Milan, 
Balušková Anna připravila soubor historických fotografií a komentářů. 

2. Skupina ve složení Mintěl Jaroslav, Mintělova Ivana, Doležálkovi: 
Hanka, Petr a Martin, Minář Milan, David Krátký pak připravila soubor 
„současných“ fotografií a komentářů 

3. Skupina se pak podílela na závěrečných korekcích a úpravách pro 
finální tisk. 
A to: Kročková Věra, Chlupatá Věra + Bedřich, Mintěl Jaroslav + Ivana, 
Minář Milan, Jarmila Kurková. 

 
Od 7 hodin dne 10.10.2015 probíhala příprava na posezení u vepřového. Od 16 
hodin byli členové a příznivci pozváni Františkem Koutným – „z vůle Boží a valné 
hromady starostou XII“, na tzv. „Sešlost sboru u příležitosti 119 let trvání SDH 
Hrabová“. Účast nebyla evidována – cca 30 členů, přišli i členové SDH Zábřeh a 
skončilo až odchodem posledních členů po 2 hodině ranní. 

 
17.10.2015 během výborové schůze proběhla redistribuce kalendářů členům, kteří 
nemají trvalé bydliště v Ostravě - Hrabové, zástupcům okrsku č. 3, sponzorům atd. 
Zbytek byl určen jako rezerva pro případné další zájemce. 

O úklid v hasičské zbrojnici, kolem ní a v celém areálu se postarali mladí hasiči dne 
23.10. v rámci  jejich plnění úkolu. 

Ostravští profesionální hasiči oslavili 70. let dne 7.11. v Trojhalí v centru Ostravy. Od 
základny vítkovických podnikových hasičů ulicí 1. Máje, 28. Října a Těžařskou až na 
Novou Karolinu do Trojhalí jela kolona čtyř desítek krásných hasičských cisteren, 
speciální techniky i několika kusů historické techniky. V koloně jela i naše Tatra 
T815-7. 
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V závěru roku pak došlo k výměně nábytku na sále požární zbrojnice 2015. Dotaci na 
toto vybavení poskytl MOb Hrabová, vlastní zpracování nábytku pak dodavatelská 
firma. 
Vlastní „ustavení nábytku“ spojeného s přesunem a likvidací starého nábytku, 
úklidem atd. pak provedli naši členové. (Doležálek Petr, Pavel, Lukáš, Martin a Hana, 
Mintěl Jaroslav, Ivana, Brát Tomáš, Krátký David, Kroček Jiří, Jan Chlupatý, Milan 
Minář, Kristýna a Kateřina Zieglerovy) 

 
30.12.2015 se konala mimořádná výborové schůze zaměřená na VVH a ples.  
 
 

 

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, Přemysl Mikeska, Tomáš Brát, Martin Doležálek, Jiří 
Kroček, Marie Namyslová, Rostislav Strašík, Kristýna Zieglerová a Ondřej Brát. 

Činnost jednotky byla v roce 2015 velmi bohatá. Kromě pravidelných pátečních 

školení proběhly následující akce: 

13. února proběhl výcvik nositelů dýchací techniky na polygonu na HS Fifejdy. 

28. února se téměř celá zásahová jednotka podílela na praktickém výcviku 

obsluhovatelů motorových pil. V rámci výcviku byl pokácen vzrostlý strom na křížení 

ulice Mostní s cyklostezkou. 

14. března proběhlo instrukčně metodické zaměstnání na téma „Záchrana 

pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu“, kterého se zúčastnili: velitelé Milan 

Minář a Jaroslav Mintěl a jako strojník Ivo Baron. 

17. března jsme ve spolupráci s jednotkou z Hrabůvky instalovali opravené čapí 

hnízdo na ulici Paskovské (bývalý Nováčkův statek). 

28. března proběhlo další instrukčně metodické zaměstnání tentokrát na téma 

„Likvidace požáru v uzavřených prostorách“. Za naší jednotku se zúčastnili David 

Krátký jako velitel a Ivo Baron jako strojník. 

26. dubna jsme představili obě vozidla dětem na dopravním hřišti u Základní školy 

Alberta Kučery v rámci akce „Jede To“  

8. května si ve výcvikovém prostoru v Dolní oblasti Vítkovice členové jednotky 

vyzkoušeli hašení požárů sklepních prostor, vyhledávání a evakuace zraněného a 

zásah do patra pomocí nastavovacích žebříků. 
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26. září jsme prezentovali naši Tatru při příležitostí 110. výročí založení sboru  

v Kozmicích. 

10. října proběhl další výcvik jednotky ve výcvikovém prostoru v Dolní oblasti 

Vítkovice na téma vyhledávání osob, předlékářská první pomoc a hašení požárů na 

volném prostranství. Po takto náročném výcviku pro nás ostatní členové pod 

vedením našeho starosty připravili posezení u opékaného selete. 

28. října se pak Kristýna Zieglerová, Jiří Kroček, Ondra Brát, Martin Doležálek a 

Pavel Doležálek zúčastnili již druhého ročníku populární odborné přípravy jednotek 

SDH Ostravska  pod názvem Ostravská rallye a umístili se na 4.místě. Úkolem 

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

7. listopadu se naše Tatra zařadila do průvodu čtyř desítek hasičských automobilů, 

který projížděl Ostravou z Vítkovic na Novou Karolínu u příležitosti oslav 70 let 

založení prvního profesionálního hasičského sboru v Ostravě. 

Koncem roku se podařilo za přispění našeho zřizovatele – Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Hrabová pořídit do obou vozů výjezdové tablety. Toto zařízení slouží pro 

obousměrnou komunikací mezi Integrovaným bezpečnostním centrem a posádkou 

vozu. Podstatně zkracuje dojezdové časy a může i předávat informace o poloze vozu 

veliteli zásahu. V měsících listopad a prosinec jsme s pracovníky IBC dolaďovali 

funkčnost tohoto zařízení a při posledním loňském požáru se již jevilo, že zařízení 

bude velkým pomocníkem při budoucích řešeních mimořádných události. 

V loňském roce nás IBC povolalo k 76 událostem z toho 57 zásahů na likvidaci 

nebezpečného hmyzu, 6 ostatních technických pomocí,  1 asistence u kulturní 

události, jeden planý poplach a 11 požárů. 

Zvláště výjezdů k požárům jsme měli v roce 2015 nebývalé mnoho. Bylo to víc jak 

dvojnásobek průměru předcházejících let. 

Zde jsou některé z nich: 

28. března se vzňaly saze v komíně na ulici Paskovské. 

31. března shořela zahradní chatka na ulici Jezdiště. 

24. dubna vyjela CAS 30 k požáru osobního automobilu na ulici Mostní. 

4. června byl požár vrtné soupravy na haldě na Šídlovci. 

9. června požár sklepních prostorů na ulici Slezské v Ostravě - Hrabůvce 

20. srpna požár na ulici Frýdecké. V areálů Vítkovických staveb hořel porost kolem 

plotu areálu. 

24. srpna jsme v nočních hodinách vyjížděli na Šídlovec na ulici Šrobárovou 

k nahlášenému kouři. Naštěstí se jednalo jen o spálenou večeři. 
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19. října na ulici Frýdecké u Staviv hořela lavička na autobusové zastávce. Naše 

jednotka požár uhasila vysokotlakým proudem ještě před příjezdem profesionálních 

hasičů z Hrabůvky. 

Největší požár v Hrabové za posledních několik let propukl 15. prosince 2015  těsně 

po poledni, kdy se vzňal rodinný dům na Paskovské ulici naproti Bety. Naštěstí se 

tato smutná událost obešla bez újmy na zdraví jak uživatelů dotčené nemovitostí, tak 

zasahujících hasičů. 

Poslední loňský požár, ke kterému jsme byli povolání byl v průmyslové zóně v ulici 

Na Rovince. Zde se jednalo o požár malého rozsahu, který stačila zlikvidovat 

profesionální jednotka z Hrabůvky. 

Podrobnější informace nejen o činnosti naší jednotky naleznete na internetových 

stránkách:  www.hasici.hrabova.net 

V roce 2015 bylo oběma vozidly ujeto 1045 km při zásazích, 442 km při výcviku, 478 

km při fyzické přípravě včetně soutěží a 704 km hospodářských a ostatních jízd, což 

je celkem 2669 najetých kilometrů. 

Všem aktivním členům jednotky patří uznání a poděkování za jejich obětavou a 

náročnou činnost. 

 

 

Prevence 

Jako preventivní činnost zorganizoval náš nový preventista David Krátký přednášku 

v domově s pečovatelskou službou na ulici Bělské. Tématem bylo seznámení 

posluchačů s vybavením našeho sboru, HZS a jak se chovat při evakuaci, pořáru a 

co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. 11. června zorganizoval David Krátký 

v zasedací síní ÚMOb Hrabová přednášku na téma: „Prevence požární ochrany“. 

 

 

Činnost dorostenců 

Od 30.4. do 3.5. měli dorostenky a dorostenec soustředění společně s MH.  O týden 
později proběhlo okresní kolo Dorostu, dorostenky skončily na 3. místě a Ondra Brát 
jako jednotlivec na 2. místě. Po okresním kole dorostu nabídlo družstvo z Michálkovic 
našemu dorostenci Ondrovi, aby jel na Kraj v barvách Michálkovic, ten neváhál a jel 
na kraj kde skončili na 1. místě a postoupili na republikové kolo a stali se z nich 
vícemistři. Složení dorostenek: Barbora Namyslová, Jana Chlupatá, Marie Kročková, 
Karolína Kuchařová, Katka Šupčiková, Jana a Soňa Slovíkovy. Podzimní kolo 
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dorostu se uskutečnilo 17.10. a zúčastnili se jich dorostenky a dva dorostenci jako 
jednotlivci. Dorostenky jsou prozatím na 2. místě, Václav Namyslo v mladším dorostu 
na 3. místě a Michael Lednický ve středním dorostu na 4. místě. Složení dorostenek: 
Marie Kročková, Karolína Kuchařová, Soňa Slovíková, Kamila Domesová a Katka 
Šupčiková. 

 

 

Činnost mladých hasičů 

Mladí hasiči se v roce 2015 pravidelně scházeli a připravovali na soutěže ať už 

zařazené do Ostravské ligy, anebo 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. 

 

Z průběhu činnosti MH: 

17.1.2015 proběhla soutěž v O-Michálkovicích v uzlové štafetě a motání hadic. 

Umístění mladších - štafeta 1.m, uzly - 10.m, celkově 6.místo. Starší štafeta - 8.m, 

uzly - 8.m celkově 8.místo 

7.2.2015 se uskutečnila soutěž na domácí půdě v Hrabové v tělocvičně ZŠ 

Paskovská. Soutěžilo se v uzlech a netradiční štafetě. Umístění ML - štafeta 1.m, 

uzly - 3.m celkově 2.místo ST - štafeta 2.místo, uzly 9.místo celkově 5.místo 

22.3.2015 se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Bojovalo se ve střelbě, 

uzlech a hadicové štafetě. Umistění: mladší- 6.místo a starší 10.místo 

18.4.2015 se konal pochoďák v Muglinově. Mladší skončili na 2.místě a starší na 

11.místě 

25.4.2015 uspořádali vedoucí pro MH výlet do ZOO Olomouc. 

Ve dnech 30.4.2015 – 3.5.2015 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 hry Plamen, ale hlavně PÚ. MH získali také 

odbornosti a to Preventista Junior – Namyslová V., Kročková A., Šupčík D., 

Lukesová D.; Preventista - Švigár M., kolková K., Slíva D.; Kronikář – Kročková L.; 

Strojník – Šupčíková K. Domesová K.. Prozkoušení provedli za OORM H. 

Doležálková, za vedoucí J. Mintěl a Kr. Zieglerová a starosta SDH Ing. F. Koutný. 

Soustředění bylo hrazeno z dotace MOb Hrabová. 
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3.5.2015 se MH zúčastnili soutěže v O - Svinově, bojovali v PÚ a štafetě 4x60m. 

Umístění: Mladší – štafeta - 3.m, PÚ - 1.m, celkově 1.místo, Starší – štafeta -9.m, PÚ 

- 5.m, celkově 8.místo. Děti, které nejely na soutěž, šly na mši do kostela, která se 

konala za hasiče. 

9.5.2015 se konalo závěrečné kolo Hry Plamen v O - Martinově. Na programu byla 

štafeta 4x60m, štafeta CTIF, PÚ CTIF, PÚ a 60 m jednotlivci. Družstvo mladších se 

celkově umístilo v celoročním hodnocení na 3.místě a starší na 6.místě. 

23.5.2015 se konala soutěž na domácí půdě v Hrabové o putovní pohár starosty 

obce. Obě družstva se této soutěže zúčastnila. Mladší skončili na 5. místě a starší na 

3. místě. 

13.6.2015 se uskutečnila soutěž v Krasném Poli. Umístění: ML – štafeta - 4.m, PÚ -  

2.m, celkově 2.místo. ST – štafeta - 8.m, PÚ - 5.m, celkově 5.místo. 

14.6.2015 MH soutěžili v Třebovicích, na programu byla opět netradiční štafeta a PÚ. 

Umístění: ML – štafeta - 5.m, PÚ - 2.m, celkově 2.místo. ST – štafeta - 10.m, PÚ - 

8.m, celkově 8.místo. 

20.6.2015 se uskutečnila soutěž v Plesné. Umístění: ML - štafeta 2.m, PÚ 1.m, celkově 

1.místo. ST - štafeta 8.m, PÚ 10.m, celkově 7.místo. 

21.6.2015 se konala poslední soutěž zařazena do OL v Pustkovci a také vyhlášení 

Ostravské ligy. 

Umístění ML - štafeta 4x60 4.m, PÚ 3.m, celkově na 2.místě. ST - štafeta 4x60 10.m, PÚ 

6.m, celkově na 7.místě. 

 

Obě družstva se pravidelně zúčastňovaly soutěží zařazených do Ostravské Ligy 

mládeže. 

Umístění v 8.ročníků OL starší 7.místo a mladší družstvo si již po třetí obhájilo prvenství a 

postoupili do krajského kola o pohár starosty KSH MSK. 

Družstva jezdily v tomto složení: Mladší -  Ludmila Kročková, Alžběta Kročková, Lukáš 

Doležálek, Matyáš Dohnal, Martin Drastich, Věra Namyslová, Filip Jordanov, Radek 

Knebl, David Šupčík. Starší – Lucie Kučerová, Daniel Slíva, Václav Namyslo, Michael 

Lednický, Kamila Domesová, Katka Šupčíková, Katka Kolková, Martin Švigár. 

27.6.2015 se konala na hřišti TJ Sokol Hrabová ukázka z činnosti MH. MH předvedli 

netradiční štafetu na plovák a PÚ CTIF.  Všechny děti si také mohly vyzkoušet různé 

disciplíny, které musí zvládnout MH a natrénovat. 

29.6.2015 se konalo vyhodnocení soutěže PO Očima děti. Odměněny byly v 

okresním kole literárních prací Soňa Slovíková a ve výtvarných pracích Marie 

Kročková. Práce Marie Kročkové se taky umístila na 1.místě v krajském kole 

soutěže. 
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5.9.2015 se uskutečnila již zmíněná krajská pohárovka v O - Martinově. Mladší 

družstvo soutěžilo v PÚ a štafetě 4x60m. Umístili se na 15.místě. 

3.10.2015  Byl zahájen nový ročník OL a to Branným závodem ve Vratimově. 

Zúčastnily se obě družstva. Mladší skončili na 5.místě a starší také na 5.místě. 

17.10.2015 se konalo podzimní kolo Hry Plamen v Michálkovicích. Běžel se branný 

závod a štafeta PD. Umístění ML - štafeta 8.místo, ZPV 11.místo, celkově 10.místo. 

ST - štafeta 4.místo, ZPV 6.místo, celkově 4.místo. 

Mladší dorost - Namyslo 3.místo, Střední dorost – Lednický 4.místo, dorostenky – 

2.místo. 

23.10.2015 Měli MH brigádu v prostorách hasičárny a kolem ní. 

18.12.2015 se konala poslední schůzka MH v roce 2015. MH navštívili solnou jeskyni 

ZŠ a poté se přesunuli k hadicovému stromečku do tělocvičny, kde měl každý dárek 

a malé občerstvení. 

Oddíl MH obdržel dotaci od Okresního SH ČMS na výzbroj a výstroj. Byly zakoupený 

sportovní dresy a legíny pro starší družstvo MH v ceně 10.430 Kč. Z pokladny SDH 

bylo uhrazeno 3.430 Kč a OSH uhradilo 7.000 Kč. 

Obdrželi jsme také finanční dotaci od MOb Hrabová. Tato dotace byla využita k 

zakoupení medailí, pohárů, odměn na soutěže, na odměny pro děti na odpoledne s 

hasiči. Ale také na soustředění pro MH a novou výzbroj - vzduchovka, hadicové 

nosiče, přechody, ventil a pistol pro časomíru. 

Oddíl MH má 8 mladších, 9 starších, 6 dorostenek a 3 nováčky. 

Hlavní vedoucí je stále Hana Doležálková, vedoucí družstev jsou Kristýna Zieglerová, 

Kateřina Zieglerová, Dagmar Slívová a Jaroslav Mintěl. 

 

 

 

Činnost žen 

Ženy trénovaly společně s muži na závody. Zúčastnili se závodu v Zábřehu kde 
skončily na 1. místě. 
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Činnost mužů 

Muži také trénovali na závody a vyrazili do Zábřehu kde si odvezli 3. místo. Muži 

odhodláni si šáhnout na své dno se připravovali na železného hasiče. První TFA 

(toughest firefighter alive - nejtvrdší hasič přežije) se konalo 18. dubna v Hnojníku 

kde se čtyři členové jednotky zúčastnili 7. ročníku železného hasiče ve Hnojníku. Ze 

75 startujících obsadili: David Krátký 55.místo, Jiří Kroček 44.místo, Martin Doležálek 

33.místo a Ondřej Brát vynikající 11.místo. I po tomto vyčerpávajícím TFA se Ondřej 

Brát, Martin Doležálek, Jiří Kroček a David Krátký vydali na Slezskou hartu, kde se 

15. srpna konala mezinárodní soutěž TFA HARTAMAN, která je součástí Poháru 

ředitele HZS MSK v TFA. Zvláště Ondřej Brát nás pěkně reprezentoval, když se 

v této velmi náročné soutěži s mezinárodní účasti umístil v první polovině 

startovacího pole. V kategorii do 35 let s IDP jako zátěž - Ondra se umístil na 18. 

místě, Martin na 33. místě, Jirka na 35. místě. V kategorii nad 35 let s IDP jako zátěž 

– David na 7. místě. Dne 26.9. vybojoval David Krátký první medajli (3.místo) za éru 

TFA v Hrabové. TFA se konalo v Kozmicích kde byla představena i naše tatra. 

 

Seznam členů v roce 2015 

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 

Dohnal  Matyáš  19.02.2015 

Doležalek  Martin   01.01.2003 

Doležálek  Lukáš   01.01.2009 

Doležálek  Pavel   22.10.1992 
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Doležálek  Petr   01.01.1989 

Doležálková  Hana   01.01.1990 

Doležálková  Ladislava  06.05.2011 

Domesová  Kamila  12.03.2010 

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 

Janša   Jiří   01.01.1972 

Janša   Karel   01.01.1966 

Jordanov  Filip   19.02.2015 

Jurečka  Václav  01.01.1975 

Jurečková  Anna   01.01.1978 

Karlínský  Břetislav  01.01.1952 

Knebl   Radek   19.02.2015 

Kolková  Kateřina  01.01.2013 

Konečný  Dušan   07.07.2015 

Koutný  František  01.01.1977 

Krátká   Andrea  01.01.2013 

Krátká   Renáta  11.01.2014 

Krátký   David   31.03.2011 
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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 

Lukesová  Dagmar  19.02.2015 

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 

Namyslová  Barbora  30.01.2014 

Namyslová  Marie   30.01.2014 

Olšák   Vít   01.01.1988 
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Olšák   Vojtěch  01.01.1966 

Pompa  Mario   19.02.2015 

Pospěch  Milan   01.01.1974 

Pospěchová  Věra   01.01.1989 

Radvanský  Erik   01.04.2015 

Sedliak  Rostislav  01.01.1977 

Sedliaková  Dagmar  22.10.1992 

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  Antonín  01.01.1969 

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 

Trtílková  Helena  01.01.2003 
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Trtílková  Petra   01.05.2002 

Vitoslavský  Pavel   30.10.2015 

Vojkůvka  Jiří   01.01.1977 

Volná   Marie   01.01.1971 

Zieglerová  Kateřina  01.01.1987 

Zieglerová  Kristýna  01.01.2003 


