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STRANA 1 

Tato kronika obsahuje 24 stran, dvacetčtyři stran 

Vypracoval: Martin Doležálek 

Schválil: Jaroslav Mintěl (starosta SDH) s výborem SDH dne 28.2.2019 
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Úvod 
Toto je čtvrtý 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 31.12.2018 

Celkem 89 členů 

42 mužů 

16 žen 

8 dorostenců (5 chlapců, 3 dívky) 

15 mladých hasičů (12 chlapců a 3 dívky) 

 

Složení výboru 

Starosta: Jaroslav Mintěl 

Velitel: Ing. Milan Minář 

Jednatel: Ing. František Koutný 

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: Renata Krátká a Rostislav Sedliak 

  

http://www.hasici.hrabova.net/
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Kulturní a jiné činnosti 
Počet členů našeho sboru k 31.12.2018 byl  89. A to 15 ve věku 6-14 let (3 

dívky, 12 chlapců), 8 ve věku 15-17 let (3 dívky a 5 chlapců), 9  

ve věku 18-25 let (4 ženy, 5 mužů), 49 ve věku 26 a více let (12 žen a 37 

mužů).  

Našemu sboru se nevyhnul nejsmutnější okamžik – v roce 2017 jsme se 

rozloučili s dlouholetým členem Janem Bayerem. 

Novými se stali: Beunier David, Kalousek Viktor, Ing. Orkáč Radomír a 

Šír Jakub. 

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

mimořádně pokud bylo potřeba.  

Řešená témata 

• Vyhodnocení společenského plesu konaného dne 20.1.2018 v KD 

ve Vratimově 

• Kontrola placení členských příspěvků 

• Činnost na úseku JSDH 

• Činnost na úseku MH 

• Příprava mimořádné valné hromady spojená s oslavou svatého 

Floriána, a smažením „vaječiny“ 

• Narozeniny, ocenění, svátky 

• Opravy objektu, úklid objektu 

• Aktuální problémy 

Dne 20.1.2018 se uskutečnil tradiční hasičský ples v kulturním domě  

ve Vratimově – i přes slabou účast se ples vydařil. 

V průběhu měsíce Ledna a Února jsme se zúčastnili valných hromad  

v rámci okrsku III. Ostrava, Myslivců a TJ Sokol Hrabová. 

13.2.2018 proběhla ŘVH okrsku III, které se zúčastnil Ing. František 

Koutný, Hana Doležálková a Jaroslav Mintěl. 

Dne 6.5.2018 v 8:00 proběhla Mše svatá za hasiče – účast byla velká, 

přistavena byla i technika před kostelem, hasiči se zúčastnili  

ve slavnostních uniformách. 
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Jako každý rok tak i letos proběhla akce Daruj krev s hasiči a to dne 

9.5.2018 za náš sbor se zúčastnili Renata Krátká, David Krátký, Petr 

Doležálek, Jiří Jozek a Jaroslav Mintěl. 

 

25.5.2018 proběhla mimořádná valná hromada spojená s oslavou 

svatého Floriána a smažením vaječiny. Na této schůzi odstoupil  

z funkce starosty sboru Ing. František Koutný a novým starostou byl 

valnou hromadou zvolen Jaroslav Mintěl. 

Dne 23.6.2018 proběhla akce Hrabovská hudební zastávka, kde jsme  

na požádání hlavního organizátora Pavla Koutného zajišťovali 

občerstvení (guláš, párek v rohlíku) a zajišťovali požární hlídku. 

Jedna z největších akcí roku proběhla 30.6.2018 – Den s hasiči, konaná 

na hřišti TJ Sokol Hrabová, zúčastnily se okolní sbory s technikou 

(JSDH Vratimov, Zábřeh, Šenov, Heřmanice a Muglinov), dále 

technika HZS ze stanice Ostrava Jih – plošina a z centrální stanice 

Ostrava Zábřeh Kombinovaný hasicí automobil Scania). Byly 

provedeny ukázky:  

• zásah na nebezpečnou látku (JSDH Hrabová a Heřmanice), 

• vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla (JSDH 

Vratimov), 

• soutěže pro děti, odpoledne pak zábava s reprodukovanou 

hudbou do nočních hodin. 

 

3.8.2018 proběhla brigáda v hasičské zbrojnici – proběhl kompletní 

úklid HZ od sálu včetně umytí oken přes chodby, schodiště, garáží, 

okolí kolem HZ – převažovala účast žen. 

Neckyáda po 30 letech (4.8.2018) – velká akce s účastí 17 plavidel, 

startovalo se u Starého splavu a cíl byl před mostem ve Vratimově, 

soutěž o nejrychlejší plavidlo vyhrál náš člen SDH Ondra Brát, soutěž 

o nejoriginálnější plavidlo vyhrála Těžní věž USH Pavla Koutného a 

jeho syna. 
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5.8.2018 proběhl cyklovýlet na haldu Ema a návštěva Landeku, akce se 

zúčastnili hasiči i nehasiči – akce ve spolupráci s Hrabovskými listy 

Gulášfest se uskutečnil první sobotu v září, který pořádal ÚMOb 

Hrabová na hřišti TJ Sokol Hrabová. Náš tým čertic – žen SDH (Hana 

Doležálková, Ivana Mintělová, Kamila Chlupatá, Kateřina Zieglerová a 

Radka Šupčíková) již podruhé zvítězil v této soutěži o nejchutnější 

guláš, hodnocený veřejností (byl přítomen i tým z Těrchové - 

Slovensko). Požární hlídku zajišťovali Milan Minář a Dušan Konečný 

s DA 15 MB. 

Ve stejný den proběhly oslavy 110 let SDH Šenov, kde jsme nechyběli 

s naší CAS 30 T815-7 (Martin a Petr Doležálkovi, Stanislav Mintěl a 

Michael Lednický). 

11. ročník akce Hrad žije první pomocí (22.9.2018) jsme se zúčastnili a 

to s ukázkou naší techniky DA 15 MB a CAS 30 T815-7. Zúčastnili se: 

Lukáš, Martin a Petr Doležálkovi, JanChlupatý, Dušan Konečný, 

Michael Lednický a Jaroslav Mintěl. 

13.10.2018 Sbor organizoval okresní kolo závodu požárnické 

všestrannosti, úkolu se členové sboru dle slov uznání členů OORM 

Ostrava zhostili výborně. Závodu se zúčastnilo přes 280 dětí a 

dorostenců z celého okresu Ostrava. 

Již tradiční hasičská sešlost se uskutečnila 3.11.2018 na sále hasičské 

zbrojnice. 

Dne 17.11.2018 náš člen Stanislav Mintěl a členka SDH Vratimov 

Barbora Volná si řekli své ANO. Účast některých členů na svatebním 

obřadu. 

28.11.2018 proběhla schůze okrsku III. v sále HZ Hrabová. 

Dne 15.12.2018 se naši členové zúčastnili zájezdu na Vánoční trhy  

do Krakova 
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Výjezdová jednotka 
První poplach v roce 2018 byl vyhlášen 1. března v 6:21. Kdy u Nového 

splavu na řece Ostravici hořel provizorní přístřešek obývány 

bezdomovcem. Bohužel v tuto dobu již byli všichni velitelé a strojníci 

buď v práci, nebo na cestě do svého civilního zaměstnání. 

Reputaci si jednotka zpravila hned 6. března v 8:48 hodin, kdy vyjelo 

DA 15 k technické pomoci do základní školy. 

23. března proběhl v prostorách Hlavní báňské záchranné stanice  

v Ostravě-Radvanicích výcvik nositelů dýchací techniky. Za pronájem 

báňského polygonu pro výcvik hasičů se již několik let musí platit. 

Současná cena na dvě hodiny činní 2 541,-Kč. 

Dne 6. dubna v rámci výcviku řidičů byla projeta většina Hrabovských 

ulic, aby se ověřila průjezdnost místních komunikací pro naši 

techniku. Řidiči, kteří špatně parkovali dostali za stěrač kartičku  

s upozorněním. 

9. dubna ve 14:57 vyjela jednotka do Nové Bělé k čerpání vody  

ze zatopeného sklepa rodinného domu. 

Ještě ten samý den v 17:43 byla jednotka povolána k požáru polního 

porostu a trávy do Ostravy-Kunčiček na Lihovarskou ulici, který zasáhl 

plochu 5 herkatů. Na likvidaci tohoto požáru se podílelo celkem 7 

hasičských jednotek. Naše jednotka vyjela oběma vozy (David Krátký, 

Pavel Doležálek, Ondřej Brát, Martin Doležálek, Milan Minář, Tomáš 

Brát, Jan Chlupatý, Jiří Kroček a Štěpán Troup) 

13. dubna ve 13:12 jsme zlikvidovali únik hydraulického oleje z rýpadla, 

které upravovalo plochu vedle hasičské zbrojnice pro stavbu nového 

parkoviště. 

V pátek 13. dubna jsme v rámci dne požární bezpečnosti otevřeli 

hasičskou zbrojnici pro školy a širokou veřejnost. Prezentovali jsme 

naši techniku, vybavení i zázemí. Na sále proběhla přednáška  

o prevenci, byly promítány filmy s hasičskou tématikou a děti si mohly 

vyzkoušet některé TFA disciplíny. 
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Dne 24. dubna v 10:34 vyjela CAS 30 k požáru odpadu do zahrádkářské 

kolonie na ulici Dubraviové. 

Největší požár v roce 2018, u kterého jsme zasahovali byl nahlášen 27. 
dubna v 17:39. Celkem 19 hasičských jednotek zasahovalo u požáru 
skládky ve Vratimově, kde jsme strávili celkem 16 hodin. Vyjelo se 
oběma vozy, CAS 30 T815-7 (Martin Doležálek, Petr Doležálek, Jiří 
Jozek a Ondřej Brát), DA 15 MB (David Krátký, Martin Šír, Jan 
Chlupatý, Jiří Kroček, Štěpán Troup, Tomáš Brát a Pavel Doležálek). 

Dne 28. dubna jsme asistovali při prvoligovém fotbalovém zápase 

(Baník x Sparta – 3:2). 

Také letos jsme se zapojili do týdenních hotovostí na likvidaci 

nebezpečného hmyzu. První výjezd na likvidaci vosího hnízda byl 9. 

května 2018 v 18:19. 

Dne 12. května ve 13:05 jsme byli povolání k požáru velkoobjemového  

kontejneru na místním hřbitově a v 17:55 k čerpání vody ze sklepa 

rodinného domu ve Staré Bělé. 

26. května 2018 jsme společně s JSDH Zábřeh a Stará Bělá asistovali při 

rizikovém utkání první fotbalové ligy (Baník x Brno, 2:0). Tento den se 

také naše technika představila veřejnosti na dnu dětí ve Výškovicích. 

Dne 28. května 2018 jsme na žádost ÚMOb vyjížděli společně s 

výškovou technikou HZS Ostrava - Jih k záchraně mláděte čápa bílého, 

který vypadl z hnízda. Mládě se podařilo zachránit a svůj předčasný 

výlet z hnízda přežilo bez úhony. 

1. června 2018 jsme dětem z mateřské školy Klubíčko představili naši 

techniku a zorganizovali jsme pro ně i dětské TFA disciplíny. 

8. června 2018 jsme společně s JSDH Heřmanice předvedli na základní 

škole Březinova ukázku zásahu na nebezpečnou látku. 

14. června jsme odstranili v parku Hrabovjanka nebezpečně visící 

ulomenou větev. 

Ve dnech 15.-16. června jsme asistovali při akci Tuning Show v Trojhalí 

na Karolíně. 
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Po větrné smršti dne 21. června vyjela jednotka do Staré Bělé  

k odstranění dvou stromů. 

23. června jsme prováděli požární a zdravotní asistenci na hřišti TJ 

Sokol Hrabová u akce Hudební zastávka. 

29. června jsme prováděli asistenci při slavnostním otevření parku 

Hrabovjanka. 

Dne 1. července jsme byli povolání k požáru na ulici Kolumbové.  

Na místě se pak ukázalo, že se jedná o nenahlášené pálení klestí. 

20. srpna jsme vyjeli do průmyslové zóny k požáru automobilového 

lisovacího kontejneru. 

23. srpna oba vozy vyjely na haldu na Šídlovci k údajnému požáru 

lesního porostu. Na místě se ukázalo, že se jedná o planý poplach. 

Opět jsme prováděli požární asistenci (1.9.) na hřišti TJ Sokol Hrabová 

s DA 15 MB. Tentokrát u akce Gulášfest. CAS 30 T815-7 byla  

na oslavách 110.let SDH Šenov. A ve večerních hodinách vyjela CAS 30 

k požáru automobilu na ulici Frýdecké. 

7. září jsme se zúčastnili taktického cvičení ve Staré Bělé na téma 

„Požár zemědělské budovy“. 

Dne 17. září jsme asistovali při prvoligovém fotbalovém zápase (Baník x 

Sparta, 0:1) 

Mezi 22. a 25. září jednotka zasahovala u čtyřech událostí, které 

souvisely se silným větrem. 

Ve dnech 30. září, 3. listopadu, 8. a 14. prosince jsme zase prováděli 

asistence při prvoligových fotbalových zápasech. 

16. října jsme vyjeli k požáru odpadu na ulici Bělské a 22. října k požáru 

zahradní chatky na ulici Na Rozvodí. 

26. a 27. října se tři velitelé zúčastnili odborné cyklické přípravy v ÚHŠ 

v Jánských Koupelích. A 27. a 28 října se jeden strojník zúčastnil 

odborné cyklické přípravy taktéž v ÚHŠ v Jánských Koupelích. 

V roce 2018 jsme zasahovali u 89 události. Z toho bylo 10 požárů, 56 
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zásahů na likvidaci nebezpečného hmyzu, 1x únik ropných produktů, 

2x jsme čerpali zatopené sklepy, 8x ostatní technická pomoc, 10 

asistencí u sportovních a kulturních událostí, jedenkrát záchrana 

zvířat a jedno taktické cvičení.  

U zásahů jsme strávili více jak 160 hodin. 10x jsme prezentovali naši 

techniku veřejnosti. 

Také jsme se zapojili do údržby vrbového altánku v nově vzniklém 

parku Hrabovjanka. V období sucha jsme vrbový altánek 47x zalévali a 

kropili a celkem jsme v parku Hrabovjanka odpracovali více jak 140 

hodin. 

V roce 2018 bylo vozidly ujeto 1352 km při zásazích, 803 km při 

výcviku, 393 km při fyzické přípravě včetně soutěží a 652 km 

hospodářských a ostatních jízd, což je celkem 3200 najetých kilometrů. 

Složení jednotky 
Ing. Milan Minář – velitel jednotky 

David Krátký – zástupce velitele jednotky 

Martin Doležálek – velitel družstva 

Jaroslav Mintěl – velitel družstva 

Ivo Baron – strojník 

Tomáš Brát – strojník 

Pavel Doležálek – strojník 

Petr Doležálek – strojník 

Stanislav Mintěl – strojník 

Martin Šír – strojník 

Ondřej Brát – hasič 

Jan Chlupatý - hasič 

Jiří Jozek - hasič 

Jiří Kroček - hasič 

Ing. František Koutný - hasič 

Štěpán Troup - hasič 

Kristýna Zieglerová, DiS. - hasička  
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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 2018 byla prevence PO hlavně zaměřena na mládež.  

Dne 13.4. byl den požární bezpečnosti, při této příležitosti byly 
otevřeny hasičské stanice v Moravskoslezském kraji a také naše 
hasičská zbrojnice. Navštívilo nás přes 100 dětí z mateřské a základní 
školy. Otevřeno bylo ne jen pro děti ze škol, ale také pro veřejnost. 
Na programu byl výklad a prohlídka zásahové techniky (Mercedes 
Benz – Sprinter a Tatra 815-7), vybavení hasičů a celé hasičárny.  
Na sále byly promítany záběry z předchozích let, úspěchy mladých 
hasičů, kroniky z předchozích let, ale i z dob založení našeho sboru. 
Dále byly pro děti připraveny TFA disciplíny jako je například údery  
v hamer boxu, převrácení pneumatiky, prolezení tunelu a přeskočení 
bariéry. Děti si mohly zastříkat z hadice. Přišlo se na nás podívat  
přes 150 návštěvníků. 

Mladí hasiči se dne 13.4. v podvečer zúčastnili přednášky o prevenci. 
Dozvěděli se mnoho užitečných informací, které se jim budou hodit 
nejen v životě, ale i při skládání testů odbornosti preventista a 
preventista junior, které jsou jedním z okruhů, které děti v rámci hry 
Plamen musejí splnit. 
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Dorost 
Dne 6.4. člen Českého červeného kříže mladé hasiče (MH) velmi 

poutavě seznámil se základními pravidly poskytování první pomoci. 

MH se dozvěděli  jak se chovat, než přijede záchranka, jak poskytnout 

první pomoc a jak provést resuscitaci jak u dospělé osoby tak u dítěte.  

Mladí hasiči se dne 13.4. v podvečer zúčastnili přednášky o prevenci. 

Dozvěděli se mnoho užitečných informací, které se jim budou hodit 

nejen v životě, ale i při skládání testů odbornosti preventista a 

preventista junior, které jsou jedním z okruhů, které děti v rámci hry 

Plamen musejí splnit.  

V pátek 27.4. se mladí hasiči  a dorostenci sešli u tělocvičny ZŠ, aby se 

opět zúčastnili hasičského soustředění. Sestavili družstva mladších, 

starších a dorostenců a mohli začít trénovat. Trénovali štafety, 100m 

překážek a hlavně požární útok s vodou. Počasí přálo a tak se skvěle 

cvičilo. Každý den unaveni lehali do spacáku a usínali. Měli také další 

úkoly a to vymyslet si scénku na hasičské téma, za kterou byli 

ohodnoceni. Poslední večer děvčata a vedoucí vyhlašovali MR. 

HASIČE. V úterý 1.5. se unaveni, ale spokojeni vrátili domů. 

Soustředění se vydařilo. 

Dorostenci se v pátek 18.5. v odpoledních hodinách sešli v hasičárně, 

aby jeli reprezentovat náš sbor na Okresní kolo Dorostu a změřili své 

síly s ostatními kluky. Soutěžili ve štafetě 4x100m, testech, 

100m překážek a požárním útoku. Vybojovali si hezké 4.místo. 

Družstvo jelo ve složení: Vašek Namyslo, Lukáš Doležálek, Jiří 

Neuwirth, Michael Lednický, Daniel Slíva, Martin Švigár a Roman 

Skřípek. 

V sobotu 13.10. se na naší domácí půdě konalo okresní kolo Hry 

Plamen. Dopoledne Mladí hasiči bojovali ve štafetě PD a Branném 

závodě (ZPV – Závod požárnické všestrannosti). Odpoledne si své síly 

změřili v branném závodě dorostenci. Náš sbor se své úlohy  

v organizaci toho závodu zmocnil velice dobře a vše připravil  

na jedničku. Z celé Ostravy se sjelo na soutěž cca 280 dětí. Mladí hasiči 

bojovali ze všech sil a to se jim vyplatilo. Umístili se na krásném 
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2.místě, dorostenci také na 2.místě a holky jednotlivkyně ve svých 

kategoriích obsadily 1.místa. 

Pátek 19.10. byla schůzka mladých hasičů opět pracovní. Jako každý 

rok se zmocnili smetáků, lopaty, hadrů a kbelíků, aby si udělali 

brigádu v rámci splnění jednoho okruhů z celoroční činnosti. Uklidili  

v hasičárně a kolem ní. 
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Mladí hasiči 
Mladí hasiči se v roce 2018 pravidelně scházeli a připravovali na soutěže 
zařazené do Ostravské ligy, a nebo do Hry Plamen. 
Schůzky probíhaly v zimním období v tělocvičně ZŠ Paskovská,  
v letním období v hasičárně nebo u hasičárny a nácviky PÚ na hřišti ZŠ 
Paskovská, vždy v pátek od 16hodin.  
Mladší žáci  - 10 
Starší žáci - 11  
Dorostenci – 4 
Dorostenka - 1 
 
Průběh činnosti MH 
 
Dne 14.1. proběhla soutěž v O-Michálkovicích v uzlové štafetě a motání 
hadic. Umístění: Starší 9.místo a mladší 13. místo. 
 
25.3. se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Bojovalo se ve 
střelbě, uzlech a hadicové štafetě. Zúčastnily se dvě družstva starších a 
jedno mladších. Umístění: starší I - 6.místo, starší II - 23.místo a mladší 
20.místo. 
 
Dne 6.4. byla pro MH udělána beseda na téma První pomoc. O první 
pomoci a o tom jak bychom se měli při poskytnutí první pomoci 
zachovat přišel něco málo říci Richard Lizák z ČČK Ostrava. MH si 
mohli na figurínách vyzkoušet masáž srdce. 
 
Dne 13.4. mladí hasiči měli opět besedu  a to na téma prevence, kterou 
si připravil David Krátký. 
 
Ve dnech 27.4. – 1.5. bylo pro mladé hasiče opět uskutečněno hasičské 
soustředění a to na domácí půdě v Hrabové. A to na hřišti základní 
školy Paskovská, v prostorách tělocvičen a  pro malé komplikace se 
školou taky v hasičárně. MH nacvičovali všechny disciplíny na Plamen, 
ale hlavně PÚ. Získali také odbornosti a to Preventista Junior – Jan 
Neuwirth, Vojtěch Třos, Preventista- Martin Drastich, Vojtěch Saglena, 
Radek Knebl. Strojník Junior– J. Červenka. Prozkoušení provedli  
za OORM Hana Doležálková, za vedoucí  Kristýna Zieglerová, Marie 
Kročková a velitel Jaroslav Mintěl. Soustředění bylo hrazeno z dotace 
ÚMOb Hrabová. 
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Dne 5.5. se obě družstva mladých hasičů zúčastnili soutěže v O-
Svinově, bojovali v PÚ a štafetě 4x60m. Umístění mladší - 6.místo, 
starší - 5.místo. 
 
6.5. se konaly závody v O-Martinově v disciplínách CTIF. 
Této soutěže se zúčastnilo jen družstvo starších a vybojovali si krásné 
3.místo. 
 
Dne 13.5. 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.         
 
Dne 18.5. se v odpoledních hodinách konalo okresní kolo Dorostu. Naší 
dorostenci složili družstvo s výpůjčeným klučinou z Krásného Pole a 
soutěže se zúčastnili. Bojovali ze všech sil a s malou chybou se umístili 
na 4.místě. 
 
Dne 19.5. se konala soutěž v Krásném poli. Závodili ve štafetě PD a PÚ. 
Umístění: mladší 4.místo a starší také 4.místo. 
 
V neděli 20.5. si mladí hasiči ještě odskočili na závody do Třebovic. 
Opět byla na programu štafeta PD a PÚ. Umístění mladší 8.místo a 
starší 1.místo. 
 
26.5. se mladí hasiči spolu s členy jednotky zúčastnili dětského dne  
ve Výškovicích, kde pro děti přichystali soutěže. 
  
Dne 9.6. mladí hasiči soutěžili na domácí půdě v Hrabové, na programu 
byla opět štafeta PD a PÚ. Umístění: mladší - 7.místo, starší - 3.místo. 
 
12.6. se konalo vyhodnocení PO očima dětí. Umístění MH můžete 
shlédnout v kronice MH, kde jsou výsledky jednotlivých kol. Krásné 
umístění dosáhla Věrka Namyslová, její práce se dostala  
do republikového kola. 
 
Dne 16.6.2018 se uskutečnila soutěž v Ostravě Plesné. Umístění starší 
3.místo a mladší se této soutěže nezúčastnili, jelikož jich dost chybělo z 
důvodu školy v přírodě. 
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Poslední soutěž zařazena do Ostravské ligy mládeže proběhla dne 17.6.  
v Pustkovci a také vyhlášení Ostravské ligy mládeže. 
Umístění starší – 2. místo, mladší opět nesoutěžili. 
Družstvo starších jezdilo ve složení: Lucie Kučerová, Ludmila Kročková, 
Lukáš Doležálek, Martin Drastich, Martin Švigár, Daniel Slíva, David 
Hoang, Alžběta Kročková a Radek Knebl. 
Mladší družstvo ve složení: Matyáš Dohnal, David Olšák, Jan Neuwirth, Jiří 
Červenka, Vojtěch Blaže a Jakub Namyslo. 
 
V tomto roce se soutěží zařazených do Ostravské Ligy zúčastňovalo 
převážně družstvo starších, mladší pro malý počet dětí, jen některých 
soutěží. 
Umístění v 10.ročníků Ostravské ligy Mládeže, mladší 9.místo a starší  
4.místo. 
 
Dne 30.6. 2018 se konal den s Hasiči a mladí hasiči se také zúčastnili, kde 
pomáhali se soutěžemi pro děti a ukázkách pro veřejnost. 
 
Přes letní prázdniny se schůzky nekonaly, ale někteří mladí hasiči zavítají 
do hasičárny na brigádu a na různé akce neckyáda a cyklovýlet 
 
Dne 22.9. se naše jednotka zúčastnila s technikou akce Hrad žije první 
pomoci a také někteří mladí hasiči, kteří dělali figuranty na soutěžních 
stanovištích. 
 
Dne 6.10. byl zahájen nový ročník Ostravské ligy mládeže a to Branným 
závodem ve Vratimově, který se v tomto roce konal v Horních Datyních, 
neboť ve Vratimově probíhala rekonstrukce hasičárny. Zúčastnilo se jen 
družstvo starších. Skončili na 6.místě. 
 
Dne 13.10. se dopoledne konalo podzimní kolo Hry Plamen a to  
na domácí půdě v Hrabové. Běžel se branný závod a štafeta PD. Za náš 
sbor běžely dvě hlídky starších. Umístili se na krásném 2.místě. 
 
19.10. měli MH opět brigádu v prostorách hasičárny a kolem ní a tím si 
splnili jeden z okruhů, které musí splnit. 
 
Dne 21.10. uspořádali vedoucí pro mladé hasiče a ostatní děti Drakiádu. 
 
 



STRANA 16 

14.12.se konala poslední schůzka, která se nesla ve Vánočním duchu. 
Mladí hasiči si pro sebe připravili navzájem dárečky, ale dostali také 
dárky od sboru. 
  
MH obdrželi v roce 2018 dotace od ÚMOb Hrabová – 30.000 Kč. 
Dotace z obce byly opět použity na odměny pro soutěže, soustředění, 
na repasi přetlakového ventilu, kontrolu a seřízení časomíry, ke koupi 
pojistek na hadice, soutěžních kalhot a lan. 
 
Vedoucí mladých hasičů v roce 2018 najezdili na soutěže osobními 
automobily cca 300 km. 
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Sportovní tým žen 
V sobotu 22.9. se naše ženy opět zúčastnily tříčlenných hlídek  

ve Václavovicích. Všechny disciplíny bravurně zvládly i když některé  

s trestnými body, ale děvčatům to nevadilo. Jely si přeci zasoutěžit. 

Umístily se ve své kategorii na úžasném druhém místě. Náš sbor 

reprezentovaly Jana Chlupatá, Hana Doležálková a Marie Kročková. 
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TFA team 
TFA team pravidelně trénoval v pondělky a to na shodech v ZŠ 

Paskovská a poté se přesunul na hasičskou zbrojnici kde pokračoval  

v kruhovém tréninku. 

Krásnou slunečnou sobotu (21.4.) strávil TFA team na železném hasiči 

v Hnojníku. Putovní pohár žen byl vystaven celý rok v naší hasičské 

zbrojnici! Denisa Vápeniková se umístila s časem 5:09,12 na 1.místě 

v kategorii ženy. Kategorie 16-30 let: Ondřej Brát s časem 4:53,30  

na 4.místě, Martin Doležálek s časem 5:18,85 na 14.místě. Kategorie 30-

40 let: David Krátký s časem 5:18,21 na 5.místě. Kategorie 40 a více let: 

Pavel Doležálek s časem 7:49,05 na 7.místě. 

Tři členové TFA Hrabová teamu dne 12.5. vyrazili do Šilheřovic, kde 

proběhlo další TFA. Denisa Vápeniková v kategorii ženy skončila  

na 1.místě, Ondřej Brát v kategorii muži 18-35 skončil na 7.místě a 

Pavel Doležálek v kategorii 35+ skončil na místě 5. 

David Krátký a Ondřej Brát vyrazili dne 19.5. na další TFA a to  

do Mostů u Jablunkova. 

Dne 9.6. vyrazil TFA team na noční TFA Třebosice, které pokořili a 

umístili se na pohárových příčkách. Denisa Vápaniková 1.místo, 

Ondřej Brát 2.místo a Pavel Doležálek 4.místo. 

V sobotu 7. 7.  se na přehradě Slezská Harta na Bruntálsku uskutečnil 

už 13. ročník náročné soutěže Hartaman v TFA. Do závodu bylo 

přihlášeno na 30 závodníků, z toho celkem 3 ženy.  

Dne 21.7. proběhlo TFA Větřkovice kde náš TFA Hrabová team 

nechyběl. Kategorie do 35 let: Ondřej Brát s časem 4:32,10 se umístil  

na 9.místě. David Krátký s časem 5:04,92 se umístil na 12.místě. 

Kategorie nad 35 let: Radomír Orkáč s časem 6:51,55 se umístil  

na 7.místě. 

5.9. proběhla pod taktovkou týmu BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA 

Štafetová míle kdy se za SDH Hrabová zúčastnili David Krátký a 

Radomír Orkač. Naši borci se umístili na šestém místě z jedenácti. 
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Při příležitosti oslav 130 let SDH Stará Bělá zorganizovala závody  

v TFA, kterých se samozřejmě naši borci zúčastnili. Nejlepšího 

umístění dosáhl Radomír Orkač, který skončil na krásném čtvrtém 

místě v kategorii nad 35let. 
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Seznam členů v roce 2018 
Příjmení    Jméno   Datum vstupu 

Balušek     Milan    1/1/1972 

Balušková     Anna    1/1/1972 

Banáš     Břetislav   1/1/1972 

Baron     Ivo    1/1/1983 

Beunier     David    4/1/2018 

Brát      Tomáš   10/1/2010 

Brát      Ondřej   2/22/2012 

Cíbová     Miluše   1/1/1973 

Doležalek     Martin   1/1/2003 

Doležálek     Lukáš    1/1/2009 

Doležálek    Pavel    10/22/1992 

Doležálek     Petr    1/1/1989 

Doležálková    Hana    1/1/1990 

Doležálková    Ladislava   5/6/2011 

Drastich     Martin   1/1/2013 

Folta      Jiří    1/1/1985 

Hoang     Huy (David)  5/5/2017 

Chlupatá     Jana    1/1/2004 

Chlupatá     Věra    1/1/1971 

Chlupatá     Kamila   5/2/2017 

Chlupatý     Jan    1/1/1983 
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Chlupatý     Bedřich   1/1/1962 

Janáčková     Nikola   11/1/2016 

Janša      Karel    1/1/1966 

Jozek     Jiří    7/27/2017 

Jurečka     Václav   1/1/1975 

Kalousek     Viktor   4/1/2018 

Karlínský    Břetislav   1/1/1952 

Knebl     Radek   2/19/2015 

Konečný     Dušan   7/7/2015 

Koutný     František   1/1/1977 

Krátká     Renáta   1/11/2014 

Krátký     David    3/31/2011 

Kroček     Jiří    1/1/1986 

Kroček     Jiří    1/1/2003 

Kroček     Josef    1/1/1963 

Kročková     Bohuslava   1/1/1983 

Kročková     Marie    1/1/2005 

Kročková     Věra    1/1/1990 

Kročková     Ludmila   9/6/2010 

Kročková     Alžběta   2/22/2012 

Kučerová     Lucie    3/24/2010 

Lednický     Michael   3/31/2011 

Lehečka    Martin   1/1/1985 

Lehečka     Ondřej   1/1/2007 
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Lička      Ludvík   1/1/1947 

Mikeska     Přemysl   1/1/1987 

Minář     Milan    1/1/1976 

Mintěl     Jaroslav   1/1/1984 

Mintěl     Stanislav   1/1/1998 

Mintělová     Ivana    1/1/1983 

Namyslo     Václav   1/30/2014 

Namyslo     Jakub    9/1/2017 

Namyslová     Věra    10/12/2015 

Neuwirth     Jiří    11/1/2016 

Neuwirth     Jan    11/1/2016 

Odstrčilíková    Zdeňka   1/25/2016 

Olšák     Vít    1/1/1988 

Orkáč     Radomír   4/1/2018 

Pospěch     Milan    1/1/1974 

Pospěchová    Věra    1/1/1989 

Saglena     Vojtěch   4/26/2017 

Sedliak     Rostislav   1/1/1977 

Skýpala     Jaroslav   1/1/1962 

Slíva     Daniel   3/12/2010 

Slívová     Dagmar   1/1/2008 

Sobota     Jan    1/1/2005 

Sobota     Václav   1/1/1971 

Stanček     Lukáš    9/19/2017 
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Strašík     Rostislav   2/23/2012 

Sýkora     Petr    1/1/1982 

Šír      Martin   1/1/1998 

Šír      Miroslav   2/17/2017 

Šír      Jakub    4/1/2018 

Šírová     Renata   2/17/2017 

Šupčík     David    1/20/2014 

Šupčík     Ivo    5/2/2017 

Šupčíková     Kateřina   1/1/2008 

Šupčíková     Radka   5/2/2017 

Šustrová     Anna    1/1/1987 

Švigár     Martin   1/11/2014 

Trtílková     Helena   1/1/2003 

Trtílková     Petra    5/1/2002 

Třos      Vojtěch   2/28/2017 

Vitoslavský    Pavel    10/30/2015 

Vojkůvka     Jiří    1/1/1977 

Volná     Marie    1/1/1971 

Zieglerová     Kateřina   1/1/1987 

Zieglerová     Kristýna   1/1/2003 

 


