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Tato kronika obsahuje 21 stran, dvacetjedna stran  
Vypracoval: Martin Doležálek  
Schválil: Jaroslav Mintěl (starosta SDH) s výborem SDH dne 1.4.2020  
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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 31.12.2019  
Celkem 91 členů  
46 mužů  
25 žen  
6 dorostenců (4 chlapců, 2 dívky)  
14 mladých hasičů (12 chlapců a 2 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: Dušan Konečný  
Předseda revizní komise: Petr Doležálek  
Revizoři sboru: Renata Krátká a Rostislav Sedliak 
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Kulturní a jiné činnosti 
 
Počet členů našeho sboru k 31.12.2019 byl 91. A to 14 členů ve věku 6-12 let (12 chlapců a 2 
dívky), 6 členů ve věku 15-18 let (4 chlapce a 2 dívky), 11 členů ve věku 18-26 (6 mužů a 5 
žen) a 60 členů ve věku 26 let a více (40 mužů a 20 žen). 
 
Rok 2019 pro náš sbor nezačal nejšťastněji. Dne 27.1.2019 nás navždy opustil náš dlouholetý 
člen a zasloužilý hasič bratr Břetislav Karlinský. 
 
V průběhu roku naše řady rozšířili noví dospělí členové a to Mgr. Petr Žižka, Rostislav 
Blažej, Bc. Šárka Žižková a Milan Slíva. 
 
Výbor SDH se scházel pravidelně poslední čtvrtky v měsíci, mimo toho pak mimořádně, 
pokud bylo potřeba. 
Řešená témata: 

• Plán práce výboru SDH na rok 2019 
• Hodnocení ŘVH 13.1.2018, kontrola členských příspěvků, pojištění 
• Činnost JSDH 
• Činnost na úseku práce s mládeží 
• Příprava valné hromady spojená s oslavou svatého Floriána a smažením vaječiny 
• Narozeniny členů, ocenění a svátky 
• Příprava akcí (OLM, Pálení čarodějnic, Den s hasiči, Neckyáda, DOD a další) 

 
V únoru došlo k předání prostor uvolněné bytové jednotky v hasičské zbrojnici, která byla 
dána k dispozici sboru. V prostorech vznikla klubovna mladých hasičů, kancelář výboru a 
odpočinková místnost. Po uvolnění bytu bylo nutno provést drobné úpravy jako byla 
pokládka nového lina v budoucí klubovně, montáž zářivek a ostatních stropních svítidel, 
rozšíření zabezpečovací techniky v celé budově hasičské zbrojnice, pokládka lina na schodišti 
v chodbě hasičárny a další drobné práce.  
 
Dne 23.2.2019 jsme uspořádali výlet do Fulneku, kterého se zúčastnili hasiči a také občané 
Hrabové. Ve Fulneku jsme si prohlédli památky tohoto krásného města.  
 
10.3.2019 proběhla na sále hasičárny oslava Dne žen pro členky našeho sboru, kde mladí 
hasiči předali všem zúčastněným ženám kytičku a přání.  
 
Dne 13.2.2019 se v naší zbrojnici konala Řádná válná hromada okrsku Ostrava 3, které se 
zúčastnili bratr Jaroslav Mintěl, bratr Milan Minář a sestra Hana Doležálková.  
 
Několik členů se zúčastnilo Celorepublikového plesu SH ČMS dne 16.2.2019 v Clarion 
Congress Hotel Ostrava. 
 
Dne 23.3.2019 jsme uskutečnili jarní brigádu/úklid v hasičárně a areálu hasičárny.  
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20.4.2019 jsme od ÚMOb Hrabová obdrželi dotaci ve výši 30 000 Kč na činnost oddílu 
mladých hasičů.  
Dne 28.4.2019 se uskutečnila Mše svatá v kostele sv. Kateřiny za živé a zemřelé hasiče 
našeho sboru. 
 
Dne 30.4.2019 proběhl na místním hřbitově Pietní akt při příležitosti osvobození naší 
Obce. Zúčastnili se členové Hana a Petr Doležálkovi a Jaroslav Mintěl. 
 
O pár hodin později jsme spolu s komisí pro děti a mládež ÚMOb Hrabová pořádali 1 ročník 
pálení čarodějnic na hřišti TJ Sokol Hrabová i přes nepřízeň počasí byla velká účast a akce se 
vydařila. 
 
7.5.2019 se někteří členové sboru zúčastnili akce daruj krev s hasiči v krevním centru fakultní 
nemocnici Ostrava 
 
8.5.2019 se naši zástupci (Hana a Petr Doležálkovi, Dušan Konečný) zúčastnili setkání 
praporů v Ostravě – Radvanicích. 
 
Tradiční smažení vaječiny jsme uspořádali 1.6., kterého se zúčastnili i členové spřáteleného 
sboru z Ostravy Zabřehu. 
 
Tradiční den s hasiči v dnešním roce začal ve 14 hodin. Na programu byly ukázky (výcvik se 
psy, nehoda cyklistů a práce first respondera). Pro děti byly připraveny disciplíny jako je hod 
na soptíka, uhašení ´´ohně´´ a další. U výčepu byla soutěž kdo pozná dva hasiče na fotografii, 
kdo správně uhodl, vyhrál pivo nebo kofolu. Dále bylo k vidění mnoho techniky jako je DA 
15 Mercedes Benz naší jednotky, sanita – ČČK Ostrava, CAS 30 Tatra T 815-7 – JSDH 
Zábřeh, CAS 32 Tatra T815 – JSDH Heřmanice, CAS 25 Škoda 706 RTHP – JSDH Horní 
Datyně a nový automobil Tatra Force s vyprošťovací nástavbou Omars a hydraulickým 
nakládacím jeřábem Hiab – HZS Zábřeh. A poté následovala taneční zábava na které nám 
hrála kapela Hlad Now. 
 
20.7.2019 se členové JSDH Ivo Baron, Dušan Konečný a Michael Lednický s CAS 30 
zúčastnili Sportovního klání seniorů na hřišti TJ Sokol Hrabová, kde zajišťovali jednu 
soutěžní disciplínu – džberovkovou štafetu. 
 
II. Ročník Neckyády na řece Ostravici se uskutečnil 3.8.2019 – na startu bylo 10 plavidel 
včetně vítězů Neckyády na Havlíčkově nábřeží v Ostravě tým plovoucí CAS 30 Tatra 815-7 
od SDH Michálkovice, druhému ročníku přihlíželo asi 700 diváků, kteří statečné plavce 
nadšeně povzbuzovali. 
 
Gulášfestu dne 31.8.2019 se zúčastnil náš tým gepardic (Radka Šupčíková, Hana Doležálek, 
Kamila Chlupatá, Iva Mintělová), tento rok vařil tým 2 guláše (hovězí a segedínský). O této 
akci se díky našemu členu bratru Petru Žižkovi dověděly prostřednictvím časopisu Alarm 
revue sbory v České republice a na Slovensku. V časopise Alarm revue kde Petr zachytil 
atmosféru na gulášfestu, zmínku o činnosti našeho sboru a o naší obci. 
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Dne 13.9.2019 proběhl v naší hasičárně Den otevřených dveří, který organizoval David 
Krátký spolu s členy JSDH a MH, akce měla pozitivní ohlasy občanů a všem se líbila.  
Členové našeho sboru Dušan Konečný, Jaroslav Mintěl a Hana Doležálková se zúčastnili 1 
setkání praporů moravskoslezského kraje ve Frýdku Místku dne 14.9., kde se sešlo 77 praporů 
z celého kraje.  
 
28.9.2019 proběhla tradiční hasičská sešlost, kde k zakousnutí byla vepřová kýta a gyros a k 
tomu pivko. 
 
Slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice v Ostravě Muglinově, dne 5.10.2019 se 
zúčastnili naši zástupci. 
 
V říjnu obdržel náš sbor dotaci od moravskoslezského kraje na podporu činnosti SDH ve výši 
27 500 Kč na vybavení klubovny v uvolněných prostorech v hasičárně. Za finanční 
prostředky z dotace byl zakoupen notebook, velkoplošná LED televize a příslušenství k 
notebooku.  
 
Ve dnech 19.-20.10.2019 se uskutečnil zájezd do vinného sklípku v Petrově. Zájezdu se 
zúčastnilo 43 členů našeho sboru a 2 členové SDH Zábřeh, cestou byl navštíven hřebčín a 
zámek v Napajedlech a cestou zpět museum motocyklů Harley Davidson v Otrokovicích.  
 
Závěr roku byl tradičně ve znamení návštěvy Vánočních trhů, tentokrát jsme 15.12. spolu s 
členy SDH Zábřeh navštívili Vídeň.  
 
V průběhu roku probíhala stavební příprava pro výstavbu pergoly za šopou v areálu hasičské 
zbrojnice. 
 
Také byla obnovena úzká spolupráce se Sokolem Hrabová na spolupořádání kulturních 
akcí v Hrabové. 
 
V tomto roce se nám nepodařil uskutečnit tradiční ples ze dvou důvodů a to termín v době 
prázdnin a nezájmu veřejnosti o tuto akci způsobenou komplikovanou dopravou do kulturního 
domu ve Vratimově. 
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Výjezdová jednotka 
 
První událost v roce 2019 byla ve večerních hodinách dne 14.1. po větrné smršti jsme vyjeli 
na ulici Božetěchovou k odstranění větve na vysokém napětí. Jednalo se však o planý 
poplach. 
 
Dne 16.2.2019 jsme pomáhali JSDH Ostrava-Zábřeh v požární asistenci na prvoligovém 
fotbalovém zápase Baník x Liberec. 
 
19.2.2019 proběhlo focení naší techniky CAS 30 T815-7 a DA 15 MB pro polský web 
www.czerwonesamochody.com 
 
22.února 2019 proběhl výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu na hasičské stanici 
Ostrava - Fifejdy. 
 
Do průmyslové zóny k požáru kompaktoru vyjela jednotka 2.3., kde zasahovaly 4 
profesionální a 2 dobrovolné jednotky. 
 
9.3.2019 po dvoudenním větrném počasí jsme byli povolání na ulici Šrobárovou k uvolněným 
plechům na domě. Plechy zajistili hasiči ze stanice Ostrava-Jih za pomoci výškové techniky 
AP 32 Bronto. 
 
Dne 29.3.2019 jsme již po několikáté, tlakem vody pročišťovali odpadní potrubí u rodinného 
domu na ulici Paskovská 169. 
 
Dne 9.4. jsme likvidovali nalomený strom nad cyklostezkou za areálem OZO Ostrava. 
 
Ve dnech 13. až 14. dubna jsme společně s JSDH Zábřeh provedli praktický výcvik na 
tekoucí vodě a to sjezd řeky Moravice od Kružberku až do Podhradí. Venkovní teplota byla 
0°C s lehkým sněžením. 
 

14.4.2019 část jednotky, která se nezúčastnila výcviku na vodě, provedla požární asistenci při 
akci „Vynášení Morény“. 
 
Dne 15.4.2019 po půlnoci jsme vyjeli k požáru thují u rodinného domu na ulici U Kotelny. 
 
Naše CAS 30 se představila na statické ukázce dne 18.dubna na akci Libros – Tatra Truck. 
 
24.4.2019 jsme asistovali u prvoligového fotbalového zápasu Baník x Opava. 
 
Dne 30.dubna ráno vyjela CAS 30 do průmyslové zóny. Jednalo se o planý poplach. A 
v odpoledních hodinách jsme asistovali při akci „Pálení čarodějnic“ 
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1.5.2019 jsme zasahovali u požáru domu na ulici Krmelínské. Kde zasahovalo 6 jednotek 
(HZS – Jih, Zábřeh, Fifejdy, Slezská a JSDH Hrabová, Vratimov) 
 
Po půlnoci dne 3.5. jsme dohašovali do ranních hodin, požár bytu ve 4.patře v Hrabůvce na 
ulici Mitušová. 
 
Dne 9.5.2019 ve 13:33 byl ohlášen kouř z dálky směrem k haldě v Paskově. Jednotka 
nevyjela, protože v pracovní den v tomto čase byli všichni řidiči/strojníci ve svém 
zaměstnání. 
 
Dne 12.května byla prezentována naše technika na akci Ostrava žije první pomoci, kde jsme 
byli součástí doprovodného programu pro děti. 
 
19.května 2019 jsme asistovali u prvoligového fotbalového zápasu Baník x Slavia. 
 
V poslední květnový den jsme společně s profesionálními jednotkami Jih a Zábřeh likvidovali 
požár střechy haly v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové. 
 
4.6.2019 jsme prezentovali techniku CAS 30 a vytvořili soutěže pro děti v mateřské školce 
Klubíčko. 
 
Dne 7.6.2019 jsme vyjeli k požáru trávy od spadlých drátů el. vedení na ulici Mlynářská. 
 
I v tomto roce jsme drželi hotovost na likvidaci obtížného hmyzu. A v týdnu od 10. do 16.6. 
jsme vyjeli 11x k likvidaci obtížného hmyzu. 
 
19.6.2019 vyjela CAS 30 k požáru osobního automobilu v prostorách STK u Tajgy. 
 
Ve dnech 21. – 23. června 2019 jsme asistovali u akce Tuning Show v Trojhalí Karolína. 
 
29.června jsme ukázali CAS i DA veřejnosti při oslavách 90. let fotbalu v 
Hrabové. 
 
1.7.2019 jsme likvidovali nalomený strom na ulici Dubraviová. 
 
V týdnu od 10. do 16.června jsme vyjeli 5x k likvidaci obtížného hmyzu. 
 
11.7.2019 jsme vyjeli k požáru trávy na haldě u jezírka v Ostravě Hrabůvce. 
 
A dne 15.7. jsme znova zasahovali u požáru trávy na haldě u jezírka v Hrabůvce. 
 
19.července 2019 vyjely obě vozidla do průmyslové zóny. Jednalo se o planý poplach 
způsobený pracovníky skladu. 
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Dne 23.7.2019 nám byl vyhlášen poplach do průmyslové zóny. Cestou k zásahu jsme byli 
odvolání, protože se jednalo o planý poplach. 
 
30.července 2019 jsme čerpali vodu z rodinného domu na ulici Šurová. 
 
1.8. jsme zasahovali znovu na ulici Mlynářské u spadlých drátů elektrického vedení. 
 
17.srpna jsme vyjeli na ulici Frýdeckou ke spadlému stromu přes celou komunikaci. 
 
20. a 21.srpna jsme drželi pohotovost na likvidaci obtížného hmyzu místo JSDH Muglinov. 
V té době jsme vyjeli k 5 událostem na likvidaci obtížného hmyzu. 
 
Dětem ze školičky Šídlo jsme představili DA 15 dne 29.srpna a poté preventista sboru 
prakticky proškolil učitelský sbor Základní školy Paskovská v použití přenosných hasicích 
přístrojů. 
 
31.8.2019 jsme s CAS 30 asistovali při akci Gulášfest na hřišti TJ Sokol Hrabová. 
 
V týdnu od 2. do 8.září jsme vyjeli k 10 událostem na likvidaci obtížného hmyzu. 
 
7.září jsme prezentovali naší techniku na hřišti TJ Sokol Hrabová handicapovaným dětem. 
 
27.9.2019 jsme provedli námětové cvičení s tématem dálková doprava vody s větším 
převýšením. Vodu jsme dopravovali od řeky Ostravice na haldu na Šídlovci. 
 
Dne 5.9.2019 naší mladší členové prováděli požární asistenci u nočního závodu zdatnosti. 
 
Dne 20.října jsme vyjeli k požáru palet v bývalém areálu firmy Hrabos. 
 
V říjnu dne 26 se hlavně mladší členové zúčastnili netradiční odborné přípravy, 
kterou organizuje okresní rada velitelů, pod názvem Ostravská rallye. Plnily úkoly jako požár 
lesního porostu, požár nízké budovy, povodeň, pád stromu, první pomoc a práce ve výškách. 
Mimo samotné úkoly museli zúčastnění během dne vyplnit i testy týkající se nejen činnosti 
jednotek u zásahu, ale i oblastí předpisů, prevence, technických prostředků apod. 
 
30.10., 29.11., 14.12. jsme prováděli asistence při prvoligových fotbalových zápasech Baník x 
Slavia, Opava, Sparta. 
 
1. a 2.listopadu se tři velitelé zúčastnili odborné cyklické přípravy v ústřední hasičské škole 
v Jánských Koupelích. 
 
13.11 vyjela naše CAS 30 k požáru v zázemí prodejny Budoucnost na Šídlovci. 
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16. prosince 2019 byl ohlášen požár odpadu na ulici Krmelínské. Jednotka nevyjela, protože v 
pracovní den v 11:44 byli všichni řidiči/strojníci ve svém zaměstnání. 
 
K poslednímu loňskému požáru jsme vyjeli 27.12. do průmyslové zóny v Hrabové. 
 
Také v roce 2019 jsme byli osloveni spolkem Zelená Hrabová, z.s., zda bychom zajistili 
kropení vrbového altánku v parku Hrabovjanka. Od dubna do října 2019 jsme v parku 
odpracovali 51 hodin při 24 zaléváních. 
 
V roce 2019 jsme zasahovali u 65 události. Z toho bylo 12 požárů, 31 zásahů na 
likvidaci obtížného hmyzu, 1 jsme čerpali zatopený sklep, 7x ostatní technická pomoc, 11 
asistencí u sportovních a kulturních událostí a 3krát jsme vyjeli k planému poplachu.  
U zásahů jsme strávili téměř 140 hodin. 7x byla prezentována naše technika veřejnosti. 
 
V tomto roce bylo vozidly ujeto 884 km při zásazích, 822 km při výcviku, 131 km při fyzické 
přípravě včetně soutěží a 618 km hospodářských a ostatních jízd, celkem tedy najeto 2455 
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 
Dušan Konečný – 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. 
 
Zvyšování podvědomí u občanů o požární ochraně obyvatelstva jsme již tradičně pojali 
hlavně prezentací našeho sboru a techniky, kterou jsme celkem sedmkrát představili 
veřejnosti. 
 
Mezi ty nejzajímavější akce byl již tradiční den s hasiči na hřišti Sokol, kde byl mimo jiné 
ukázán nový systém first responder, mnoho techniky IZS a pohybové aktivity pro děti. 
 
Znovu jsme se přidali k celorepublikovému dnu požární bezpečnosti, pořádaný v pátek 
třináctého. Navštívili nás nejen pozvané školy a školky, ale i neobvyklý vysoký počet občanů. 
Toto číslo odhadujeme až na 40 lidí, kteří se přišli podívat z vlastní vůle a zvědavosti, oproti 
minulému roku, kdy dorazil jeden náhodný kolemjdoucí. 
 
Jelikož máme velmi dobré vztahy ze Základní školou Paskovská, bylo provedeno školení 
personálu, které se konalo v přípravném týdnu před začátkem školního roku. Jednalo se 
hlavně o praktické použití přenosného hasicího přístroje v praxi. 
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Dorost 
 
Dorost se pravidelně scházel a připravoval na soutěže v pátky v zimním období v tělocvičně 
ZŠ Paskovská a v letním období v hasičárně a areálu hasičárny nebo na hřišti ZŠ Paskovská. 
 
Dorostenci – 4 
Dorostenky – 2 
 
Dne 1.3.2019 proběhla v tělocvičně beseda na téma první pomoc. MH o první pomoci přišel 
něco málo říct zkušený člověk a to Richard Lizák z ČČK Ostrava. 
 
31.3.2019 se dorostenci zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Soutěžilo se ve střelbě, 
hadicové štafetě a uzlové štafetě. Dorostenci se umístili na 6.místě. 
 
Ve dnech 13. a 14. dubna si někteří dorostenci vyzkoušeli spolu s členy jednotky výcvik na 
vodě Moravice. 
 
Ve dnech 26.-28.4. proběhlo na domácí půdě pro mladé hasiče hasičské soustředění. I přes 
nepřízeň počasí trénovali všechny disciplíny na Plamen a to v prostorách hasičárny a kolem 
ní. 
 
Dne 4.5. si dorostenci zaběhli požární útok na závodech ve Svinově. 
 
V neděli 19.5. proběhlo okresní kolo dorostu. Dorostenci vybojovali 3.místo a dorostenky 
Věra Namyslová a Lucie Kučerová vybojovaly ve svých kategoriích 1.místa a tím postoupily 
na krajské kolo. 
 
V neděli 9.6. brzo ráno vyrazily děvčata na krajské kolo, které se konalo v Ostravě. Bojovaly 
ze všech sil a to se jim vyplatilo. Lucka se umístila na krásném 4.místě a Věrka ve své 
kategorii vyhrála a postoupila na republikové kolo do Svitav. 
 
Dne 23.6. se dorostenci vypravili do Pustkovce kde se umístili na 1.místě. 
 
V pátek 5.7. se Věrka spolu s vedoucí Hankou a svou rodinou, vydaly na cestu a to do Svitav 
na mistrovství ČR hry plamen a dorostu. Náš sbor Věrka velmi dobře reprezentovala a 
umístila se na 12.místě. 
 
3.8. někteří dorostenci vytáhli svá plavidla a vrazili na neckyádu. 
 
V pátek 13.9. byl v naší hasičárně den otevřených dveří a kluci si připravili prezentaci o 
činnosti MH. 
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V sobotu 22.9. si dorostenky spolu se ženami zajely zasoutěžit na tříčlenné hlídky do 
Václavovic. 
 
V neděli 6.10. dorostenci s muži jeli na soutěž do vrchu, která se každým rokem pořádá 
v Heřmanicích. 
 
Dne 12.10. proběhlo v odpoledních hodinách podzimní kolo hry dorostu v Heřmanicích. 
Dorostenci – jednotlivci se umístili takto: Věra Namyslová – 3.místo, Lucie Kučerová – 
2.místo, Lukáš Doležálek – 2.místo, Václav Namyslo – 2.místo. 
 
V pátek 15.11. udělal Martin Doležálek instruktor hasíku besedu o preventivně výchovné 
činnosti. Bavili se o linkách tísňového volání, co se má říct kdy na linku budeme volat, jak 
předcházet a zachovat se v případě požáru. Který je dobrý oheň a zlý oheň, jak předcházet 
zlému ohni. 
 
6.12. se uskutečnila na sále hasičárny mikulášská nadílka. Za účasti dětí a jejich rodičů, které 
vedoucí informovali o aktivitách, termínech soutěží a činnostech jejich dětí, přišel Mikuláš se 
svými pomocníky. Děti dostaly balíčky, nejprve musely říct básničku, ale nakonec raději 
všechny uvázaly uzlík. 
 
Dne 13.12. byla pro mladé hasiče poslední schůzka v roce, všichni našli pod stromečkem 
malý dárek. 
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Mladí hasiči 
 
Mladí hasiči se pravidelně scházeli a připravovali na soutěže, zařazené do Ostravské ligy a 
Plamen. 
 
Schůzky probíhaly v zimním období v tělocvičně ZŠ Paskovská, v letním období v hasičské 
zbrojnici nebo v areálu hasičárny, nácviky požárních útoků a 100m překážek na hřišti ZŠ 
Paskovská, vždy v pátek od 16hodin. 
 
Mladší žáci – 10 
Starší žáci – 7 
 
Hned druhou sobotu 12.1. si mladí hasiči odskočili do Michálkovic na soutěž v uzlové štafetě 
a motání hadic. Mladší se umístili na 12.místě a starší na 7.místě. 
 
Dne 1.3.2019 proběhla v tělocvičně beseda na téma první pomoc. MH o první pomoci přišel 
něco málo říct zkušený člověk a to Richard Lizák z ČČK Ostrava. 
 
31.3. se mladí hasiči zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Soutěžilo se ve střelbě, hadicové 
štafetě a uzlové štafetě. Opět se zúčastnily obě družstva. Mladší skončili na 10.místě a starší 
také. 
 
Ve dnech 26.-28.4. proběhlo na domácí půdě pro mladé hasiče hasičské soustředění. I přes 
nepřízeň počasí trénovali všechny disciplíny na Plamen a to v prostorách hasičárny a kolem 
ní. MH také splnili jeden z okruhů směrnice hry Plamen – odbornosti Kronikář, Preventista a 
Strojník. 
 
4.5.2019 mladí hasiči bojovali ve štafetě 4x60m a PÚ na soutěži ve Svinově. Umístili se na 
6.místě (mladší) a 5.místě (starší). 
 
Dne 12.5. proběhla soutěž v disciplínách CTIF, soutěž pro mladé hasiče uspořádali hasiči 
z Muglinova. Soutěžilo jen družstvo starších a umístili se na 6.místě. 
 
V sobotu 18.5. se družstvo starších zúčastnilo okresní kola hry Plamen, na kterém se umístili 
na 7.místě. 
 
Víkend 15. a 16. června byl opět soutěžní. Soutěžilo se na domácí půdě v Hrabové a 
v Krásném Poli. Starší doma vybojovali 2.místo a mladší 9.místo. V Krásném Poli skončili 
starší na 4.místě a mladší na 8.místě. 
 
Taky následující víkend byl soutěžní a to pro mladé hasiče poslední soutěžní. V sobotu 
bojovali v Plesné ve štafetě PD a PÚ. Mladší se umístili na 6.místě a starší na 3.místě. 
V neděli se vypravili MH do Pustkovce na poslední soutěž zařazenou do Ostravské ligy 
mládeže. Soutěžili ve štafetě 4x60m a požárním útoku. Mladší skončili na 9.místě a starší na 
4.místě. Na těchto závodech proběhlo taky vyhodnocení Ostravské ligy mládeže ročníku 
2018/2019, kde se starší umístili na 4.místě a mladší na 8.místě. 
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Dne 5.10. proběhl ve Vratimově branný závod. I přes nepříznivé počasí si děti vyrazily tento 
závod zaběhnout. Starší skončili na 4.místě a mladší na 6.místě. 
 
 
Podzimní kolo hra Plamen proběhlo dne 12.10. v Heřmanicích. Běžely obě hlídky mladší a 
starší. Zaběhli si disciplíny závod požárnícké všestrannosti a štafetu požárních dvojic. 
Umístění po podzimním kole ve hře Plamen, mladší byli na 11.místě a starší na 5.místě. 
 
V pátek 15.11. udělal Martin Doležálek instruktor hasíku besedu o preventivně výchovné 
činnosti. Bavili se o linkách tísňového volání, co se má říct kdy na linku budeme volat, jak 
předcházet a zachovat se v případě požáru. Který je dobrý oheň a zlý oheň, jak předcházet 
zlému ohni. 
 
6.12. se uskutečnila na sále hasičárny mikulášská nadílka. Za účasti dětí a jejich rodičů, které 
vedoucí informovali o aktivitách, termínech soutěží a činnostech jejich dětí, přišel Mikuláš se 
svými pomocníky. Děti dostaly balíčky, nejprve musely říct básničku, ale nakonec raději 
všechny uvázaly uzlík. 
 
Dne 13.12. byla pro mladé hasiče poslední schůzka v roce, všichni našli pod stromečkem 
malý dárek. 
 
Mladí hasiči se opět zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí a všechny literární práce 
byly vyhodnoceny na prvním a druhém místě. 
 
Bylo zakoupeno soutěžní nářadí pro mladé hasiče a dorostence z finanční dotace od ÚMOb 
Hrabová ve výši 30 000 Kč, které byly mimo to použity také na odměny na soutěže, 
soustředění mladých hasičů a vybavení klubovny. 
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Sportovní tým mužů 
 
Chladnou neděli 6.10. strávil sportovní team mužů s dorostenci, na doplnění družstva, v 
Heřmanicích, kde probíhaly tradiční závody do VRCHU. S problémem “na vrchu“ skončili na 
5.místě. Ve složení David Krátký, Martin Doležálek, Jiří Kroček, Michael Lednický, Václav 
Namyslo, Lukáš Doležálek, Martin Švigar a David Hoang. 
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Sportovní tým žen 
 
Sobota 21.9.2019 byla pro hasičky ve sportovním duchu. Uskutečnil se 19.ročník Tříčlenných 
hlídek ve Václavovicích. Naše ženy – děvčata se této soutěže opět zúčastnily a to hned dvě 
hlídky. I. hlídka jela ve složení – Věrka Namyslová, Alžběta Kročková, Kateřina 
Šupčíková. II.hlídka ve složení – Marie Kročková, Hana Doležálková, Radka Šupčíková. 
Soutěžily ve střelbě, určování vhodných a nevhodných hasicích přístrojů, hodu 
granátem, hadicovém kuželníku, útočném vedení a ještě dalších disciplínách. I. hlídka se ve 
své kategorií umístila na 4.místě. II.hlídka se ve své kategorií umístila na 2.místě.  
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TFA team 
 
TFA team navštívil již tradičně TFA Hnojník. Ondřej Brát se ze cti umísti v kategorii 16-30 
let na čtvrtém místě, kdy stačily pouze dvě sekundy na místo třetí. Jen smůla a šotek v krabici 
na hadice zapříčinil dvě piva v igelitové tašce místo poháru. Další dvě piva získal David 
Krátký i v kategorii 30-40 let za krásné páté místo.  
 
Tři členové TFA teamu vyrazili taky do Šilheřovic, kde proběhlo další TFA, ale bez úspěchů. 
 
V měsíci červenci se naši borci z TFA teamu David Krátký a Pavel Doležálek zúčastnili III. 
ročníků TFA Třebosice. Věhlas a sláva nás zavedla až do pardubického kraje, kde jsme přijali 
pozvání na tradiční soutěž v netradiční čas. Vytáhli se v kategorii MASTERS! Jedná se o 
nejvyšší kategorii v kompletním vybavení, to se skládá ze zásahového třívrstvého obleku, 
zásahové obuvi, přilby a aktivní dýchací přístroj. Nejlepší výsledek bylo krásné druhé místo!  
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Seznam členů v roce 2019 
 
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      1/4/2018  
Blažej     Rostislav    31/12/2018 
Blažej     Václav     31/12/2018 
Blažej     Vojtěch    1/4/2019 
Brát      Tomáš     10/1/2010  
Brát      Ondřej     22/2/2012  
Cíbová     Miluše     1/1/1973  
Čonka     Fabián     31/12/2018 
Doležálek     Lukáš      1/1/2009  
Doležalek     Martin     1/1/2003  
Doležálek     Pavel      22/10/1992  
Doležálek     Petr      1/1/1989  
Doležálková     Hana      1/1/1990  
Doležálková     Ladislava     6/5/2011  
Drastich     Martin     1/1/2013  
Folta      Jiří      1/1/1985   
Hoang      Huy (David)    5/5/2017  
Chlupatá     Jana      1/1/2004  
Chlupatá     Kamila     2/5/2017  
Chlupatá     Věra      1/1/1971  
Chlupatý     Bedřich     1/1/1962  
Chlupatý     Jan      1/1/1983   
Janša      Karel      1/1/1966  
Jozek      Jiří      27/7/2017  
Jurečka     Václav     1/1/1975  
Karlínský     Břetislav     1/1/1952  
Knebl      Radek      19/2/2015  
Konečný     Dušan      7/7/2015  
Koutný     František     1/1/1977  
Krátká     Renáta     11/1/2014  
Krátký     David      31/3/2011  
Kroček     Jiří      1/1/1986  
Kroček     Jiří      1/1/2003  
Kroček     Josef      1/1/1963  
Kročková     Alžběta     22/2/2012  
Kročková     Bohuslava     1/1/1983  
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Kročková     Ludmila     6/9/2010  
Kročková     Marie      1/1/2005  
Kročková     Věra      1/1/1990  
Kučerová     Lucie      24/3/2010  
Lednický     Michael     31/3/2011  
Lehečka     Martin     1/1/1985  
Lehečka     Ondřej     1/1/2007   
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     30/1/2014  
Namyslo     Jakub      9/1/2017  
Namyslová     Věra      12/10/2015  
Neuwirth     Jan      11/1/2016  
Odstrčilíková     Zdeňka     25/1/2016  
Olšák      Vít      1/1/1988  
Olšák     Radim     31/12/2018 
Orkáč      Radomír     4/1/2018  
Pospěch     Milan      1/1/1974  
Pospěchová     Věra      1/1/1989  
Sedliak     Rostislav     1/1/1977  
Skýpala     Jaroslav     1/1/1962  
Slíva      Daniel      12/3/2010  
Slíva     Milan     1/7/2019 
Slívová     Dagmar     1/1/2008  
Sobota     Jan      1/1/2005  
Sobota     Václav     1/1/1971  
Stanček     Lukáš      19/9/2017  
Strašík     Rostislav     23/2/2012  
Sýkora     Petr      1/1/1982  
Šebesta    Alex     31/12/2018 
Šír      Martin     1/1/1998  
Šír      Miroslav     17/2/2017  
Šír      Jakub      4/1/2018  
Šírová      Renata     17/2/2017  
Šupčík     David      20/1/2014  
Šupčík     Ivo      2/5/2017  
Šupčíková     Kateřina     1/1/2008  
Šupčíková     Radka      2/5/2017  
Šustrová     Anna      1/1/1987  
Trtílková     Helena     1/1/2003  
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Trtílková     Petra      1/5/2002  
Třos      Vojtěch     28/2/2017  
Vitoslavský     Pavel      30/10/2015  
Vojkůvka     Jiří      1/1/1977  
Volná      Marie      1/1/1971  
Zieglerová     Kateřina     1/1/1987  
Zieglerová     Kristýna     1/1/2003 
Žižka     Petr     21/1/2019 
Žižková    Šárka     1/7/2019 
 


