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Příslovečné tančení mezi vejci připo-
míná snaha zachovat spolkový život 

v době covidové. Své o tom vědí i členové 
Sboru dobrovolných hasičů v ostravském 
obvodu Hrabová, kteří pořádají mnoho 
pravidelných akcí nejen pro sebe, ale také 
pro občany celé obce.

Zachovat chtějí co nejvíce svých aktivit, 
které se podílejí na tom, že Hrabová je sice 
součástí třetího největšího města země, ale 
stále si zachovává svůj venkovský ráz, spoje-
ný s bohatým spolkovým životem. Na druhé 
straně ani hasiči nemohou (a samozřejmě 
nechtějí) překračovat koronavirová opatření. 

Z ještě dalšího pohledu je jasné, že živel-
né pohromy neřeší, zda je či není nějaký 
Covid-19 a zásahová jednotka musí být při-
pravena a vycvičena covid-necovid.

Vládní nařízení 
sbor respektoval
„Epidemie zasáhla život hrabovských hasičů 
ve všech oblastech,“ říká starosta SDH Hra-
bová Jaroslav Mintěl. „Omezeny byly schůz-
ky příslušníků zásahové jednotky a pravidel-
ná školení. Úplně byla pozastavena činnost 
na úseku mládeže, zrušeny byly veškeré sou-

těže ve všech kategoriích a disciplínách. Ja-
ko spolek, který v obci pořádá spoustu akcí 
pro občany, jsme museli zrušit Pálení čaro-
dějnic, Den s hasiči, hasičskou zábavu, Den 
otevřených dveří, ukázky techniky veřejnos-
ti. Jediné velké kulturní akce, které se vloni 

podařilo uspořádat, byl v zimě společenský 
ples a v létě Neckyáda.“

O to více se hasiči soustředili na menší 
akce, které se dají připravit poměrně rych-
le, a podle aktuální situace. V době jarního 
uvolnění tak mohli oslavit Mezinárodní den 

Sněžné pole pro letní recesistický běh na lyžích připravila zásahová jednotka

COVID spolkový život hodně utlumil,
ale úplně nezmrazil. SDH Hrabová věří,
že 125. výročí založení sboru oslaví

Dobrovolné hasičky ve zbrojnici oslavily Mezinárodní den žen
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žen. Hasičky se setkaly v zasedačce hasičské 
zbrojnice a člen sboru pro ně narychlo při-
pravil besedu s promítáním fotografií z cest 
po exotických zemích světa. Byl to doslova 
balzám na duši po době, kdy cestování 
k moři či do hor je téměř nemožné.

Ujít si hasiči nenechali ani pravidelné sma-
žení vaječiny, které se odehrálo také v etapě 
mírného uvolnění vládních opatření.

Na kolech k sousedům
Jakmile bylo možné uspořádat výlety za po-
znáním, vyjeli hasiči na kolech spolu s hra-
bovskými velocipedisty do sousedního 
městečka Paskov. Výpravy se ujal tamní sta-
rosta Petr Baďura, který své sousedy prove-
dl zámkem. Toto šlechtické sídlo umístěné 
v zachovalém zámeckém parku vrací nový 
vlastník, tedy město Paskov, do původního 
stavu a rok co rok přibývají další a další pro-
story otevřené veřejnosti. Hrabovští ná-
vštěvníci si prohlédli i výstavu modelů dře-
věných kostelů a kaplí z Beskyd a Pobesky-

dí, kde k velkému překvapení našli i „svůj“, 
hrabovský, dřevěný kostel svaté Kateřiny Ale-
xandrijské.

Pěšky na Šance 
a trojmezí
V dalším, tentokrát pěším, výletu se výprava 
hasičů, hasiček i hasičat vydala na východ 
České republiky, kde se seznámili s uniká-
tem v podobě pozůstatků čtyři století staré 
pevnosti zvané Jablunkovské šance. O his-
torii místa jsme se dozvěděli v právě otevře-
ném návštěvním centru. Samozřejmě jsme 
nemohli vynechat vesnici Hrčava a klín kra-
jiny, v němž se stýkají státní hranice Sloven-
ska, Polska a Česka. Kdo by si nevychutnal 
unikátní zážitek, kdy během pár vteřin na-
vštíví tři země světa?

Smutnou dobu oživí recese
Hasiči se také zapojili do ještě jedné ryze re-
cesistické události. V Hrabové se každé léto 
běží memoriál legendárních lyžařů z Krkonoš 
– Hanče a Vrbaty. Běží se na asfaltce upro-
střed malého sídliště Šídlovec a hasiči vodou 
z cisterny vytvářejí podmínky připomínající 
vánici na hřebenech Krkonoš. Přestože letos 
bylo už samo o sobě velmi nevlídno, hasiči se 

Připravili program pro děti s logopedickými vadami řeči

Dobrovolní hasiči z Hrabové, městského obvodu statutárního města Ostravy, se na kolech 
vydali do Paskova v okrese Frýdek-Místek

Neckyáda na „rozbouřených“ vlnách řeky 
Ostravice

postarali o průtrž mračen a v jedné zatáč-
ce nastříkali saponátovou pěnu, takže iluze 
sněhové závěje byla dokonalá. 

Návštěva dětí ve zbrojnici 
Jako zázrakem se mezi jednotlivými vlnami 
protikoronavirových opatření podařilo 
uskutečnit exkurzi pro děti z příměstského 
tábora, který organizuje sdružení Klokánek 
při místní logopedické základní škole. 

O práci hasičů se děti dozvěděly z poví-
dání preventisty Davida Krátkého. Vyzkou-
šely si, jaké je sedět v hasičské Tatře nebo 
jak těžká je hasičská přilba. Děti se naučily 
také základy první pomoci. Hasič Michal 
Lednický přišel mezi děti v plné výstroji ha-
siče při zásahu a drobotina si vyzkoušela, 
co vše musí na místě požáru či jiného ne-
štěstí mít na sobě. 

Václav Namyslo pak v zasedačce dětem 
přiblížil úspěchy hrabovských hasičů v po-
žárním sportu a Michal Lednický spolu s Lu-
kášem Doležálkem vyprávěli (a hlavně uká-
zali) co musí hasič umět při zásahu.

Jak uvedla Alice Stolaříková, učitelka Zá-
kladní školy logopedické, pro děti byla ex-
kurze velmi zajímavá a poučná. „Jsme rádi, 
že jsme se mohli k hasičům podívat,“ řekla 
s tím, že v době koronaviru je těžké domlu-

Na zámku v Paskově si prohlédli výstavu 27 dřevěných replik kostelů, kaplí a zvoniček, kte-
ré vytvořil modelář Jan Blizňák; našli mezi nimi i kostel sv. Kateřiny, který v Hrabové před 
19 lety lehl popelem, ale již byl znovu postaven

Třináctkrát vyjeli kvůli přívalovým děšťům

vit pro děti z příměstského tábora jakouko-
liv podobnou exkurzi. „Proto je opravdu 
velmi hezké, že nás hrabovští hasiči přijali,“ 
uvedla paní učitelka.

Postavili pergolu 
a vybavili posilovnu
Hasiči ale také zvelebovali svou zbrojnici 
a postavili například zastřešené venkovní 
posezení – jak prozíravé pro tuto dobu, kdy 
mnohé akce se mohou konat jen ve venkov-
ních prostorách. Mladí hasiči si v nevyužitém 
prostoru zbrojnice zřídili svou posilovnu.

Kvůli velké vodě 
vyjeli třináctkrát
Živelné pohromy nezastaví ani koronavir 
a tak jednotka byla samozřejmě akční. A že 
to byl docela deštivý rok (i přes prognózy, 
které slibovaly extrémní sucho) vyráželi hra-
bovští hasiči hojně k událostem spojeným 
s velkou vodou. 

„Jen kvůli velké vodě jsme vyjeli v loň-
ském roce třináctkrát,“ uvedl velitel zása-
hové jednotky Milan Minář. Mimo jiné čer-
pali hasiči vodu ze sklepů bytových domů 
v sousední Hrabůvce.

I když ani na začátku nového roku 2021 
to nevypadá, že koronavir jen tak brzy ne-
překonáme, členové SDH Hrabová doufa-
jí, že budou moci důstojně oslavit letošní 
125. výročí svého vzniku. Chystají bohatý 
program a zatím si nepřipouštějí, že by ho 
nemohli uskutečnit.

Petr Žižka,
kulturní referent SDH Hrabová
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