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JUBILEJNÍ ROK 2016

Ing. František Koutný,
starosta Sboru dobrovolných hasičů

v Ostravě-Hrabové

Ing. Milan Minář,
velitel zásahové jednotky

v Ostravě-Hrabové

ÚVODEM
Sbor dobrovolných hasičů je bezesporu významnou společenskou organizací. Kdybychom se rozhodli podrobně zveřejnit, co 
všechno za těch právě uplynulých 120 let členové sboru udělali, kolika ztrátám na lidských životech a škodám na majetku zabránili 
a kolika lidským neštěstím prevencí předešli, byl by rozsah tohoto almanachu v řádu tisíců stran.

Hodnota činnosti sboru je o to vyšší, že vždy byla a dodnes je založena na dobrovolnosti bez jakéhokoliv finančního efektu a že 
veškeré obětování volného času, zdraví, nejednou i nasazení života berou členové jako svou morální  občanskou povinnost.  

Dovolujeme si Vás alespoň ve stručnosti seznámit s nejvýznamnějšími momenty historie našeho sboru a malou fotogalerií tuto 
minulost a současnost připomenout.

Ve svornosti je síla…
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POČÁTKY HASIČŮ V ČECHÁCH
První český dobrovolný hasičský sbor vznikl roku 1864 ve Velvarech. U jeho kolébky stál obchodník Karel Krobn, který na svých  
obchodních cestách vídával v akci hasičský sbor v Hamburku. 

Po vypracování stanov dobrovolných hasičů českých, které byly schváleny výnosem ze dne 12. 3. 1864 a potvrzeny 7. 5. 1864  
c. a k. místodržitelstvím tehdejšího rakousko-uherského mocnářství, vstoupil v život první český dobrovolný hasičský sbor. Od velvar-
ských hasičů si vyžádala propůjčení vzorových stanov další města, aby mohla také založit hasičské sbory.  Byla to města Mělník, Voli-
če, Hořovice, Klatovy, Benešov, Nové Město nad Metují, Chrudim, Kutná Hora, Kroměříž, Tábor, Kolín atp.  Dávno před tímto datem  
v 16. a 17. století byly vydávány různé požární řády, obsahující nařízení o tom, jakým způsobem dělat poplach při požáru, kdo je povinen 
pomáhat při hašení a řídit záchranné práce. Byla nařízena vzájemná sousedská výpomoc mezi městy a vesnicemi. Při vzniku ohně měli 
všichni občané přispěchat s čeledí k ohni, každý měl vzít z domu potřebné náčiní, jako např. kožené korbele, háky, tlouky, dřevěné stříkač-
ky, žebříky, vědra, sekyry a kdo by se tak nezachoval, měl být potrestán. Později, v roce 1785 byl vydán požární řád pro Čechy, ve kterém 
jsou podrobně vypsány povinnosti obyvatelstva při požárech, zejména řemeslníků. Tehdejší cechy ve městech byly povinny uvolnit své 
tovaryše k zásahu, když došlo ve městě k požáru. 

Všechna tato opatření plnila svůj účel do určité míry, protože se zde nedá hovořit o nějaké organizovanosti, nebo o  soustavném  
výcviku. Prostě se zasahovalo podle potřeby a možností. Zakládání českých dobrovolných hasičských sborů po roce 1864 mělo v období 
silného národnostního útlaku velký národní význam. České obyvatelstvo mělo možnost se pravidelně shromažďovat na schůzích a veřej-
ných vystoupeních. Pro svoje humanitní poslání vyjádřené heslem „bližnímu k ochraně — vlasti k oslavě“ nalézá hasičská myšlenka brzy 
pochopení a podporu v širokých masách příslušníků našeho národa. Učitelstvo, inteligence atp., se chápe svého úkolu na poli národního 
uvědomění, osvětové práce a výchovy v řadách hasičstva.

Dnes se hrdě hlásíme k slavné tradici dobrovolné požární ochrany v naší vlasti.

PŘED ZALOŽENÍM SBORU V HRABOVÉ
Jak je uvedeno v historii obce Hrabová, tato náležela pod panství paskovské. Zámecká vrchnost dbala na to, aby vypuknuvší požár  
v místě nebo v okolí se nerozšířil, proto byla v zámecké věži postavena stráž. Strážný měl na požár co nejdříve upozornit, aby se 
mohlo co nejúčinněji zasáhnout. Podle zápisu v panském urbáři z roku 1699 za hraběte Františka Josefa z Oppersdorfu přispívaly 
obce paskovského panství na vydržování stráží zvláštní peněžní dávkou, tzv. „hláskou“.

ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HRABOVÉ
V roce 1891 byl dosazen na hrabovskou školu učitel Jindřich Dohnal. Byl to nadšený a horlivý propagátor hasičské myšlenky. Brzy 
po seznámení s občany se snažil založit sbor dobrovolných hasičů. Požádal o pomoc odborného učitele Rudolfa Ludviga z Ostravy, 
zakladatele župní jednoty hasičské na severovýchodní Moravě.

Ten doporučuje paskovskému sboru dobrovolných hasičů dopisem ze dne 18. 3. 1892, aby propůjčil jednací řád a stanovy pro nově 
se zakládající sbor v Hrabové. Po tomto datu se dostavilo na svolanou schůzi občanstva do hostince Sigmunda Turadta několik 
členů z paskovského sboru k projednání ustavení sboru v Hrabové. 

Mladý, 23letý učitel Dohnal dovedl zapálit nadšením přítomné občany pro myšlenku, která je založena na vznešených zásadách 
lidskosti, lásky k bližnímu, chránit jeho majetek, hodnoty společnosti a životy, proti dravým živlům ohně a vody, vychovávat a vést 
občany ke kázni, odpovědnosti a opatrnosti před požárem. 

Občané se hlásili do nového sboru. Dokonce zaplatili tzv. vstupné a příspěvky. Pan učitel koupil trubky a začal cvičit trubače. Teh-
dejší členové obecního výboru však nebyli nijak příznivě naklonění založení sboru, protože měli obavy, že obci vzniknou zvýšené 
výdaje spojené s vybavením sboru. Domnívali se, že stará stříkačka postačí pro zásahy v případě požáru a stanovy sboru, které vy-
pracovali zakládající nadšenci hasičské myšlenky, nepodepsali. C. a K. místodržitelství poslalo stanovy zpět neschválené a nadšení 
občanů i pana učitele Dohnala na nějaký čas pohaslo. 

V roce 1894 byl zvolen starostou obce pan Rudolf Držonka, rolník, který zřízení sboru přál a také se o něj zasazoval. Avšak pro-
pagátor a organizátor, učitel Dohnal, byl v roce 1895 přeložen do Hrabůvky, kde v dubnu 1896 založil hasičský sbor. V té době 
představitelé obce spolu s hrabovskými občany usilovně pracovali na založení sboru. Byly vypůjčeny a psány vzorové stanovy, které 
byly dne 19. června 1896 c. a k. místodržitelstvím v Brně schváleny. 
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Na den 5. července byla svolána ustavující členská schůze do hostince paní Marie Černé. Na této schůzi se přihlásilo 53 občanů za 
členy dobrovolného hasičského sboru v Hrabové. K přítomným promluvil o ušlechtilosti spolku dobrovolných hasičů pan odborný 
učitel Rudolf Ludvig z Moravské Ostravy. 

Ve svém projevu zdůraznil, „že hasičské sbory jsou zakládány na krásných humánních myšlenkách, nejen za účelem hasit a chránit 
majetek bližního, ale také vzdělávání a ušlechťování mysli a srdce a tím krocení zlých našich náruživostí. Do spolku ať vstupují 
členové vždycky jak v přítomnosti, tak i v budoucnu, ne pro lesk a slávu, ale s přesvědčením, láskou, vědomi si svých povinností. 
Jenom tak může spolek vzkvétat a rozvíjet činnost ve prospěch celé společnosti“. Po jeho povzbudivých slovech bylo přikročeno  
k volbě prvního výboru dobrovolného hasičského sboru v Hrabové. 

Předsedou byl zvolen Rudolf Držonka, rolník a starosta obce. Jednatelem — František Vaněk, učitel. Pokladníkem — František 
Bartoník, nadučitel. Náčelníkem — Jan Vogt, mlynář. 1. zástupcem náčelníka — Jan Šebesta, hutník. 2. zástupcem náčelníka — 
František Břenek — úředník. Zbrojířem — Inocenc Raška — zámečník. 

Členové výboru byli — František Piskoř — rolník a Jan Krautwurst — obchodník. 

V době založení sboru bylo v Hrabové 140 domovních čísel a 1550 občanů. Od obce převzal sbor starou stříkačku a skladiště. 
Na výborové schůzi dne 11. července bylo ujednáno zakoupit novou stříkačku s příslušenstvím a výzbroj pro 65 členů v celko-
vé hodnotě 1.853,- zlatých. Dne 19. července bylo provedeno první cvičení. Dne 2. srpna dodala firma R. A. Smékal v Čechách  
u Prostějova novou stříkačku. 

Jelikož sbor neměl dostatek peněz v hotovosti, kupovalo se na dluh a platilo se směnkami. Funkcionáři převzali na sebe velkou od-
povědnost řízením sboru a navíc jako ručitelé směnečných dluhů. K zajištění finančních prostředků pořádal sbor různé slavnosti, 
taneční zábavy, posílal žádosti o podporu zámožným mecenášům, pojišťovnám, průmyslovým závodům apod. Konala se sbírka  
u našich občanů a tu je třeba říci, že občané, vesměs chudí dělníci a drobní rolníci, neváhali přispět peněžním obnosem na zařízení, 
které mělo sloužit k výcviku členů sboru a pomáhat likvidovat nežádoucí živel, jakým byly a dosud jsou požáry a povodně. 

Přes všechny hospodářské a také některé organizační potíže vzrůstal a zoceloval se sbor v plnění základní myšlenky díky dobro-
volné kázni všech členů. Práce výboru nebyla nijak snadná. Nebylo místnosti pro pořádání schůzí a přednášek, proto se výbor 
usnesl konat schůze výborové, členské i pořádat taneční zábavy vždy u jiného hostinského. Tehdy byly v Hrabové čtyři hostince 
- u Černých, Turadta, Süssera a Rozehnala. Výzbroj a výstroj členská byla uložena ve světničce v hostinci paní Marie Černé. Koně 

pro přípřež ku stříkačce se uvolnili zapůjčovat rolníci - Ludvík Staněk, Jan Chlupatý, František Lyčka, Marie Černá a rovněž velitel 
sboru Jan Vogt. Bylo dohodnuto zaplatit poplatek za koně 5 zlatých za výjezd k požáru mimo obec a v obci 3 zlaté z pokladny sbo-
ru. Tito rolníci však většinou poplatek věnovali sboru. Rovněž tak v pozdější době rolníci Jan Piskoř, Rudolf a Ludvík Černí, Josef 
Kroček a Jan Sýkora nepožadovali poplatek. 

HISTORIE SBORU V KRÁTKOSTI
1892 - první pokusy o založení místní organizace učitelem zdejší školy Jindřichem Dohnalem a zakladatelem župní jednoty na 
severní Moravě Rudolfem Ludvigem končí díky obavám obecního zastupitelstva ze zvýšení výdajů za vybavení sboru neúspě-
chem.

1896 - novému starostovi obce p. Rudolfu Držonkovi se daří prosadit hasičskou myšlenku. Dne 5. července se v hostinci  
p. Marie Černé koná ustavující schůze, na které je přítomno 53 členů, starostou sboru se stává zmíněný starosta obce. Vybavení 
sboru: stará dvoukolová stříkačka a dřevěné skladiště. Dne 2. srpna zakoupena nová stříkačka a 16. srpna pak první zásah při po-
žáru domku p. Jana Machuly a p. Antonína Velkého.

1904 – obecní zastupitelstvo rozhoduje postavit samostatné zděné 
skladiště s věží. (na obrázku vpravo)

1906 – založení vzdělávacího odboru pro občanskou protipožární 
osvětu.

1907 – založení pamětní knihy významných událostí v životě sboru  
a zásahu při požárech.

1908 – založeno první dorostenecké družstvo.

1909 – zavedeno oslovení „bratře“.
1910 – zakoupen vysouvací žebř a podvozek ke stříkačce.
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1911 – rozhodnuto o využití hasičského vozu při pohřbech členů a jejich rodinných příslušníků.

1914 – 1918 – v důsledku první světové války činnost značně omezena, řada členů povolána do armády.

3. listopadu 1918 se konala první výborová schůze po vzniku samostatného Československa.

1920 – zakoupení látky na stejnokroje (čamary), obnovení kulturně-výchovných akcí.

19. června 1921 založen třináctičlenný ženský odbor sboru.

1923 – založen župní podpůrný fond pro pozůstalé po zemřelých členech (tzv. Půrkova pokladna). Obecní zastupitelstvo schva-
luje vybudování přístavby hasičského skladu.

1924 – původní rozhodnutí zrušeno, zahájena výstavba 
zcela nového zařízení se sálem a bytem pro zbrojíře. Dne 
14. září slavnostní uvedení do provozu. (na obrázku vlevo)

1933 – založen fond dobrovolných přispěvovatelů  
k zakoupení autostříkačky, za stejným účelem zorganizo-
vána řada kulturních akcí.

7. března 1937 zakoupen malý autobus Škoda s přívěsnou dvoukolovou motorovou stříkačkou DS 12. První prověrka při požá-
ru ve mlýně p. Drexlera v Kunčicích ještě téhož dne.
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1938 – 1945 – činnost sboru po okupaci německými vojsky znovu 
ochromena. Sál zbrojnice obsazen četnictvem, autobus a stříkačka nu-
ceně převedeny do pohotovostního střediska v Hrabůvce, mladí hasiči 
povoláni k výcviku pro likvidaci požáru po leteckých náletech a pak 
nasazení do pohotovostního oddílu Luftschutz v Hrabůvce.    

Při nucené službě našich členů u Luftschutz zorganizovali naši mladí 
bratři mezi sebou skupinu odboje. Byli to : Jaroslav Vavruška, Milan 
Mutina, Emil Mutina, Vlastimil Gromnica, Antonín Mynář a Alois  
Bubík. 

Když se přiblížila Rudá armáda, činnost skupiny se znásobila. Br. Milan 
Mutina se přihlásil jako šofér ruského důstojníka, kterého vozil až do 
konce války. Br. Jaroslav Vavruška pomáhal vést oddíl Rudé armády 
směrem na Vratimov přes zbouraný most řeky Ostravice takto do boku 
ustupujícím Němcům za řekou. Při protiútoku byl zastřelen ještě s ji-
nými „nehasiči“.

Dne 20. května 1945 v hostinci U Lípy mimořádná valná hromada  
k uctění památky padlých a umučených členů sboru. Účast při likvidaci 
pozůstatků po II. světové válce,  výpomoc při obnově letiště.

1946 – 3. února zvolen nový výbor sboru.

1949 – sbor přispívá ke zřízení místního rozhlasu a vybudování pomníku 
obětem války.

1950 – montáž nového signálního zařízení na střechu zbrojnice.

1951 – zřízení Hasičské jednoty a Požárního sboru,  změna původního 
názvu Sbor dobrovolných hasičů na Místní jednota Československého 
hasičstva v Hrabové.

1953 – další změna názvu na Československý svaz požární ochrany, členové už nejsou “hasiči“, ale zcela nesmyslně “požárníci“. 
Úspěšný rozvoj činnosti zvláště mezi mládeží, družstva žen a dorostenců 2. místo v krajské soutěži. Jako projev uznání sboru 
přidělena nová stříkačka PS 8, později požární vozidlo Praga RN AS-16.
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1954 – družstvo žaček získalo 7. místo v celostátní soutěži.

1955 – družstvo žaček (K. Ličková, D. Sližová, D. Machálková, S. Wilková, A. Kovářová, H. Kneblová, M. Čepková, A. Svítková, 
L. Moravcová) zvítězilo v celostátní soutěži v Brně a získalo standardu vítěze. V témže roce provedena rekonstrukce skladiště.

1957 – úspěšný zásah při likvidaci následků prudké srpnové vichřice.

1959 – 1. července další úspěšný zásah při povodni v obci, ale i v zařízeních Prefy a Nové huti.

1960 – sboru uděleno pochvalné uznání tehdejšího Městského národního výboru a Městské inspekce PO za úspěšný zásah při 
do té doby historicky nejrozsáhlejší povodni.

1963 – ukončení činnosti Purkovy 
pokladny, založení místní svépomoci 
činných členů hrabovské jednoty.

1964 – autobus jednoty odevzdán do 
šrotu.

1965 – dar členů sboru: 1072 odpra-
covaných brigádnických hodin při 
opravě celé zbrojnice.

1968 – zahájení rozsáhlé přestavby 
areálu. Přidělena nová přívěsná mo-
torová stříkačka PS-12.
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1971 – dokončení rekonstrukce zbrojnice. 1. místo v Putovním poháru MěČSPO.

1972 – družstvo žen získalo 6. místo v celonárodním kole ČR v Pardubicích. Přiděleno požární vozidlo Avia DA-12, licence  
Saviem s čerpadlem PS-12.

1973 – několik úspěšných zásahů při požárech v místě i blízké Hrabůvce.

Říjen: 2. místo v soutěži tříčlenných hlídek. Ing. Chlupatá jako první žena sboru získává odznak VP III. stupně.

1974 – úspěšná likvidace několika požárů v místním ZD.

1975 – účast na řadě městských soutěží – 5 družstev, 5 prvních míst.

1976 – družstvo dorostenců 5. místo v národním kole ČR v Plzni.

1977 – několikadenní úspěšný zásah při srpnové povodni (zaplaven celý Šídlovec).

1984 – dorostenky v krajském kole, vznik tzv. USH – kolektivu mládeže, který se zapsal do paměti členů i nečlenů svými  
volnočasovými aktivitami a jehož velkou část tvořili hrabovští hasiči.

1985 – únor: uvolňování ledové tříště na potocích Ščučí a Rybí, březen: účast při požáru stohu, červenec: výpomoc při hledání 
utonulého chlapce v Odře, srpen: povodňová pohotovost na potoku Rybí.
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1986 – zavedení týdenních hotovostí.  Na snímku soutěžní družstva mužů a žen.

1987 – svépomocná oprava střechy zbrojnice.

1988 – úspěšná reprezentace dorostenek v krajské soutěži.

1989 – zahájení oprav celého objektu zbrojnice, přístavba kuchyňky (dokončeno v r. 1991).

1990 – další úspěšná prezentace dorostenek v krajské soutěži.

1991 – změna názvu na Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, družstvo dorostenek získalo 2. místo v závodě po-
žárnické všestrannosti a družstvo žen získalo 6. místo v severomoravské soutěži ve Frýdku-Místku.

1994 – přidělení 2. požárního vozu CAS-25.

1996 – úpravy interiéru hasičárny.

1997 - v tomto roce se hrabovští hasiči zúčastnili ve dnech 6. 7. - 30. 7. likvidací následků povodní na území města Ostravy.  
Dva naši členové byli oceněni primátorem města Ostravy za aktivní činnost při povodních.

1998 - v červnu tohoto roku získali hrabovští hasiči repasované vozidlo CAS 25 K Liaz.

2001 – v tomto roce se dne 16.6. uskutečnily oslavy 105 let založení SDH.
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2002 – požár kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Tato významná památka zcela shořela. Z naší jednotky zasahovalo u požáru  
9 členů. V tomto roce zároveň proběhla výměna garážových vrat hasičské zbrojnice.

2003 – dne 16.11. naši hasiči zasahovali v rámci technické pomoci v Ostravě-Kunčičkách při sundání kočky ze stromu. 
2006 – oslavy 110 let založení našeho sboru. Dne 30.6.2006 byl v místním kostele posvěcen hasičský prapor.

2007 – uskutečnil se 0. ročník Ostravské ligy.

2009 – další z našich členů, bratr Vlastimil Kroček, byl oceněn nejvyšším možným vyznamenáním – získal titul Zasloužilý hasič.

2011 – v tomto roce se uskutečnily oslavy 115 let založení našeho sboru.

2012 – na památku sdružení USH začali hrabovští hasiči znovu organizovat tzv. cyklovýlety.     

Na obrázku jsou naši hasiči a jejich příznivci na cyklovýletu do Rožnova p. Radhoštěm.
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2013 - rekonstrukce hasičského autíčka pro mateřskou školu v Hrabové. Dne 18. března 2014 získala naše zásahová jednotka vozidlo CAS 30 S3R Tatra 815-7.
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2015  - mladší žáci zvítězili potřetí v Ostravské lize a získali tímto natrvalo putovní pohár.

           

  

 

2015 - zasahujeme při ohrožení života a zdraví nejen lidí. Rekonstrukce čapího hnízda na ulici Paskovské.
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2016 - 21. ledna získala naše zásahová jednotka vozidlo DA 15 L2T Mercedes-Benz Sprinter. ČINNOST MLÁDEŽE A DOROSTU OD ROKU 2005/2006
Činnost oddílu Mladých hasičů byla zaměřena na reprezentaci SDH Hrabová v konkrétních ročnících celoroční hry Plamen  
a Ostravské ligy mládeže. V Ostravské lize mládeže dosahovala naše družstva vynikajících výsledků. 

Nejlepších umístění bylo dosaženo v roce 2010, kdy družstva mladších i starších dětí OLM ve svých kategoriích vyhrála.  
Družstvo mladších žáků OLM vyhrálo třikrát po sobě, čímž získalo pohár pro vítěze natrvalo.

Umístění v jednotlivých ročnících je uvedeno v následující tabulce:

2005 – družstvo mladších žáků se umístilo na 2. místě v okresním kole celoroční hry Plamen.

2006 – družstvo dorostenců se umístilo na 3. místě v okresním kole soutěže dorostu.

2007 – I. ročník soutěže „O pohár starosty ÚMOb Hrabová“ .  V tomtéž roce jsme uspořádali okresní kolo hry Plamen, které  
se pak uskutečnilo i v letech 2008 a 2009.

Ročník Mladší žáci Starší žáci
2007 7 5
2008 6 6
2009 4 1
2010 1 1
2011 3 4
2012 2 3
2013 1 3
2014 1 2
2015 1 7
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VÝRAZNÝCH ÚSPĚCHŮ DOSÁHLI TAKÉ NAŠI DOROSTENCI:
Činnost oddílu Mladých hasičů byla zaměřena na reprezentaci SDH Hrabová v konkrétních ročnících celoroční hry Plamen  
a Ostravské ligy mládeže. V Ostravské lize mládeže dosahovala naše družstva vynikajících výsledků. 

2012 - družstvo dorostenek obsadilo 3. místo v okresním kole soutěže dorostu.

2013 - družstvo dorostenek obsadilo 2. místo v okresním kole dorostu.

2014 - dorostenec Ondřej Brát obsadil  2. místo a Martin Doležálek 3. místo v kategorii jednotlivců.

Úspěchy v soutěži „Požární ochrana očima dětí“

2012 – Karolína Kuchařová se probojovala do celorepublikového kola.

2013 – Petra Trtílková a Marie Kročková se probojovaly do celorepublikového kola.

2014 – Marie Kročková, Ludmila Kročková a Marie Namyslová postoupily do krajského kola.

Účast  hrabovských dětí v republikových kolech:

2011 – Martin Doležálek za SDH Michálkovice.

2012 – Jana Chlupatá za SDH Michálkovice.

JUBILEJNÍ ROK 2016
Je rokem oslav 120 let našeho sboru. Nejprve se však v krátkosti  vraťme do roku 2015. Tento rok přinesl několik změn a novinek:

• ve složení výboru
• na  pozici starosty sboru 
• v názvu sboru (po povinné registraci je náš název SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hrabová) 
• sídlem sboru je oficiálně hasičská zbrojnice 

V tomto roce začínají rovněž vlastní přípravy oslav 120 let. Otázka rozsahu oslav je vždy spojena s penězi.

Rozhodli jsme se proto v této záležitosti oslovit složky veřejného života, dále pak sponzory a zbytek nutných nákladů pokrýt  
z vlastních zdrojů. Následoval maratón jednání se státními institucemi, množství dopisů, emailů a osobních jednáni. Velmi oceňu-
jeme vstřícnost MOb Hrabová, který naši myšlenku podpořil a navíc umožnil vydat kalendář pro rok 2016, zaměřený na historii 
dobrovolných hasičů v naší obci. Kalendář byl v prosinci 2015 distribuován do všech domácností hrabovských občanů.

V závěru loňského roku se naše úsilí setkalo s prvním úspěchem. Záštitu nad našimi oslavami převzal hejtman Moravskoslezské-
ho kraje Miroslav Novák. Tato zpráva znamenala obrovskou morální podporu pro naše přípravy, navíc byla spojena s výraznou 
finanční pomocí. S další finanční podporou pak přišel Magistrát města Ostravy a MOb Hrabová. Tímto  se nám podařilo finančně 
pokrýt 90 procent nákladů. V průběhu roku 2016 se pak setkáváme se vstřícností dalších sponzorů, jejichž seznam je uveden  
v závěrečné části almanachu.

Na závěr trochu statistiky. Členská základna našeho sboru v roce 2016 je následující:

5 dívek a 16 chlapců ve věku 6-14 let, 4 dívky v kategorii 15-17 let,  7 žen a 6 mužů je ve věku 18-25 let, ve věku 26 let a více pak 
18 žen a 38 mužů. 

Celkem má náš sbor v jubilejním roce  94 členů.
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Historie ve fotografiích ( dosud nepublikované fotografie)

70. léta. Foto tehdejších hasičů s nezapomenutelným Toníčkem Freyem.
Horní řada zleva: Vítek Jan, Tichopad Václav, Janša Václav, Milan Kocurek, Frey Antonín

Spodní řada zleva: Štusek Rudolf, Kaloč Zdeněk, Adámek Josef, Sýkora Václav
Ležící: Kroček Josef

70. léta
Horní řada zleva: Očadlík Mirek, Janša Jiří, Balušek Petr,  Banáš Břetislav, Sobota Antonín

Spodní řada zleva: Barták Vraťa,  Janšová Miluše, Balušek Milan, Adámek Vít
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A foto se Zdeňkem Krátkým…
Horní řada zleva: Mutina Rudolf,  Balušek Petr, Bartáková Eva,  Barták Vráťa

Spodní řada zleva: Adámek Vít, Krátký Zdeněk
80. léta – USH („United States of Hrabová“) - sdružení, které mj. založilo tradici „cyklovýletů“.

Na obrázku účastníci výletu na Olešnou v roce 1984.
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„Odpoledne s hasiči“ 
tyto akce jsou pořádány na místním hřišti TJ Sokol Hrabová každoročně.

2015 - rozloučení se s vozidlem DA 12 Avia 30.
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Již několik let zásahová jednotka provádí mj. tzv. „Odstranění nebezpečných stavů“. 
Na snímku kácení stromů u kostela v Hrabové.

Zásahová jednotka v roce 2016
Shora zleva: 1. řada - Sýkora Petr, Chlupatý Jan, Mintěl Stanislav, Mikeska Přemysl, Mintěl Jaroslav

2. řada - Doležálek Pavel, Brát Tomáš, Kroček Jiří ml., Baron Ivo
3. řada - Koutný František, Minář Milan, Zieglerová Kristýna, Krátký David, Kroček Josef

Spodní řada - Doležálek Petr, Doležálek Martin, Brát Ondřej
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Členové výboru v roce 2016
Zleva: Kristýna Zieglerová (organizační referent), Ing. Minář Milan (velitel JSDH), Doležálek Martin (kronikář, správce www stránek), 

Ing. Koutný František (starosta), Mintěl Jaroslav (revizor), Jurečka Václav (jednatel), Krátký David (preventista), 
Doležálková Hana (vedoucí mládeže)

Mládež v roce 2016
Zadní řada zleva: Kateřina Šupčíková, Soňa Slovíková,  Karolína Kuchařová, Marie Kročková, Jaroslav Mintěl, Jana Slovíková,

Barbora Namyslová, Václav Namyslo, Michael Lednický
Prostřední řada: Kateřina Zieglerová, Lucie Kučerová, Lukáš Doležálek, Ludmila Kročková, Daniel Slíva,  Kateřina Kolková,

Martin Švigár, Hana Doležálková
Klečící řada: Dagmar Slívová, Richard Řehoř, Radek Knebl, Viktor Řehoř, Martin Kavik, Matyáš Dohnal, Mário Pompa,

David Šupčík, Kristýna Zieglerová
V leže: Alžběta Kročková, Martin Drastich
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Členové sboru v roce 2016
foto z valné hromady dne 6.5. 2016 u příležitosti sv. Floriana, ve spodní řadě  “opozdilci”

Předsedové (starostové):
Držonka Rudolf  1896 – 1897
Bartoník František 1897 – 1899
Raška Inocenc  1899 – 1900
Vogt Jan   1900 – 1918
Žáček Vincent  1918 – 1921
Piskoř Jan  1921 – 1933

Adámek Alois  1933 – 1972
Ing. Chlupatý Bedřich 1972 – 1987
Janša Jaroslav  1987 – 1994
Skýpala Jaroslav  1994 – 2000
Sýkora Petr  2000 – 2015
Ing. Koutný František 2015 – dosud 

ČINOVNÍCI SBORU

Velitelé:
Vogt Jan   1896 – 1899
Držonka Rudolf  1899 – 1900 1902 – 1903 
Chlupatý Jan  1900 – 1902
Piskoř František  1903 – 1910
Piskoř Jan  1910 – 1921
Balušek Ludvík  1921 – 1927 1933 – 1936
Adámek Augustin 1927 – 1928
Homola Čeněk  1928 – 1933

Černík Vojtěch  1936 – 1946  1957 – 1958
Semerád Miroslav 1946 – 1951
Stuchlý Rudolf  1951 – 1957
Piskoř Miroslav  1958 – 1961 1962 – 1963
Štusek Rudolf  1963 – 1966
Janša Jaroslav st.  1966 – 1987
Kroček Vlastimil  1987 – 2011
Ing. Minář Milan  2011 – dosud

Jednatelé:
Vaněk František  1896 – 1894
Bartoník František 1897 (4 měs.) 1898 – 1912
Hurský František  1897 – 1898
Vantuch František 1612 – 1917
Duhan Karel  1917 – 1921
Mutina Jan  1921 – 1925
Oliva Zdeněk  1925 – 1926
Adámek Augustin 1926 – 1927

Blecha Adolf  1927 – 1930
Vašíček Josef  1930 – 1939
Lipina Alois  1939 – 1946
Firek Augustin  1946 – 1951
Hanus František  1951 (11 měs.)
Lička Leo  1951 – 1955
Karlinská Květa  1955 – 1958
Konečný Jiří  1958 – 1994
Jurečka Václav  1994 – dosud
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Zbrojíři:
Raška Inocenc   1896 – 1897 1898 – 1899
Černý Jan       1897 (4 měs.)    1899 – 1906
Vogt Antonín    1897 – 1898
Lička František   1906 – 1910
Žáček Vincent     1910 – 1917
Duhan Ludvík      1917 – 1921

Pajorek Jan       1921 – 1923
Tichopád František 1923 – 1924
Dužík Jan    1924 – 1948
Lička Ludv. st.   1948 – 1971
Barták Václav     1971 – 1988
Pospěch Milan     1988 – 2006

Zesnulí členové sboru od posledního vydaného
almanachu ke 100 letům:
1996:  Miroslav Piškoř, Miloslav Jurečka 
1997: Josef Laryš
1998: Antonín Frey
2000: Vojtěch Černík, Petr Balušek, Jaroslav Janča ml.
2001: Václav Barták, František Koutný st.
2003: Rudolf Volný
2004: Josef Kroček st., Vojtěch Janša

2005: František Nováček
2007: Petr Vojkůvka
2008: Milan Kožušník, Josef Lička
2010: Jaroslav Janča st.
2011: Vlastimil Kroček, Milada Ličková
2012 : Richard Sněhota
2014: Jiří Konečný
2015: Ondřej Koziorek
2016: Jan Bláha, Vojtěch Olšák

Balušek Milan
Balušková Anna
Banáš Břetislav
Baron Ivo
Bayer Jan
Brát Tomáš
Brát Ondřej
Cíbová Miluše
Dohnal Matyáš
Doležalek Martin
Doležálek Pavel
Doležálek Petr
Doležálek Lukáš
Doležálková Hana
Doležálková Ladislava
Domesová Kamila
Drastich Martin
Folta Jiří
Chlupatá Věra
Chlupatá Jana
Chlupatý Bedřich
Chlupatý Jan
Chlupatý Josef
Chyba Adam

Členové Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-Hrabové (jubilejní rok 2016)
Janša Jiří
Janša Karel
Jordanov Filip
Jurečka Václav
Jurečková Anna
Karlínský Břetislav
Kavík Martin
Knebl Radek
Kolková Kateřina
Konečný Dušan
Koutný František
Krátká Andrea
Krátká Renáta
Krátký David
Kroček Jiří
Kroček Josef
Kroček Jiří
Kročková Bohuslava
Kročková Věra
Kročková Marie
Kročková Ludmila
Kročková Alžběta
Kučerová Lucie
Kuchařová Karolína

Lednický Michael
Lehečka Martin
Lehečka Ondřej
Lička Ludvík
Mikeska Přemysl
Minář Milan
Mintěl Jaroslav
Mintěl Stanislav
Mintělová Ivana
Namyslo Václav
Namyslová Marie
Namyslová Barbora
Odstrčilíková Zdeňka
Olšák Vít
Olšák Vojtěch
Pompa Mario
Pospěch Milan
Pospěchová Věra
Radvanský Erik
Řehoř Viktor
Řehoř Richard
Sedliak Rostislav
Sedliaková Dagmar
Skýpala Jaroslav

Slíva Daniel
Slívová Dagmar
Slovíková Jana 
Slovíková Soňa
Sobota Antonín
Sobota Václav
Sobota Jan
Strašík Rostislav
Sýkora Jan
Sýkora Petr
Šír Martin
Šupčík David
Šupčíková Kateřina
Šustrová Anna
Švigár Martin
Trtílková Petra
Trtílková Helena
Vitoslavský Pavel
Vojkůvka Jiří
Volná Marie
Zieglerová Kateřina
Zieglerová Kristýna
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HASIČSKÉ DESATERO
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci 
 na  obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny 
 před nosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem 
 zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu 
 jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým  hasičským dobrovolníkem. 

POUŽITÉ ZDROJE:
Janša Jaroslav, Konečný Jiří: 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové.
Almanach ke 100 letům sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-Hrabové.

Za finanční podporu děkujeme:

• Moravskoslezskému kraji
• Magistrátu města Ostravy
• Úřadu MOb Hrabová

• firmě    TOMÁŠ JANUŠÍK - Výroba plastových nádrží
 Místecká, 724 00 Ostrava

• firmě  TOPDOORS CZ OSTRAVA s.r.o. - Dveře a zárubně – prodej - montáž
           Cementova 183, 720 00 Ostrava-Hrabová

• firmě  BENSTAR  s.r.o. - Potravinový velkosklad
 U Řeky 909, 720 00 Ostrava-Hrabová

• firmě  EQUICENTRUM s.r.o.
 Paskovská 335/1, 720 00 Ostrava-Hrabová

• firmě  UVB TECHNIK s.r.o. - Výroba strojních prvků a měřicích zařízení                    
 Ostravská 79A, 748 01 Hlučín

Zpracoval: Ing. František Koutný

Redigovali: Jarmila Kurková, Ing. Milan Minář, Ivana Minťělová a Marie Koutná

DOSLOV:
Děkujeme hejtmanu Moravskoslezského kraje Miroslavu Novákovi 
za převzetí záštity nad oslavami  našeho dobrovolného sboru.
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SDH Ostrava-Hrabová
Paskovská 175/112

720 00  Ostrava-Hrabová

web: http://hasici.hrabova.net

G
ra

fik
a 

a 
tis

k 
©

 T
IS

KÁ
RN

A
 K

LE
IN

W
Ä

C
H

TE
R


