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Úvodní slovo starosty 
Vážení hasičští přátelé, 

uplynulo již hodně času od vydání prvního letošního Hasičského 

zpravodaje našeho sboru. V této době se toho v našem společném 

sboru událo jako vždy hodně. 

Předně jsme obdrželi nadstandardní dotaci z Města Kravaře 

ve výši 120 000,- Kč, za kterou velmi děkujeme a jsme za ni 

vděčni. Ta však byla za chvíli utracena, neboť se zaplatil dluh 

z loňska za WC cca 25 000,-, letošní fasáda 33 000,- zámecká 

dlažba 20 000,- oprava soutěžního stroje 20 000,- a další drobné 

výdaje tento údaj naplnily.  

K získání dalších financí potřebných k zabezpečení chodu 

SDH (např. družstva cca 30 000,-, pojištění, 

vodné,stočné,elektro,nájem Povodí,OSA,Integram a jiné cca 

50 000,-) jsme uspořádali 4 karnevaly. Dříve totiž tvořily jeden 

z hlavních příjmů, v současné době je však tato činnost výdělečně 

chabá. V areálu jsme uspořádali 4 soutěže – okrsková, 

Moravskoslezský pohár,Slezský pohár a Vete-rán Cup. Také jsme 

přivítali na dvoudenním výměnném podniku stražáky z Ratiboře. 

O náročnosti této  akce po všech stránkách nelze pochybovat. 

Do konce hasičského roku už nás toho moc nečeká. Budou to 

ještě dvě soutěže – žákovská a Pohár ředitele OÚ Opava  a 

závěrečná oddechová akce v sobotu 4.10 – viz jiný článek. Naše 

družstvo mužů pak dokončí obě rozjeté soutěže a budeme jim 

držet palce zejména v Okresní lize, kde mají našlápnuto na velmi 

dobré konečné umístění.  

Přeji Vám veselý a zdravotně dobře zvládnutý kravařský 

odpust. 
                

 

Valter Harazim – starosta sboru 
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RUBRIKA:    Náš areál 

 
Jistě jste už letos byli na našem areálu.  Když jste se po něm 

procházeli a dívali jste se  co jsme tam  všechno  zbudovali ,  a jak 

to tam máme doopravdy pěkné, určitě vám plesalo srdce radostí a 

v duchu  jste se dmuli   pýchou,  co to ten  náš sbor   všechno 

zvládl,  vlastně co MY JSME ZVLÁDLI. 

Teď  vypadá  náš areál přesně tak jak jsme si to vysnili. 

Máme tam super zázemí  na veškeré akce které pořádáme, máme 

tam  super zázemí na trénováni  hasického sportu, máme tam 

super zázemí pro pořádaní soukromích akcí členů kteří si to za ty 

roky práce jistě zaslouží. Máme tam super zázemí na to abychom 

tam mohli trávit volný čas společně  při utužováni kolektivu a 

trošku se odreagovali od denních starostí, máme to prostě super .   

Tak si toho važme  a nedovolme,  aby nám to za pár let zchátralo. 

Věnujme se teď jen údržbě celého areálu,  ale i to bude pro nás 

náročné jak časově tak i finančně.  Osobně dobře vím co to 

všechno za ty roky  stálo práce, peněz,ale taky času, sil , 

přemáhání se  zas jít na tu brigádu.  Co jsme se tam nejenom  

namakali ,ale také pohádali, ale také i nasmáli a něco málo i vypili  

atd , atd.   To všechno k tomu patří  a tak to má být.  Teď už nám 

zbývá jediné  a to  pořádně si ten NÁŚ AREÁL UŽÍT. 
 
 

 

Tradiční Fór:  :      Víte kdy je člověku nejlépe samotnému ? 

   ?????? 

Když dědí.  

 

Martin Hahn – náměstek starosty 
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Retrobál ve stylu 80-ých let 
V pátek 7.3.2014 jsme vyzkoušeli uspokojit v plesovém 

rejdění i příznivce „neživé“ hudby, tedy hudby v podání DJ Mirka 

Komárka. Uspořádali jsme Retro bál ve stylu 80. let a jako 

tradičně nám azyl poskytla restaurace Slanina.Na sál tentokrát 

dorazilo méně lidí než na živou hudbu, ale o to více bylo prostoru 

pro tancechtivé „šílence“. Výtečnou náladu účastníků ještě 

zlepšilo karaoke show, které nám DJ připravil, takže kromě 

tanečních kreací si každý mohl vyzkoušet i své pěvecké 

schopnosti.  No a zlatý hřeb byla tradiční půlnoční tombola, ve 

které se usmálo na ty šťastnější štěstí. A pak ještě pár tanečních 

kreací a už tu byl  závěr a slib, že příští rok se sejdeme, snad i ve 

větším počtu. 

      Zbyněk Bezděk - jednatel 

14. ročník halového fotbalového Turnaje hvězd 
I s ohledem na skutečnost, že jsme v pátek pořádali retrobál 

a hned v sobotu 8.3.2014 proběhl v tělocvičně základní školy 

tradiční fotbalový turnaj spřátelených hasičských sborů, nechali 

jsme letošní pořádání na kamarádech z SDH Kouty. Na akci 

přijelo celkem 6 manšaftů a světe div se, náš tým obsadil PRVNÍ 

místo. Takže gratulujeme a snad se příští rok podaří toto krásné 

umístění zopakovat. 

Zbyněk Bezděk - jednatel  

Vyzývací pohár – 2 ročník  
Ve čtvrtek 8.5.2014 jsme za krásného, téměř slunečného, 

počasí uspořádali 2. ročník  Vyzývacího poháru, tedy takové malé 

intro soutěže kravařských hasičských družstev. Oproti loňskému 

ročníku naše řady rozšířili hasiči z Dvořiska, takže na „startovní“ 

čáru nastoupili 4 týmy, veteráni Kravaře, muži Kravaře a  týmy z 

městkých částí Kravař, tedy SDH  Kouty a SDH Dvořisko.  

Soutěžilo se ve dvou požárních útocích a znalostním testu, který 

obsahoval otázky z historie Kravař, Guinnessovy knihy rekordů a 

z hasičské tématiky. Oba útoky začínaly náběhem do 

improvizované hasičárny, kterou představoval vozík pro převoz 

stroje, přičemž v prvním kole se jelo se strojem PS12 a v druhém 
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s PS8. Zpestřením druhého kola bylo i namotání béček na bubnu a 

závěrečný přenos bečky na nosítkách. V prvním kole se nejlépe 

dařilo mužům s Kravař a hned za nima skončili kravařští veteráni. 

Vypadalo to tedy pro domácí týmy nadějně, ale přestávkový test 

průběžné druhé místo změnil, neboť našim veteránům se test 

vůbec nevyvedl a díky tomu se posunuli na třetí místo. A to ještě 

nebyl všem pohromám konec, protože v druhém požárním útoku 

veteráni natolik zklamali, že nakonec skončili až na 

bramborovém, tedy čtvrtém místě. Muži si vítěznou příčku udrželi 

po celou soutěž a na druhém místě nakonec skončili hasiči z 

Koutů, následování hasiči z Dvořiska. Každopádně všechny týmy 

ze sebe vydaly maximum a na závěrečném posezení pak již 

svorně rozebíraly taktiku do dalšího ročníku. 

Zbyněk Bezděk - jednatel 

 

Moravskoslezský pohár v Kravařích 
V neděli, 1. června, jsme na našem areálu uspořádali již 

podruhé soutěž v požárním útoku zařazenou do 

Moravskoslezského poháru, a to v mužské i ženské kategorii 

(jedná se o požární útok s upravenými stroji, muži mají trať na 3 

hadice B, ženy na 2 hadice B, sklopné terče).  Soutěže se 

zúčastnilo 18 mužských a 10 ženských týmů.  Jednalo se teprve o 

3. kolo, a to se rapidně promítlo do výsledků, převážně u mužů, 

kde jsme viděli 7 neplatných pokusů a ani časy nebyly závratné. 

Výjimku tvořily pouze týmy z Plumlova (1. Místo)a Prchalova (2. 

Místo), ovšem tyto týmy nejsou pravidelnými účastníky. 3. místo 

bral Sádek, no a na 4. místě nás potěšili naši běžci. Je to jejich 

nejlepší umístění v tomto poháru. U žen už byly časy 

vyrovnanější a pouze jeden neplatný pokus. Zvítězil tým ze 

Svobody, na 2. místě skončil Chlebičov a 3. Vávrovice. Celkové 

výsledky a časy jsou uvedeny na konci zpravodaje. Soutěž byla 

výborně zorganizována a počasí nám přálo. Chtěl bych touto 

cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. 

 

Lukáš Glabasnia – velitel soutěže 
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Soutěž o Slezský pohár SDH Kravaře 

 
Dne 6.7. náš sbor uspořádal,  při krásném slunečném počasí, 

39. Ročník soutěže O Slezský pohár, která je zařazená do 

Opavské ligy. 

Celkem se zúčastnilo 26 družstev. Z toho k nám přijelo 14 

mužských, 9 ženských a 3 dorostenecké družstva. Soutěžilo se 

v disciplíně požární útok. Ten kdo se přišel podívat ví jak vše 

dopadlo. A kdo z nějakých důvodů se nemohl dostavit a fandit 

naším klukům, tak to dopadlo následovně:  

Muži:       Ženy: 

1. Kravaře      1.   Slavkov 

2. Uhlířov      2.   Malé Hoštice 

3. Nové Sedlice     3.   Hlavnice 

Dorost: 

1. Podvihov 

2. Dolní Životice 

3. Slavkov 

A kdo by chtěl vidět úplný seznam družstev a výsledku, 

může se podívat na konec tohoto zpravodaje. Chtěl bych 

poděkovat našim mužům,  za celý sbor,  za obhajobu z loňského 

roku. Ale samozřejmě tímto nekončí jejich boj. Jak už jsem psal, 

že soutěž byla započtena do Opavské ligy, takže mají před sebou 

ještě další kola. Tímto bych vás chtěl vyzvat, aby jste se jeli 

podívat na naše kluky, např. na jednu soutěž. Kluci to určitě 

ocení. 

David Večerek – velitel  
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Blahopřání. 
 

Jménem svým a jistě i jménem všech členů výboru gratuluji 

našemu A týmu k vítězství ve Slezském poháru 2014. Udělali jste 

nám velikou radost a navázali tak úspěšně na své starší kolegy 

z loňského roku. 

Valter Harazim - starosta 

 

Veterán CUP SDH Kravaře – 14. ročník  
Tolik jsme se těšili na naši domácí veteránskou soutěž, 

kterou jsme uspořádali v sobotu 9.8.2014 a nakonec jsme vypili 

kalich hořkosti až do dna. Ale po pořádku. Soutěže odstartovala v 

15.00 hodin a postupně se představilo 16 družstev mužů a 2 

družstva žen. Z počátku vypadalo, že nám bude přát nejen počasí, 

sluníčko se na nás zvesela smálo, ale že se snad zadaří i našim 

domácím týmům. Jako vůbec první vyběhlo na trať naše družstvo 

„B“ a jelikož jejich úkolem bylo trošku ve volnějším tempu 

ukázat ostatním družstvům, co tento útok obnáší, nebylo možno 

jejich čas brát moc jako ten vítězný. Jako šestí vyběhli na trať naši 

„áčkoví“ veteráni, ale ačkoli byl čas pod 60 sekund, nezavládla v 

týmu s tímto spokojenost a nakonec jsme po prvním kole obsadili 

6 místo. Po kratičké pauze, kterou zpestřily tradiční doprovodné 

soutěže o obvod mužského břuchu 103 cm a ženských prsou 102 

cm, to však začalo vypadat špatně nejen s oblohou, která se 

černala a černala čím dál víc, ale jak se ukázalo i s umístěním 

našich veteránů „A“, kteří se skoro jediní v druhém kole nezlepšili 

a nakonec obsadili 14 místo, následováni jen hasiči z Chlebičova 

a domácím „B“ týmem, který do druhého kola, kvůli 

zaneprázdněnosti soutěžících při  důležitějších úkolech, již 

nenastoupil. Zkrátka zklamání zavládlo v našem týmu a chmurnou 

náladu dovršil i déšt, který zavítal na náš areál a ovlivnil tak 

závěrečné vyhlášení výsledků i případné posezení účastníků. No 

snad příští rok nám bude přát štěstí i počasí více. A jaké byly 

celkové výsledky, to si může přečíst v zadní části zpravodaje.  

    Zbyněk Bezděk – hlavní rozhodčí 
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Tombola. 
 

  I letos jsme na v závěru Veterán Cupu vylosovali výherní 

losy věcné tomboly. Podařilo se nám zajistit rovnou stovku cen a 

tak je i více spokojených výherců. Rovněž i losů se prodalo hodně 

a nebýt výpadku v prodeji u mladých, byly by fuč všechny. Vždyť 

v pokladně VC se prodalo 677 kusů a zajišťovali to bratři Bernard 

a Arnošt Hahnovi. Ústřižky do osudí přes dvě hodiny trhalo trio 

hasičů Klemi Rinka, Walťo Petrzik a Leonhard Heider. No a karty 

do kola štěstí nabízeli hostům Laura, Aneta a Jan Peterek a 

výsledná tržba byla 3 250,-Kč.  

Nejvíce losů prodal V.Harazim (400 ks) následován 

M.Deutschem s 200 kusy, drtivá většina členů prodala svých 

tradičních 100 ks. Na chvostu tabulky skončili M.Suffner (7 losů) 

a čtveřice našich mladých mužů – Rossmann M,Peterek 

M.,Weiner M. a Mikulík A. neprodala jediný los. 

Děkuji srdečně jménem svým i jménem Radima Benka, 

který se zranil, za prodej i zakoupení losů a zároveň smekám před 

těmi, kteří ještě dodali či zajistili i ceny do tomboly. 

Valter Harazim - starosta 

 

Veterán team 
Tak nám začala třetí sezóna okresní veteránské ligy. Náš  

team do ní vstupoval s velkými ambicemi podpořenými loňským 

celkovým druhým místem.  Mysleli jsme a hlavně chtěli  jsme být 

i letos stejně dobří, no ale realita je bohužel hodně jiná.   

Měli jsme celkem solidní začátek v Chlebičově , kde jsme 

skončili na pátém místě, pak následovala pro nás již tradičně 

špatná soutěž na Štitině a naše umístění na chvostu tabulky, 

trochu jsme se zvedli na soutěži ve Slavkově, ale naše domácí 

soutěž nás opět dostala do kolen. Na vlastní veterán capu jsme 

úplně vyhořeli ,  jsme to ale …… 

Co dodat.  Na další soutěži v Březové jsme opět jako team  

selhali.  Je to sice chybami jednotlivců, ale výsledek je teamový , 

takže  musíme začít každý u sebe,  dát do toho úplně všechno.  
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Sedmkrát za rok bychom měli zvládnout.  I tady na veteránské 

lize je vidět které mužstva  trénují a které ne. Já si ale myslím že 

je to spíš o soustředěnosti na samotný výkon při útoku , 

natrénováno už máme za ty roky dost, chce to jen se soustředit  a 

co nejlíp prodat to co už dávno umíme. 

Za celí team může pouze slíbit že se to na posledních třech 

letošních soutěžích pokusíme udělat tak abychom si tu letošní 

sezonu trochu  zlepšili.  Držte nám palce.  

 

Martin Hahn - vedoucí celého realizační teamu  

a šeftrenér  trenerů našeho veterán teamu    

 

Oddechová akce. 

 
 

Tradičně každým rokem se snažíme 

oddechovou akcí poděkovat našim 

členům za dobrovolnou činnost pro náš 

sbor. 

Letos tomu nebude jinak, rozhodli 

jsme se udělat 4. 10. 2014 oddechovou 

akci na našem areálu, aby se jí mohly 

účastnit i naše mladé maminky s dětmi.  

 

„Rodinné posezení“ odstartujeme po 

13. hodině. Něco sníme, popijeme, 

poklábosíme a vesele se rozloučíme . Potvrzení účasti a 

poplatek 100,-Kč/osobu odevzdejte do 27.9.2014 Valtru 

Harazimovi (tel. 602622686) 

. 

 

Vendula Kramářová – členka výboru 
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Co nás čeká do konce roku? 
 

- Ve dnech 22-25.8.2014 proběhne tradiční Kravařský 

odpust v rámci něhož máte možnost posedět vklidu na 

našem areálu a v místním bufetě si dát něco dobrého na 

chuť či žízeň. SRDEČNĚ VÁS ZVE OBSLUHA 

BUFETU 

- Dále nás čekají ještě dvě akce na našem areálu a to Soutěž 

o Pohár ředitele ÚO HZD Opava a 32. Ročník Žákovské 

soutěže SDH Kravaře. Pravděpodobný termín těchto akcí 

je 27. a 28. září, ale jistotu termínu budeme mít až zřejmě 

příští týden. Každopádně se e-mailem datum konání 

dozvíte a budeme rádi, když nás potěšíte svou přítomností 

případně pomůžete při organizaci těchto soutěží 

  

Zbyněk Bezděk - jednatel   
 

 

 

Blahopřejeme  
Srpen byl v našem sborů zasvěcen oslavám dvou kulatin 

našich členů: 

 

8. srpna oslavil pan Alfréd Stareczek 70 narozeniny   a 

 

12. srpna oslavil pan Bohumír Sentenský 60 narozeniny 

 

Oslavencům přejeme ještě jednou vše nejlepší, rodinou 

pohodu a hlavně hodně zdraví. 

      výbor SDH Kravaře 
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Celkové výsledky Moravskoslezského poháru 
 

ŽENY: 

Startovní 
číslo 

Název sboru Okres 

Dosažený čas 
Hodnocený 

čas 
Umístění Levý 

proud 
Pravý 
proud 

4 Svoboda OP 19,08 17,90 19,08 1 

1 Chlebičov OP 17,93 19,10 19,10 2 

9 Vávrovice OP 19,68 19,85 19,85 3 

6 Muglinov OV 18,86 20,03 20,03 4 

8 Malé Hoštice OP 20,13 19,73 20,13 5 

2 Horní Žukov KI 20,78 19,25 20,78 6 

3 Hněvošice OP 21,91 22,46 22,46 7 

10 Skrochovice OP 17,57 22,86 22,86 8 

5 Služovice OP 21,71 23,21 23,21 9 

7 Velké Hoštice OP 999,00 999,00 999,00 10 

 

MUŽI: 

Startovní 
číslo 

Název sboru Okres 

Dosažený čas 
Hodnocený 

čas 
Umístění Levý 

proud 
Pravý 
proud 

18 Plumlov PV 16,57 16,49 16,57 1 

6 Prchalov NJ 17,62 17,22 17,62 2 

14 Sádek OP 17,58 18,22 18,22 3 

4 Kravaře OP 18,92 18,88 18,92 4 

7 Svoboda OP 18,52 19,07 19,07 5 

3 Horní Žukov KI 18,84 19,17 19,17 6 

13 Chlebičov OP 18,81 19,63 19,63 7 

8 Bolatice OP 20,98 20,85 20,98 8 

2 Závada OP 19,31 23,27 23,27 9 

16 Velké Hoštice B OP 20,71 23,42 23,42 10 

10 Hněvošice OP 17,18 25,69 25,69 11 

1 Neplachovice OP 999,00 999,00 999,00 12 

5 Služovice OP 999,00 999,00 999,00 12 

9 Milostovice OP 999,00 999,00 999,00 12 

11 Vávrovice OP 999,00 999,00 999,00 12 

12 Oldřišov OP 999,00 999,00 999,00 12 

15 Skrochovice OP 999,00 999,00 999,00 12 

17 Pustkovec B OV 999,00 999,00 999,00 12 

 

 

 



-12- 
 

Celkové výsledky soutěže O Slezský pohár SDH Kravaře 
 

ŽENY: 

 

Pořadí Družstvo 
Dosažený 
čas 

Levý 
proud 

Pravý 
proud 

1 Slavkov 30,84 30,84 27,35 
2 Malé Hoštice 31,61 31,61 31,06 

3 Hlavnice 31,68 28,38 31,68 
4 Brumovice 31,82 31,82 29,85 

5 Komárov 33,02 28 33,02 
6 Štěpánkovice 36,09 29,86 36,09 

7 Litultovice 39,11 30,69 39,11 
8 Dolní Životice 48,63 47,54 48,63 
9 Kylešovice 50,62 45,2 50,62 

 

MUŽI: 

 

Pořadí Družstvo 
Dosažený 
čas 

Levý 
proud 

Pravý 
proud 

1 Kravaře 25,65 25,48 25,65 

2 Uhlířov 26,87 26,87 26,7 
3 Nové Sedlice 27,21 27,21 26,75 

4 HZS Opava 27,41 27,41 26,5 
5 Hlavnice 27,61 27,61 27,36 

6 Štěpánkovice 28,52 28,52 27,27 
7 Komárov 29,98 29,98 28,45 
8 Jamnice 30,39 30,39 28,67 

9 Slavkov 32,88 32,88 30,66 
10 Kom. Chaloupky 36,05 36,05 27,98 

11 Suché Lazce 39,41 39,41 35,7 
12 Kylešovice 41,64 38,24 41,64 

13 Litultovice 45,36 34,49 45,36 
14 Kateřinky 57,34 57,34 48,17 
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Celkové výsledky Veterán CUP SDH Kravaře 
 

ŽENY: 

 

Pořadí Družstvo 
1. 
pokus 

2. 
pokus 

Lepší 
čas 

1. SDH Vítkov 73,15 62,92 62,92 
2. SDH Těškovice 89,13 69,69 69,69 

 

 

MUŽI: 

 

Pořadí Družstvo 
1. 
pokus 

2. 
pokus 

Lepší 
čas 

1. SDH Štítina 49,83 47,24 47,24 

2. SDH Dobroslavice 55,95 48,03 48,03 
3. SDH Kouty 60,56 49,81 49,81 

4. SDH Slavkov 53,18 50,31 50,31 
5. SDH Malé Hoštice 50,48 58,39 50,48 

6. SDH Kylešovice 64,40 51,78 51,78 
7. SDH Raduň N 54,16 54,16 

8. SDH Dvořisko 58,56 54,41 54,41 
9. SDH Březová 66,48 55,94 55,94 

10. OSP Ratiborz 90,94 56,39 56,39 
11. SDH Kyjovice 56,50 59,31 56,50 
12. SDH Těčkovice 70,02 56,98 56,98 

13. Old Boys Bělá 63,11 57,04 57,04 
14. SDH Kravaře „A“ 58,96 59,23 58,96 

15. SDH Chlebičov 81,33 65,35 65,35 
16. SDH Kravaře „B“ 79,09 N 79,09 
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RETRO BÁL: Návštěvníci bálu  

 
 

VYZÝVACÍ POHÁR: vítězné družstvo mužů na testech 
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MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR: nástup družstev 

 
 

VETERÁN CUP SDH Kravaře: pumpaři „A“ teamu 
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Internetová adresa www.sdhkravare.cz 

Příspěvky na adresu z.bezdek@centrum.cz 

Toto číslo dáno do oběhu 3.3.2014 
 

mailto:z.bezdek@centrum.cz

