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Úvodní slovo starosty. 
 

Vážení přátelé, 

v době vrcholícího léta a parných dní se Vám dostává do rukou 

druhé letošní vydání Hasičského zpravodaje. Dočtete se v něm o 

akcích, které již proběhly a také co chystáme na ukončení 

hasičského roku. 

Když se ohlédneme za dosavadní letní sezónou, zjistíme, že 

poprvé jsme se sešli v neděli 3.května  na krásné akci – oslavě 115 

let od založení našeho SDH. Musíme poděkovat našemu patronu, 

sv. Floriánovi, že nad námi držel v tento den a vlastně po celý rok, 

ochrannou ruku a seslal nám nádherné slunečné počasí. V červnu 

jsme poprvé v historii našeho sboru uspořádali noční dětskou 

soutěž, která se setkala s mimořádným ohlasem. Účast rodičů dětí, 

jejich babiček a dědečků, sousedů vytvořila spontánní 

kamarádskou atmosféru s povzbuzováním, kdy všichni fandili 

všem. A teplá červnová noc to vše podpořila.  

Následovaly další dvě tradiční soutěže s obvyklým počtem 

účastníků, tedy Moravskoslezský a Slezský pohár. Tyto dvě 

soutěže jsme proložili dvěma karnevaly s již notoricky známou 

nízkou návštěvností. 

Exkluzívní tečku v aktivitách pro veřejnost jsme naplánovali 

jako vždy na první srpnovou sobotu.15.ročník Veterán Cupu se 

nesl ve znamení účasti 20 družstev a změně v nabídce jídel 

v bufetu. Michal Knappe uvařil skvělý kančí guláš, na grilu jsme 

pekli steaky a cigáro. Zaprášilo se po více jak 100 koláčích a 18 

lahví hrušky také padlo za vlast. Samostatnou kapitolou byla 

letošní tombola. Nikdy v historii nebyla lepší, a to už toho 

pamatuji hodně.   140 cen v hodnotě přes 77 000 Kč a krásná 

prezentace sponzorů v televizi doslova vyrazila dech všem 

přítomným, zejména pak zmiňovaným sponzorům. I z toho 

důvodu se v pokladně doprodalo přes tisíc losů a ještě pochybělo. 

Pod touto tombolou jsou podepsáni dva mladí bratři: Radim a 

David Jantovi. Klobouk dolů před nimi, ale stejně tak před 

Zbyňkem, Martinem a rozhodčími, obsluhou bufetu, prodejci a 



„trhači“ losů do osudí, prodejci kola štěstí či malířkou na obličej. 

Bylo nás 25 lidí, všem ještě jednou srdečně děkuji a stojím si za 

tím, co už jsem jednou řekl: všichni tam ze sebe vydali všechno.  

Na místě je upřímné poděkování i sponzorům z našich řad – 

Bohušovi, Evaldovi, Frantovi Weczerkovi, Radimovi, Davidovi, 

Simonovi, dále Leo Tietz, Pepa, Franta Mruzek, Míša Postulka, 

Patrik a snad jsem na nikoho nezapomněl. Díky moc, bez Vás by 

to nebylo ono. 

Jestliže už jsme ukončili aktivity pro veřejnost, zdaleka to 

neplatí pro naše tři soutěžní týmy. Žákům a mužům chybí do 

konce cca po 6 soutěžích, veteránům 3. Bohužel všechna družstva 

letos spojuje jedno, slabá výkonnost a tomu odpovídající umístění. 

Proto je potřeba v závěru ještě zmobilizovat síly a napravit naši 

pošramocenou pověst a reputaci. 

Závěrem bych Vás rád pozval na závěrečnou děkovnou akci 

pro naše členy, jistě si oddech všichni zasloužíme. Těším se na 

setkání s Vámi.     

                                                                                                         

Valter Harazim - starosta 

 

Druhý hasičský bál roku 2015 
 

V pátek 13.2.2015 (i když to byl pátek 13, tak jsme se toho 

data nezalekli), proběhl v restauraci Slanina již druhý letošní 

hasičský bál, tentokrát za doprovodu kapely OH Band. Tak jako 

při prvním plese sál sice nebyl zaplněn do posledního místečka, 

ale přesto dorazili Ti, kteří se chtěli bavit a zatancovat si u 

příjemných písniček, což se myslím povedlo. Na své si přišli i 

příznivci tomboly a nechybělo ani taneční vystoupení děvčat z 

taneční skupiny TEP  z Centra volného času.  Po půlnoci jsme 

přivítali svátek Valentýna, takže pro většinu se určitě nenaplnilo 

heslo NEŠŤASTNÝ PÁTEK 13. 

       Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

 



Retrobál  
 

V pátek 27.2.2015 proběhl v restauraci Slanina letošní třetí, a 

tedy závěrečný, hasičský bál, tentokrát ve stylu RETRO.  

Tentokráte se nás sešel plný sál a většina účastníků přišla v 

retro oblečení, takže se bylo opravdu na co koukat. Pouštění 

hudby se zhostil DJ Mirek Komárek a prakticky po celý večer byl 

parket zaplněn k prasknutí. Na své si přišli i milovníci hazardu, 

pro které byla připravena krásná tombola plná pěkný cen. Bavili 

jsme se až do ranních hodin a nezbývá než doufat, že příští rok se 

sejdeme opět v podobném počtu a přinejhorším v tak dobré 

náladě.  

       Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

Hasičský fotbalový turnaj hvězd 
 

V sobotu 14.3.2015 proběhl v prostorách velké tělocvičny 

ZŠ Kravaře 15. ročník hasičského turnaje hvězd. V loňském roce 

jsme turnaj pořádali společně s SDH Kouty, ale letos byl opět plně 

v naší režii.  

Rok 2014, tedy ročník předchozí, byl pro naše družstvo 

velmi úspěšný, protože se nám turnaj podařilo vyhrát, takže jsme 

do zápasů nastupovali s odhodláním vítězství obhájit i když bylo 

všem jasné, že to bude velmi těžké. A když jsme viděli složení 

ostatních 4 družstev, které do tělocvičny dorazily, bylo nám jasné, 

že jsme věkově bezkonkurenčně nejstarší družstvo a naše plány na 

post nejvyšší se pomalu rozplývaly. 

První zápas s SDH Kouty jsme vyhráli rozdílem jedné 

branky  a ujistili jsme se v tom, že na turnaji není lehký soupeř. A 

když jsme pak druhý zápas s hasiči Štítiny prohráli, pomalu jsme 

se smiřovali s myšlenkou, že letos to na zlato asi nebude. V našem 

předposledním  zápasu  nás čekalo druhé družstvo hasičů z Koutů, 

reprezentující část „Močelník“ a vítězství 6:0 nás udrželo stále ve 

hře o post nejvyšší, ale musel by se stát malý zázrak, tedy muselo 

by zaváhat ve svém posledním vystoupení družstvo Štítiny. To by 

v případě vítězství mělo totiž stejně bodů jako my, ale lepší 



vzájemný zápas by je posunul na zlatou příčku. Ještě 10 sekund 

před závěrečným hvizdem hasiči ze Štítiny vyhrávali nad hasiči z 

Koutů, ale malá nepozornost v závěru zápasu způsobila, že se 

kuťakům podařilo vyrovnat a naše družstvo tím dostalo 

jedinečnou šanci na vítězství v celém turnaji. Museli jsme ale 

vyhrát ještě poslední zápas s mladíky z Bohuslavic, ale to se nám 

nakonec podařilo a rekordním vítězstvím 11:1 jsme získali v 

turnaji nejvíce bodů a tedy i zlaté medaile. Remíza chlapců z 

Koutů jim pomohla obsadit 2. místo a již výše uvedená 

nepozornost v obraně odsunula kluky ze Štítiny na 3 příčku. 

I přesto vypadali všichni účastníci turnaje spokojeni a 

doufáme, že i příští rok se na palubovce sejdeme k lítým bojům. 

    

     Zbyněk Bezděk – za družstvo Kravaře 

 

Oslavy Sv. Floriána pro okrsek Kravaře 
 

V letošním roce na náš sbor vyšla krásná „povinnost“ – 

uspořádat  Svatofloriánské  setkání hasičů a standart  jižní části 

okrsku Kravaře. Naplánovali jsme ho na neděli 3.května a termín 

jsme určili skvěle, vyšlo totiž nádherné počasí. 

Toto setkání nám přesně zapadlo do konceptu oslav založení 

115 let našeho sboru. I z toho důvodu jsme pozvali delegace SDH 

celého okrsku na tuto akci, kteří se také všichni mimo Hněvošic 

zúčastnili. V průvodu nás doprovázela řízná Slezská kapela a i 

pan farář nám udělal krásnou mši svatou. Po příchodu na areál a 

státní hymně předal starosta sboru vybraným členům vysoká 

svazová vyznamenání. Vysokou společenskou úroveň akce 

podtrhla i účast obou místostarostů města, p. Muczky a p.Hahna. 

No a poté již následoval skvělý oběd vepřo, knedlo, zelo z rukou 

našeho dvorního kuchaře pana Michala Knappeho.  Káva, koláče 

a pitný režim vytvořily atmosféru, kdy ti, co ráno přijeli vážní, 

odjížděli s veselou náladou a úsměvem. A tak to má být, vždyť 

s dobrou myslí a dobrými lidmi jde všechno líp. 

Závěrem v myšlenkách s úctou vzpomeňme na oněch 22 

zakládajících členů v roce 1900. Nebýt jich, tak se vlastně ani 



neznáme a nespojuje nás to, proč jsme do našeho společného 

sboru vstoupili – POMOZ BLIŽNÍMU SVÉMU. 

 

             Valter Harazim - starosta      

 

Noční žákovská soutěž 
 

Dne 5.června náš sbor, pořádal  historicky první, noční 

žákovskou soutěž v požárním útoku. První termín 29. května nám 

vůbec nehrál do karet, celý týden se nad našimi hlavami honily 

mraky a střídavě pršelo a po zjištění, že v sobotu 30.5. se koná „ 

žákovský Okres“ , padlo rozhodnutí celou soutěž přeložit na 5. 

června.  

Páteční odpoledne se přece jen co se týče počasí vyvedlo, 

slibná byla i účast. Po počátečních problémech, kdy se na místo 

nedostavili členové, kteří přislíbili účast, jsme nakonec vše zdárně 

stihli připravit.  Startovalo se ve 20:30, a jako první se na start 

postavili mladší žáci. V této kategorii se k nám přijelo podívat 6. 

družstev. Soutěž se rozeběhla na plné obrátky, první problém 

ovšem nastal hned při provádění 2.útoku, naše stařičká „žákovská 

12ka“, tím je myšlena stříkačka PS 12, se rozhodla stávkovat a tak 

jsme museli měnit mašiny a mladší žáci z „Palestiny“  museli 

opakovat. Jako 4. na start se postavilo naše domácí , sotva den 

fungující družstvo mladších  žáků. Nic jsem od nich nečekal, 3 

tréninkové pokusy, den předem sotva dokončili. O to víc snad 

překvapil jejich  čas 24,81 !  To  jsem od nich nečekal, šli do toho 

po hlavě, a po zaváhaní ostatních si nakonec vybojovaly doma 

krásné 3. místo v kategorii mladších žáků. Druzí  skončili sousedi 

ze Štěpánkovic, a na 1. místě Velké Hoštice A.          

Do kategorie straších se přihlásilo 9. teamů. Naši šli na start 

v druhé půlce startovního pole. Také jsem nečekal extra výkon, 

ale  výsledný čas 19,52 nikdo do konce soutěže nepřekonal, a tak 

si naši starší žáci vybojovali pozici nejvyšší, tedy 1. místo. Pro nás 

to byl čas z kategorie snů, doufám, že se nám ho podaří někdy 

zopakovat   Na 2.místě skončily Kobeřice, za čas 19,67  a na 

3.místě skončili hasiči z Píště s časem 20,22.  Celá soutěž měla 



dobrý ohlas zejména u rodičů, protože páteční večer má většina 

z nich volno a tak přišli podpořit své ratolesti v hojné míře. Za 

negativa bych viděl opět problém nekomunikace mezi členy 

výboru, kdy někteří nepřišli vůbec, nebo se na poslední chvíli 

omluvily/vymluvily. Ve dvou případech nám zazlobila časomíra, 

která se k nám dostala z opravy jen den před soutěží! Myslím, že 

mě a moji trenérskou dvojku Lukáše Rybku to stálo nesmírné 

nervy, odpoledne jsme začínali chystat ve 3-5 lidech, a k tomu 

alespoň jedním okem uhlídat 14 rozjařených  žáků, tak Vám 

povím, že buď máme pekelnou trpělivost nebo nervy ze železa, 

sám nevím……     Za naše duo hodnotíme soutěž na 3. Pořád je 

co zlepšovat a makat na detailech.       

     Lukáš + Lukáš – trenéři žáků 

 

 

 

Moravskoslezský pohár 
 

V sobotu 6.6.2015, v odpoledních hodinách, proběhlo na 

našem areálu 3. kolo Moravskoslezského poháru ročníku 2015 v 

požárním útoku žen a mužů. Za krásného, slunečného, počasí k 

nám přijelo změřit své síly celkem 9 družstev žen a 19 družstev 

mužů, především z okresu Opava, ale zavítala k nám družstva i 

z okresu Ostrava nebo Nový Jičín.  

V kategorii žen zvítězila děvčata z Bolatic časem 16,97, před 

holkama z Kozmic s časem 17,28 a na třetí příčku vystoupila 

děvčata z Vávrovic. 

V mužské kategorii si zlato odvezli kluci z Prchalova (okres 

Nový Jičín) s časem 16,69, stříbro putoval do Hněvošic s časem 

17,20 a bronz do Neplachovic s časem 17,56. Našim klukům se 

moc nedařilo a zejména díky problémům na levém proudu dosáhli 

čas 21,24, což jim stačilo až na 12. Místo. 

       Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

 



Slezský pohár 
 

V neděli 12.7.2015 náš sbor pořádal již 40. ročník soutěže 

Slezský pohár. Jelikož je soutěž zapsaná do Opavské ligy, byla 

účast těch hlavních družstev ligy více méně jistá, ale díky našemu 

vyhlášenému areálu a pěknému počasí k nám zavítalo celkem 25 

družstev, což nás potěšilo. Konkrétně to bylo 14 

družstev mužů, 4 družstva dorostenců a 7 družstev žen. 

Jak je již tradicí, běžela se soutěž ve 3 kategoriích, přičemž 

každé družstvo má jen jeden pokus. Dle pravidel se nejprve 

soutěžilo v kategorii mužů na 3 hadice "B" a poté, po zkrácení 

tratě na 2 hadice "B" se běželo v kategorii dorostenců a nakonec 

v kategorii ženy. 

Nejlépe se v kategorii mužů vedlo družstvu Uhlířova, které 

již po několikáté u nás vyhrálo. Dále následovalo družstvo HZS 

Opava na místě druhém a Nové Sedlice  na místě třetím. Mezi 

dorostenci vyhrálo družstvo Podvihova, dále  Slavkov a Malé 

Hoštice. A nakonec v kategorii žen vyhrály Malé Hoštice, 

které dokonce i překonaly náš traťový rekord žen, za nimi pak 

družstvo Štěpánkovic a Komárova.  

Naši muži, kvůli pomalejší vodě a prostříkání na 

terčích skončili nakonec na pěkném 7. místě a nepodařilo se jim 

bohužel obhájit vítězství z loňského roku, když vyhráli s více než 

sekundovým náskokem. Ne vždy to prostě vyjde, ale příští rok 

určitě zůstane náš Slezský pohár opět doma. 

Když to tedy shrnu a pominu náš obvyklý kámen úrazu, 

kterým je naše časomíra,  kvůli které musely některé družstva svůj  

Pokus opakovat, tak si myslím, že se nám soutěž vydařila. 

Zásluhu na tom mají všichni pořadatelé této soutěže, kterým tímto 

velice děkuji za jejich ochotu a obětavost a věřím, že v příštím 

roce už bude vše perfektní. 

David Janta – vedoucí soutěže 

 

 

 



Veterán CUP 
 

V sobotu 1.8.2015 se za krásného, slunečného,  počasí 

uskutečnil 15. ročník soutěže VETERÁN CUP, soutěže se starou, 

ruční, koňskou stříkačkou, která byla zároveň 5. kolem Okresní 

ligy veteránů okresu Opava. 

Na soutěž se sjelo celkem 20 družstev, z toho 3 ryze ženská a 

až do 7 pokusu vypadalo vše nadějně, ale poté nás nechala na 

holičkách naše stařičká stříkačka, na které odešel jeden píst, což 

mělo za následek slabý tlak v hadicích a o to vyšší úsilí všech 

pumpařů, aby z hadic dostali vodu. Nakonec se všechna družstva s 

tímto nelehkým úkolem vypořádala, některá lépe a některá hůře. 

Ještě před posledním útokem to vypadalo, že pohár zůstane 

v Kravařích, i když v části Kouty, ale kluci ze Štítiny svým časem 

63,34 pokořili do té doby nejlepší čas veteránů z Koutů, který byl 

63,85 a obhájili tak své loňské vítězství. Na třetím místě pak 

skončili hasiči ze Slavkova a do první pětky se vešlo i družstvo 

z Dvořiska. Našim domácím veteránům se jako tradičně 

nezadařilo a obsadili až 10. místo. V kategorii žen si vítězství 

odvezly „Herečky z Těškovic“, před hasičkama z Vítkova a 

„Cobrama z Dvořiska“.  

Jako tradičně jsme uspořádali i doprovodné soutěže a to o 

krásný dort z cukrářství paní Jařabové – soutěž o obvod ženských 

prsou 113 cm, dále soutěž o mužský břuch šířky 89 cm a rovněž 

jsme vyhodnotili i nejstaršího soutěžícího, kterým se stal pan Emil 

Kerlin z družstva Kauthen, který má ve svém občanském průkaze 

rok narození 1945. Na své si přišly i děti, které si mohly 

zaskotačit ve skákacím hradě nebo nechat namalovat něco 

pěkného na svou tvář.  

Po skončení soutěže pak byla vylosována bohatá tombola a 

poté následovalo posezení hostů u dobrého jídla a pití, za 

doprovodu reprodukované hudby.  

Tímto děkuji všem členům našeho sboru i jejich rodinným 

příslušníkům, kteří se podíleli na zorganizování této vydařené 

akce i tomboly, která byla třešničkou na dortu.  

      Zbyněk Bezděk – vedoucí soutěže 



 
 

 
 

Oddechová akce 
 

 Dobrý den spoluhasičky,  spoluhasiči,  rodinní příslušníci, 

no prostě všichni kdo jste s námi celý rok pracovali na úspěšném 

chodu našeho sboru.  Stálo nás to hodně sil a námahy takže si teď 

trochu povyrazíme.  

V neděli  27. 9. 2015  se trochu uvolníme, nejdříve malým 

zájezdem do Ostravy a pak  následným posezením na našem 

areálu. Uvolnit se můžeme krásně, protože v pondělí je státní 

svátek a tudíž volno. 

Sejdeme se ráno v 8.45 hod. na areálu. V  9.15 odjíždíme do 

Dolní oblasti Vítkovic, kde bude komentovaná prohlídka, ta nás 

vysílí a tak si skočíme na dobrý obídek.  Po dobrém obědě  

navštívíme centrální hasičskou stanici, samozřejmě také spojeno 

s prohlídkou a komentářem odborníka. Když to všechno 

vstřebáme, tak se společně vydáme na náš areál, kde  to všechno  

probereme a o dojmy se rozdělíme s těmi,  co se příjdou bavit až 

odpoledne.  No a na areálu se už bude jenom jíst, pít, tančit a  

moudře mluvit až do rána. 

 Vy kdo chcete na tuto akci jet  dejte vědět p. MARTINU 

HAHNOVI,  telefon 607067861, nebo e-mailem: 

hahnmartin@seznam.cz.  Nejpozději do 20. 9. 2015. 

A co Vás to bude stát?    

Samozřejmě to dotuje sbor, takže tento celodenní zájezd 

s posezením vyjde člena SDH na 150,- Kč a  neaktivního nečlena 

300,- Kč. Večerní posezení stojí  člena 50,-Kč, nečlena 100,- Kč. 

Vidíte sami že je to super, takže se co nejdříve ozvěte.  

 

Martin Hahn – vedoucí zájezdu 

 
 

 



 

Blahopřejeme  
 

Máme zde jednu dodatečnou gratulaci, kdy 

 

dne 6.7. oslavila 50-é narozeniny paní Dietlinde Jantová 

 

a dále dvě gratulace k narozeninám, které teprve příjdou a to: 

 

dne 1.9. oslaví 70-é narozeniny pan Arnošt Hahn 

dne 17.9. oslaví 70-é narozeniny pan Petr Arbter 

 

Všem oslavencům přejeme vše nej, hodně osobních úspěchů, 

rodinou pohodu a hlavně to zdravíčko.  

       výbor SDH Kravaře 

 

 

 

Žáci SDH Kravaře v nových dresech: 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetová adresa www.sdhkravare.cz 

Příspěvky na adresu z.bezdek@centrum.cz 

Toto číslo dáno do oběhu 21.8.2015 
 

mailto:z.bezdek@centrum.cz

