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POZVÁNKA NA TŘETÍ HASIČSKÝ BÁL: 

 

 

 
 

 

Vstupenky jsou ještě stále k dispozici, takže kdo má 

zájem, neváhejte a navštivte pana starostu Valtra 

Harazima, Kravaře, ul. Tyršova č. 3 (vchod z pravého boku 

budovy) tel. 602622686, lístek si u něj zakupte a příjďte se 

pobavit i s Vašimi známými. Cena lístku je 100,-Kč na 

osobu. 
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Úvodní slovo starosty 
Vážené hasičky a hasiči kravařského sboru, 

 

 dostává se nám do počítačů první letošní číslo našeho Hasičského 

zpravodaje. Jeho úkolem je informovat nás členy o dění v našem 

společném sboru tak, abychom se mohli všichni zapojit  nejen do 

společné práce,ale i do společné zábavy.  

V těchto dnech již máme za s sebou tři významné akce. 

V prvé řadě to byla Výroční valná hromada, poprvé a snad ne 

naposled, konaná v klubovně našeho areálu. Kdo byl přítomen, po 

vyslechnutí zpráv o činnosti sboru si jistě udělal obrázek o velmi 

vysoké a činorodé aktivitě v našem sboru v loňském roce. Jak už 

je v našem sboru tradicí, ani letos ještě nepolevíme. A co nás letos 

čeká? Na úseku výchovy je to stabilizace žákovské základny, 

která v současnosti činí 7 děvčat a 7 kluků. Pokud by se našim 

vedoucím podařilo zvednout toto číslo na cca 20 dětí, bylo by to 

super a bez problémů bychom mohli nasazovat do soutěží dva 

týmy. No, a jelikož naši muži již víceméně ukončili z vlastní vůle 

aktivní účast na soutěžích, (což je určitě škoda, protože 

výkonnostně na to stále mají) v rozhraní března – dubna budu 

iniciovat schůzku o další činnosti těchto mladých mužů. Na tomto 

setkání  vedení našeho SDH s členy týmu podiskutujeme, 

vyslechneme naše mladší kolegy a jistě najdeme nové pozice pro 

jejich další uplatnění v činnosti sboru. Na úseku výstavby už nás 

čeká poslední krok – a to dokončení fasády na přístavbě a 

položení dlažby. Není už to až tak velký úkol, ale sám se neudělá. 

Proto pravděpodobně v květnu bych se na Vás obrátil já, nebo 

Martin Hahn, s prosbou o pomoc, a pokud každý  z nás mladších 

přijde 2x, jsme za dva týdny hotovi.  

Tolik tedy ve zkratce o hlavních úkolech na letošní rok. Přeji 

nám všem hodně chuti,zanícenosti a elánu do našeho společného 

zájmu.  

Valter Harazim – starosta sboru 
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RUBRIKA:    Náš areál 

 
Zdravím všechny kdo se nemohou dočkat dalších brigád na 

areálu. Vy co jste byly na výroční valné hromadě, tak jste si 

vyslechli celou historii našeho areálu a víte, že každý rok tam 

přibylo něco nového, potřebného, a nebo se dokončila již 

rozestavěná věc. Letos chceme  dokončit rozestavěné nové WC, 

což obnáší dokončit zateplení budovy a fasádu. No a navrch 

bychom ještě dokončili pokládku zámkové dlažby od zadní garáže 

našich sekáčů, až po zadní bránu. Tímto bychom měli s prací na 

areálu doopravdy utrum, s výstavbou dalších,  nových věcí 

doopravdy  nepočítáme, a budeme si již hledět pouze práce 

udržovací. Údržba tak velkého areálu bude i tak náročná takže o 

brigády nepříjdete, nemusíte se bát.  

Letošní práce si uděláme sami, myslím tím zateplení a 

pokládku zámkové dlažby. Nanesení fasády necháme na firmě, 

která již dala kabát první budově. Všechno ale závisí jako 

každoročně na penězích. Pokud bychom nějaké peníze sehnali již 

zjara, tak se hned  do toho vrhneme,  ať máme před sezonou 

hotovo. Pokud budou peníze později, necháme práce až po 

kolotočích, to se všechno teprve ukáže. Nebojte se, zavčas vám 

dám vědět, zatím šetřete síly a čas. 

 

Tradiční Fór:  Kamarádka povídá přítelkyni:  Včera jsem u 

manžela v telefonu našla kontak   „Nejdražší sex“ 

Nevydržela jsem a zavolala.     A a  a   a  zazvonil 

mi můj vlastní miobil.  Pitomec jeden !!! 

 

Martin Hahn – náměstek starosty 
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Žákovská soutěž 
 

V neděli 22.9.2013 proběhla na našem areálu, po 3 leté 

přestávce, žákovská soutěž o Putovní pohár SDH Kravaře, 

tentokrát její 31. ročník. Soutěžilo se v kategorii mladších a 

starších žáků, přičemž jedinou disciplínou byl požární útok. 

Soutěž proběhla ve dvou kolech a do celkových výsledků se 

započítal součet časů z obou kol. Aby měla šanci i družstva, která 

byla ve svém pokusu diskvalifikována, počítal se jim čas 

nejhoršího družstva v daném kole + 5 trestných sekund. Toto 

potkalo v prvním kole družstvo ze Štěpánkovic a v druhém kole 

hasiče z Malých Hoštic, Kravař „B“ a Hněvošic. 

V kategorii mladších přijelo jen jedno družstvo, z Velkých 

Hoštic, ale svými vyrovnanými pokusy v obou kolech toto 

družstvo zdatně konkurovalo starším kamarádům.  

V kategorii starší si vítězství odvezli žáci ze Služovic, před 

Podvihovem a Velkými Hošticemi „A“. Vyhodnoceni byli také 

nejrychlejší proudaři, tedy ti, kteří terč sestříkli v nejlepším čase – 

u mladších žáků to byl Jakub Mušálek – levý proud Velkých 

Hoštic  (čas 18,26) a v kategorii starších si medaili za nejrychlejší 

sestřik odvezla Lucie Koreníková, levý proud ze Služovic (čas 

17.74).   

Samozřejmě se soutěže účastnila i naše družstva, u kterých je 

však nutno říci, že vznikla teprve nedávno a oproti zkušeným 

soupeřům to měli naši nejmladší hodně těžké. Ale pod vedením 

Lukáše Deutsche, který je na soutěž připravil s velikým úsilím, se 

s nástrahami trati vypořádali poměrně dobře a nakonec naše 

„áčko“ skončilo na šestém místě a kolegové z „B“ družstva 

startovní pole uzavírali na 9 místě.  

     Zbyněk Bezděk - jednatel 
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Poslední soutěž veteránů v roce 2013  
V sobotu 5.9.2013 se v Malých Hošticích uskutečnila 

poslední soutěž II. ročníku Okresní ligy veteránů 2013, která pro 

nás nakonec měla přívlastek „SOUTĚŽ SNů“ i když to tak z 

počátku nevypadalo. Ale od počátku. Původně měla soutěž 

proběhnout 14.9., to jsme si mysleli že máme formu jak hrom, 

takže nás velmi mrzelo, že byla soutěž k vůli nepřízni počasí 

přesunuta právě na sobotu 5.9.2013. Navíc jsme věděli, že v den 

konání soutěže jde náš veteránský vedoucí a trenér v jedné osobě, 

Martin Hahn , na svatbu, takže budeme o jeho přítomnost 

oslabeni.   Ale překážky jsou od toho aby se překonávali, takže 

jsme se 5.9. po obědě vydali na kolech do Malých Hoštic. Jeli 

jsme v sestavě Radek Glabasnia – stroj, Valťa Harazim – savice, 

Milan Řehulek – koš, Karel Malchárek – béčka, Zbyněk Bezděk – 

rozdělovat a osvědčení proudaři Radim Bezděk a Milan Deutsch. 

Byla to poslední soutěž na které se rozhodovalo o medailových 

umístěních v celé okresní lize. O vítězi celého ročníku – 

CHlebičovu – bylo již předem rozhodnuto a vypadalo to, že ani 

hasiče ze Štítiny může z druhého místa sesadit jen zázrak, 

respektive jejich velká chyba, takže jsme tam jeli s tím,  poprat se 

s Kylešovicemi o třetí místo.  

Tak jako v loňském roce probíhala soutěž dvoukolově s tím, 

že se do závěrečného hodnocení počítalo umístění v jednotlivých 

kolech. V prvním kole se jelo s 12 a v druhém s američanem PS 

15. Po startu museli všichni soutěžící vběhnout do improvizované 

hasičárny, vzít si svůj vercajk a pak se vydat na trať, přičemž 

proudaři, rozdělovač a všichni kdo chtěli proběhnout se k terčům, 

museli ještě na trati překonat okno. A právě to se stalo osudným 

hasičům ze Štítiny. V prvním kole měli sice nejrychlejší čas, ale 

právě díky tomu, že jeden ze soutěžících nepřekonal okno na trati 

byli diskvalifikováni a odsunuti na poslední místo. Nám se pokus 

docela vyvedl a za stříbrnou příčku v prvním kole jsme dostali 

dva body do celkového hodnocení, kdy před námi byli jen domácí 

Malé Hoštice. Tento kiks Štítiny úplně změnil naši pozici v 
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celkovém pořadí ligy, protože před statrem měli na nás náskok 4 

bodů na druhou příčku a tímto výpadkem jsme věděli, že když 

nepokazíme druhé kolo, můžeme je v celkovém pořadí přeskočit. 

Do not nám hrálo i to, že za námi v průběžném pořadí byly i 

Kylešovice, takže bylo jasné, že vše je v našich rukou.  

Do druhého kola jsme tak nastupovali s vědomím, že jen 

naše chyba nás může připravit o stříbrnou celkovou příčku, ale 

také s tím, že jsme družstvo prvních kol a druhé většinou 

zmastíme.  I v tomto kole byla nejrychlejší Śtítina, tentokrát bez 

diskvalifikace,  ale i nám se kolo docela povedlo a za krátko bylo 

jasné, že se nám podařilo Štítině i Kylešovicích „utéct“ získat 

celkovou stříbrnou příčku v Okresní lize veteránů okresu Opava 

2013.   

Až do posledního útoku však nebylo jasné, kdo si odveze 

pohár za vítězství z Malých Hoštic. Domácí tým, vítěz prvního 

kola, totiž nastupoval až jako poslední v situaci, kdy jsme byli v 

tomto kole na průběžném 3 místě a měli jsme tak 5 bodů. 

Domácím tedy stačilo buď nás časem porazit nebo se dostat jen o 

příčku za nás. Snad to bylo jejich nervozitou, únavou nebo nevím 

čím, ale domácí tento svůj pokus pokazili a tím se nám otevřela 

cesta k našemu historicky prvnímu místu na soutěžích Okresní 

ligy veteránů.  Prostě PARÁDA.  

A u závěrečného vyhlášení výsledků jsme se dozvěděli další 

zprávu, která pro nás byla trešničkou na dortu. V celkovém 

hodnocení Okresní ligy veteránů v roce 2013 jsme se díky tomuto 

výsledku vyhoupli na druhé místo, hned za v tomto roce 

bezkonkurenční družstvo Chlebičova. A navíc, jak jsme se 

dozvěděli později ve Slavkově, při slavnostním vyhlášení OLV, 

byla naše soutěž Veterán CUP vyhlášená nejhezčí soutěží OVL.  

Radost v našem týmu byla bezmezná a všichni jsme si slíbili, že 

příští rok uděláme vše pro to, abychom na stupínku nejvyšším 

stávali co nejčastěji.  

 

                                                  Zbyněk Bezděk – člen družstva  
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Vyzývací pohár. 
  V sobotu 19.10.2013, za již poměrně studeného počasí, se na 

našem areálu uskutečnila soutěž „vyzývací pohár“, které se 

zúčastnili naši muži, veteráni a jedno družstvo z SDH Kouty.  

Původně si každé družstvo mělo připravit svou soutěž a mělo 

se ukázat, kdo ji nejlépe zvládne, ale nakonec jsme se rozhodli 

provést jen dva útoky, jeden na trati sestavené našimi muži a 

druhý na trati s překážkami, které připravili veteráni.  

Po prvním kole se do čela dostalo družstvo mužů, ale pouze 

o dvě sekundy před družstvem veteránů, takže to vypadalo, že nás 

čeká ještě lítý boj. Druhé kolo však veteránům nevyšlo podle 

představ, zato muži opět excelovali a zaslouženě si na závěr 

převzali putovní vyzývací pohár. Veteráni skončili druzí a naši 

kamarádi z Koutů na krásném třetím místě.  

Po skončené soutěži jsme pak společně poseděli v klubovně 

na areálu a již vymýšleli co si na soupeře vymyslíme pro další 

ročník této soutěže.                                                                   

     Zbyněk Bezděk – člen družstva veteránů 

Valná hromada  
 

V pátek 17.1.2014 proběhla každoroční Valná hromada SDH 

Kravaře. Tentokráte jsme se rozhodli uspořádat tuto akci v 

klubovně na našem areálu. Na hromadu se nás sešlo méně než 

v jiných letech, pouze 38 členů sboru a moc rádi jsme přivítali 

taky vzácné hosty z Města Kravaře a spřátelených SDH Dvořisko 

a SDH Kouty.  

Všichni přítomní si vyslechli zprávy o činnosti sboru v roce 

2013, o úspěších i neúspěších družstev žáků, dorostu, mužů i 

veteránů a samozřejmě i to, co nás čeká v roce 2014.  

Na závěr této schůze jsme spořádali výtečný bramborový 

salát s řízečkem a pak již následovala plodná diskuze všech 

přítomných. 

Podle reakcí přítomných bylo znát, že i v budově na areálu je 

důstojné místo pro naše setkání na této vrcholné schůzi našeho 

sboru a slíbili jsme si, že se na stejném místě sejdeme i v příštím 
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roce. Doufám jen, že se sejdeme v hojnějším počtu, tak jak bylo 

krásným zvykem na minulých valných hromadách.   

Zbyněk Bezděk - jednatel 

 

Hasičské bály 
V pátek 24.1.2014 jsme opět přivítali tancechtivé lidičky v 

sále SLANINA, kde jsme uspořádali hasičský bál s kapelou 

DRIVE. Znovu nechyběla perfektní kapela, perfektní publikum a 

doufáme, že i perfektní tombola a kulturní vložka. O tu se 

postaraly mladé mažoretky ze Slatiny u Bílovce a podle potlesku 

lze soudit, že se jejich vystoupení všem líbilo. A pak už nebránilo 

těm, kteří se přišli bavit a pařit nic v tom, aby si ples náležitě užili. 

A dle ohlasů můžeme soudit, že spokojenost byla na všech 

stranách. 

No a pro ty, kteří již na DRIVE lístek nesehnali, nebo mají 

raději „měkší“ hudbu v podání kapely POHODA jsme  v pátek 

21.2.2014, na stejném místě,  uspořádali II. hasičský bál právě 

s kapelou POHODA. Toto vystoupení na našich bálech bylo od 

této kapely poslední, takže jsme se všichni těšili, jak se 

rozloučíme a jak si to s nima užijeme. Počáteční rozjezd byl 

trošku vlažnější, ale nebylo to ze strany kapely, ale spíše dílem 

návštěvníků, kteří z počátku vypadali, že si přišli spíše „pokecat“, 

než si zatančit. Ale to byl jen první dojem. S přibývajícími 

minutami a hlavně s rostoucí hladinou alkoholu se rozjeli i ti 

stydlivější tanečníci, takže nakonec se parket zaplnil do 

posledního místečka. Tradiční bylo i malé překvapení, tentokrát to 

byla ukázka latinskoamerických a standardních tanců a 

samozřejmě i tombola, ze které si ti šťastnější mohli odnést 

pěknou cenu.  Než jsme se naděli, byly tu poslední tóny hudby a 

ples byl za námi.  

Zbyněk Bezděk - jednatel  
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Dodatek k bálům 
 

Je tomu již dvanáct let, co každoročně pořádáme dva 

hasičské bály. Nesmírně si vážíme této skutečnosti, obzvláště 

v této nelehké finanční době. Je nám jasné, že mimo jiných 

skutečností je to zásluhou skvělých hudeb, které jsme si tehdy 

vybrali. Byly to hudby Drive a Pohoda. Záměrně píši byly, 

protože se členy skupiny Pohoda se již vídat na našich bálech 

nebudeme. Tato hudební skupina nám dala výpověď z různých 

důvodů, tím hlavním je délka hraní na jednom bále. Dá se to jistě 

pochopit a my členům Pohody za jejich skvělé hraní a zábavu 

děkujeme. Vždy dokázali naplnit sál.  

Nám však vyvstal problém – sehnat hudbu, která bude našim 

návštěvníkům blízká. V této době intenzivně hledáme a zjištujeme 

si informace o hudebních skupinách. Pokud byste věděli o dobré 

hudbě, neváhejte mne nebo kohokoliv z výboru kontaktovat. A 

nesmím zapomenout poděkovat  členům  DRIVE, kteří svými 

vystoupeními přivádějí bálovníky do varu. Tak jen tak dále. 

 

Valter Harazim – starosta sboru 

 

Oddechová akce. 
 

Každoročně se v měsíci září snažíme našim členům 

poděkovat za dobrovolnou činnost pro náš sbor oddechovou akcí. 

Máme v dobré paměti, že loňský rok byl výjimkou, nebyla žádná 

oddechovka. Důvod byl jasný, velké investice do přístavby. O to 

více bychom to letos chtěli nahradit všem našim členům. Obracím 

se proto na Vás o nápady, jestli udělat zájezd, jestli s noclehem a 

kam, či jen po okolí a pak posezení. Se zájmem budu očekávat 

Vaše návrhy.   

                                                                                                             

Valter Harazim - starosta 
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Nabídka na odprodej čerpadla 
 

Vážení členové. Jelikož jsme byli nuceni zakoupit na areál 

nové čerpadlo, které by lépe vyhovovalo všem našim 

požadavkům, zůstalo nám přebytečné staré čerpadlo, které jsme 

nepoužívali ještě ani rok.  

Jedná se o čerpadlo 

DAE VODA V-1-01/P 1. 

Dopravní výška do 15 m, 

maximální průtok 460 

litrů/min.  Napětí 230 V.  

 

Nákupní cena byla 

6.882,-Kč, ale k prodeji ho 

nabízíme za poloviční cenu, 

tedy  3.441,-Kč.  

Zájemci o jeho koupi či 

bližší technické a jiné údaje 

mohou kontaktovat starostu 

Valtra Harazima (tel. 

602622686) nebo Evalda Harazima (tel. 775078939).  

 

Co nás čeká v nejbližší době 
 

Přehled všech akcí, které plánujeme uspořádat v roce 2014 si 

můžete přečíst v příloze tohoto zpravodaje.   

I přesto bych rád na tomto místě vypíchnul ta akce, které nás 

čekají v nejbližší době a na které Vás rádi uvidíme. Jsou to:  

- 8. března 2014 od 8.00 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ 

Kravaře 14. ročník halového fotbalového turnaje. Tentokrát turnaj 

pořádáme ve spolupráci s SDH Kouty  

- 8. května 2014 od 15.00 hodin nás čeká II. ročník soutěže 

Vyzývací pohár- soutěže v netradičních hasičských disciplínách 

za účasti družstev SDH Kravaře a SDH Kouty  
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- 18. května 2014 od 8.30 hodin proběhne na našem areálu 

okrsková soutěž žen a mužů.  

Věříme, že nás příjdete podpořit nejméně jako fanoušci a 

pokud nám příjdete i pomoci s pořádáním těchto akcí, nebude to 

mít chybu.  

Zbyněk Bezděk - jednatel   
 

Blahopřejeme  
V prvním půlce roku 2014 čekají tři z našich členů oslavy 

významného životního jubilea:  

 

5. března oslaví Karel Malchárek 50 let 

24. dubna oslaví František Weczerek 70 narozeniny  a 

27. května oslaví Josef Peterek 75 narozeniny. 

 

Všem našim bratrům přejeme vše nejlepší, rodinou pohodu a 

hlavně hodně zdraví. 

      výbor SDH Kravaře 

 
 

 

Rozloučili jsme se  
Bohužel nejen radostné zprávy přináší život a někdy se 

musíme navždy rozloučit s těmi, které jsme měli rádi. I do našeho 

sboru zasáhla od okamžiku, kdy byl vydán poslední výtisk 

Hasičského zpravodaje zubatá a přišli jsme o dva naše hasičské 

bratry.  

Dne 19.12.2013 zemřel ve věku 72 let pan Heinz Weczerek 

a dne 28.1. 2014 zemřel ve věku nedožitých 70 let pan Petr 

Korbel.  

 Výbor SDH tímto ještě jednou vyjadřuje všem pozůstalým 

upřímnou soustrast. 

 

Výbor SDH Kravaře 
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Plán akcí v roce 2014  
Aneb co nás ještě čeká 

 

Datum: Den: Název akce: 
Místo 
konání: Od: 

7.března pátek ples č.3 - retro - DJ Komárek sál u Slaninů 20.00 

8.března sobota 14.ročník halového fotbalového turnaje  hala ZŠ Kravaře 8.00 

8.května čtvrtek Vyzývací pohár  areál SDH 15.00 

10.května sobota okresní oslavy sv. Floriána  Březová   

4.května neděle oslavy sv. Floriána pro část okrsku Kravaře kostel Kouty 9.00 

18.května neděle okrsková soutěž žen a mužů areál SDH 8,30 

24.května  sobota karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 

1.června neděle Moravskoslezský pohár areál SDH 14.00 

14.června sobota 32.ročník o PP SDH Kravaře - žáci areál SDH 9.00 

14.června sobota Oldies karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 

4.července pátek karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 

6.července neděle 39.ročník Slezský pohár areál SDH 14.00 

2.srpna sobota karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 

9.srpna sobota 14.ročník Veterán Cupu areál SDH 15.00 

9.srpna sobota věcná tombola areál SDH 19.30 

22.-
25.srpna pá-pon. odpust  areál SDH   

13.9. sobota oddechová akce pro členy - zájezd + posezení areál SDH   

27/28.září so/ned. o Pohár ředitele ÚO HZS Opava areál SDH 13.00 
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VETERÁNI: Slavnostní vyhlášení OLV 2013 - Slavkov  

 
 

ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ: naši žáci  
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VYZÝVACÍ POHÁR: naši muži a SDH Kouty  

 
 

VALNÁ HROMADA SDH Kravaře: - naši členové 

 
 



-16- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

