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Úvodní slovo starosty. 
 

Vážení přátelé,  

ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat a letos už máme za sebou 

dvě naše velké akce. Tou první byl náš první bál s novou kapelou 

Oldřišovka. Další akcí pak byla VVH našeho sboru, která 

proběhla 23.ledna v kavárně. Letos, protože máme 115 let od 

založení našeho společného sboru, jsme pojali pořádání 

velkoryseji. A protože mnozí z nás po zásluze obdrželi diplomy, 

medaile či odznaky Sv. Floriána, umístili jsme kvůli prostornosti a 

důstojnému předání naše setkání právě do kavárny. Jistě to byl 

záslužný počin výboru SDH k ocenění našim členům. Zde bych 

ještě rád podotkl, že ta nejvyšší vyznamenání někteří z nás obdrží 

později, pravděpodobně na nějaké soutěži či příští VVH. 

Důvodem je schválení v ústředním výkonném výboru v Praze, 

který se schází pouze 2x ročně. Součástí této hodnotící hromady 

byly rovněž volby do výboru a KRR na léta 2015 – 2020. Jsem 

nesmírně rád, že po počátečních nesnázích se podařilo najít 

vhodného adepta na post prvního muže sboru – starostu. Je jím 

David Janta (32 let) , který se bude letos po mém boku zaučovat a 

jedničkou by se měl stát v lednu 2016. Rovněž děkuji všem 

členům zúčastněným na VVH a žádám ty z Vás, kteří ještě nemají 

zaplacené členské příspěvky, aby tak neprodleně učinili u našeho 

pana hospodáře. Děkuji. 

Na jiném místě tohoto HZ 1/2015 najdete plán akcí na 

letošní rok. I když si jej jistě podrobně přečtete, již nyní bych Vás 

rád upozornil a zároveň pozval na dvě jarní akce. Obě jsou 

spojeny s oslavou našeho hasičského patrona. 3.května na velké 

v našem kostele Sv. Bartoloměje máme objednanou mši pro jižní 

část okrsku Kravaře, tedy V.Hoštice, Dvořisko, Kouty a 

samozřejmě my. Letos to vyšlo na nás, a je to o to slavnostnější, 

že je to na 115 let. O týden dřív, v sobotu 25.dubna bychom rádi 

uspořádali zájezd na národní mši na Sv. Hostýn. V loni jsme ji 

zrušili z důvodu činností na dokončení fasády a jiných prací na 

WC, tak letos si to určitě zasloužíme. Na únorové výborové 



schůzi toto budeme projednávat, ale předběžně potřebujeme znát 

přibližný počet zájemců, volná místa pak nabídneme sousedním 

sborům. Zájemci prosím zavolejte panu Martinu Hahnovi, tel. 

607 067 861 do 15.února, děkuji.  

Pro Vaši informaci ještě uvádím, že ve středu 28.ledna 

delegace výboru SDH navštívila naši novou paní starostku. 

Seznámili jsme ji s historií sboru, současností a zejména s naším 

výhledem do budoucna. Zároveň ji byl vysvětlen rozdíl mezi SDH 

a JSDH, který dodnes nechápe nejen spousta občanů, ale, a to je 

zarážející,i zastupitelů. 

       Vážení členové, budu se těšit na společná setkání s Vámi na 

našich společných akcích. 

                                                             Valter Harazim – starosta 

 

RUBRIKA:   Náš areál 
Tak se s Vámi, milí členové a čtenáři loučím. Toto je 

poslední příspěvek do pravidelné rubriky náš areál. Po dobu deseti 

let jsem Vás tady informoval o tom co zrovna děláme na tom 

našem  areálu, v čem potřebujeme pomoc, kdy máme další 

brigádu  a co na ní budeme dělat.  Informoval jsem Vás kolik 

která část výstavby stála peněz, kolik které vyřizování stavebního 

povolení a následné kolaudace mě stály nervů, informoval jsem 

Vás o tom že i město nám naštěstí pomáhá finančně, že peníze 

jsou velký problém, ale i chuť chodit na brigády se taky stává 

velkým problémem, protože počáteční nadšení se za ty roky 

vytrácí  a práce bylo pořád hodně. Informoval jsem Vás o všem 

důležitém co se na areálu dělo.   

Tak a teď Vás informuju o tom,  že výstavba našeho areálu  

loňským  rokem skončila.    

Já už se starám jen o dokončení papírových záležitostí, které 

řeším se stavebním úřadem,  abychom měli i po právní stránce vše 

v pořádku. Po dvanácti letech práce máme hotovo, máme  co jsme 

chtěli.  Původně  jsem tady chtěl psát o tom kolik ten náš  areál 

stál peněz, kolik hodin jsme strávili prací na areálu, kolik jsme u 

toho vypili a snědli,  ale uvědomil jsem si, že výstavba areálu 



přinesla daleko závažnější  poznání.  Bohužel jsem zjistil, že 

místo toho, abychom měli radost s toho  co teď máme , tak  se 

jenom více hádáme.  Někdo si myslí že jedni mají v hlavě jenom 

areál,  další si myslí, že druzí na areálu neoddělali tolik hodin co 

jiní,  další si myslí, že  se díky areálu zanedbávají ostatní věci,  

jiní si myslí,  že areál musíme využívat ještě víc, když už ho 

máme. Prostě co člen, to jiný názor.   Proto bych byl nerad kdyby 

naše dvanáctiletá snaha  vedla jenom k tomu, že se budeme mezi 

sebou hádat a hledat chyby jeden na druhém.  Letos jsme neměli 

ani společné posezení .  Už   jsme nechtěli  si společně  užít , popít  

a  posrandovat.  Prý nemáme čas……. Kdybychom chtěli být 

spolu , tak si ten čas najdeme,  a to mě mrzí.   Já věřím že je to jen 

dočasná ponorková nemoc,  protože vím,  že umíme tahat za jeden 

provaz. Dokázali  jsme to  všichni po  dobu výstavby, kdy jsme  

dělali všechno proto, aby  se nám to povedlo.  Společně povedlo. 

A ono se to povedlo !!!  

Máme krásný areál, proto se o něj starejme a užívejme si ho. 

To že jsme udělali dobře,   nám už teď dokazují  naši muži,  kteří i 

díky výborným   podmínkám k tréninku dokazují,  jak  jim to 

perfektně šlape. Loňský rok toho byl jasným důkazem  a to je také 

hlavní věc, proč jsme to všechno budovali . Dokazujeme  to i 

krásnými  akcemi, které tam pořádáme a díky nim vyděláváme na 

provoz areálu. Važme si práce druhých a nehledejme jen chyby,   

pak s toho budeme mít ještě větší radost. 

Náš areál musí  být plný života,  tréninků,  soutěží,  akcí,  

atd. To mu ze srdce přeji. 

 

      Loučí se (pro někoho konečně),   Váš průvodce  výstavbou 

areálu   …….       Martin Hahn 

 

Poslední  forek:   Sedí dva kamoši, a jeden říká tomu druhému.  

                             Manželka mi našla v kapse  rtěnku.  

A cos jí řek ?           No , že mám milenku. Přece 

ji nebudu říkat že dělám pro Avon. 

 



 

I. Hasičský bál roku 2015 
 

V pátek 16.1.2015 jsme uspořádali v restauraci Slanina náš první 

letošní bál. Bohužel jsme byli nuceni změnit hudbu, takže poprvé 

nám hrála Oldřišovka speciál, která ale v Kravařích není moc 

známá, což se asi projevilo na zájmu o tento ples a po mnoha 

letech jsme neměli vyprodáno. Kapela ale hrála příjemně, takže 

doufáme, že do dalších let si najde své příznivce a my opět 

zaplníme sál do posledního místečka. Tradiční byla i tombola a 

kulturní vložka – tentokrát krásné a šikovné stepařky.  

Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

POZVÁNKA:  

V pátek 13.2.2015 od 20.00 hodin se uskuteční v sále SLANINA 

II. Hasičský bál, tentokrát za doprovodu kapely OH Band, 

kapelníka Leona HAHNA. Lístky v hodnotě 125,-Kč jsou stále 

v prodeji u našeho pana starosty Valtra Harazima (tel. 

602622686), takže kdo má zájem neváhejte a přijďte se pobavit. 

 

       Zbyněk Bezděk - jednatel 

 

Výroční valná hromada  
 

V pátek 23.1.2015,  v restauraci Kavárna, proběhla Výroční 

valná hromada SDH Kravaře. Schůze se nesla v tradičním duchu, 

kdy nejprve jsme si vyslechli příspěvky o úspěších i neúspěších v 

našem sboru, zejména tedy o činnosti žáků, mužů, veteránů, 

jednotky, ale i zprávu o areálu a příspěvek starosty sboru, ve 

kterém bylo shrnuto dění v našem sboru v roce 2014. Po 

příspěvcích následovala volba nového výboru na další pětileté 

období, kdy jmenovitě byl zvolen starosta sboru a velitel a dále 

členové výboru, kteří si pak posty rozdělili na první schůzi výboru 

29.1.2015. Seznam všech členů výboru a jejich funkce jsou 

uvedeny v příloze tohoto zpravodaje.  



Po volbách již přišla chvíle pro ocenění těch neajktivnějších 

členů, ať již vyznamenáním nebo věcným darem. Po schůzi 

následovala výborná večeře a pak se diskutovalo až do pozdních 

nočních hodin.       

Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

 

Vysvětlení  rozdílů mezi Jednotkou sboru dobrovolných 

hasičů a sborem dobrovolných hasičů 
Protože i v našich řadách mnozí členové nechápou, jaký je rozdíl 

mezi Jednotkou sboru dobrovolných hasičů a Sborem 

dobrovolných hasičů, rozhodli jsme se na tomto místě tento rozdíl 

objasnit.  

Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje obec podle zákona 

č. 133/1985 sb. o požární ochraně: 

§ 29 Obec a obecní úřad 

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární 

ochrany 
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která 

provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další 

úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním 

obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách 

a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době 

poskytuje odměnu, 

 

Laicky řečeno – jednotka je taková pracovní složka obce, která 

vyjíždí k požárům a jiným mimořádným událostem a která plní 

úkoly zadané starostkou města, pod kterou spadá. Je financována 

z rozpočtu města Kravaře (odměny členům jednotky za hotovosti 

a zásahy, nákup ochranných pomůcek, věcných prostředků 

požární ochrany, PHM, údržba a opravy požární techniky a 

mnoho dalšího). Jednotka je v dnešní době svolávána pomocí 

mobilních telefonů (volání i sms zprávy), s dobou výjezdu do 5 



minut. Vyjíždí k událostem i mimo obec. V současné době má 

jednotka 20 členů a velitelem této jednotky je pan Vítězslav 

Koneczný.  V letošním roce vyjela jednotka zatím k 1 události, a 

to požár psí boudy v Bolaticích dne 25. ledna v 3:26. 

Oproti tomu Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské 

sdružení, které je zaregistrováno u Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska (právní forma je tedy podobná jako TJ Sokol nebo 

sdružení zahrádkářů a podobné spolky). Jeho hlavní náplní 

činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, 

v dnešní době také soutěže, zejména v požárním sportu a jiné 

společenské a kulturní akce (tzn. plesy, karnevaly aj.). V čele 

SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výbor sboru. 

Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, jejichž hlavním 

příjmem je vedle členských příspěvků, právě příjem z pořádání 

různých akcí  a soutěží a případné příspěvky či dotace od 

sponzorů nebo z města. Právě z členské základny SDH jsou 

většinou vybíráni členové zásahové jednotky obce tedy jednotky 

sboru dobrovolných hasičů. 

Takže doufáme, že teď už je to všem jasné.  

    

Lukáš Glabasnia – velitel SDH 
 

 

Blahopřejeme  
 

V měsíci březnu oslaví kulatiny tito naši členové: 

 

16.3. oslaví 50-é narozeniny pan Milan DEUTSCH 

17.3. oslaví 60-é narozeniny pan Manfréd WECZEREK 

  

Takže pánové, přejeme Vám vše nejlepší, rodinou pohodu a 

hlavně to zdravíčko.  

       výbor SDH Kravaře 

 
 

 

 



Složení výboru SDH Kravaře na období let  2015 - 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce Titul, jméno, příjmení 

Starosta Valter Harazim 

Náměstek starosty David Janta 

Náměstek starosty Radim Benek 

Velitel Lukáš Glabasnia 

Zástupce velitele David Večerek 

Garážmistr Radek Glabasnia 

Jednatel Zbyněk Bezděk 

Hospodář Evald Harazim 

Vedoucí mládeže Lukáš Deutsch 

Vedoucí mužů Martin Peterek 

Orgnizační referent Petr Knappe 

Kulturní referent Martin Hahn 

Člen výboru Markéta Večerková 

Člen výboru Radim Janta 

    

Předseda kontrolní a 
revizní rady 

Vendula Kramářová 

Člen KRR - revizor Bohumír Sentenský 

Člen KRR Michal Knappe 



 

Seznam akcí SDH Kravaře pořádaných v roce 2015 
 
Datum: Den: Název akce: Místo konání: 

    
13.února pátek ples č. 2 - Leon s kapelou sál u Slaninů 

27.února pátek ples č.3 - retro - DJ Komárek sál u Slaninů 

7.března sobota 15.ročník halového fotbalového turnaje  
hala ZŠ 
Kravaře 

25.dubna sobota zájezd na národní mši sv. Florián Hostýn 
Bystřice 
p.Hostýn 

3.května neděle oslavy sv. Floriána pro část okrsku Kravaře kostel Kravaře 

8.května pátek Vyzývací pohár II.ročník areál Dvořisko 

9.května sobota okresní oslavy sv. Floriána  
 Zatím 
neupřesněno 

17.května neděle okrsková soutěž žen a mužů areál SDH 

22.května pátek žákovská noční soutěž - 32.ročník areál SDH 

23.května  sobota karneval  - DJ  areál SDH 

6.června sobota Moravskoslezský pohár areál SDH 

12.června pátek Oldies karneval   areál SDH 

5.července neděle 40.ročník Slezský pohár areál SDH 

11.červenc sobota karneval areál SDH 

1.srpna sobota 15.ročník Veterán Cupu areál SDH 

1.srpna sobota věcná tombola areál SDH 

1.srpna sobota karneval  areál SDH 
21.-
24.srpna pá-pon. odpust  na areálu areál SDH 

září sobota oddechová akce pro členy - zájezd + posezení areál SDH 

září sobota 33.ročník o pohár starosty SDH Kravaře areál SDH 

 

 

 

 

 

 



 

HASIČSKÝ BÁL 16.1.2015 – před kulturní vložkou 

 
 

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA  

 



 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA  

 
 

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetová adresa www.sdhkravare.cz 

Příspěvky na adresu z.bezdek@centrum.cz 

Toto číslo dáno do oběhu 4.2.2015 
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