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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY: 
Vážené hasičky, vážení hasiči, 

rád bych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste do mně vložili 

mým zvolením do funkce, kterou jsem před 24 měsíci dobrovolně 

opustil.  Osud tomu chce, že se mně dostalo cti opět vésti tento 

sbor. Tentokrát je to na funkční  období tříleté, neboť dva roky 

odřídil tehdy můj nástupce a nyní tedy  předchůdce  pan Martin 

Hahn. Zde je nutné poděkovat Martinovi za práci pro náš sbor a já 

bych rád na jeho úsilí navázal.  

Priorita naší činnosti je jasná –  výchova a  příprava kádrů 

pro náš sbor a naši jednotku města. Snad se nám začne dařit 

s činností s mládeží, kde jsme sice lopotně, ale přeci jen dali 

dohromady partu mladých kluků – vedoucích mládeže. Na úseku 

investic je před námi velká akce  -položení kanalizace a výstavba 

splachovacích WC. Zatím to vypadá, že bychom mohli hrubou 

stavbu postavit po odpustu a dle financí pak uvidíme dál.  Zde 

jsme samozřejmě hodně závislí na tom, zda a kolik nám schválí 

město dotaci. Ale to jistě nejsme sami, kteří na tuto pomoc čekají.  

V letošním roce se nám dostalo velké cti – uspořádat 1. Krajskou 

výstavu historické hasičské techniky Moravskoslezského kraje. 

Tato akce se uskuteční v sobotu 16.června a volně na ni naváže 1. 

hasičský Gulášfest. Již nyní je nám jasné, že to bude akce 

zajímavá, ale také náročná na organizaci a počet obsluhujících. 

Zde je potřeba říci, že velmi spoléháme na Vaši pomoc, stejně 

jako u akcí pořádaných každoročně. 

Vážení přátelé, očekávám Vaši pomoc a podporu stejně jako 

při letošní volbě starosty a přeji Vám veselé a krásné Velikonoce. 

Valter Harazim – starosta 

 

Výroční valná hromada 
V pátek 27.1.2012 proběhla v nově otevřené restauraci NA 

GOLFU výroční valná hromada SDH Kravaře. Této se účastnilo 

48 členů našeho sboru a také vzácní hosté z Městského úřadu a 

z SDH Dvořisko a SDH Kouty. Všichni přítomní si vyslechli 

zprávy starosty, velitele, zprávy o činnosti družstva mužů a 
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dorostu, zprávu kontrolní a revizní rady a finanční zprávu. Jedním 

z nejdůležitějších bodů byly změny ve výboru sboru, kdy došlo 

zejména ke změně na postu starosty, ale i na postech nižších. Jak 

vypadá výbor v současnosti, si můžete přečíst v příloze č. 1 tohoto 

zpravodaje. Po těchto změnách došlo k odměně aktivních členů a 

následovala plodná diskuze. Na závěr valné hromady nás čekalo 

malé pohoštění a zájemci měli možnost si prohlédnout ubytovací 

a relaxační prostory nové budovy.  

     Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

Hasičské bály 
Leden i únor patřil v Kravařích i okolí k plesovému veselí a 

tak jsme nezůstali v pozadí ani my. Uspořádali jsme opět dva bály 

pro dospělé, lednový s kapelou Pohoda a únorový s kapelou 

Drive. Oba se nám vydařily. Přítomní diváci vypadali spokojeně a 

ti, kteří chtěli vyzkoušet štěstěnu, se mohli vyřádit při nákupu losů 

do tradiční tomboly. Nechyběla ani kulturní vložka malých 

mažoretek respektive břišních tanečnic. Věřím, že i příští rok nám 

diváci zachovají svou přízeň a příjdou si opět zakřepčit buď 

25.1.2013 na DRIVE nebo 18.2.2013 na POHODU.  

Zbyněk Bezděk - jednatel 

 

Hasičský fotbalový turnaj „hvězd“ 

První březnovou sobotu uspořádal náš sbor již 12. ročník 

fotbalového turnaje hvězd. Náš sbor reprezentovali dvě družstva a 

to „starší“ páni a dorost a dále se turnaje zúčastnilo pět družstev 

cizích a to: Kravaře – Kouty, Pustá Polom, Štítina, Bobrovníky, 

ale také mladí dorostenci z Podvihova. Turnaj suverénně vyhráli 

kluci z Koutů. Druhé místo obsadili hasiči z Pusté Polomi a třetí 

hasiči ze Štítíny.  

Kompletní výsledky můžete shlédnout v této tabulce: 

1. Kouty   16 bodů   skóre 21:1 

2. Pustá Polom  13 bodů   skóre 17:4 

3. Štítina   10 bodů   skóre 20:7 



 

 - 4 - 

4. Podvihov     7 bodů   skóre 13:14 

5. Kravaře     7 bodů   skóre 14:8 

6. Bobrovníky    5 bodů   skóre 6:20 

7. Kravaře dorost   0 bodů   skóre 0:37 

 

Taktéž jsme hodnotili nejlepšího střelce a brankéře: 

Nejlepší střelec – Radek Adamčík – SDH Kouty – 11 branek 

Nejlepší brankář – Radek Valenta – SDH Kouty – 1 obdržená 

branka. 

David Večerek – hlavní vedoucí turnaje 

 

Pozvání na osobní setkání. 
Vážení členové SDH Kravaře, 

při pořádání různých sportovních či společenských akcích nebo 

brigádách se stále setkáváme jedni a ti samí. Osobně mne to velmi 

mrzí, že část našich členů se minimálně nebo vůbec nezapojuje do 

společných aktivit našeho sboru. Do tohoto společenství jsme 

všichni bez rozdílu vstoupili dobrovolně a s nějakou vidinou či 

nějakým cílem. Proto mně nejde na rozum, že pro splnění své 

vidiny nebo cíle dělají někteří z nás málo nebo dokonce nic. A co 

je nejvíce zarážející zjištění, že ti nic nebo málo dělající jsou 

zdraví členové v produktivním věku. Jen si porovnejte svou 

činnost s našimi seniory ( věk okolo 70 let), kteří aktivně pracují  

každoročně při plesech,na soutěžích,prodávají losy, chodí na 

brigády, jsou správci nebo sekáči v areálu. Ten z Vás, kdo má 

v sobě kousek cti, se musí červenat a stydět. Možná tvrdá slova, 

ale já si za nimi stojím. Přece zaplacení členského příspěvku Vaši 

„aktivitu“ neřeší, naopak to dokazuje Váš cíl – býti stále a dále 

členem našeho společného sboru, což mne velmi těší.  A jestli 

říkám našeho společného, tak vězte, že jej musíme společně 

tvořit a budovat.   

Proto se nemíním smířit s touto Vaší pasivitou a zvu Vás na 

osobní setkání, kde probereme Vaše možnosti pomoci našemu 

společnému sboru. Má představa je akce 3 + 1, což znamená Vaši 
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aktivní účast na 3 akcích sboru + prodej 1 bloku losů. Abyste si 

mohli již dopředu před naším setkáním vybrat akce, které Vám 

nejlépe vyhovují, zde je nabídka možností - pořadatel na plesech, 

karnevalech, soutěžích,na výstavě hist. techniky, prodejce v 

bufetu či vstupného, kolo štěstí, účast na brigádách. U některých 

z Vás se přímo nabízí namísto fyzické pomoci na akcích zajištění 

či věnování cen do tomboly, která bude u Veterán Cupu. Ideální 

by byla Vaše součinnost i s Vaší polovičkou, neboť veškeré 

výhody plynoucí s členství v našem společném sboru se plně 

vztahují i na Vaši manželku.  

Tak tedy si Vás dovoluji pozvat na osobní setkání se mnou a 

některým s náměstků či velitelem sboru, které proběhne 

v hasičské zbrojnici v těchto dnech: 

Pátek 30. března a úterý 3.dubna vždy od 18 do 19 hodin. 

Vyberte si termín Vám vyhovující a pokud snad nepasuje, prosím 

zavolejte mne na  602 622 686 nebo se spojte meilem na 

valterharazim@seznam.cz a domluvíme se. 

Na toto osobní setkání zvu tyto členy: 

Arbter Petr, Bezděk Radim, Harasim Jindřich, Heider Leonard, 

Janta Josef a Dita, Jantová Jana, Kaperstein Martin a Andrea, 

Lusar Radek, Moch Josef, Postulka Michael, Rybka Herbert, 

Stareczek Alfréd, Tietz Leonard, Weczerek František a Weczerek 

Manfréd. 

Pokud snad přijde i někdo jiný se zájmem o dění v našem 

společném spolku, budu jenom rád. 

Valter Harazim – starosta 

 

Vedoucí mládeže. 
Jak už píšu v úvodním článku, podařilo se nám dát konečně 

dohromady partu mladých kluků, kteří mají zájem a chuť se 

zapojit do výchovy mladých hasičů. Jsou to Lukáš Deutsch, Lukáš 

Wrána, dorostenci Martin Weiner, Pavel Kočí a Marek Rossmann. 

Poslední tři jmenovaní absolvovali i čtyřdenní školení v Jánských 

Koupelích na nové vedoucí mládeže. Dnes, tedy v sobotu 17.3. 

proběhla první náborová vlna a do tělocvičny přišla bohužel 
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pouze dvě děvčata – no, snad se to příště zlepší. Přejme novým 

vedoucím pevné nervy a hodně elánu v této záslužné činnosti, 

kterou i my starší musíme podporovat. 

Valter Harazim – starosta 
 

Hodnostní označení  a jiné  
Protože se setkáváme s dotazy, kde správně připevnit 

vyznamenání nebo co znamenají „hvězdičky“ na náramenících 

hasičských uniforem, připravili jsme si pro Vás v příloze tohoto 

zpravodaje malou „nápovědu“. Koukněte a zase budete o kousek 

chytřejší.  

David Večerek – velitel sboru 

 

Na co se můžeme těšit  
O některých akcích, které plánujeme, jste si mohli přečíst již na 

předchozích stránkách zpravodaje. Takže pro shrnutí a 

připomenutí dalších akcí: 

- 6.5. – Oslavy Sv. Floriána pro okrsek Kravaře 

- 20.5. – okrsková soutěž žen a mužů na našem areálu 

- 26.5. – karneval na našem areálu – DJ Malchárek 

- 9.6. – 7. Ročník soutěže – 100 m překážek 

- 16.6. – 1. Ročník výstavy hasičské historické techniky 

Moravskoslezského kraje na našem areálu (pozvánka 

v příloze) 

- 5.7. – karneval na našem areálu – DJ Malchárek 

 

 

Termíny schůzí v hasičské zbrojnici 
Termíny nejbližších schůzí v hasičské zbrojnici 

s pravidelným začátkem v 18.00 hodin jsou: 

16. dubna, 4. května, 6. června   a  27. června.  

Pokud máte nějaký problém či naopak nápad, přijďte se ním 

s námi podělit, rádi Vás uvidíme.  

 

Výbor SDH Kravaře 
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Složení výboru SDH Kravaře pro rok 2012-2015 
 

 

Změny odsouhlašené na Výroční valné hromadě SDH Kravaře 

dne 27.1.2012 

 

Starosta      Valter Harazim 

1.. Náměstek(ved.veteránů) Martin Hahn 

2.. Náměstek (ved.dorostu) Vítězslav Koneczný 

 

Velitel  sboru   David Večerek 

Zástupce velitele   Glabasnia Lukáš 

Jednatel     Zbyněk Bezděk 

Hospodář     Evald Harazim 

Vedoucí mužů    David Janta 

Vedoucí org. skupiny  Petr Knappe 

Člen org. skupiny   Milan Řehulek 

Garážmistr    Radek Glabasnia 

Správce areálu    Karel Malchárek 

      Heinz Weczerek (mimo výbor) 

Správce hasičárny   Milan Řehulek 

Člen výboru    Radim Benek 

      David Řehulka 

 

Kontrolní a revizní rada 

Předseda     Bohumír Sentenský 

Člen      Bernard Hahn, Valter Petrzik 
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 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH,MORAVY A SLEZSKA 
 - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, 
 Okresní sdružení hasičů Opava 

 a Sbor dobrovolných hasičů v Kravařích 

 

 

            si vás dovolují pozvat na 

 

 

1. Výstavu historické hasičské techniky Moravskoslezského kraje 

 
Dovolujeme si pozvat majitele historické hasičské techniky MS kraje i její příznivce na  

1. výstavu historické hasičské techniky Moravskoslezského kraje. Uskuteční se v sobotu  
16. června 2012 v hasičském areálu a okolí v Kravařích ve Slezsku. Týká se to strojů a 
vozidel vyrobených do roku 1960 včetně. 
 
 
Předběžný program: 
11:00 – 13:00 – dojezd účastníků, prezence, ustavení strojů  
13:30 – 14:00  – příprava a řazení průvodu 
14:00 – 14:40  – spanilá jízda městem Kravaře 
15:00 – 18:00  - samotná výstava techniky a ukázky pro veřejnost 
18:00 – 19:00  - vyhodnocení soutěže elegance a odjezd účastníků  
 
                                                                                                                                      
Součástí této akce bude gulášfest s doprovodným hudebním programem. 
 
 
 
Ing. Leo Kuběna                            Mgr. Jan Dumbrovský                Valter Harazim 
starosta KSH MSK                     starosta OSH Opava                    starosta SDH Kravaře   
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Hodnostní označení členů zásahové jednotky SDH 
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Hodnostní označení členů SDH a okrsku 
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Umístění vyznamenání na uniformě 
 

 

 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

Sportovní odznaky a vyznamenání jiných organizací

Čestné odznaky a odbornosti

Rozlišovací znaky. Čestný funkcionář (starosta, velitel…)

Klopový odznak Zasloužilého hasiče

Stužky uznání, stužky vyznamenání a výkonostních tříd (tabulka je čelní pohled)

Stužky medailí státních vyznamenání

Stužky medailí státních zahraničních vyznamenání

Stužka                                    Stužka  medaile                      Stužka  medaile                     Stužka  medaile                      

Řádu svatého Floriána Za záchranu života   Za odvahu a statečnost (4) Za mimořádné zásluhy 

Stužka  medaile                      Stužka  medaile                      Stužka  medaile                  Stužka medaile                       

Za zásluhy o výchovu Svatého Floriána Za zásluhy Za příkladnou práci 

Stužka Stužka Za věrnost Stužka medaile Stužka výkonnostní třídy      

Čestného uznání Za mezinárodní spolupráci 

Stužky medailí rezortních vyznamenání

Řády

Příležitostné odznaky

Stužky medailí jiných organizací

Stužky medailí zahraničních organizací

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tištěno ve spolupráci s Městským úřadem Kravaře 

Internetová adresa www.sdhkravare.cz 

Příspěvky na adresu z.bezdek@centrum.cz 

Uzávěrka příštího čísla 21.6.2012 

Toto číslo dáno do oběhu 26.3.2012 
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