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RUBRIKA        Náš areál: 
 

Sportovní a kulturní akce na areálu pro letošek skončily a my 

jsme se vrhli na výstavbu našich záchodů.  Mohli jste si všimnout, 

že výkopové práce již začaly. Máme udělán protlak pod 

komunikací na vedlejším  pozemku, kde budeme ještě dělat 

otevřený výkop, abychom mohli napojit WC na městkou 

kanalizaci. Pak nás čekají výkopové práce pro základy a ležatou 

kanalizaci uvnitř budovy. Toto jsou všechno hlavně strojní práce, 

proto zatím všechny účastněné kontaktuji telefonicky. Jakmile 

bude potřeba větší počet lidí, dám samozřejmě vědět. 

Tento měsíc chceme hlavně dokončit kanalizaci a udělat 

základy. Pak uděláme vnitřní rozvod kanalizace a základovou 

desku, no a pak se vrhneme na zdění budovy. Zakončit bychom 

měli letos střechou, a pokud vyjdou peníze koupíme i okna a 

dveře, a měli bychom stavbu zazimovanou. 

Průběžně budu samozřejmě kontaktovat naše členy o pomoc 

na brigádách podle momentální práce a náročnosti práce. Na 

druhou stranu budu samozřejmě rád za každou nabídku a pomoc 

nebo radu, která vzejde od Vás. 

Kontaktujte mně nebo pana Valtra Harazima, pomoc může 

být jakákoli, třeba i finanční půjčkou. Sami víte, že jsme letos 

nedostali žádnou dotaci, ale musíme se s tím nějak poprat  a tu 

poslední důležitou věc na našem areálu zdárně dokončit. 

Doufám že to společně zvládneme. 

 

Tradiční ftip: Manželka stojí před zrcadlem a prohlíží se, není 

spokojená s tím    co vidí a říká svému muži.     

Cítím se příšerně. Jsem stará ,tlustá a ošklivá. 

Opravdu potřebuju abys mi řekl nějaký 

kompliment, něco pozitivního. 

Manžel odpověděl. Na svůj věk máš zrak jako orel. 

 

    Martin Hahn - 1. náměstek starosty  
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Slovo starosty 

 
Vážené členky a členové, 

rád bych Vás seznámil s činností našeho společného sboru do 

konce roku letošního a počátku roku 2013.  

Z důvodů výstavby zděných záchodů, která mimochodem již 

započala, musíme letos a určitě ještě i příští rok velice intenzivně 

šetřit. Tato akce je velice finančně náročná, počítáme cca půl 

miliónu korun, a když k tomu přičteme, že jsme letos nedostali ani 

korunu dotace z města, je to snad jasné všem. Právě z výše 

uvedených důvodů musíme “osekat“ výdaje  kde se dá, i když 

letos k nám počasí bylo velice štědré a vyšly nám všechny akce. 

Výsledkem šetrnosti je mimo jiné zrušení dotací na večírky 

dorostu, mužů, jednotky, veteránů, výboru, seniorů a zájezdu. Po 

sečtení nákladů na všechny tyto akce a včetně VVH se 

pohybujeme v nákladech přes 30 000,- Kč. Proto už na jaře jsme 

se rozhodli stmelit toto vše dohromady, tzn., že se všichni spolu se 

svými přítelkyněmi,kamarádkami a manželkami, zástupci města a 

sponzoři setkáme v sobotu 19.ledna 2013 na chovatelské chatě. 

Toto zaměření na jednu velkou akci sboru přinese určitě úsporu 

dvou třetin výše jmenovaných prostředků, ale také to prospěje 

k lepšímu poznání svých hasičských kolegů. Program na tuto akci 

je jednoduchý: v pátek 18.ledna výroba zabijačkových pochoutek, 

v sobotu 19.ledna v podvečer  VVH, společná večeře, večírek 

s DJ proložený soutěžemi a hrami. V neděli dopoledne pak vše 

uklidíme. Takže na tento datum si nekupujte lístky někde na bál, 

uděláme si ho sami.       

Všechny sportovní a společenské akce pořádané našim 

sborem máme již pro letošní rok za sebou. Ale to neznamená, že 

už půjdeme „spát“. Jak jsem v úvodu avizoval, byla v minulých 

dnech zahájena výstavba zděných záchodů. K dnešnímu dni 

(17.9.) jsou provedeny výkopy a proveden protlak pod silnicí 

v areálu MH. Vy, kdož jste nám nahlásili Vaše mailové adresy, 

dostáváte a budete dostávat info o brigádách a výstavbě WC. 

Proto prosím, když bude žádost o pomoc, přijďte. Ono ti jedni a ti 
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samí to sice taky postaví, ale nebylo by to vůči nim z Vaší strany 

fér. Když už jsme u mailových adres, žádám ty, kteří nám je 

doposud nenahlásili (to poznáte podle toho, že Vám zpravodaj 

nepřišel do e-mailové schránky) , aby tak neprodleně učinili do 3 

dnů od dodání Hasičského zpravodaje na adresu“ 

hasici.kravare@centrum.cz“. Tyto HZ nám tiskne město, a šetří 

se všude, takže od roku 2013 je budeme rozesílat internetem. 

Pokud nemáte sami adresu, nahlaste někoho z rodiny, jistě Vám 

rád info předá. Děkuji za spolupráci. 

To je tedy stručný výhled na následujících 5 měsíců života 

našeho společného sboru. Doufám, že se potkáme i brigádách při 

výstavbě WC. Přeji Vám vše dobré. 

Valter Harazim - starosta 

 

Slezský pohár 
Jako již každý rok, tak i tento náš sbor pořádal „Slezský 

pohár“. Pro ty kteří nevědí o co se jedná, tak je to soutěž 

v požárním sportu, která je zařazená do Opavské ligy. Tento rok 

jsme pravidla soutěže trošku změnili a to tak, že místo stovek, 

které jsme zrušili, jsme přivítali na našem krásném areálu 

dorostence a ženy.  Každý team absolvoval jeden pokus 

„královské disciplíny“ a to požárního útoku. Jako předchozí roky 

družstva běžela na nástřikové terče, kdy do terče musí nastříkat 

každý proudař deset litru vody. 

 

Celkové výsledky nakonec dopadly takto: 

 
Dorostenci:      Muži: 

1. Podvihov 26,73    1.  Uhlířov  23,75 

2. Kravaře  27,93    2.  HZS Opava  25,05 

3. Kobeřice 28,42    3.  Kravaře  28,30 

4. Chlebičov 38,25    4.  Otice  28,39  

5. Malé Hoštice 44,31    5.  Kom. Chaloupky 28,49 

6. Slavkov 45,56    6.  Nové Sedlice 31,98 

7. Litultovice 54,10    7.  Dolní Životice 32,03 

8. Štěpánkovice    N    8.  Komárov  36,52 

      9.  Kobeřice  38,87 
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Ženy:       10. Hlavnice  42,14 

1. Štěpánkovice  28,46    11. Jamnice  45,24 

 2.  Dolní Životice  29.29    12. Kylešovice  47,45 

 3.  Uhlířov 30,01    13. Oldřišov  57,89 

4. Komárov 32,25    14. Štítina  64,74 

5. Slavkov 35,86 

6. Kylešovice 36,26 

7. Hlavnice 39,15 

8. Malé Hoštice 41,14 

9. Zlatníky 43,89 

10. Mladecko    N 

David Večerek – velitel sboru 

 

Veterán CUP 2012 
 V sobotu 18.8.2012 proběhl na našem areálu již 12. ročník 

Veterán Cupu, soutěže se starou koňskou stříkačkou, tentokráte 

zařazen do prvního ročníku Okresní ligy veteránů. Toto zařazení 

se projevilo na účasti družstev, kdy na trať vyběhlo rekordních 15 

týmů mužských, respektive smíšených a jeden tým žen. Vítězství 

si opětovně odvezli hasiči ze Štítiny a u děvčat si zlato odvezly 

holky z Palhance. Z našich řad jsme pro letošek sestavily dvě 

družstva, kterým se bohužel vedlo jako tradičně, tedy nic moc a 

družstvo „A“ tak obsadilo 6. místo a kluci v trikotu „B“ skončili 

na 9. příčce. Tradiční byly i doprovodné soutěže o  nejstaršího 

soutěžícího, kterým se stal Andělín Kamrád z Koutů, startující ve 

věku 69 let a taktéž soutěž o mužský břuch obvodu 113 cm a 

v neposlední řadě o obvod ženských prsou 106 cm, ve které 

„zvítězila“ 2 děvčata, která se podělila o krásný dort ve tvaru 

ženských ňader, který nám, tak jako každý rok, věnovala cukrárna 

paní Jařabové, za což ji patří náš dík. Netradiční, ale o to více 

zajímavou, byla soutěž družstev z Ratiboře a Kravař a členů 

občanského sdružení CODRYS, v rámci projektu bezpečnost bez 

hranic, ve které soutěžili v poskytnutí první pomoci s využitím 

Automatického externího defibrilátoru.  

 Na závěr soutěžního odpoledne byla vylosována bohatá 

tombola, ze které si ti šťastnější mohli odnést krásné ceny. 



 

 - 6 - 

Poděkování sponzorům i prodejcům losů ve svém příspěvku zmíní 

náš pan starosta, který měl tombolu pod palcem, ale já bych ještě 

za sebe rád poděkoval našim tradičním, několikaletým sponzorům 

– členům -  Evaldovi Harazimovi,  Bohouškovi Sentenskému a 

Josefovi Jantovi,  ale i dalším našim členům, na které se můžeme 

při plnění nejen veteránské, ale i plesové tomboly spolehnout.  

Zbyněk Bezděk – jednatel 

 

Tombola 
  I v letošním roce jsme při příležitosti konání Veterán Cupu 

uspořádali věcnou tombolu. Výtěžek z této akce je pro náš sbor 

velice důležitý. A že k předprodeji členové přistoupili velice 

zodpovědně, svědčí nově vytvořený rekord v počtu prodaných 

losů. Děkuji tedy všem našim předprodejcům za snahu, odhodlání 

a pochopení. Velký dík pak patří všem sponzorům, a že se jich 

sešlo hodně, o tom svědčí počet cen v tombole – 85. Takže ještě 

jednou velký dík. 

                                                                                    Valter Harazim - starosta 

 

Soutěžní sezóna našeho dorostu. 
Letošní sezónu jsme po zimní přípravě, která probíhala 

pravidelně každou sobotu v tělocvičně, jako obvykle zahájili 

starty na postupových soutěžích. Na okrskové soutěži, která se 

konala na našem areálu jsme si mimo soutěž vyzkoušeli požární 

útok a v disciplíně běh na 100m překážek jsme vypomohli našim 

mužům. Tato soutěž byla prvním testem naší připravenosti na 

nadcházející sezónu a s výsledkem jsme byli spokojeni. Dále se 

už pak naplno rozběhly soutěže naší věkové kategorie, tedy 

dorostu. Na okresním kole, které se konalo v Malých Hošticích 

jsme bojovali o postup na krajské kolo s naším velkým rivalem 

družstvem Těškovic. Po podzimním kole jsme byli na druhém 

místě a se ztrátou dvou bodů jsme se snažili toto manko vymazat a 

postoupit dále. Bohužel zkušený a velmi kvalitní soupeř, kterým 

družstvo Těškovic bezesporu je, si svůj náskok uhlídal a postoupil 
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na krajské kolo do Ostravy kde vybojoval postup  na mistrovství 

republiky, kde se nakonec umístili na pěkném čtvrtém místě. 

To už se ale rozbíhal kolotoč Okresní ligy dorostu, tato 

soutěž čítala celkem dvanáct kol a naším dorostencům se podařilo 

získat celkem 62 bodů ze 72 možných za sedm vítězství, dvě 

druhá místa, dvě třetí místa a jedno páté místo a s komfortním 

náskokem 26 bodů na druhé Těškovice jsme dorosteneckou ligu 

s přehledem vyhráli! Tabulku ligy si můžete prohlédnout v příloze 

zpravodaje. Určitě není bez zajímavosti že v lize mužů by tento 

mladý kolektiv se svými výsledky kterých dosahoval obsadili 

celkovou čtvrtou příčku … 

Mimo Opavskou ligu jsme si letos vyzkoušeli také 

„Moravskoslezský pohár“, kde jsme se chtěli hlavně „otrkat“ a 

získat cenné zkušenosti. Do této soutěže jsme se zapojili zhruba 

v její polovině, z celkových 14 soutěží jsme startovali v osmi 

kláních a ziskem 78 bodů jsme skončili na celkovém pěkném 14 

místě mezi 46 zapojenými družstvy. Svými výkony vzbuzovali 

naši dorostenci pozornost a uznání soupeřů a také zástupců 

ostatních SDH, kteří své reprezentanty jezdí sledovat na soutěže a 

určitě všechny kluky právem hřálo u srdíčka uznání z ústy Honzy 

Malého, který komentoval závěrečnou soutěž v Neplachovicích a 

při přípravě našeho družstva na svůj pokus uvedl na jejich adresu 

„ pokud by byla vyhlášena soutěž skokan roku Kravařští 

dorostenci by byli žhavými kandidáty na vítězství“ … Pokud by 

Vás blíže zajímaly podrobné výsledky a tabulka této soutěže, 

můžete si je vyhledat na stránkách www.mspohar.cz 

Bohužel o to více nás mrzí dost chabý zájem či spíš nezájem 

našich „výborů“ vzhlédnout výkony našich sportovních družstev 

jak dorostu tak i mužů na vlastní oči přímo na jednotlivých 

soutěžích, třeba by pak nedocházelo k takovým paradoxním 

situacím, že při hodnocení činnosti těchto kolektivů bychom 

počítali výdaje, které byly odčerpány na tuto reprezentaci našeho 

sboru … 

Při tomto hodnocení nesmím zapomenout na významnou 

pomoc našeho navrátilce Milana Onderky, který se aktivně zapojil 

http://www.mspohar.cz/
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do přípravy našeho družstva jak v tělocvičně při atletické 

průpravě, tak hlavně při nácviku „stovek“ kde se klukům věnuje a 

předává jim své cenné zkušenosti, což je na jejich výkonech 

opravdu vidět. 

A kdo se na těchto výsledcích podílel? Jsou to: Martin 

Weiner, Martin Peterek, Pavel Kočí, Aleš Mikulík, Jiří Rozinek, 

Michael Suffner, Marek Rossmann, Lukáš Řehulek a nový člen 

našeho kolektivu David Nguyen. 

Vedoucí dorostu: Víťa Koneczný 

 

Družstvo mužů zabodovalo 
Družstvo mužů v letošní sezóně Opavské ligy 2012 má co 

slavit. Ale nebudeme předbíhat. Letošní rok jsme se celkově 

zúčastnili 13 soutěží, z čehož bylo 12 kol Opavské ligy a rovněž 

tradiční Okrsková soutěž. Okresní kolo, na které jsme postoupili 

si po domluvě zaběhli naši dorostenci za pomoci jednoho z mužů. 

S výsledky jednotlivých soutěží budete blíže seznámeni na Valné 

hromadě. Hlavní je ale to, že celkově jsme v Opavské lize skončili 

na nádherném 2.místě. A doslova se rozhodovalo na poslední 

soutěži, kde jsme ale nepodlehli nervozitě a i přes nápor družstva 

HZS Opava svou pozici uhájili. Ligu jsme sice nevyhráli, i když 

jsme v to pevně doufali a i výsledky až do desátého kola nám 

dávaly naději. Pak jsme ale zaváhali a bojovali „už jen“ o to 

2.místo. Na druhou stranu jsem ale nesmírně rádi, protože je to po 

několika letech nejlepší umístění, kterého jsme dosáhli. Podíl na 

tomto úspěchu mají i naši dorostenci, kteří naši sestavu často 

doplňovali a tím nám pomohli. 

Nyní nás čeká oficiálně poslední soutěž sezóny, kterou bude 

Pohár ředitele HZS, která proběhne 23.9. v Kobeřicích. Chce-li 

nás tedy podpořit v této „největší soutěži roku“ budeme jen rádi. 

 

PS: V přílohou zpravodaje si můžete prohlédnout tabulku 

Opavské ligy 2012. 

 

David Janta - trenér družstva mužů 
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Veterán team 
Jak již asi všichni víte, letos rozběhla svou okresní ligu i 

veteránská družstva. Ano i my  starší chceme ukázat,  že to ještě 

stále zvládáme, že jsme to ještě nezapomněli.  

Okresní liga veteránu má šest soutěží. Každou soutěž pořádá 

jiné družstvo a to si také určuje svá pravidla. Tím se stává celá 

liga velice zajímavá  a taky náročná, protože nejde dopředu nic 

natrénovat a záleží hlavně na momentálním rozhodnutí  a umu 

závodníků jak svůj pokus  zvládnou. Každý pořadatel totiž vždy 

připraví pro závodníky nějakou nástrahu.  Jednou nás například 

čekalo,  že koš byl před startem pokusu již položen v nádrži, jindy 

museli závodníci hned po startu překonávat příčné břevno, nebo 

dopravní vedení šlo přes okno a minule si družstva po startu 

musela zajít přes dveře pro nářadí do pomyslné hasičárny a až pak 

provést útok. Je to prostě velice zajímavé a mně osobně se to 

velice líbí a musím říct, že nejenom mě. 

No, a jak si vedeme my?  Naše družstvo mělo velice pomalý 

rozjezd, ale teď se zvedáme, jsme už holt starší. Proběhlo pět 

soutěží, v prvních dvou jsme se umístili na krásném 

předposledním místě, ale pak přišla první vlaštovka -  šesté místo, 

no  a teď máme krásné dvě čtvrté umístění. Je vidět že na sobě 

pracujeme a stále se zlepšujeme. 

Ještě nám zbývá jedna soutěž a tam chceme zaútočit na 

celkové čtvrté místo, doufám že to zvládneme.  Tak držte svému 

nejstaršímu družstvu PALCE.  

 

Trenér teamu veterán  - Martin Hahn 

 

Gratulace. 
 

  Po celé letošní léto jsme s radostí sledovali výsledky našich 

dvou družstev zapojených do okresních lig okresu Opava. 

Družstvo dorostu letos chytlo skvělou fazónu a stalo se celkovým 

vítězem OL kategorie dorostu. Stejně kvalitní výkony podávalo i 
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družstvo mužů, které v konečném hodnocení obsadilo příčku 

druhou v kategorii mužů. Máme jistě všichni velkou radost 

z reprezentace našeho sboru na tak znamenité úrovni. Rovněž je 

potřeba poděkovat vedoucím družstev za pevné nervy a spousty 

věnovaného času – V.Konecznému (dorost) a D.Jantovi (muži). 

 

Valter Harazim - starosta 
   

 

Hasičské bály 
Při pohledu z okna sice vidíme ještě krásné babí léto, ale to 

nic nemění na tom, že za pár dnů respektive týdnů příjde teta 

ZIMA a s ní i tradiční plesová sezóna. Na příští rok plánujeme 

opět dva hasičské bály,  které proběhnou v restauraci SLANINA a 

to v těchto termínech: 

25.1.2013 hraje kapela DRIVE 

16.2.2013 hraje kapela POHODA.  

 

Předprodej lístků začne začátkem prosince 2012 na tradičním 

místě u pana Heinze Weczerka, ulice Vyhlídalova 15, tel. 

608610563 takže kdo má zájem se dobře pobavit a případně i 

něco pěkného vyhrát, neváhejte a lístky si včas zajistěte.  

Zbyněk Bezděk - jednatel 

 

 

Termíny schůzí výboru SDH  
Termíny nejbližších schůzí v hasičské zbrojnici 

s pravidelným začátkem v 18.00 hodin jsou: 

16. října, 12. listopadu a 12.prosince.  

Pokud máte nějaký problém či naopak nápad, přijďte se ním 

s námi podělit, rádi Vás uvidíme.  

 

Výbor SDH Kravaře 
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VETERÁN CUP: Opory družstva „A“ na startu 
 

 
 

 

VETERÁN CUP:  Družstva „B“ v akci 
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VETERÁN CUP:  Proudaři jdou do cíle (příliš pomalé…) 
 

 
 

 

VETERÁN CUP:  Muži z Kravař zvládají automatický externí 

defibrilátor 
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Dorost v Těškovicích – 9.9.2012 – I. místo 
 

 
 

 

Muži v Borové –19.8.2012 – II. místo 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tištěno ve spolupráci s Městským úřadem Kravaře 

Internetová adresa www.sdhkravare.cz 

Příspěvky na adresu z.bezdek@centrum.cz 

Uzávěrka příštího čísla 10.12.2012 

Toto číslo dáno do oběhu 24.9.2012 
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