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Úvodní slovo starosty. 

 
Vážené členky a členové našeho sboru, 

dovolte mi Vás všechny co nejsrdečněji pozdravit a popřát vše 

nejlepší v novém roce. V době, kdy budeme číst první číslo 

našeho HZ v roce 2013, budeme již míti za sebou 3 velké 

společenské akce. Jednak to byla hojně navštívená výroční 

hromada v chovatelské chatě, s bohatým programem a neméně 

bohatým občerstvením. Dále následovaly již tradičně deset let 

pořádané dva hasičské bály. Oba byly plně vyprodány a mám 

z toho upřímnou radost. Z tohoto místa bych rád poděkoval všem 

pořadatelům bálů, ale i návštěvníkům z řad našeho sboru, že nejen 

přišli sami, ale vzali sebou i své přátele.  

Letos logicky budeme pokračovat tam, kde nás loňský 

Silvestr přerušil. Především na úseku výchovy mládeže to bude 

úkol těžký, a to nábor nových dětí pro družstva žáků a dorostu.  

Osobně se budu touto problematikou zabývat tak, abych v období 

náboru žáků  byl nápomocen skupince našich vedoucích.    

Další naší výzvou, do které by se co nejvíce z nás mělo 

zapojit  a taky budeme muset, je dokončení a zprovoznění našich 

nových zděných WC. Spoustu jsme toho na těch záchodech již 

udělali, ale také nás ještě dosti práce čeká. Jak se dočtete na jiném 

místě HZ, 25. května máme u nás soutěž většího rozsahu – 

Moravskoslezský pohár.  A jak je u nás zvykem, chceme a taky 

budeme mít tuto stavbu připravenou k provozu a soutěž v tomto 

směru na úrovni.   

Vážení přátelé, úkolů je mnohem více, to byly jen ty dva 

stěžejní. Věřím, že jsme se neviděli jen na schůzi, ale spatříme se i 

na brigádách. Přeji Vám vše dobré. 

 

                                                             Valter Harazim – starosta 
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Výroční valná hromada  
 

V pátek, 18.1.2013, jsme se sešli na tradiční Výroční valné 

hromadě SDH Kravaře. Letos trošku netradičně na chovatelské 

chatě a netradiční bylo i to, že jsme pozvali rovněž rodinné 

příslušníky Vás členů. Pojali jsme to jako odměnu nejen Vám 

členům, za práci pro sbor, ale i jako odměnu právě Vašim 

nejbližších, kteří Vám svou tolerancí tuto práci umožňují.  

Jako každý rok jsme pozvali i delegace z SDH Kouty a 

Dvořisko a taky vzácné hosty z Města Kravaře a z řad sponzorů, 

takže se nás sešlo opravdu požehnaně a chovatelskou chatu jsme 

zaplnili prakticky do posledního místečka. 

V úvodní hodince jsme si vyslechli zprávy o činnosti našeho 

sboru, ocenili naše nejlepší a pak již následovala výborná večeře a 

poté jsme si mohli poklábosit při sklence něčeho dobrého a 

zakousnout něco ještě lepší. K tomu všemu nám hrál DJ Dach, 

takže myslím, že každý si našel co je mu milé.  

A mi nezbývá než vyjádřit přesvědčení, že se Vám naše 

valná hromada líbila a že se příště sejdeme opět v hojném počtu.  

       

Zbyněk Bezděk - jednatel 

 

Poděkování 
 

V loňském roce jsme z důvodů financování stavby WC 

velmi razantně omezili výdaje, a to např. zrušením podzimního 

setkání členů, příspěvky na vánoční  večírky družstvům či  

nepořádáním zájezdu. Velice děkuji všem za pochopení tohoto 

nepopulárního opatření, ale zcela jistě bychom neměli vystavěno 

to, co máme. I proto jsme letošní VVH pojali velkoryseji než 

obvykle, a každý z nás si mohl sebou vzít svoji manželku či 

přítelkyni. Ale aby to zas nestálo hodně peněz  pro 90 lidí, udělali 

jsme to na chovatelích. A tady chci vyseknout poklonu všem, kteří 

nám uvařili skvělou večeři, obsluhovali nás kávou či pivem. 

Především to byl Michal Knappe v kuchyni, skvěle mu asistoval 
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jeho táta Petr, Karel Malchárek nám točil pivo. Výdej jídla, 

umývání nádobí, příprava kávy a zase mytí to zajišťovala „ garda“ 

dříve narozených členek a manželek, no a na place i v kuchyni to 

byly mladé „pušky“ – naše členky i přítelkyně. A o ozvučení a 

hudební kulisu se postaral náš DJ – DACH. 

Vážení, ještě jednou Vám všem upřímně srdečně děkuji.  

                                                                Valter Harazim – starosta 

 

Hasičský turnaj v malé kopané 
V sobotu 9.3.2013 od 8.00 hodin, pořádáme ve velké 

tělocvičně ZŠ Kravaře již 13. ročník hasičského fotbalového 

„Turnaje hvězd“ v malé kopané. Pozvali jsme okolní hasičské 

sbory, takže doufáme, že i letos se nás sejde dostatek a na hřišti 

nebude nouze o pěkné fotbalové zážitky. A pokud se nám podaří 

tento „nešťastný“ 13 ročník vyhrát, bude to jen třešnička na dortu.  

Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit a nebojte se hlady 

a žízní neumřete, všeho bude dostatek.  
 

Lukáš Glabasnia – hlavní pořadatel 
 

 

Zájezd 
  Vloni zájezd nebyl, letos bude. Tedy pokud bude dostatečný 

zájem. Chceme uspořádat pro naše členy s doprovodem 

jednodenní zájezd na sv. Hostýn na jubilejní XX. celonárodní 

hasičskou mši k oslavě patrona hasičů – sv. Floriána. Tento zájezd 

se uskuteční v sobotu 27.dubna, odjezd upřesním později, 

pravděpodobně však v 7.30. Samotná mše by měla být od 10 

hodin. Po zpáteční cestě  se zastavíme na společný oběd. Cena na 

osobu je stanovena na 200,-Kč (občerstvení v autobuse, oběd), 

přičemž sbor zaplatí cenu autobusu cca 8 000,-,což je rovněž 

200,- Kč/ osoba. Pouze závazné přihlášky s hotovostí vybírá 

Valter Harazim, Tyršova 3  do 31.3.2013. Po této době budou 

zbylá místa nabídnuta  členům SDH Kouty, Dvořisko a Velké 

Hoštice.   

                                                    Valter Harazim - starosta 
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Mše svaté – oslavy Sv. Floriána 
Máj, tedy měsíc lásky, je mimo jiné spojen i s oslavami 

patrona hasičů, Svatého Floriána. U té příležitosti se pořádají 

každoročně mše svaté, zasvěcené tomuto patronovi, v jejichž 

pořádání se jednotlivé sbory pravidelně střídají 

Ne jinak je tomu letos a tedy ten, kdo se chce těchto 

slavnostním mší účastnit má možnost a budeme rádi, když se  

k nám připojí. Tady máte termíny: 

 

- 5.5.2013 – mše svatá pro okrsek Kravaře v kostele 

VELKÉ HOŠTICE 

- 11.5.2013 – okresní mše svatá v kostele 

ŠTĚPÁNKOVICE 

Výbor SDH Kravaře 

 

Letošní premiéra - Moravskoslezský pohár na našem 

areálu! 
 

V letošním roce pořádá náš sbor mimo již tradiční „Slezský 

pohár“ také další pohárovou soutěž v požárním útoku 

„Moravskoslezský Pohár“. Tato soutěž se liší od soutěží 

„Opavské Ligy“ tím, že družstva nastupují k plnění disciplíny 

s vlastními upravenými stroji a terče nejsou nástřikové, ale na 

„shoz“. Soutěžní klání proběhne v sobotu 25.5. 2013 a bude to 

zahajovací soutěž celého letošního ročníku tohoto poháru. Věřím, 

že všichni zainteresovaní se zodpovědně zhostí svých úkolů a 

sportovním družstvům připravíme ty nejlepší soutěžní podmínky. 

Všechny ostatní členy našeho sboru, kteří nebudou pořadatelsky 

zapojeni  do organizace této soutěže tímto zvu na zajímavou 

sportovní podívanou a věřím, že v hojném počtu přijdete 

povzbudit naše domácí závodníky na startu nové sezóny! 

   Vítězslav Koneczný – 2. náměstek starosty 
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Kravařské stovky. 

 
V letošním roce pořádáme již osmý ročník soutěže 

jednotlivců v běhu na 100 m.  překážek „Kravařské stovky“. I 

přes problémy které nás provázely při pořádání předchozích 

ročníků, zejména nízká účast závodníků,  jsme se rozhodli i letos 

pořádat tuto atraktivní soutěž jednotlivců a umožnit těmto 

soutěžícím předvést své individuální kvality při plnění  této 

atraktivní disciplíny. Soutěž se bude konat na našem areálu 

v sobotu 8. června a věřím,  že přijdete podpořit hlavně naše 

mladé nadějné závodníky, kteří  se poctivě připravovali pod 

vedením zkušeného Milana Onderky a určitě se budou chtít doma 

předvést v tom nejlepším světle. Věřím,  že s pomocí Milana 

Onderky se nám podaří přilákat na naši soutěž kvalitní závodníky 

ze širokého okolí a budeme se moci těšit z předvedených výkonů! 

Vítězslav Koneczný – 2. náměstek starosty 

 
 

 

e-mailové adresy 
Vážení hasiči, již několikráte, při různých příležitostech, 

jsme Vás žádali, abyste nám uvedli, Vaše e-mailové adresy. Je to 

hlavně z toho důvodu, že jde o velmi rychlý a hlavně levný 

způsob, jak oslovit všechny členy našeho sboru s nabídkou nějaké 

akce či s případnou žádostí. Od letošního roku bude také všem 

majitelům e-mailové schránky zasílán Hasičský zpravodaj 

výhradně touto formou.   

Je mi jasné, že „starší“ členové sboru tuto moderní 

vymoženost zřízenou nemají, ale jistě každý z nás má ve svém 

kruhu někoho, kdo tímto vynálezem disponuje a jistě Vám rád 

vždy předá náš vzkaz či zprávu zaslanou touto formou.  

Byli bychom tedy moc rádi, kdyby níže uvedení členové, kteří 

nám dosud neposkytli svou e-mailovou adresu, případně adresu na 

své blízké, aby takto učinili a do naší schránky 

hasici.kravare@centrum.cz nám dali vědět, kam jim máme posílat 

své zprávy.  

mailto:hasici.kravare@centrum.cz
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Jsou to: 

Arnošt HAHN, Ing. Jindřich HARASIM, Leonard HEIDER, Petr 

KORBEL, Josef MOCH, František MRUZEK, Josef NOVÁČEK, 

Josef PETEREK, Arnošt RANOŠ, Herbert RYBKA, Alfréd 

STARECZEK, František WECZEREK, Heinz WECZEREK a 

Manfréd WECZEREK. 

 Předem děkujeme  

       Zbyněk Bezděk – jednatel  
 

 

Blahopřejeme  
Začátek roku je na oslavy významných kulatin a půlkulatin 

našich členů opravdu bohatý. No posuďte sami: 

- Dne 25.1. oslavil náš nejstarší člen, pan František Mrůzek, 

krásné 85 narozeniny.  

- Dne 18.3. oslaví pan Josef Nováček 80. narozeniny 

- Dne 27.4. oslaví pan Herbert Rybka 60. narozeniny.  

 

Takže pánové, přejeme Vám vše nejlepší, rodinou pohodu a 

hlavně to zdravíčko.  

       výbor SDH Kravaře 

 
 

 

Termíny schůzí výboru SDH  
Termíny nejbližších schůzí v hasičské zbrojnici 

s pravidelným začátkem v 18.00 hodin jsou: 

 

12. března, 11. dubna, 14. května a 4.června 

 

Pokud máte nějaký problém či naopak nápad, přijďte se ním 

s námi podělit, rádi Vás uvidíme.  

 

Výbor SDH Kravaře 
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Aktuální seznam členů SDH KRAVAŘE: 

p.č. Příjmení a jméno: Adresa: Ulice:

1 Arbter Petr Kravaře Bezručova 70

2 Benek Radim Kravaře Štěpánkovická 1A

3 Bezděk Radim  ing. Kozmice Budovatelská 19

4 Bezděk Zbyněk ing. Štěpánkovice Lípová 8

5 Bezděková Karin Štěpánkovice Lípová 8

6 Boček Martin Kravaře Slámova 17

7 Bočková Lenka Bělá č. 112

8 Deutsch Lukáš Kravaře Nábřežní 56

9 Glabasnia Lukáš Kravaře Nábřežní 56

10 Glabasnia Radek Kravaře Záhumení 19

11 Glabasniová Jana Kravaře Nábřežní 56

12 Hahn Andreas Kravaře Zahradní 3345/5A

13 Hahn Arnošt Kravaře Bezručova 52

14 Hahn Bernard Kravaře Štěpánkovická 2b

15 Hahn Martin Kravaře Opavská 111

16 Harasim Jindřich ing. Kravaře Mlýnská 1a

17 Harazim Evald Kravaře Novodvorská 23

18 Harazim Michal Kravaře Slámová 4

19 Harazim Valter Kravaře Tyršova 3

20 Harazimová Bronislava Kravaře Tyršova 3

21 Heider Leonard Kravaře Nábřežní 158

22 Janta David Kravaře Novodvorská 53

23 Janta Josef Kravaře Slámová 13

24 Janta Radim Kravaře Novodvorská 53

25 Janta Simon Kravaře Slámova 13

26 Jantová Dietlinde Kravaře Slámová 13

27 Jantová Jana Kravaře Novodvorská 53

28 Jantová Romana Kravaře Novodvorská 53

29 Kaperstein Martin Kravaře Štěpánkovická 2b

30 Kapersteinová Andrea Kravaře Štěpánkovická 2b

31 Knappe Michal Kravaře Slámova 14

32 Knappe Petr Kravaře Slámova 14

33 Knappová Renata Kravaře Slámova 14

34 Kočí Pavel Kravaře Školní 86/6

35 Koneczný Vítězslav Kravaře Komenského 20

36 Korbel Petr Kravaře Bezručova 101
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p.č. Příjmení a jméno: Adresa: Ulice:

37 Kramářová Vendula Kravaře Nábřežní 17

38 Lusar Radek Svoboda Oldřišovská 789

39 Nguyen David Velké Hoštice Bezručova 261

40 Malchárek Karel Kravaře Nádražní 6

41 Malchárek Patrik Kravaře Nádražní 6

42 Malchárek Robin Služovice č.92

43 Mikulík Aleš Kravaře I. Kubince 52

44 Moch Josef Kravaře Opavská 143

45 Mrůzek František Kravaře Opavská 88a

46 Nováček Josef Kravaře Slámová 21

47 Onderka Milan Kravaře Opavská 6

48 Peterek Josef Kravaře Vyhlídalová 24

49 Peterek Jan Kravaře Opavská 84

50 Peterek Martin Velké Hoštice Mírová 116

51 Peterková Aneta Kravaře Opavská 84

52 Petrzik Walter Kravaře Slámová 3

53 Postulka Michael Kravaře Krátká 50a

54 Ranoš Arnošt Kravaře Hlučínská 113

55 Rossmann Marek Kravaře U Kapličky 4

56 Rozinek Jiří Kravaře Náměstí 425/6

57 Rinka Klement Kravaře Kolofíková 1

58 Rybka Herbert Kravaře Školní 23

59 Řehulek Milan Kravaře Štěpánkovická 21

60 Řehulek Lukáš Kravaře Štěpánkovická 21

61 Řehulka David Velké Hoštice Tylova 394

62 Seidl Martin Kravaře Komenského 12

63 Sentenský Bohumír Kravaře Mlýnská 12a

64 Scheffczik Petr Kr. Kouty Kašpara Peterka 251

65 Stareczek Alfréd Kravaře Slámová 3a

66 Suffner Michal Kravaře Štěpánkovická 21

67 Tietz Leonard ing. Kravaře Březová 7 

68 Večerek David Kravaře Novodvorská 90

69 Weczerek František Kravaře Bezručova 24

70 Weczerek Heinz Kravaře Vyhlídalová 15

71 Weczerek Manfréd Kravaře Náměstí 28

72 Weiner Martin Kravaře Záhumenní 46

73 Wrána Lukáš Kravaře Hlučínská
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AKCE SDH KRAVAŘE V ROCE 2013: 

 

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

18.ledna pátek
výroční valná hromada SDH Kravaře 

a společenský večer pro členy SDH a 

manželky, spozory a zástupce MěÚ 

chovatelé 17.30 Z.Bezděk

25.ledna pátek ples č.1 - Drive sál u Slaninů 20.00 M.Hahn 

16.února sobota ples č. 2 - Pohoda sál u Slaninů 20.00 K Malchárek 

24.února neděle
výroční hodnotící aktiv 10.okrsku 

Kravaře
HZ Kravaře Kouty 13.30

starosta,velitel,mládežní

k, hospodář

9.března sobota
13.ročník halového fotbalového 

turnaje 
hala ZŠ Kravaře 8.00 L.Glabasnia

27.dubna sobota
zájezd na Sv.Hostýn - celostátní mše 

k Sv.Floriánovi
Hostýn V.Harazim

5.května neděle
oslavy sv. Floriána pro část okrsku 

Kravaře
kostel Velké Hoštice xxxxxxxxxxxxx

11.května sobota okresní oslavy sv. Floriána kostel Štěpánkovice xxxxxxxxxxxxx

19.května neděle okrsková soutěž žen a mužů areál SDH 8,30
velitel okrsku + 

D.Večerek

25.května sobota
soutěž PÚ s vlastními stroji - 

Moravskoslezský pohár
areál SDH 14.00 V.Koneczný

25/26.května so-ne posezení s dechovkou areál SDH 17.00 V.Harazim

8.června sobota 8.ročník soutěže - 100m překážek areál SDH
 V.Koneczný + 

M.Onderka

15.června sobota Oldies karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 E.Harazim

5.července pátek karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 K.Malchárek

7.července neděle
38.ročník soutěže o Slezský pohár  v 

PÚ s jednotným strojem
areál SDH 14.00 D.Večerek

27.července sobota karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 M.Řehulek 

3.srpna sobota 13.ročník Veterán Cupu areál SDH 15.00 Z.Bezděk 

3.srpna sobota věcná tombola areál SDH 19.30 V.Harazim + R.Benek

9.srpna pátek karneval  - DJ Malchárek areál SDH 21.00 P.Knappe 

23.-26.srpna pá-pon. odpust areál SDH zájemci

září neděle
31.ročník žákovské soutěže o Putovní 

pohár SDH
areál SDH 9.00 uvidíme

listopad inventura majetku SDH Kravaře HZ,areál,pokladna předseda KRR

prosince sobota turnaj ve stolním tenise tělocvična ZŠ 9.00 L.Glabasnia
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VALNÁ HROMADA: Účastníci VVH 
 

 
 

 

VALNÁ HROMADA:  Naši vyznamenaní 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tištěno ve spolupráci s Městským úřadem Kravaře 

Internetová adresa www.sdhkravare.cz 

Příspěvky na adresu z.bezdek@centrum.cz 

Toto číslo dáno do oběhu 18.2.2013 
 

mailto:z.bezdek@centrum.cz

