
ROK 2014 

 

Valná hromada proběhla 17.1.2014, tentokrát poprvé na našem hasičském areálu na 

Tyršové ulici. Protože zde nebylo tolik místa jako v Kavárně či v jiných místech, kde jsme měli 

valnou hromadu v minulosti, pozvali jsme na  ni pouze členy starší 18 let, kterých se sešlo 38 

a samozřejmě hosty z SDH Dvořisko, Kouty a zástupce Města Kravaře. I přes omezené prostory 

na areálu a menší účast, zapříčiněnou nemocemi v řadách našich členů, vládla na valné hromadě 

příjemná atmosféra. Mimo tradičních zpráv z činnosti jednotlivých družstev a sboru jako 

takového jsme si odsouhlasili změny ve výboru, kdy z postu náměstka a vedoucího dorostu 

odstoupil Vítězslav Koneczný a bylo rozhodnuto, že místo náměstka zatím nebudeme 

obsazovat. Výbor jsme rozšířili o novou krev, přičemž v tomto začali pracovat Pavel Kočí, 

Martin Peterek a Vendula Kramářová.  

 

Výroční valná hromada SDH Kravaře – na našem areálu na Tyršové ulici: 

 

 

 



Pro rok 2014 jsme se rozhodli vyzkoušet novinku  a jelikož vládl v Kravařích a okolí 

„hlad po plesovém veselí“, odsouhlasili jsme si, že v tomto roce uspořádáme, v sále restaurace 

SLANINA,  3 hasičské bály pro dospělé – dva s  živou,  hudbou a jeden s diskžokejem, který 

pouštěl hudbu z cédéček a jiných nosičů. Na žádném z těchto plesů samozřejmě nechyběla 

tombola s výhrami pro ty, kteří si byli ochotni zakoupit los za 5,-Kč a zkusit své štěstí ve hře:  

- V pátek 24.1.2014 proběhl bál s kapelou DRIVE, přičemž o kulturní vložku se postaraly 

mladé mažoretky ze Slatiny u Bílovce a podle potlesku 232 účastníků tohoto plesu lze 

soudit, že se jejich vystoupení všem líbilo. 

- V pátek 21.2.2014 jsme uspořádali II. hasičský bál roku 2014 s kapelou POHODA. Toto 

vystoupení,  na našich bálech,  bylo od této kapely poslední, protože se členové  této 

skupiny, pod vedením kapelníka Jindry, rozhodli, že je již zmáhá tahání aparatury do 

sálu Slanina a plánovali i další změny ve svém složení, takže jsme se všichni těšili, jak 

se rozloučíme a jak si to s nimi užijeme (A to jsme ještě nikdo netušili, že v červnu nám 

i kluci z kapely DRIVE oznámí, že již nadále na našich bálech hrát nebudou, protože 

dali přednost jiným pořadatelům). Počáteční rozjezd byl trošku vlažnější, ale nebylo to 

ze strany kapely, ale spíše dílem návštěvníků, kterých se sice sešlo 224, ale 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.  

- V pátek 7.3.2014 jsme vyzkoušeli uspokojit v plesovém rejdění i příznivce „neživé“ 

hudby, tedy hudby v podání DJ Mirka Komárka. Uspořádali jsme Retro bál ve stylu 80. 

let, čemuž řada návštěvníků přizpůsobilo i své oblečení a přišli „v retro“ oděvech. Na 

sál tentokrát dorazilo méně lidí než na živou hudbu, konkrétně 139,  ale o to více bylo 

prostoru pro tancechtivé „šílence“. Výtečnou náladu účastníků ještě zlepšilo karaoke 

show, které nám DJ připravil, takže kromě tanečních kreací si každý mohl vyzkoušet i 

své pěvecké schopnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V sobotu 1.3.2014 proběhl v tělocvičně základní školy 14. ročník fotbalového Turnaje  

hvězd, v sálové kopané hasičských družstev. Tentokrát tento turnaj pořádalo družstvo mužů 

s hasiči z Koutů a zúčastnilo se 6 družstev, přičemž vítězství si odvezli naši muži.  

Dne 4.5.2014 proběhly v kostele v Koutech oslavy sv Floriána pro okrsek Kravaře. Za 

náš sbor se zúčastnila sedmičlenná delegace. 

Ve čtvrtek 8.5.2014 jsme za krásného, téměř slunečného, počasí uspořádali 2. 

ročník  Vyzývacího poháru, tedy takové malé intro soutěže kravařských hasičských družstev. 

Oproti loňskému ročníku naše řady rozšířili hasiči z Dvořiska, takže na „startovní“ čáru 

nastoupili 4 týmy, veteráni Kravaře, muži Kravaře a  týmy z městských částí Kravař, tedy 

SDH  Kouty a SDH Dvořisko.  Soutěžilo se ve dvou požárních útocích a znalostním testu, který 

obsahoval otázky z historie Kravař, Guinnessovy knihy rekordů a z hasičské tématiky. Oba 

útoky začínaly náběhem do improvizované hasičárny, kterou představoval vozík pro převoz 

stroje, přičemž v prvním kole se jelo se strojem PS12 a v druhém s PS8. Zpestřením druhého 

kola bylo i namotání béček na bubnu a závěrečný přenos bečky na nosítkách. V prvním kole se 

nejlépe dařilo mužům s Kravař a hned za nimi skončili kravařští veteráni. Vypadalo to tedy pro 

domácí týmy nadějně, ale přestávkový test průběžné druhé místo změnil, neboť našim 

veteránům se test vůbec nevyvedl a díky tomu se posunuli na třetí místo. A to ještě nebyl všem 

pohromám konec, protože v druhém požárním útoku veteráni natolik zklamali, že nakonec 

skončili až na bramborovém, tedy čtvrtém místě. Muži si vítěznou příčku udrželi po celou 

soutěž a na druhém místě nakonec skončili hasiči z Koutů, následování hasiči z Dvořiska. 

Každopádně všechny týmy ze sebe vydaly maximum a na závěrečném posezení pak již svorně 

rozebíraly taktiku do dalšího ročníku a dohodly se, že v pořadatelství dalších ročníků se budou 

jednotlivé sbory pravidelně střídat. 

Družstvo veteránů při testech v rámci Vyzývacího poháru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 18.5.2014 se na našem areálu uskutečnila okrsková soutěž v PÚ na 2 „B“. Pro nás 

nebyla nijak úspěšná, protože naši muži skončili až na pátém místě.  

I v roce 2014 jsme plánovali uspořádat karnevaly, přesněji čtyři, jejichž výtěžek byl 

v minulosti jedním z významnou příjmů do pokladny našeho sboru. První karneval, který jsme 

chtěli připravit na den 24.5.2014 byl zrušen pro déšť. Poté už následovaly další tři karnevaly a 

to 14.6.2014 – hudba DJ Minus - 227 platících, 4.7.2014 a 2.8.2014 karneval s hudbou DJ 

Malchárek. Tyto karnevaly však ukázaly, že klesá počet lidí, kteří nás navštíví a chtějí se bavit 

a tudíž že výdělky už nejsou co bývaly a navíc se začaly objevovat problémy se sousedy 

bydlícími v okolí našeho areálu, kteří si na Městě Kravaře stěžovali na rušení nočního klidu.  

Ve dnech 24 a 25.5.2014, v rámci přeshraniční spolupráce s Polskou Ratiboří, odjelo 

mužské družstvo, společně se zástupci Města Kravaře a našeho sboru na soutěž do Polska, 

V sobotu proběhla soutěž požárních družstev a v neděli pak byly ukázky zdravovědy a jízdy na 

lodích. Na oplátku pak polská delegace přijela k nám ve dnech 31.5.-1.6.2014, kdy jsme 

připravili, za pomoci a účasti profesionálních hasičů z HZS Opava,  námětové cvičení – zásah 

na „hořící“ zámek.  Polští hasiči se v neděli zapojili i do soutěže Moravskoslezský pohár.   

V neděli 1.6.2014, na svátek všech dětí, jsme uspořádali soutěž  na 2 „B“ v požárním 

útoku s upravenými stroji, která byla zároveň 3. kolo Moravskoslezského poháru 2014. Naši 

muži se v silné konkurenci neztratili a získali krásnou, i když trošku smolnou bramborovou, 

medaili. Na tuto soutěž přijelo 10 ženských kolektivů (zvítězila děvčata ze Svobody časem 

19,08 s.) a 18 mužských kolektivů (zvítězili kluci z Plumlova, okres Prostějov, časem 16,57 s.)  

Nástup družstev při zahájení soutěž v rámci Moravskoslezského poháru  



V neděli 6.7.2014, za krásného slunečného počasí proběhl 39. ročník soutěže o Slezský 

pohár SDH Kravaře v požárním útoku na 3 „B“, kategorie žen a mužů. Našim klukům se podařil 

husarský kousek, když v konkurenci 14 mužských kolektivů obhájili své loňské vítězství a to 

časem 25, 65 s. Ženských družstev tentokráte dorazilo 9 a nejlépe se vedlo děvčatům ze 

Slavkova, které dosáhly času 27,35 s. 

Tolik jsme se těšili na naši domácí veteránskou soutěž, kterou jsme uspořádali v sobotu 

9.8.2014 a nakonec jsme vypili kalich hořkosti až do dna. Soutěže Veterán CUP SDH Kravaře, 

která byla opět zařazena do Okresní ligy  veteránů okresu Opava, odstartovala v 15.00 hodin a 

postupně se představilo 16 družstev mužů a 2 družstva žen. Z počátku vypadalo, že nám bude 

přát nejen počasí, sluníčko se na nás zvesela smálo, ale že se snad zadaří i našim domácím 

týmům. Jako vůbec první vyběhlo na trať naše družstvo „B“ a jelikož jejich úkolem bylo trošku 

ve volnějším tempu ukázat ostatním družstvům, co tento útok obnáší, nebylo možno jejich čas 

brát moc jako ten vítězný. Jako šestí vyběhli na trať naši „áčkoví“ veteráni, ale ačkoli byl čas 

pod 60 sekund, nezavládla v týmu s tímto časem spokojenost a nakonec jsme po prvním kole 

obsadili 6 místo. Po kratičké pauze, kterou zpestřily tradiční doprovodné soutěže o obvod 

mužského břuchu 103 cm a ženských prsou 102 cm, to však začalo vypadat špatně nejen s 

oblohou, která se černala a černala čím dál víc, ale jak se ukázalo i s umístěním našich veteránů 

„A“, kteří se skoro jediní v druhém kole nezlepšili a nakonec obsadili 14 místo, následováni jen 

hasiči z Chlebičova a domácím „B“ týmem, který do druhého kola, kvůli zaneprázdněnosti 

soutěžících při  důležitějších úkolech, již nenastoupil. Zkrátka zklamání zavládlo v našem týmu 

a chmurnou náladu dovršil i déšt, který zavítal na náš areál a ovlivnil tak závěrečné vyhlášení 

výsledků i případné posezení účastníků, kteří vydrželi čekat na vylosování tomboly, do které 

se nám pro letošní rok podařilo získat 100 cen. Do celkových výsledků se počítal lepší čas 

z obou kol a ten měli u mužů kluci ze Štítiny (47,24 s.) a u žen holky z Vítkova (62,92 s.) 

14. ročník Veterán CUP SDH Kravaře –  členové družstva „B“ (Bohouš Sentenský a 

Petr Knappe) po odstartování pokusu  



 

I v roce 2014 pokračovalo budování žákovského družstva. Z počátku roku se vedoucí 

družstva Lukáš Deutsch, ze zdravotních důvodů,  nemohl účastnit tréninků a tak ho zastupovali 

Valtr Harazim, Marek Rossmann, Martin Peterek a Martin Weiner. V průběhu soutěžní sezóny 

se pak již Lukáš chopil vedoucí taktovky a za vydatné pomoci Milana Řehulka, Martina Peterka 

a Lukáše Rybky z SDH Kouty vedl žáky na jednotlivých soutěžích. Nejlepší výsledek pak bylo 

5 místo na jedné ze soutěží. Bohužel velkým nedostatkem byl stále nízký stav členů, neboť 

jsme měli pouze 11 žáků a ne vždy mohli všichni na soutěž, což naše výkony samozřejmě 

ovlivňovala a proto bude nutno v příštím roce provést novou náborovou akci.  

 

Dorostenecké družstvo se nám nepodařilo pro tento rok sestavit, neboť kluci zestárli  a 

přešli do kategorii mužů, přičemž jejich nástupce jsme bohužel neměli.  

 

Družstvo mužů bylo v tomto roce složeno z našich bývalých dorostenců, kteří 

v loňském roce přešli právě do družstva mužů a pod taktovou Vítězslava Koneczného se snažili 

navázat na loňské úspěchy A to se jim vcelku podařilo, ve své první sezoně mezi muži se jim 

podařilo vyhrát nejen Opavskou ligu, v domácím prostředí i prestižní Pohár ředitele HZS 

Opava, ale jako třešničku na dortu obhájit i loňské vítězství mužů na našem Slezském poháru 

SDH Kravaře. Neztratili se ani v soutěžích v rámci Moravskoslezského poháru, kde skončili, 

v celkovém hodnocení, na 9. místě.  

 

Naši veteráni zaznamenali v tomto roce hluboký propad, neboť po loňském 2. místě 

v Okresní lize veteránů okresu Opava se v tomto, 3. ročníku OLV, propadli až na celkové 11. 

místo z 13. družstev, která se v tomto roce do této ligy zapojila. Celkem proběhlo 8 soutěží, 

přičemž nejvíce se nám dařilo hned na první soutěži v Chlebičově, kde jsme skončili pátí, ale 

pak už následovaly samé nezdary a umístění na chvostu startovního pole.  

 

I na areálu pokračovaly v tomto roce práce směřující k jeho dokončení. Dokončili jsme 

zateplení budovy a zejména přístavby, budovy skladů a WC a tuto přístavbu  jsme také opatřili 

modrou fasádou. Rovněž byla dokončena pokládka zámkové dlažby a nad vchod areálu jsme 

umístili nápis hasiči Kravaře, aby každému bylo jasné, kdo zde hospodaří.  

 

 

 

 



Nová modrá fasáda na přístavbě skladů a budovy WC na našem areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani v roce 2014 jsme nezapomněli na účastníky kravařského odpustu, který tentokrát 

proběhl ve dnech 22-25.8.2014 a připravili jsme pro ně opět otevřená výdejní okénka a bohatou 

nabídku jídla i pití.  

Dne 28.9.2014 na areálu proběhl Pohár ředitele HZS Opava, do kterého se zapojila 3 

družstva dorostu, 10 družstev žen a 16 družstev mužů, mezi nimiž dominovali naši chlapci a 

tuto soutěž vyhráli. Třešničkou na dortu byla skutečnost, že ve všech třech kategoriích byly 

pokořeny dosavadní nejrychlejší časy na naší trati.  

V roce 2014 jsme původně plánovali, po menší přestávce,  provést oddychovou akci pro 

naše členy, jakožto odměnu za jejich činnost. Chvíli jsme uvažovali o zájezdu do Dolní oblasti 

Vítkovic, ale nakonec jsme dne 4.10.2014 udělali na areálu jen posezení pro naše členy a 

sponzory, tedy takové přátelské poklábosení u dobrého jídla a pití.  

V roce 2014 jsme obdrželi dotaci z města Kravaře ve výši 120.000,-Kč.   

Jednotka měla 23 výjezdů, z toho byly 10 krát v Kravařích a 4 krát v Koutech. Z těchto 

výjezdů se jednalo 7 krát o požár, 11 krát o technickou pomoc a další výjezdy jako asistence u 

ohňostroje aj. Mimo to si jednotka prohlubovala své znalosti v různých školeních a výcvicích. 

Do svého vybavení obdržela z prostředků Krajského úřadu 2 kompletní dýchací přístroje a 

z jiných finančních prostředků byla zakoupena mečová pila, vrtačka, protiprůřezové kalhoty, 

tablet do CAS aj.  

Počet členů našeho sboru, starších 18 let byl k poslednímu dni roku 2014 celkem 

69,   toho  12 žen. K témuž dni jsme měli 11 žáků. V roce 2014 opustil naše řady pan Petr 

Korbel, ve věku 70 let. 


