
ROK 2015 

 

Rok 2015 byl pro námi pořádané plesy něčím starým i novým. Stará byla skutečnost, že 

stejně jako v roce předchozím jsme se rozhodli uspořádat tři bály, všechny v restauraci Slanina 

a nový byl fakt, že jsme po delší době museli hledat nové kapely, které nám na plesech zahrají, 

protože jak jste si mohli přečíst na předchozích stranách této kroniky, v roce 2014 s námi 

rozvázali spolupráci jak kapela POHODA tak DRIVE. Kvalita těchto skupin měla za následek 

fakt, že se nám hůře prodávali lístky na naše plesy a nepodařilo se nám, tak jako v předchozích 

letech, sál vyprodat. Ale věřili jsme, že nakonec vybereme dobré skupiny a do dalších let se 

nám zase vrátí spokojení účastníci plesového nadšení.  

I. Bál proběhl v pátek 16.1.2015 a o hudební doprovod se postarala kapela 

Oldřišovka speciál. Jako kulturní vložku jsme objednali krásné a šikovné 

stepařky (121 platících účastníků) 

II. Bál se uskutečnil v pátek 13.2.2015 pod taktovkou dua OH Band, tedy pánů 

Daniela Onderky a Leona Hahna. O taneční vystoupení se tentokrát postarala 

taneční skupina TEP z Centra volného času v Kravařích. Po půlnoci jsme pro 

přítomné zamilované připravili Valentýnské překvapení (125 platících) 

III. Bál, ve stylu RETRO jsme uspořádali v pátek 27.2.2015. Hudbu nám pouštěl DJ 

Mirek Komárek a proti loňskému roku si přišlo zadovádět zase trošku více lidí, 

takže jsme si potvrdili, že RETRO ples je ten správný krok (225 účastníků) 

I naši pořadatelé RETRO bálu se oblékli do stylového oblečení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncem ledna, tedy dne 23.1.2015 jsme v restauraci Kavárna uspořádali Valnou 

hromadu našeho sboru, na kterou tentokrát dorazilo 45 dospělých členů starších 18 let a 8 žáků 

našeho SDH. Samozřejmostí byla i přítomnost zástupce Města Kravaře, tentokrát místostarosty 

Ing. Petra Muczky a delegací, sousedních sborů tedy SDH Koutů a Dvořiska.  Mimo to, že jsme 

si vyslechli tradiční zprávy o činnosti našeho sboru v roce 2014 a ocenili naše nejlepší, jsme si 

také zvolili nový výbor na další 5-ti leté období a to v tomto složení 

Funkce Jména a 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 

Organizační referent Petr Knappe 

Kulturní referent Martin Hahn 

Člen výboru Markéta Večerková 

Člen výboru Radim Janta 

  

Předseda kontrolní a revizní rady Vendula Kramáčová 

Člen KRR – revizor Bohumír Sentenský 

Člen KRR Michal Knappe 

 

V sobotu 14.3.2015 proběhl v prostorách velké tělocvičny ZŠ Kravaře 15. ročník 

hasičského turnaje hvězd v sálové kopané. V loňském roce jsme turnaj pořádali společně s SDH 

Kouty, ale letos byl opět plně v naší režii. Rok 2014, tedy ročník předchozí byl pro naše 

družstvo velmi úspěšný, protože se nám turnaj podařilo vyhrát, takže jsme do zápasů 

nastupovali s odhodláním vítězství obhájit i když bylo všem jasné, že to bude velmi těžké. A 

když jsme viděli složení ostatních 4 družstev, které do tělocvičny dorazily, bylo nám jasné, že 

jsme věkově bezkonkurenčně nejstarší družstvo a naše plány na post nejvyšší se pomalu 

rozplývaly. První zápas s SDH Kouty jsme vyhráli rozdílem jedné branky, a ujistili jsme se v 

tom, že na turnaji není lehký soupeř. A když jsme pak druhý zápas s hasiči Štítiny prohráli, 

pomalu jsme se smiřovali s myšlenkou, že letos to na zlato asi nebude. V předposledním našem 

zápase nás čekalo druhé družstvo hasičů z Koutů, reprezentující část „Močelník“ a vítězství 6:0 

nás udrželo stále ve hře o post nejvyšší, ale musel by se stát malý zázrak, tedy muselo by zaváhat 

ve svém posledním vystoupení družstvo Štítiny. To by v případě vítězství mělo totiž stejně bodů 

jako my, ale lepší vzájemný zápas by je posunul na zlatou příčku. Ještě 10 sekund před 

závěrečným hvizdem hasiči ze Štítiny vyhrávali nad hasiči z Koutů, ale malá nepozornost v 

závěru zápasu způsobila, že se kuťakům podařilo vyrovnat a naše družstvo tím dostalo 

jedinečnou šanci na vítězství v celém turnaji. Museli jsme ale vyhrát ještě poslední zápas s 

mladíky z Bohuslavic, ale to se nám nakonec podařilo a rekordním vítězstvím 11:1 jsme získali 

v turnaji nejvíce bodů a tedy i zlaté medaile. Remíza chlapců z Koutů jim pomohla obsadit 2 

místo a již výše uvedená nepozornost v obraně odsunula kluky ze Štítiny na 3 příčku. 

 



 

 

 



 

 

Dne 8.5.2015 se naše družstvo mužů a veteránů zúčastnila 3. ročníku Vyzývacího 

poháru, který tentokrát pořádali hasiči z Dvořiska. Mimo požární útok a test z všeobecných 

znalostí zde byla doprovodná soutěž spočívající v konzumaci oplatek, která končila zapískáním 

na ústa. Soutěž opět vyhráli naši muži, druzí byli hasiči z Dvořiska, třetí naši veteráni a 

bramborovou pozici zaujali hasiči z Koutů.  

 

Dne 17.5.2015 jsme na areálu uspořádali okrskovou soutěž mužů a žen v požárním 

útoku (přítomna družstva se rozhodla, že opět neproběhnou běhy na 100 metrů). V soutěži jsme 

skončili druzí a společně s Hněvošicemi, které soutěž vyhrály, jsme tak postoupili do okresního 

kola. Zároveň však jsme se jako sbor rozhodli, vzhledem k upadající úrovni této soutěže a 

malému zisku, který přináší, v dalších letech nepořádat toto zápolení na našem areálu a dát tak 

„šanci“ na pořádání jiným sborům.  

 

V pátek 5.6.2015 proběhl, na našem areálu, po roční přestávce, 32. ročník žákovské 

soutěže SDH Kravaře, přičemž letos jsme zvolili formu noční soutěž v požárním útoku, na 

jeden pokus. Šlo o první ročník této noční soutěže, kdy jsme chtěli pro naše nejmenší připravit 

zpestření v jejich zápoleních, což se nám dle našeho názoru podařilo. Do soutěžního klání se 

zapojilo celkem 6 družstev v kategorii mladších žáků a 9 družstev v kategorii starších žáků. 

Atmosféra na areálu, zvláště s přibývajícím časem a ubývajícím světlem, se stávala stále 

úžasnější a napjatější, zvláště díky povzbuzování rodičů a prarodičů zúčastněných hasičů a 

hasiček. K velké radosti domácích přihlížejících se podařilo našim starším žákům v silné 

konkurenci překvapit a vybojovat první místo, časem 19,52 s. V kategorii mladších žáků 

skončilo naše družstvo třetí (čas 24,81), přičemž vítězství si odvezli žáci z Velkých Hoštic „A“ 

(čas 19,82) 

 

 



V sobotu 6.6.2015, v odpoledních hodinách, proběhlo na našem areálu 3. kolo 

Moravskoslezského poháru ročníku 2015 v požárním útoku žen a mužů s vlastními, 

upravenými stroji, na 2 „B“. Za krásného, slunečného, počasí k nám přijelo změřit své síly 

celkem 9 družstev žen  a 19 družstev mužů.  V kategorii žen zvítězila děvčata z Bolatic časem 

16,97 a v kategorii mužů si vítězství odvezli kluci z Prachalova, z okresu Nový Jičín, časem 

16,69 s. 

 

 

Jubilejní,  40. ročník soutěže o Slezský pohár SDH Kravaře, v požárním útoku  

s jednotným strojem (muži na 3 „B“),  proběhl v sobotu 12.7.2015 za krásného slunečného 

počasí. Na náš areál se sjelo celkem 7 družstev žen, 4 družstva dorostenců a 14 družstev mužů. 

Po dvouleté nadvládě našich mužů, jsme se museli tentokrát spokojit až se 7 místem (s časem 

27,66), ale nutno dodat že srdce všech zaplesala při útoku děvčat z Malých Hoštic, která časem 

24,15 s. vytvořila rekord trati, ve své kategorii.  U dorostenců vyhrálo družstvo z Podvihova – 

čas 27,61 a v mužské kategorii si pohár za vítězství odvezli hasiči z Uhlířova – čas 25,90 s. 

 

Družstvo našich mužů na soutěži O Slezský pohár SDH Kravaře 

 

I přes problémy s klesající účastí návštěvníků a s problémy se stížnostmi na hluk, které 

se objevili zejména v loňském roce, jsme se i v roce 2015 rozhodli ještě vyzkoušet přilákat 

zejména mládež na náš areál, na námi pořádané karnevaly. Chtěli jsme uspořádat tři karnevaly, 

přičemž dne 23.5.2015 byl karneval zrušen pro špatné počasí. 12.6,2015 již proběhl, a na kapelu 

Pavla Dodo Doležala, kterou jsme si objednali, dorazilo 148 platících diváků. Poslední karneval 

roku 2015 pak proběhl 4.7.2015, ale i přes slušné počasí dorazilo do půlnoci jen 39 platících 

zájemců a proto jsme o půlnoci přestali vybírat vstupné a nakonec se areál naplnil asi stovkou 

diváků.  



 

 



Již po desáté jsme v rámci oslav kravařského odpustu, které letos byly ve dnech 21.-

24.8.2015, jsme pro zábavu chtivé návštěvníky připravili příjemné posezení v klidném 

prostředí, ke kterému si mohli vybrat z bohatého občerstvení, jenž jsme opět prodávali z oken 

naší klubovny na areálu.  

Po malé odmlce jsme v roce 2015, konkrétně 27.9., uspořádali pro naše členy, jako 

odměnu za jejich činnost pro náš sbor, hasičský zájezd. Tentokrát jsme autobusem nejeli nikam 

daleko, pouze do nedaleké Ostravy, a to přímo do Dolní oblasti Vítkovic, kde jsme si prohlédli 

starý průmyslový areál, zejména vysokou pec, která je od roku 2012 uzpůsobena jako 

interaktivní naučená vyhlídková trasa. Po této prohlídce jsme pak ještě vyrazili do hasičské 

stanice Ostrava – Zábřeh, kde nás čekala prohlídka jejich prostor a vybavení zde sloužících 

hasičů. Po takto příjemně stráveném dni jsme pak v odpoledních až podvečerních hodinách 

dorazili zpět na náš areál, kde nás čekalo bohaté občerstvení a posezení, při kterém jsme 

rozebírali zážitky nejen z tohoto krásného dne, ale i z celého hasičského roku.  

Od roku 2015 jsme, společně s hasiči z Koutů a Dvořiska, začali přispívat paní 

Bařinkové z Koutů na květinovou výzdobu v kapli Svatého Floriána, našeho patrona, na 

Floriánské ulici v Kravařích, která se tak stala naším malým poutním místem. Příspěvek 

každého sboru byl 500,-Kč na rok.  

Ani na areálu se v roce 2015 nezastavil život, i když oproti loňským letům, které byly 

zasvěcené výstavbě našeho nového zázemí, nedošlo tentokrát k tak významným změnám. Šlo 

o běžnou údržbu a také o podbití pohledu nově přistavené budovy a taktéž o opravu pódia, tedy 

o výměnu desek na podlaze a položení nové krytiny na střeše nad pódiem,  z důvodu jejího 

poškození a tudíž zatékání. Rovněž se v podzimních měsících začal vyrábět nový altán, 

z pozinku, který měl v dalším obdobím nahradit dosluhující, dřevěný.  

Žákovské družstvo se ve svém třetím roce nového působení začalo již stabilizovat a 

získávat i úspěchy, z nichž největší bylo 1. místo starších žáků na domácí soutěži. Mladší zde 

skončili 3. Obě družstva se zapojila se do Opavské ligy mládeže, ve které v průběžném pořadí 

po podzimním kole starší skončili 11. a mladší 12. Na konci roku 2015 rezignoval na svou 

funkci vedoucího družstva, z osobních důvodů, Lukáš Deutsch a tak zůstali pro vedení družstva 

jen jeho pomocníci Lukáš Rybka a Pavel Kočí.  

Po odchodu Vítězslava Koneczného,  z postu vedoucího mužů,  se o chod tohoto 

družstva začali starat dva jeho členové – Martin Peterek a Pavel Kočí. Družstvo nenavázalo na 

úspěchy z předchozích dvou sezón, zúčastnilo se 14 soutěží v rámci Moravskoslezského 

poháru, přičemž v celkovém hodnocení skončili na 15 místě. Rovněž se zapojilo do Opavské 

ligy, kde kluci absolvovali 10 soutěží a skončili na 8 místě. Na soutěži o pohár ředitele obsadili 

2 místo.  

Ani rok 2015 nebylo možno, u našich veteránů, označit jako rok snů.  Naši nejstarší 

soutěžící se opět zapojili do Okresní ligy veteránů, tentokrát již 4. ročníku. Ten se letos skládal 

z 8. soutěží a zapojilo se celkem 13 hasičských družstev. Jak již bylo zmíněno, našim veteránům 

se ani tentokrát moc nevedlo a v celkovém hodnocení skončili sice třetí, ale od konce 

startovního pole, tedy na 11. místě.  



Jednotka po celý rok sloužila o síle 20 mužů, kteří vyjeli k 26 událostem, z to se 16 

uskutečnilo na katastru města Kravaře. Ve 12-ti případech, z celkových událostí,  se jednalo o 

požár (největší byl požár lesa v Mikolajicích nebo požár hospodářské budovy na Štítině), 10 

krát se jednalo o technickou pomoc. V roce 2015 se po dlouhých peripetiích podařilo dokončit 

projekt „Protipovodňová ochrana na ratibořsko-opavském pohraničí formo logistického 

vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek“, na základě kterého si město Kravaře, 

potažmo naše jednotka, mohli převzít nový dopravní automobil na podvozku IVECO, který po 

více než 20 letech užívání nahradil naši stařičkou AVII. Současně s tímto vozem jsme obdrželi 

přívěsný vozík s plachtou, 2 nafukovací rafty, člun s motorem na podvozku, 3 plovoucí 

čerpadla, elektrocentrálu, 2 motorové pily a 10 kusů suchých obleků do vody.  Mimo tradičních 

školení k zdokonalování dovedností, pořádaných v Kravařích, Opavě a v okolí, se členové 

jednotky zúčastnili školení jednotky v polské Ratiboři, spolu s místními dobrovolnými 

jednotkami, kde prezentovali právě výše uvedenou novou techniku.  

 

 



 

Počet členů našeho sboru, starších 18 let byl k poslednímu dni roku 2015 celkem  67, z 

toho  11 žen. K témuž dni jsme měli 16 žáků. V roce 2015 opustili naše řady Josef Peterek ve 

věku 75 let, Arnošt Ranoš ve věku 67 let a také dlouholetý člen výboru, v letech 1988 až 1992 

a 1996 až 2000 starosta našeho sboru, člověk, bez kterého se v posledních letech neobešlo 

pořádání našich plesů, pan Walter Petrzik, ve věku 71 let.  

 

Walter Petrzik – zemřel 1.7.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


