
ROK 2016 

V pátek 8.1.2016, v restauraci Kavárna, proběhla Výroční valná hromada našeho sboru, 

na kterou se, vedle vzácných hostů z Městského úřadu (starostky Mgr. Moniky Břeskové a 

místostarosty Ing. Andrease Hahna) a okolních SDH Kouty a Dvořisko, dostavilo 40 našich 

členů starších 18 let a 8 žáků. Všichni si vyslechli zprávy o činnosti našeho sboru v roce 2015 

a po těchto příspěvcích došlo k výměně na nejvyšším postu našeho sboru, kde odstupujícího 

starostu Valtra Harazima, který v čele našeho SDH strávil s přestávkami 15 let (v letech 1994 

až 1995, 2001 – 2009, 2012-2015), vystřídal David Janta, jeho dosavadní náměstek, kterého 

nahradil na tomto postu jeho bratr Radim. Z rodinných důvodů skončil vedoucí mládeže Lukáš 

Deutsch a po dlouhé činnosti zejména v kontrolní a revizní radě  skončil Bohouš Sentenský . 

Výbor se rozšířil o Pavla Kočího, Michala Harazima a vrátil se Milan Řehulek. Zároveň byl na 

VVH našim dvěma „kuchařským mistrům“, tedy Petru Knappovi a jeho synovi Michalovi, 

udělen řád zlaté vařečky, kterým jsme se jim snažili poděkovat za ukojení našich chuťových 

buněk při akcích pořádaných našim sborem. 

V plesové sezóně jsme, jak v minulém roce, v restauraci Slanina, uspořádali 3 bály, ale 

netradičně jsme začali bálem ve stylu retro. Ten jsme zorganizovali v sobotu 23.1.2016 a o 

pouštění písniček z 50. až 80. let. dvacátého století se postaral DJ Mirek Komárek. Zlatým 

hřebem pak bylo vystoupení seniorských mažoretek z Dolní Lhoty, které nejdříve jako Poupata 

a poté jako ruské tanečnice Kakalinky, dovedly všechny přítomné do extáze.  

Druhý bál, tentokráte ve valentýnském duchu, proběhl v sobotu 13.2.2016. Večerem 

nás, po roční odmlce  a po velkých personálních změnách,  doprovázela kapela POHODA, která 

se této role zhostila,  jako tradičně,  na výbornou. Zpestřením plesu byla nejen tombola a taneční 

vystoupení street dance, ale i valentýnské překvapení, které se nacházelo připevněné na 

balóncích vznášejících se nad tanečním parketem.  

A do třetice jsme v sobotu 18.3.2016 zorganizovali bál k oslavě všech Pepíčků a 

Pepiček, tedy josefovský bál. K tanci a poslechu nám hrála kapela Coverband. I když se 

tentokrát nepodařilo sál vyprodat, neboť se nás sešlo něco málo přes 100 lidí, přesto vládla 

přátelská a milá atmosféra.  

 

PRODEJ LÍSTKŮ DO TOMBOLY NA RETRO BÁLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Každá dobrá věc má jednou svůj konec a jelikož naši hasičští fotbalisté, kteří 16 let 

pořádali ve velké tělocvičně základní školy Kravaře fotbalový turnaj hvězd pomalu, ale jistě 

taky stárnou (ovšem nejen oni) rozhodli jsme se v roce 2016 uspořádat šestnáctý, ale zároveň 

poslední, ročník tohoto turnaje. Ten proběhl v sobotu 5.3.2016 a tentokrát se nás sešlo jen 5 

družstev, tradičně starší a mladší chlapci z Kravař, kluci ze Štítiny, a dále nás poctili svou 

návštěvou hasiči z Komárova a družstvo s názvem „výběr“ složené z hasičů z útvaru a jejich 

kamarádů. O „bednu“ se vedl vyrovnaný boj, který nakonec vyhráli nováčci z Komárova, 

ziskem 9 bodů, před domácími „veterány“, kteří získali o bod méně a bronzovou medaili si 

odvezli kluci ze Štítiny se ziskem 7 bodů. Družstvo našich mužů skončilo na pátém místě, 

bohužel bez zisku bodu. 

Na květnou neděli 1.5.  zorganizovali hasiči z Velkých Hoštic oslavy hasičského 

patrona Sv. Florián v kostele Svatého Jana Křtitele ve Velké Hoštice a poté v prostorách 

zámecké restaurace. Tohoto příjemného setkání, kde nechybělo ani posezení s živou hudbou, 

se zúčastnila početná delegace našich členů.  

V sobotu 7.5.2016 proběhl na našem areálu již 4. ročník vyzývacího poháru, na kterém 

v přátelském duchu změřili své síly naši veteráni, naši bývalí členové družstva mužů, hasiči z 

Dvořiska a Koutů, tedy všichni kravaráci. Soutěž sice proběhla na našem areálu, ale role 

pořadatele se ujali hasiči z Koutů. Soutěž se skládala ze dvou kol požárního útoku s PPS 8, se 

startem ze „skříně“ a jako třetí disciplínu si Radek Jochim, pro všechny soutěžící, připravil test 

znalostí z různých oblastí, prakticky z celého světa. A právě ten byl zabijákem pro družstvo 

našich veteránů. Ale od počátku: Již po prvním kole se do vedení soutěže dostali naši muži, 

nejrychlejším útokem, za který si vysloužili 1 bod do celkového pořadí (systém soutěže – kdo 

získá nejméně bodů, vyhrál). Naši veteráni po malém kiksu u košaře, obsadili průběžné třetí 

místo. Pak však přišel zmiňovaný testík, který byl především nad schopnosti a znalosti našich 

starších chlapců a ti skončili na krásném 4 místě, hned za našimi muži. I druhé kolo v požárním 

útoku vyhráli naši mladší chlapci, kteří tak zaslouženě obhájili prvenství z loňského roku a opět 

si odvezli pohár pro vítěze. Našim veteránům v posunu na bednu nepomohl ani druhý 

nejrychlejší útok druhého kola a skončili těsně pod bednou. O druhém místě celkového pořadí 

pak rozhodoval rozstřel mezi hasiči z Koutů a Dvořiska, neboť tito získali svorně 8 bodů. 

Rozhodovalo vypití pivka, které rychleji zmizelo v borci z Dvořiska, čímž si vybojovali 

stříbrnou medaili a bronz zůstal v držení pořadatelů z Koutů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dne 8.5.2016 proběhlo na zámku v Kravařích  otevírání turistické stezky. Tuto akci 

mělo ve své gesci Město Kravaře a zástupci našeho sboru v rámci tohoto setkání otevřeli stánek 

s různým občerstvením. Bohužel, zejména k slabé propagaci ze strany zástupců Města, se 

tohoto setkání nezúčastnilo moc lidí.  

Dne 3.6.2016 proběhl na našem areálu 2. ročník žákovské noční soutěže v požárním 

útoku, který byl zároveň 33. ročník žákovské soutěže SDH Kravaře. Opět se sešla bohatá účast 

jak družstev, tak přihlížejících diváků a hlavně fanoušků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru, což 

dětem pomohlo k výborným výkonům. A jako třešnička na dortu bylo vítězství našich mladších 

žáků, kteří v konkurenci 10. družstev dosáhli nejlepší čas 20,29 s. V kategorii starších se na 

startovní čáru postavilo 16 soutěžních družstev a vítězství si odvezli starší žáci z Komárova 

časem 16,88. Naše nově vznikající družstvo odsadilo časem 21,16 s. šesté místo.  

V sobotu 4.6.2016 jsme uspořádali 41. ročník soutěže o Slezský pohár SDH Kravaře, 

který byl zároveň 3. kolem soutěže o Moravskoslezský pohár 2016. Soutěžilo se v požárním 

útoku v kategorii žen (ta měla 2 béčka) a mužů (na 3 béčka). Ženských kolektivů k nám dorazilo 

celkem 9 a nejrychlejší byla děvčata ze Svobody časem 17,64. U mužů se zapojilo 17 kolektivů 

a i zde kralovali kluci ze Svobody časem 17,24 s. Naši, domácí, kluci skončili až na 12. místě 

časem 19,97.  

V neděli 10.7.2016, za krásného, slunečného, počasí jsme uspořádali na pažitu našeho 

areálu,  soutěž v požárním útoku, zahrnutou do Okresní ligy v požárním sportu – okresu Opava. 

Sjelo se k nám 8 ženských družstev, 5 kolektivů dorosteneckých a  15 družstev mužů. Soutěž 

započali muži a až do předposledního útoku to vypadalo, že s časem 20.45 si vítězství odvezou 

kluci z HZS Opava. Ovšem jako čtrnáctí se na startovní čáru postavili kluci z Těškovice, kteří 

jediní podlezli hranici 20 sekund a časem 19.67 se radovali z celkového prvenství. Našim 

domácím mužů se moc nevedlo a po zaváhání na savicích obsadili časem 26.43 až 12. místo. 

Po mužích vyběhli na trať dorostenky a dorostenci. V této kategorii se nejvíce dařilo kolektivu 

z Podvihova, jehož členové si za čas 19.85 odvezli pohár za celkové vítězství. Závěr soutěže 

obstaraly ženské kolektivy, ze kterých bylo nejlepší družstvo děvčat z Těškovic s časem 19.24.  

MUŽI SDH Kravaře na Okresní lize pořádané dne 10.7.2016 v Kravařích  

 

 

 

 

 

 

 

 



V sobotu 6.8.2016 jsme na areálu uspořádali 16. ročník soutěže Veterán CUP, soutěže 

se starou koňskou stříkačkou, která byla zároveň VI. kolem, 5. ročníku, okresní ligy veteránu 

okresu Opava. Letošním rokem došlo k úpravě pravidel. Jednak bylo odstraněno pití piva, které 

v minulosti museli po odstartování soutěže „vyžahnout“ soutěžící ve dvojici, na jednotlivých 

stanovištích a dále jsme, zejména z důvodu šetření koňské stříkačky, u které v minulosti, při 4 

pumpařích docházelo k ničení pístu, zavedli změny v provedení útoku, přičemž pumpovat 

zůstali jen dva členové a zbylí 4 členové se vydali na trať k provedení útoku. v minulosti Našim 

mužům se opět bohužel nedařilo, takže skončili až 11. (součtem časů z obou kol 98,33) a 

nezbývalo jim tedy nic jiného než poblahopřát zejména klukům ze Štítiny, kteří si, díky součtu 

časů z obou kol 72,92, odvezli putovní pohár za vítězství v kategorii mužských kolektivů. 

V kategorii žen dorazila 3 družstva a nejlépe se s nástrahami trati vypořádaly holky z Koutů 

(součet časů 101,13).   

Ve dnech 19-22.8 se opět otevřela okna našeho areálu, aby návštěvníkům kravařského 

odpustu nabídla něco dobrého k snědku a k pití.  

Oddychová akce našich členů proběhla tentokrát 8.10.2016. Náš hlavní organizátor 

těchto výletů, pan Valtr Harazim, si pro nás připravil výlet autobusem do muzea Slezský venkov 

v Holasovicích, kde nás čekala exkurze s pěkným výkladem. Poté nás autobus zavezl na zámek 

Linhartovy a následně jsme se projeli úzkokolejkou do Osoblahy. Tam nás čekal vydatný oběd 

a po něm již proběhl přesun autobusem na exkurzi do pivovaru Nachmelená opice v Krnově. A 

pak již hurá domů, na náš areál, kde jsme ještě hodnou chvíli poseděli a u stolu s laskominami 

probírali naše zážitky.   

Dne 15.10.2016 jsme,  na kravařském zámku,  uspořádali závěrečné vyhlášení 5. 

ročníku Okresní ligy veteránů okresu Opava. Nejprve si zástupci všech družstev vyslechli 

celkové výsledky, podívali se na videa ze všech soutěží, pokochali se výkonem tanečnic 

z Kobeřic, vystupujícími pod názvem SLUNEČNICE, ochutnali vepřo, knedlo zelo a pak se již 

do brzkých ranních hodin věnovali rozebírání úspěchů a neúspěchů v uplynulé sezóně.  

 

 

 



Z důvodu klesajícího zájmu účastníků v minulých letech jsme v roce 2016 nedělali 

žádný karneval.  

Na areálu byl na jaře instalován nový altán z pozinku s krásnou, červenou plachtou, 

proběhlo dodláždění plochy pod altánem a rovněž rozšíření zámkové dlažby na základně. 

V neposlední řadě došlo k přestěhování plecháče, do kterého schováváme nářadí a různé 

objemnější věci, do zadního rohu areálu,  

U žákovského družstva došlo ke změně na postu vedoucího družstva. Vzhledem k tomu, 

že Lukáš Deutsch, dosavadní trenér, se přestěhoval do Ostravy, museli jsme hledat jeho 

nástupce. Po malém přemlouvání se od března 2016 rozhodl tento nelehký úkol převzít Honza 

Peterek a s pomocí Lukáše Rybky a jejich manželek začali s trénováním a hlavně rozšiřováním 

družstva a to se střídavými výsledky, ale s příslibem úspěchů v dalších letech.  

Muži se zúčastnili všech 14 kol v rámci seriálu Moravskoslezský pohár a v celkové 

hodnocení skončili na 13 místě. Rovněž se několikrát zapojili i do soutěží Opavské ligy, ale zde 

v letošním roce nesbírali moc úspěch a neúčastnili se ani všech soutěží této ligy. I z toho důvodu 

letos, po mnoha předchozích letech, nejeli na soutěž O Pohár ředitele HZS.  

Veteráni se jako v letech minulých zapojili do Okresní ligy veteránů okresu Opava, která 

letos slavila již 5. ročník. I letos proběhlo 8 soutěží, se střídavými úspěchy i neúspěchy našeho 

družstva, které nakonec skončilo na celkovém 5 místě, přičemž nejlepší umístění bylo na 4. 

místě v Chlebičově.  

V roce 2016 jsme na naši činnost obdrželi dotaci ve výši 80.000,-Kč z Města Kravaře.  

 Jednotka obdržela v lednu zcela nový, plně vybavený,  dopravní automobil Mercedes 

Benz, který byl z části uhrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Nákup 

dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany.  Z důvodu udržení akceschopnosti 

jednotky došlo v půlce roku k navýšení počtů členů jednotky z 20 na 21. V roce 2016 vyjížděli 

členové jednotky k 28 událostem, 17 x šlo o technickou pomoc, 9 x požár a 2 x planý poplach. 

Nejdelší zásah tohoto roku proběhl 27.7.2016, kdy vlivem vydatných přívalových dešťů došlo 

k zatopení domů a sklepů a členové jednotky pomáhali s čerpáním vody v Opavě, Vrbce, 

Oldřišově, Hněvošicích a Třebomi, což jim zabralo celý den. Mimo tyto zásahy prováděli 

členové jednotky i různé výcviky (např. na řece Opavě), ukázky pro mateřské školy, zúčastnili 

se taktického cvičení – imitovaný požár kostela sv. Mikuláše v Koutech – u příležitosti oslav 

115 led od založení SDH Kouty. Z důvodu rozšíření naší techniky jsme obdrželi z Města 

propůjčenou garáž v panelovém domě na Novodvorské ulici, kam byl, po menší rekonstrukci 

těchto prostor, umístěn dopravní automobil Iveco s plachtovým přívěsem, a dále zde byly 

uloženy nafukovací čluny s vybavením na vodu včetně suchých obleků. 1.10. proběhl na našem 

areálu společný výcvik s kolegy z Polska.  

 



 

 

Počet členů našeho sboru, starších 18 let, byl k poslednímu dni roku 2016 celkem 68, 

z  toho 11 žen. K témuž dni jsme měli 23 žáků. V roce 2016 nezamřel žádný z našich členů 😊  

 


