
ROK 2017 

V pátek 13.1.2017, jak se v posledních letech stálo tradicí, jsme uspořádali, v restauraci U 

Šťura, Výroční valnou hromadu sboru, na které jsme zhodnotili předchozí rok 2016. 

Tentokrát se sešlo 34 členů našeho sboru starších 18 let a 12 žáků.  Rovněž mezi nás zavítala 

delegace z Městského úřadu, v čele se místostarostou Ing. Andreasem Hahnem a kamarádi ze 

sousedních sborů Dvořisko a Kouty. Mimo tradičních zpráv o činnosti v jednotlivých sekcích 

sboru byly odsouhlaseny změny ve výboru, kdy ve vedení družstva mužů vystřídal Pavla 

Kočího Lukáš Řehulek a člena kontrolní a revizní rady, Michala Knappeho vystřídala 

Romana Jantová.  

 

Třetí lednovou sobotu roku 2017, tedy 21.1.2017, jsme na sále restaurace Slanina, uspořádali 

náš první letošní bál, tentokrát v retrostylu 70-80 let minulého století. Do sálu s nově 

upraveným stropem se sešlo přes 170 tance a zábavě chtivých účastníků, pro které připravil 

výbornou muzikální kulisu DJ Mirek Komárek. Pro všechny zúčastněné jsme si připravili dvě 

kulturní – taneční – vložky, nejprve to byly děti z Dance for live Opava a později seniorky z 

Kobeřic, vystupující pod názvem Slunečnice. A tradiční byla i možnost zakoupit si los a 

vyhrát nějakou z cen naší tomboly. Poslední účastníci odcházeli v brzkých ranních hodinách a 

na mnohých unavených tvářích byla vidět i pohoda a spokojenost.  

 

V pátek 10.2.2017 proběhl v sále restaurace Slanina již II. hasičský bál SDH Kravaře. Do 

zaplněného sálu (211 účastníků)  se plesající vydali nejen za kapelou POHODA, ale hlavně za 

dobrou zábavou. Začátek plesu, i přes krásnou taneční kulturní vložku, byl poněkud 

„vlažnější“, ale již krátce před půlnocí se parket, za zvuku zejména rockových písniček, 

naplnil k prasknutí. A po půlnočním vylosování hlavních cen bujaré taneční veselí 

pokračovalo až do brzkých ranních hodin. 

 

V pátek 10.3.2017 proběhl na sále restaurace Slanina Josefovský bál, jehož pořadatelství jsme 

se zhostili. Tentokráte se nám nepodařilo sál vyprodat, ale i tak se sešlo 123 tancechtivých 

lidiček, kterým k tanci a poslechu hrála kapela Coverband.  Nechyběla ani tradiční tombola a 

jako třešnička na dortu byla diskotéková hodinka, která následovala po vystoupení kapely a 

která na taneční parket přilákala všechny přítomné.  

 

Cena v tombole na bále – dort z cukrárny paní Jařabové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

První letošní soutěží, uspořádanou na našem areálu, bylo okrskové jarní kolo soutěže 

PLAMEN, tedy soutěže žákovských kolektivů, které jsme uspořádali ve sváteční den 

1.5.2017. Řeka Opava se po vydatných deštích umoudřila, částečně se vrátila do svého koryta 

a z oblohy na nás koukalo sluníčko, takže nic nebránilo tomu, aby byla soutěž v 9 hod. 

odstartována.  Celkem se k nám sjelo 9 družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. 

Radost nám udělali zejména naši mladší a nebýt nešťastné diskvalifikaci u štafety požárních 

dvojic, zapříčiněné ztrátou boty jedné z našich závodnic, mohla být jejich jízda ještě 

spanilejší, neboť se jim podařilo zvítězit jak ve štafetě 4 x 60 metrů, tak i v požárním útoku. 

Celkově pak naši mladší obsadili 2 místo a společně s Hněvošicemi si tak vybojovali postup 

do okresního kola. U starších žáků se našim děvčatům a chlapcům již tolik nedařilo a obsadili 

celkové 7 místo. V této kategorii zvítězily Hněvošice před Borovou.  

 

Ve sváteční pondělí dne 8.5.2017 jsme, na našem areálu, uspořádali soutěž v běhu mladých 

hasičů na 60 metrů přes překážky v kategorii mladší a starší děvčata a chlapci.  Celkem se k 

nám sjelo 62 soutěžících z 9 hasičských sborů. Z počátku nás přivítala zamračená obloha, ale 

postupem času na nás vykouklo i sluníčko, které se asi taky rádo podívalo na krásné výkony 

soutěžících. Největší radost pro naše domácí fanoušky nám udělali mladší kluci a holky, 

zejména Michaela Adamcová (čas 15, 75) a Jakub Rybka (čas 17,12), kteří svorně vyhráli ve 

své kategorii a nezbývá než doufat, že nám tak roste nová budoucí běžecká elita.  

 

Jakub Rybka při svém pokusu na soutěži – 60. metrů přes překážky 

 

 

 
 

 



V sobotu a v neděli 6.- 7.5.2017 proběhly na Dvořisku oslavy 90 let od založení SDH 

Dvořisko a v rámci těchto oslav proběhla v sobotu ukázka hašení, za účasti naší jednotky a 

v neděli pak mše svatá u kapličky vedle dvořišského hasičského areálu. Této mše se zúčastnili 

i někteří naší členové, reprezentující tak náš sbor. 

 

V letošním roce měl dne 13.5.2017 proběhnout 5. ročník Vyzývací pohár, tentokrát pod 

pořadatelskou taktovkou našich veteránů, ale počasí nám tento den nepřálo a proto byla 

soutěž zrušena.  

 

V pátek 9.6.2017 jsme uspořádali 3. ročník Žákovské noční soutěže v požárním útoku 

mladších a starších žáků, která byla zároveň 34. ročníkem žákovské soutěže o pohár SDH 

Kravaře. Za svitu paprsků zacházejícího slunce dorazilo na náš areál 9. mladších i starších 

družstev, která od 21.00 hodiny postupně vyběhla na náš travnatý pažit k provedení požárního 

útoku.  Ještě před samotnou soutěží všem přihlížejícím ukázali své umění naší benjamínci, 

kterým se podařilo zlikvidovat požár „budovy“ a to za bouřlivého potlesku rodičů i ostatních 

hostů a členů družstev. Poté již vyběhlo na trať první žákovské družstvo v kategorii mladších, 

kterým bylo družstvo „B“ mladších žáků našeho SDH Kravaře. Stanovili počáteční čas 28,97 

s., jenž je nakonec vymrštil na krásné 3. místo. Vrchol večera v mladší kategorii přišel u 

sedmého pokusu, v rámci kterého mohli všichni přihlížející vidět vynikající výkon našeho 

„A“ družstva mladších žáků, kteří bezkonkurenčním časem 16,00 s. vyhráli soutěž v kategorii 

mladších. I kategorii starších zahájili naši žáci, kterým čas 28,40 s. stačil na výtečné druhé 

místo, hned za vítězným družstvem z Pusté Polomi (čas 27,78) . Při závěrečném vyhodnocení 

tak zavládl úsměv nejen na tváři dětí, ale i jejich rodičů a rovněž tak domácích pořadatelů.  

 

Družstvo našich benjamínků s rodiči před pokusem 

 

 



Dne 10.6.2017  proběhl na areálu 42. ročník soutěže o Slezský pohár SDH Kravaře, který byl 

zároveň zařazen do soutěže Moravkoslezského poháru. Své síly, v jednokolovém požárním 

útoku, změřilo 10 družstev žen a 20 družstev mužů. V ženské kategorii si vítězství odvezla 

děvčata ze Skrochovic časem 16,49 s. a v kategorii mužů zvítězili kluci z Prchalova „A“, 

okres Nový Jičín, časem 16,.30 s. Našim, domácím, borcům patřilo osmé místo, časem 19,89. 

Po této soutěži se začaly objevovat hlasy o upuštění pořádání soutěží v rámci 

Moravskoslezského kraje, neboť naše zapojení do tohoto seriálu nepřineslo takové výsledky 

(ekonomické ani sportovní) jaké jsme očekávali. Zejména k nám nepřijíždělo tolik družstev,  

jako k jiným pořádajícím sborům,  a s pořádáním této soutěže byly spojeny nemalé náklady, 

týkající se především vysokých odměn nejlepších družstev. Bylo domluveno, že příští rok 

vyzkoušíme pořadatelství MSP naposledy a pak se definitivně rozhodne.  

 

30.6.2017 jsme uspořádali karneval s hudbou DJ Baluu.  

 

V neděli 9.7.2017 jsme na našem areálu zorganizovali 5. kolo letošní Opavské ligy okresu 

Opava v požárním sportu.   Počasí nám přálo, občas se přihlížející měli možnost i zchladit a 

naši muži nám umístěním na bedně udělali radost. V konkurenci 11 mužských kolektivů 

skončili s časem 20,43 s. na třetím místě, když z vítězství se radovali muži z Komárova (čas 

19,85). U žen zvítězila děvčata z Těškovic (19,38) a v kategorii dorost post nejvyšší získali 

hasiči z Kobeřic (19,11). 

 

Konečně přišla sobota 5.8.2017 a k nám do Kravař zavítala soutěžící družstva k účasti na V. 

kole 6. ročníku okresní ligy veteránů okresu Opava. Za úmorného vedra přijelo celkem 12 

družstev mužů a 2 družstva žen.  Všichni s napětím čekali, zda se některému z mužských 

družstev podaří přerušit vítěznou šňůru hasičů ze Štítiny, kteří vyhráli předchozí 3.  ročníky, 

což se však opět nikomu nepodařilo. Na všechny soutěžící čekala malá změna v provedení 

útoku, když přenos nosítek byl již po startu soutěže a ta největší změna byla skutečnost, že 

bečka na nosítkách mohla ležet, což mělo za následek velké zrychlení v provedení útoku. 

Našim domácím se letos docela dařilo, skončili pátí, i když samozřejmě máme co zlepšovat, 

ale konkurence byla opravdu veliká. O to více nás potěšilo vítězství našich děvčat, která si 

dala pro letošek název Žhavé střely – a skutečně jako střely se po trati pohybovaly.  Zejména 

díky sponzorským cenám se nám pak podařilo opět sestavit tombolu o 140 cenách, která byla 

vylosována v podvečerních hodinách tohoto příjemného dne.       NÁSTUP DRUŽSTEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I v roce 2017 jsme při kravařských oslavách svatého Bartoloměje, patrona kostela, které 

proběhly v srpnu, tedy v rámci kravařského odpustu, otevřeli náš bufet na areálu a snažili se 

nasytit řadou jídel a nápojů všechny, kdo k nám zavítali.  

 

Dne 16.9.2017 se uskutečnila oddechová akce pro naše členy, která letos spočívala v zájezdu 

do Znojma,  na Znojemské historické vinobraní a burčákobraní. Akce se zúčastnili nejen naši 

členové, ale abychom doplnili autobus, vzali jsme sebou i hasiče z Dvořiska. V autobuse 

vládla spokojenost nejen cestou tam, ale i při zpáteční cestě, při které však mnohé z nás 

zmohlo nejen celodenní courání po znojemském náměstí, ale i množství vypitého vína.  

 

V roce 2017 jsme obdrželi, na naši činnost, dotaci ve výši 60.000,-Kč z Města Kravaře a 

poprvé se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva školství a tělovýchovy, ve výši 39.000,-

Kč.  

 

Žáci postoupili do okresního kola hry Plamen, které s přehledem vyhráli. Rovněž se zúčastnili 

opavské ligy mládeže. V loňské sezóně, která končila jako tradičně na jaře následujícího, tedy 

tohoto roku, skončili mladší žáci družstva „A“ na 2. místě, mladší žáci „B“ na 12 místě a 

starší žáci na 13. místě.  Mladší žáci dále skončili 2. v soutěži O pohár starosty OSH Opava, 

což jim přineslo účast na soutěži O pohár starosty KSH, která proběhla v Rožnově pod 

Radhoštěm a kde se umístili na 7. místě.  

I v roce 2017 sbírali žáci úspěchy na soutěžích jednotlivců v běhu na 60 metrů překážek, 

Mimo úspěchů na domácí soutěži, o které je psáno již výše, vystoupili Jakub Rybka i 

Michaela Adamcová na nejvyšší stupínek na soutěži Globus CUP  v Opavě a Míša vyhrála i 

soutěž v Bruntále, Jakub zde skončil druhý a o kompletní sbírku medailí se postarala i 

Klaudie Josefusová, která vybojovala bronz.  

V lednu absolvovali žáci kurz horolezectví a na podzim pro změnu kurz plavání v místním 

aquaparku. Dva dny státního červencového volna pak patřili tradičnímu stanování na 

hasičském areálu.   

V roce 2017 se podařilo trenérům dětí – tedy Honzovi Peterkovi a Lukáši Rybkovi, založit 

družstvo nejmenších, tedy družstvo přípravky, které se za pomoci Anety Peterkové a Lenky 

Rybkové začalo seznamovat s krásami hasičského sportu.  

Družstvo mužů v roce 2017 vyzkoušelo pár soutěži v rámci Moravskoslezského poháru, ale 

protože se zde nedostavovaly výsledky, věnovali své úsilí pouze účasti v Opavské lize, ve 

které nakonec obsadili krásné 2. místo v celkovém pořadí. Přesto se však na konci roku 2017 

družstvo mužů rozpadlo, zejména z důvodu „nedostatku“ času jejich členů.  

Veteráni se opět zapojili do Okresní ligy veteránů, tentokráte do 6. ročníku této soutěže. 

Původně mělo, tak jako v minulém roce, proběhnout 8 kol, ale nakonec byla zrušena soutěž 

v Malých Hošticích, takže se do celkového pořadí započítávalo 7 kol. Našim klukům se 

v tomto ročníku podařilo zaujmout celkové 5. místo. Největší úspěch této sezóny bylo 2. 

místo na krásné soutěži v těškovickém lese.  

Jednotka se v roce 2017 skládala z 21 členech, z toho 5 velitelů, 4 strojníci a 12 hasičů.  

Vyjížděla k 33 událostem, z toho bylo 11 požárů. Na území města Kravař se likvidovaly 4 



menší požáry. Na hašení těch větších byla jednotka povolána do Opavy, k likvidaci balíků 

slámy u konírny a do Malých Hoštic, k likvidaci požáru stopařské dílny. Zbylé výjezdy byly 

např. sběr uhynulého ptactva, likvidace napadených stromů po větrech apod. Mimo jiné 

jednotka prováděla různé ukázky zásahové činnosti, Mezi největší patřila simulace požáru 

mateřské školy Petra z Kravař a ukázka hašení hořícího automobilu v rámci oslav 90-ti let od 

založení SDH Dvořisko. Dále také pokračovala spolupráce s polskými hasiči z Ratiboře 

v rámci projektu „Protipovodňová ochrana na ratibořsko-opavském pohraničí“ v rámci které 

v září proběhlo společné cvičení při vyprošťování osob z havarovaného automobilu. Závěrem 

roku byla jednotka dovybavena průmyslovým vysavačem pro odčerpávání vody a sušící skříní 

na oblečení. V roce 2017 jsme prodali naši stařičkou Avii za částu 20.000,-Kč do hasičské 

školy v Jánských Koupelích.  

Počet členů našeho sboru, starších 18 let byl k poslednímu dni roku 2017 celkem 70, z toho 

10 žen. K témuž dni jsme měli 29 žáků. V roce 2017 nezemřel žádný z našich členů.  

 

 

 


