
ROK 2018 

V pátek 12.1.2018 jsme v prostorách sálu restaurace U Šťura uspořádali Výroční valnou 

hromadu našeho sboru, na které jsme vyhodnotili úspěchy i neúspěchy roku 2017. Sešlo se 39 

členů starších 18 let a 20 žáků našeho sboru a byli jsme moc rádi, že mezi nás zavítali i hosté 

z Městského úřadu Kravaře a delegace z SDH Kouty a Dvořisko. Výbor na další období 

zůstal ve stejném složení, jako v roce předchozím. Po skončení programu valné hromady 

následovalo posezení a „poklábosení“ do pozdních nočních hodin.  

 

V sobotu 20.1.2018 jsme v restauraci Slanina uspořádali náš první letošní bál, který se, stejně 

jako v loňském roce, nesl ve znamení RETRO stylu, na což zareagovala naprostá většina 

z 193. návštěvníků stylovým oblečením. Jelikož DJ Mirek Komárek se nemohl dostavit, 

poslal za sebe náhradu DJ Michala Seidla a nutno říct, že náhradu víc než rovnocennou. Od 

počátku, prakticky až do konce plesu, praskal parket ve švech a hosté si zařádili při hudbě 

60.–90. let. A pro ty, kteří dostali chuť si zpestřit večer „hazardem“ byla připravená bohatá 

tombola.  

 

V pátek 16.2.2018 jsme se podruhé v letošním roce sešli v restauraci Slanina, abychom 

zaplesali a pobavili se za doprovodu kapely POHODA. Sál byl téměř vyprodán a nálada 

vládla pohodová, tak jak se k názvu kapely slušelo, takže již krátce po rozezvučení prvních 

tónů se taneční parket zaplnil a takto to trvalo až do brzkých ranních hodin. A jako bonbónek 

nám svoje taneční umění přišla předvést děvčata (seniorky) z Kobeřic, vystupující pod 

uměleckým názvem SLUNEČNICE. 

 

Taneční vložka – SLUNEČNICE z Kobeřic 

 

 
 



 

 

V pátek 16.3.2018 jsme se pak rozloučili s plesovou sezónou a to uspořádáním Josefovského 

bálu. Tentokrát se nám nepodařilo naplnit sál jako v předchozích letošních plesech, ale o to 

více měli ti, kteří dorazili, místa na tančení. K tanci hrála špicová kapela Cover Band a nutno 

říci, že se jim podařilo rozproudit v sále i přísálí dobrou náladu. Nechyběla ani tombola, z 

které si ti šťastnější odnesli nějakou tu výhru, doufáme že k radosti.  

 

Dne 6.5.2018 se delegace našich hasičů zúčastnila oslavy Sv. Floriána, našeho okrsku, kterou 

pro letošek uspořádali hasiči z Kravař Koutů. Po mši svaté v kutském kostele jsme byli 

pozvána na bohaté občerstvení do Bully a po vydatném obědě jsme ještě hodnou chvíli seděli 

a povídali si o hasičském i nehasičském životě s kolegy z okolních sborů.  

 

Jako předkrm před nadcházející sezónou veteránů jsme uspořádali dne 8.5.2018, na našem 

areálu, soutěž VYZÝVACÍ POHÁR, její 5. ročník, protože v roce 2017 byla soutěž pro 

nepříznivé počasí zrušena. Na této akci měří své síly kravařská družstva, tedy veteráni z 

Kravař, Koutů, Dvořiska a muži Kravař. Tedy takhle tomu bylo v minulých letech, ale letos se 

kluci z Koutů nedali dohromady, takže svůj um změřila jen družstva veteránů z Kravař a 

Dvořiska a mužů z Kravař. Jako černý kůň soutěže se do ní zapojilo i ženské družstvo holek z 

Kravař. Hlavním mozkem letošních disciplín, byl náš kravařský veterán Valťa Harazim, takže 

se naší veteráni naivně domnívali, že budou mít protekci a poprvé si odvezou vavřín vítězů. 

Ale již první disciplína – přetahování lanem - srazila naše veterány z namyšlenosti, protože 

proti mackům z Dvořiska neměl nikdo šanci. Druhá disciplína byly požární útoky, tedy dvě 

kola, přičemž kromě strojníka si jednotlivé posty soutěžící vylosovali. Pro nás to však nebyl 

los šťastný, neboť v prvním pokuse se nepodařilo shodit levý proud a v druhém pro změnu ani 

jeden a tak pomalu, ale jistě, se kravařští veteráni propadali v celkovém pořadí. Další 

disciplína, test z všeobecných znalostí, jim sice trošku zvedla náladu, protože ji vyhráli, ale 

závěrečná soutěž, dvoukolová štafeta se džberovkou, na kterou si hodně věřili,  je opět srazila 

na samé dno celkového pořadí. Takže nezbylo než sportovně pogratulovat klukům z 

Dvořiska, kterým se poprvé v novodobé historii této soutěže podařilo porazit kravařské muže, 

kteří tak obsadili druhé místo. Po soutěži pan následovalo přátelské posezení všech družstev u 

něčeho dobrého k pití i zakousnutí. 

                                            Soutěžící na Vyzývacím poháru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V pátek 1.6.2018 jsme po čtvrté uspořádali noční žákovskou soutěž v požárním útoku, což byl 

zároveň 35. ročník soutěže O žákovský pohár SDH Kravaře. Začátek soutěž byl v 17 hodin. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to v mladších žácích, ve které se utkalo 6 družstev a starší 

žáci, ve které své síly změřilo 15 družstev. Poslední pokusy už končily za tmy, což bylo pro 

některé soutěžící velké dobrodružství. V kategorii mladších vyhráli žáci z Dolních Životic, 

časem 19,48, před našimi žáky – čas 19,87. Pohár za starší si odvezlo družstvo ze 

Štěpánkovic, s časem 22,66 s., naši starší žáci skončili na 4. místě s časem 27,93 sekund. 

 

V sobotu 2.6.2018 se na našem areálu konal 43. ročník soutěže o Slezský pohár SDH Kravaře 

v požárním útoku, která byla zařazena do Moravskoslezského poháru. Sjelo se 11 ženských a 

17 mužských družstev. Naši muži se bohužel nedali „do kupy“ a tak na startu chyběli. 

V kategorii žen vyhrála děvčata z Kozmic (16,80), v kategorii mužů kluci z Velkých Hoštic 

(16,54). Po skončení této soutěže jsme se rozhodli, pro další léta neorganizovat soutěž v rámci 

Moravskoslezského poháru, ale věnovat se pouze účasti na Opavské lize.  

 

V sobotu 30.6.2018 proběhla na našem areálu soutěž pro mladé hasiče v běhu na 60 metrů s 

překážkami. Soutěžilo se na třech drahách, dvoukolově,  se započítáním lepšího času, přičemž 

škvárový povrch postupně vyzkoušely děti z přípravky, mladší holky a kluci a starší děvčata a 

na vedlejší travnaté dráze si to mezi sebou rozdali starší kluci. V kategorii přípravka soutěžilo 

7 dětí, z toho 4 v dresu Kravař, a vyhrála Amálie Národová z Hněvošic (čas 32,10) – nejlepší 

z našich 3. Tereza Rybková (čas 37,37). V kategorii mladší dívky nastoupilo 22 děvčat – 1. 

místo Laura Ulitzková z Dolních Životic (čas 15,95), nejlepší naše 6. Sára Večerková (čas 

19,18). V kategorii mladší chlapci se na trať vydalo 28 hochů – vyhrál Matouš Losert 

z Dolních Životic (čas 14,86), nejlepší náš Daniel Kušnierik (čas 18,57). V kategorii starších 

děvčat vyběhlo 29 děvčat – zvítězila Renata Stalmachová z Těrlicka – Hradiště (čas 13,36), 

před domácí Michaelou Adamcovou (čas 13,40). V kategorii starší chlapci soutěžilo 38 

chlapců – zvítězil Samuel Mrózek z Těrlicka – Hradiště (čas 12,39), nejlepší z našich na 14. 

místě Jakub Rybka (čas 15,79).  

 

Soutěž v běhu na 60. metrů s překážkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V neděli 8.7.2018, za krásného letního počasí, se na našem areálu sešli dorostenky a 

dorostenci, ženy a muži, aby změřili své síly v požárním útoku, v soutěži zařazené do 

Opavské ligy ročníku 2018. Nejprve se na trať vydali muži, kteří soutěžili na 3 „B“ a poté se 

posunuly terče o „jedno B“ zpátky a své umění ukázali i dorostenci a jako zlatý hřeb něžné, 

ženské pohlaví. Naši domácí borci soutěžili jen v kategorii mužů a obsadili, z 9 zúčastněných 

mužských kolektivů, nevděčnou bramborovou pozici časem 22,24, přičemž vyhráli kluci 

z Uhlířova, časem 20,45. V kategorii dorostenců zvítězili, v konkurenci 8 družstev, dorostenci 

z Komárova časem 19,47 s. V kategorii žen si vítězství odvezla děvčata z Dolních Životic 

„A“, která časem 26,20 porazila ostatních 5 ženských družstev.  

 

V sobotu 4.8.2018 proběhl již 18. ročník VETERÁN CUPu SDH Kravaře, soutěže se starou 

koňskou stříkačkou, která byla zároveň šestým kolem Okresní ligy veteránů. Jako tradičně 

soutěžila šestičlenná družstva hasičská i nehasičská.  V mužské kategorii se sjelo celkem 13 

týmů a pro naše veterány to byl historický úspěch, neboť skončili na 2. místě (a to ještě před 

úplně posledním pokusem soutěže, kluků z Koutů, sahali po zlaté medaili – ale klobouk dolů 

před kuťákama – kdo umí ten umí). Po skončení soutěže, v podvečerních hodinách, byla 

vylosována tradiční tombola, do které letos, za nemalého přispění sponzorů, bylo dodáno 140 

krásných cen, v čele s welnessovým pobytem pro 2 osoby. 

 

V sobotu 8.9.2018 jsme hodlali uspořádat na našem areálu poslední letošní soutěž a to soutěž 

mladých hasičů zařazenou do Opavské ligy mladých hasičů. Již od rána se na areál začala 

sjíždět hasičská družstva mladších i starších žáků a celkem se prezentovalo 16 starších a 16 

mladších kolektivů. Bohužel tak jak začala dorážet družstva, přišel k nám také déšť. 

Naplánováno bylo provedení požárních útoků a také štafeta 4 x 60 metrů, kterou jsme 

připravili v areálu Mezivodek. Ještě kolem deváté hodiny, kdy měla soutěž oficiálně začít, se 

zdálo, že se počasí umoudří a proto se, za občasného mírného, ale někdy i silného, deště na 

trať požárního útoku vydalo nejdříve družstvo našich nejmladších, přípravky, a poté i první 

kolektivy starších žáků.  Zároveň na Mezivodkách, s tratí a deštěm, bojovala družstva ve 

štafetě požárních dvojic. Kolem 10 hodiny však začalo pršet ještě intenzivněji a proto se 

vedoucí žákovských družstev dohodli, že soutěž bude zrušena, neboť děti byly promoklé a 

nechtěli jsme riskovat nemoc nebo zranění soutěžících. A jen pro zajímavost s odjezdem 

posledního družstva přestalo pršet a za hodinu již svítilo sluníčko jako uprostřed parného léta. 

ŠTAFETA 4 x 60 metrů (na Mezivodkách) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 13.10.2018 jsme uspořádali, pod taktovkou našeho zájezdového referenta Valtra 

Harazima, jednodenní autobusový zájezd do muzea tvarůžek v Lošticích, kde jsme se během 

prohlídky seznámili s historií tohoto „voňavého“ pokrmu. Poté jsme v Lošticích poobědvali a 

pomalu se vydali na hrad Bouzov. Po prohlídce hradu pak následovala zpáteční cesta na náš 

areál, kde nás čekalo bohaté občerstvení formou zabíjačkových specialit, při kterém jsme pak 

rozebírali nejen zážitky z tohoto zájezdu, ale z celé hasičské sezóny.  

 

V září 2018 zahájilo svou činnost družstvo dorostu, které začalo sbírat své zkušenosti 

v opavské lize, českém poháru na 100 metrů i v soutěžích ve výstupu na cvičnou věž.  

 

Co se týče našeho hasičského areálu, tak kromě běžné údržby budovy, zeleně a dráhy jsme se 

v roce 2018 zaměřili na opravy našich laviček a na vylití betonové podlahy v garáži, která 

slouží hlavně pro sportovní družstva.  Na areálu jsme jako v jiných letech otevřeli v rámci 

kravařského odpustu okna naší klubovny, ze kterých jsme prodávali jídlo a pití a zejména při 

tradičním pondělním ohňostroji se k nám přišlo podívat poměrně dost lidí.  

 

Žáci v roce 2018 měli dvě žákovská družstva, jedno v kategorii mladších a druhé v kategorii 

starších žáků. Obě se zapojila do opavské ligy mládeže, ve které se starší umístili celkově na 

7. místě a mladší skončili 4.  Díky této bramborové pozici postoupili do soutěže „O pohár 

starosty OSH Opava“ ve které, v konkurenci 15-ti družstev, obsadili 3 místo a vybojovali si 

tak postup na krajskou soutěž o pohár starosty KSH, na které skončili na 7. místě ze 17 

družstev. Jednotlivci se účastnili soutěží zařazených do Slezského poháru v běhu jednotlivců 

na 60 m. překážek, který čítá 4 soutěže, přičemž jedna z nich proběhla i na našem areálu. 

Nejúspěšnější byla Michaela Adamcová, která obsadila, stejně jako na domácí soutěži, 2. 

místo v celkovém pořadí tohoto poháru. Aby se žáci odreagovali od hasičiny, zúčastnili se 

kurzu horolezectví a rovněž na areálu proběhlo stanování s vedoucím, které však, vzhledem 

k nepříznivému počasí, bylo zkráceno na jednu noc. Družstvo přípravky se účastnilo festivalu 

přípravek, aby si tak osahali co je čeká až trošku vyrostou.  

 

Žáci SDH Kravaře na domácí soutěži mladých hasičů zařazené do Okresní ligy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelikož po loňské sezóně se rozpadlo družstvo mužů, rozhodli se pro návrat, do této kategorie, 

bývalí muži, kteří před 5-ti lety ukončili soutěžení. Zúčastnili se soutěží v opavské lize, která 

se skládala z 6-ti závodů  a celkově obsadili třetí místo. Na konci září se družstvo účastnilo 

soutěže o pohár ředitele HZS MSK ve Slavkově, kde však, po zaváhání na rozdělovači, 

obsadilo poslední místo.  

 

Družstvo veteránů se zapojilo do 7. ročníku Opavské ligy veteránů, která se letos skládala z 8 

soutěží. Nejúspěšnější bylo stříbrné umístění v Chlebičově a v Kravařích, což veterány 

nakonec vyneslo na celkové 2. místo v celém ročníku, se ziskem 72 bodů, o 5 bodů za 

vítězným družstvem ze Štěpánkovic.  

Veteráni SDH Kravaře na soutěži Opavské ligy veteránů – Štítina 

Podařilo se nám získat dotaci na činnost našeho sboru. Zejména šlo o dotaci ve výši 60.000,-

Kč z Města Kravaře a dotaci ve výši 47.500,- Kč z Ministerstva školství, určená pro činnost 

žákovských družstev. V neposlední řadě jsme pak obdrželi dvě dotace z Moravskoslezského 

kraje v celkové výši 160.000,- Kč z nichž jedna byla použita na opravu stroje pro požární útok 

a druhá na pořízení nové časomíry.  

 

Jednotka pracovala do dubna 2018 v 21 členech a od května v počtu 20 mužů, z nichž je 7 

velitelů, 5 strojníků a 8 hasičů. V roce 2018 vyjížděla jednotka k 39 ostrým zásahům  - 24 x 

šlo o technickou pomoc (čerpání vody, ořezy stromů aj.) 12 x vyjížděla k požárům (největší 

byl požár střechy bažantnice v Kobeřicích a požár stodoly o rozměrech 10 x 10 metrů taktéž u 

sousedů v Kobeřicích), 2 krát šlo o planý poplach a 1 x spolupráce na pádu malého letadla. 

V březnu se členové jednotky účastnili 1. ročníku Opavské rally, soutěže v rámci které se na 

5-ti stanovištích plnily různé úkoly nasimulované jako při reálném zásahu a náš tým tuto 

soutěž vyhrál. V září pak proběhl na areálu společný výcvik s polskými hasiči z Ratiborze.   

 

Počet členů našeho sboru, starších 18 let byl k poslednímu dni roku 2018 celkem 71, 

z toho 11 žen. K témuž dni jsme měli 33 žáků. V roce 2018 nezemřel žádný z našich členů.  


