
ROK 2019 

I je tu leden, tentokrát s číslovkou 2019 a hasičský život SDH Kravaře se opět rozbíhá na celé 

obrátky.  

V pátek 11.1.2019 se sešli naši členové v restauraci U Šťura, na Výroční valné hromadě, kam 

dorazilo celkem 39 dospělých členů našeho sboru, 17 žáků a rovněž i starostka města Kravaře 

a delegace SDH Dvořisko a Kouty, abychom si společně vyslechli zprávy o činnosti našeho 

sboru v roce 2018, o úspěších i neúspěších a také o tom co vše se chystá v tomto roce 

2019. Rovněž byly odsouhlaseny změny ve výboru, protože o uvolnění požádali Markéta 

Večerková, Martin Hahn, Radek Glabasnia a Milan Řehulek a do výboru přišla nová krev – 

Patrik Malchárek, Michal Hlaváč, Dušan Kušnierik a Roman Fišer.  

I v roce 2019 jsme uspořádali hasičské bály. Původně jsme hodlali uspořádat bály 3, ale 

nakonec jsme lednový bál, na kterém měla hrát kapela Golden Hits, pro nezájem účastníků, 

zrušili a pro tentokrát byly plesy dva a oba proběhly, jak jinak, v restauraci Slanina.  První se 

uskutečnil v pátek 15.2.2019 a protože v roce 2018 „opět“ (tentokrát možná již definitivně) 

ukončila svoji činnost kapela POHODA, museli jsme hledat náhradu, což se nám podařilo a o 

hudební doprovod se postarala kapela „Jen tak Band“ z Kobeřic. Druhý, retro bál, zasvěcený 

hudbě 70. až 90. let, pak proběhl v pátek 15.3.2019 a pouštěním písniček se zaobíral DJ 

Michal Seidl. Oba tyto bály měly společnou příjemnou atmosféru a mnoho spokojených 

účastníků, kteří si mohli nejen zatančit, ale i vyhrát nějakou pěknou cenu z připravené 

tomboly. 

 

TRADIČNÍ TOMBOLA NA HASIČSKÉM BÁLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V neděli 28.4.2019 uspořádalo město Kravaře, v kravařském zámeckém parku, „Otevírání 

turistické stezky“, tedy akci k otevření turistické sezóny. V rámci této akce jsme před zámkem 

měli vystavenu i naši koňskou stříkačku a přítomní návštěvníci si mohli vyzkoušet jak těžké 

to měli naši předci při likvidaci požárů.  

V neděli 5.5.2019 jsme v našem kostele svatého Bartoloměje uspořádali oslavy hasičského 

patrona, sv. Floriána, pro náš okrsek, kterého se účastnili zástupci sborů Kravaře, Dvořisko, 

Kouty a Velké Hoštice. V 9.40 hod. vyrazil z našeho areálu průvod zástupců těchto sborů do 

kostela na mši svatou a po této mši jsme se v průvodu vydali do restaurace U Šťura, kde nás 

čekal společný oběd a poté přátelské poklábosení všech zúčastněných . 

6. ročník Vyzývacího poháru, za účasti mužského družstva Kravař a veteránů Kravař, 

Dvořiska a Koutů proběhl tentokrát na cvičišti u hasičárny na Dvořisku. Na této soutěži jsme 

si mimo jiné vyzkoušeli, jak bude vypadat historicky první soutěž okresní ligy veteránů, 

pořádaná právě na Dvořisku, která pak proběhla 18.5.2019. Zpestřením byl start všech 

soutěžících z hasičského auta. 

V neděli 12.5.2019 jsme na našem areálu uspořádali soutěž v běhu na 100 metrů přes 

překážky v kategorii dorostenců. Bohužel nám nepřálo počasí a proto se uskutečnilo jen jedno 

kolo. V kategorii mladší dorostenek (ročník narození 2005 a 2006) se na start postavilo 9 

děvčat a vyhrála domácí Michaela Adamcová, časem 21,57 s. V kategorii středních 

dorostenek (ročník 2003 a 2004) dorazilo 17 děvčat, vyhrála Kateřina Červenková z Těškovic 

časem 20,23 (nejlepší naše Veronika Mošová skončila 10 – čas 26,81) a v kategorii starších 

dorostenek (ročník 2001 a 2002), která čítala 7 soutěžících,  zvítězila Karolína Magerová 

z Opava (čas 20,35) – domácí Brigita Berneischová – 5 místo čas 24,40 . U chlapců dorazilo 

12 mladších dorostenců  - vyhrál Lukáš Stolař z Ostravy – čas 21,73, náš nejlepší Jakub 

Rybka – 10 místo za čas 33,92. Kategorie střední dorostenci – vítěz Samuel Mrózek 

z Těrlicka (čas 19,23) a starší dorostenci  - vítěz Lukáš Adamec z Opavy (čas 19,40) byla  bez 

účasti domácích borců. 

Poslední květnový pátek, tedy 31.5.2019, proběhla na našem areálu žákovská noční soutěž 

v požárním útoku mladších a starších žáků, její 5. ročník, což byl zároveň 36. ročník soutěže 

O žákovský pohár SDH Kravaře. Celkem přijelo 9 mladších družstev a 17 družstev starších. 

Našim domácím žákům se soutěž vydařila, přičemž o něco lépe skončili mladší žáci, kteří 

svou kategorii vyhráli (časem 19,43 s.), ale ani starší se v silné konkurenci neztratili a druhým 

místem s časem 18,39 udělali radost nejen trenérům, ale i přihlížejícím fanouškům, kterých se 

sešlo požehnaně. Vítězství u starších si odvezli žáci ze Svobody časem 18,21.  

V sobotu 29.6.2019 zavítali na náš areál žáci, aby si vyzkoušeli své dovednosti v běhu na 60 

metrů přes překážky, v kategorii přípravka (kde se zapojilo 15 dětí), mladší (35 děvčat ) a 

starší (34 děvčat) dívky a mladší (24 kluků) a starší (19 účastníků) chlapci. Největší úspěch 

jsme zaznamenali v kategorii přípravky, kterou vyhrál Maxim Peterek. V ostatních 

kategoriích se našim soutěžícím již tak nedařilo.  

V neděli 7.7.2019 jsme na našem areálu přivítali ženy, muže a dorostence, aby své síly změřili 

ve 44. ročníku soutěže o Slezský pohár SDH Kravaře v požárním útoku, která byla zařazena 

do Poháru Autobond Group – Opavské ligy. Konalo se jedno kolo a v kategorii dorostenců (8 

družstev) zvítězili Chvalíkovice – čas 19,60 – naši 5 – čas 22,23, v kategorii žen (6 družstev) 



zvítězila děvčata z Dolních Životic – čas 24,03 a v kategorii mužů (7 družstev) si vítězství 

odvezli kluci z Borové – čas 20,56 – naši borci skončili 4. časem 21,87.  

A přišla sobota 3.8.2019 na kterou jsme se moc těšili, protože jsme dostali tu čest uspořádat u 

nás na areálu VI. kolo Okresní ligy veteránů okresu Opava, přičemž se zároveň jednalo o 19. 

ročník soutěže Veterán CUP SDH Kravaře.  Tak jako v jiných letech jsme si připravili pro 

naše soupeře trať na jejichž začátku byla koňská stříkačka a 6 borců a borkyň z celkem 15 

sborů (Palestina měla holky i kluky) se tak mohlo vydat zkrotit naší stařenku. Naši chlapci 

vyběhli na trať jako prví, aby všem ukázali jak na to a dá se říct, že s časem 35,66 byli vcelku 

spokojeni. To ovšem netušili, že kolem této hranice se bude v prvním kole pohybovat více 

týmů a že tak soutěž bude napínavá až do posledního okamžiku. Každopádně tento čas stačil 

na průběžné 3 místo, po prvním kole, v jehož závěru nás trošku zdržela větší dešťová 

přeháňka. I do druhého kola jsme nastoupili jako první a podařilo se nám zlepšit čas na 32,73 

(v součtu časů 68,39 s.) což nás až do pokusu družstva Kobeřic, které startovalo v druhém 

kole jako 12, udržovalo v naději, že konečně na domácí soutěži zvítězíme. Štěstěna nám však 

opět nepřála a kluci z Kobeřic, nejrychlejším časem celé soutěže – 32,39 s. - nám první místo 

vyfoukli, neboť dosáhli součtu časů 66,54 s.. Tak snad příští rok, při jubilejním 20 ročníku. 

V podvečerních hodinách této příjemné soboty jsme vylosovali výherní tombolu, do které se 

nám letos podařilo shromáždit 145 cen s hlavní cenou Welnessem pro dvě osoby.  

PŘÍPRAVA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  NA VETERÁN CUPu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poslední soutěží pro rok 2019, kterou jsme uspořádali na našem areálu, byla Opavská liga 

mládeže, která proběhla v sobotu 21.9.2019, za příjemného, slunečného, počasí. Soutěžilo se 

v kategorii starší a mladší žáci, v disciplínách štafeta 4 x 60 metrů a požární útok, přičemž o 

vítězi rozhodl součet umístění v těchto disciplínách. V kategorii mladších, kam dorazilo 12 

týmů, vítězství ukořistili naši, domácí, žáci s nejlepší štafetou a druhým nejlepším požárním 

útokem. V kategorii starších, ve které soutěžilo 14 týmů, patřilo vítězství rovněž našim 

zástupcům, kteří ukázali nejrychlejší útok a druhou nejrychlejší štafetu.  

Tak jako v jiných letech jsme v rámci kravařského odpustu otevřeli i letos výdejní okna, ve 

kterých si mohli účastníci této akce zakoupit něco k jídlu nebo pití a posedět v klidu našeho 

areálu.  

Dne 26.10.2019 jsme pak na areálu uspořádali oddychovou akci pro naše členy, která však 

letos nebyla tak úplně oddychová, protože jsme na ní museli i pracovat. Udělali jsme si totiž 

malou zabíjačku, na které jsme vyzkoušeli, jestli jsme schopni v dalších letech, udělat v těchto 

prostorách zabíjačku komerční, v rámci které bychom prodávali výrobky z prasátka občanům 

Kravař i blízkého okolí. I tato akce se vydařila a zjistili jsme, že to v dalších letech můžeme 

vyzkoušet.  

Pátek 6.12.2019 patřil, trošku netradičně, uskutečnění Výroční valné hromady sboru, neboť 

v minulých letech jsme výsledky našeho snažení hodnotili až v lednu následujícího roku. 

Trošku netradiční bylo i místo uskutečnění tohoto nejvyššího setkání našeho sboru, protože 

pro tentokrát jsme se sešli v klubovně na našem areálu na Tyršové ulici. Sešlo se celkem 33 

členů našeho sboru, přičemž letos se valná hromada konala bez účasti našich žáků, neboť 

prostory na areálu jsou poněkud stísněné a všichni bychom se zde nevešli. Jako tradičně 

přijali naše pozvání i zástupci z SDH Dvořisko a Kouty. 

 

 Na Valné hromadě proběhly volby nového výboru na další 5-ti leté období:  

Starostou sboru byl opět zvolen pan David Janta, za jeho náměstky Radim Janta a Radim 

Benek, velitelem sboru + vedoucím družstva mužů Lukáš Glabasnia a revizorkou sboru 

Vendula Kramářová.  

Dále byli zvoleni i další členové výboru, kteří si pak na svém prvním zasedání výboru 

rozdělili funkce  a to Zbyněk Bezděk (jednatel), Evald Harazim, (pokladník), Jan Peterek 

(vedoucí žáků), Petr Knappe (organizační referent) Michal Hlaváč (organizační referent), 

Dušan Kušnierik (organizační referent – vedoucí družstva veteránů), Roman Fišer 

(organizační referent), Lukáš Řehulek (člen výboru – vedoucí družstva dorostu), Valtr 

Harazim (člen výboru), Michal Harazim (člen výboru), Romana Jantová (členka revizní rady), 

Patrik Malchárek (člen revizní rady). 



ÚČASTNÍCI VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY 

 

Co se týče areálu, v roce 2019 nedošlo k významným změnám na jeho vzhledu. Během 

letních měsíců probíhaly akce ke zvelebení naše areálu, na Tyršové ulici, především úpravy 

v garáži sportovních družstev, vymalování všech místností areálu a jiné udržovací práce. 

Mimo jiné pak byly instalovány komponenty pro umístění naší nové časomíry, jako jsou 

stojan, box pro displeje u terčů aj.  

Během roku se nám podařilo získat, pro činnost našeho sboru, některé dotace. V prvé řadě to 

byla dotace z rozpočtu Města Kravaře, ve výši 114.600,-Kč, další dotací byl druhý speciální 

program podpory hasičského sportu z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci které jsme 

podali 3 žádosti – první na nákup sportovního vybavení, druhá na pořízení terčů k nové 

časomíře a třetí na výrobu uniforem pro veterány a po menších peripetiích byly všechny 

dotace přiděleny. Poslední dotace pak byla ta určena pro činnost dětí a mládeže.  

Družstvo žáků získalo v Opavské lize mládeže ročník 2018-2019, v kategorii mladších 3 

místo a v kategorii starších první místo. I po podzimní části nového ročníku si naši žáci vedli 

dobře a obě družstva přezimovala na prvním místě. Pro posílení své kondice se žáci zapojili 

do plaveckého kurzu. Naši 4 zástupci se zúčastnili i Českého halového poháru v běhu na 60 

m. s překážkami za účasti 250 běžců, přičemž nejlépe se z našich vedlo Michaele Adamcové, 

která skončila 9 v kategorii starších žákyň, kdy nejlepší čas 13,32 dosáhla v Jablonci nad 

Nisou. Michaela a Jakub Rybka také pomáhali týmu Borové na krajském a později i 1.7.2019 

na Mistrovství České republiky hry Plamen, v rámci které, při přeboru jednotlivců,  skončil 

Kuba 15, ve svém osobním rekordu – 13,52 a Míša 1. časem 11,76 a stala se tak žákovskou 

Mistryní  České republiky v běhu na 60. metrů jednotlivci 

 



Michaela Adamcová - žákovská Mistryně ČR v běhu na 60. metrů jednotlivci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstvo dorostu, které nově vzniklo v roce 2018, absolvovalo Opavskou ligu a vybojovalo 

konečné 5 místo. Své zkušenosti začali její členové sbírat v disciplíně výstupu na cvičnou věž 

a nejlépe si vedli Jakub Rybka a Míša Adamcová, kteří na soutěži v Ostravě vybojovali 6. 

respektive 2. místo. Michaela si svým výkonem zasloužila i účast na Mistrovství ČR 

v požárním sportu, kde skončila 4. Velkým zklamáním pro nás bylo, že Míša z osobních 

důvodů, nevyužila pozvánku do České reprezentace.  

Družstvo mužů se účastnilo soutěží Opavské ligy, ve které skončili na celkovém 5 místě.  

Družstvo veteránů se účastnilo 8. ročníku Okresní ligy veteránů okresu Opava, který letos 

čítal 8 soutěží. Celkově skončili na 4. místě, kdy největší úspěchy byly druhé místo na domácí 

soutěži a na soutěži ve Štítině.   

Jednotka pracovala o síle 20 mužů a v roce 2019 vyjížděla celkem k 39 zásahům, přičemž 20 

krát se jednalo o čerpání vody po přívalových deštích a 15 krát byl hlášen požár, zbytek 

zásahů byla technická pomoc.  Netradiční zásah byla například asistence policii při nálezu 

odloženého podezřelého kufříku na ulici Panské. V roce 2019 obdržela jednotka od Ms. Kraje 

termokameru a 4 vyváděcí PARAT masky, vše  v celkové hodnotě 160.000,-Kč. Zároveň se 4 

strojníci účastnili kurzu bezpečné jízdy v areálu LIBROS v Ostravě. Dne 19. října proběhlo  

společné cvičení s polskými hasiči z Ratiboře v rámci projektu „Protipovodňová ochrana na 

ratibořsko-opavském pohraničí“. 

Počet členů našeho sboru, starších 18 let byl k poslednímu dni roku 2019 celkem 67, 

z toho 12 žen. K témuž dni jsme měli 32 žáků. V roce 2019 zemřel pan Alfréd Stareczek ve 

věku 75 let.  

 


