
ROK 2020 

V roce 2020 jsme hodlali oslavit výročí 120 let od vzniku našeho sboru a taky, jako 

v jiných letech,  uspořádat tradiční hasičské bály a rovněž soutěže v kategorii žáků, mužů i 

veteránů. Ale jak to někdy v životě bývá, „člověk míní, ale příroda mění“.  

Počátek roku ještě nenasvědčoval tomu, že by mělo dojít k nějakým změnám 

v uspořádání akcí a vůbec ve způsobu života v naší vlasti, jen z tisku jsme se dozvěděli, že 

někde v daleké Číně se v prosinci 2019 objevil tzv. korona virus, který dostal název COVID-

19. Tento virus způsoboval především vysoké teploty, problémy s dýcháním a další příznaky, 

což vedlo, zejména u starší populace a nemocných lidí, někdy i k úmrtí. A jak tento „neřád“ 

nakonec ovlivnil dění v našem sboru se dozvíte níže. Ale od počátku. 

Oproti minulým letům jsme neuspořádali Výroční valnou hromadu našeho sboru 

v lednu daného roku, ale hodnocení předchozího roku, tedy roku 2019 jsme provedli již 

v prosinci 2019, jak jste si mohli přečíst na přechozích stránkách kroniky, takže na první měsíce 

roku 2020 jsme měli naplánovány jen tradiční bály. Pro letošek jsme chtěli uspořádat dva plesy, 

jako tradičně v restauraci Slanina, a to Valentýnský dne 14.2.2020 s hudbou Golden Hits a dne 

13.3.2020, retro bál, s DJ Michalem Seidlem.  

Na první bál se sešlo 160 platících účastníků (vstupné zůstalo 150,-Kč), kteří v krásně 

vyzdobeném sále, plesali až do brzkých ranních hodin. Druhý bál, na který jsme měli prodáno 

již 214 vstupenek, měl proběhnout v pátek 13.3.2020, ale tentokrát se ukázalo, že 13 je 

nešťastné číslo. Den předem, tedy 12.3.2020, Vláda České republiky zakázala, až do odvolání, 

pořádání všech akcí. Důvod byl právě výše uváděný virus COVID-19, který se dostal do České 

republiky a začal ovlivňovat život nejen všech občanů naší republiky, ale i celého světa. V roce 

2020 tento virus „zaútočil“ na naší společnost ve dvou vlnách. V té první, která trvala právě od 

12.3.2020 až do června 2020 to mělo za důsledek v našem hasičském dění, především zrušení 

druhého bálu, ale i dalších plánovaných akcí, kterými měly být VII. ročník vyzývacího poháru 

(plánováno na 1.5.2020), zabíjačkové hody na našem areálu (plánováno na 8.5.2020), 100. 

metrů překážek dorostu (plánováno na 17.5.2020), žákovská noční soutěž (plánováno na 

29.5.2020), ale především zrušení oslav 120 let vzniku našeho sboru, které měly proběhnout o 

víkendu 13.-14.6.2020.    

COVID-19 ovlivnil dění v pořádání hasičských soutěží v celém roce 2020, protože ve 

všech kategoriích, tedy žákovské, mužské i veteránské, došlo k rušení řady soutěží a když v září 

2020 nastoupila druhá vlna této nemoci, která nakonec trvala nejen do konce roku 2020, ale i 

v počátku roku 2021 a po ní následovala v roce 2021 i vlna třetí, byl od konce září , pro rok 

2020,  konec nejen hasičského, ale i celospolečenského dění.  

I přes výše uvedené problémy s virem se nám podařilo uspořádat dne 1.8.2020, na 

našem areálu, jubilejní 20. ročník Veterán  CUP SDH Kravaře, soutěže se starou koňskou 

stříkačkou, která byla zároveň druhou soutěží 9. ročníku Okresní ligy veteránů okresu Opava. 

Na tuto soutěž se sjely 2 družstva žen a 12 družstev mužů a jako třešničkou na dortu bylo 

vítězství našeho veteránského družstva mužů, které součtem časů obou kol, který činil 67.39 



sekund porazilo nejen druhé SDH Kouty (součet 67,69 s.), ale i celé startovní pole. Takže při 

jubilejním 20. ročníku se jim podařilo poprvé v  historii soutěže tuto vyhrát. V kategorii žen 

zvítězilo družstvo s názvem „Matky na tahu“, které bylo složeno z členek našeho sboru a jejich 

kamarádek a které součtem časů 91,68 porazilo hasičky ze Štěpánkovic (součet časů 104,32). 

Na závěr Veterán Cupu byla vylosována tradiční hasičská tombola do které se nám letos 

podařilo získat 140 cen.  

 

Vítězné družstvo v kategorii žen – MATKY NA TAHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 19.9.2020 jsme, na našem areálu, uspořádali 37. ročník žákovské soutěže o 

pohár SDH Kravaře, která byla zároveň  2. kolo okresní ligy mládeže okresu Opava, pro 

mladší a starší žáky. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku a do celkových 

výsledků se počítalo umístění v obou těchto soutěžích. V kategorii mladších žáků se sjelo 

celkem 12 družstev a našim žákům se podařilo všechny pokořit a odvést si tak pohár za 

vítězství, když měli nejrychlejší požární útok i štafetu. V kategorii starších se na start postavilo 

také 12 družstev. Tady se našim klukům a holkám již tak nedařilo a skončili až sedmí (7. místo 

v požárním útoku a 8. místo ve štafetě), když vítězství si odvezli starší žáci z Velkých Hoštic 

(3. místo v požárním útoku a 1. místo ve štafetě). V Okresní lize mládeže za rok 2020 pak 

mladší žáci skončili na celkovém prvním místě a starší žáci na 3. místě.  

Na neděli 20.9.2020 jsme přesunuli (z data 21.6.2020) konání soutěže v požárním útoku 

žen, mužů a dorostu, tedy 45. ročníku o Slezský pohár SDH Kravaře, který byl zároveň 4. 

kolem Opavské ligy v požárním útoku mužů, žen a dorostu. Na náš areál se sjelo celkem 8 

družstev žen (zvítězila děvčata z Kozmic – časem 19,29 s.), 13 družstev dorostenců (zvítězili 

dorostenci z Borové – čas 20,71 s., naši dorostenci byli nehodnoceni) a 11 družstev mužů 



(zvítězili hasiči z Kozmic časem 19,82 s., před našimi domácími borci – čas 20,84 s.). 

V Opavské lize v požárním sportu ročník 2020, která se nakonec skládala ze 4 soutěží, skončili 

naši muži na 3. místě se součtem bodů 47, za Uhlířovem (47 bodů) a Kozmicemi (48 bodů) a 

dorostenci sedmí se součtem bodů 34 (vyhráli dorostenci z Borové – 56 bodů).  

V žákovské kategorii soutěže PLAMEN se v ročníku 2019 až 2020, kvůli koronavirové 

epidemii,  konala pouze podzimní část. Mladší i starší žáci skončili celkově na prvním místě. 

V části roku 2020, sezóny 2020/2021 jsou skončili pak mladší žáci průběžně po dvou kolech 

na prvním místě, starší žáci na 3.místě. Naši jednotlivci se účastnili tradičního Globus Cupu, 

kde skončil v kategorii starší chlapci Jakub Rybka na 2.místě, v kategorii starší dívky  Michaela 

Adamcová zaujala 1. místo a Markéta Baránková 3.místo. V kategorii mladší dívky obsadila  

Isabela Křížová 11.místo a v kategorii mladší žáci skončil Vojtěch Hlaváč na 4.místě a Matouš 

Ignác na 5.místě. Kvůli Covidu došlo v roce 2020 v žákovské kategorii k uspořádání ligy 

okrsků 10 a 11.tzv. okrskový pohár. Soutěžilo  se pouze v požárním útoku, zpravidla ve všední 

dny, bez diváků a občerstvení. Soutěž měla 5 kol a naši mladší žáci skončili na celkovém 

4.místě a starší celkově na 2.místě. Nejpovedenější akcí tohoto roku bylo třídenní červencové 

stanování na areálu, které si užily jak děti,  tak někteří rodiče. Starší žáci si vyzkoušeli ošetření 

raněného po nehodě, závod TFA v hasičské výstroji a hašení hořícího auta. Mladší žáci si užili 

pirátskou stezku odvahy a pohádkový večer ve Velkých Hošticích. Jako největší sportovní 

úspěch v žákovské kategorii,  v roce 2020,  je možno hodnotit postup obou družstev do soutěže  

O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje v Českém Těšíně, kde starší žáci byli na 

1.místě  a mladší na 5. místě. 

Dorostenecké družstvo obsadilo v Opavské lize dorostu  celkově 7. místo. I 

v omezeném chodu roku 2020 se dařilo našim nejlepším jednotlivcům. Michaela  Adamcová a 

Jakub Rybka se účastnili Českého poháru v běhu na 100 metrů, v kategorii dorostenců, přičemž 

Kuba skončil v kategorii mladší dorostenci na 9. místě a Míša skončila v kategorii mladších 

dorostenek na celkovém druhém místě. Tyto úspěchy ji přinesly nominaci do dorostenecké 

reprezentace ČR, ale bohužel se, vzhledem k výše uvedeným kovidovým problémům,  

nekonalo mistrovství ČR, kde by jistě sklízela nějaké úspěchy. Za zmínku stojí i 3. místo 

Michaely na mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž, které se konalo v Ostravě a Michaela 

zde dosáhla času 8,74 

I sezóna družstva mužů byla velmi ovlivněna situací kolem koronaviru. Nicméně díky 

pozdějším letním termínům soutěží Opavské ligy se nanšim mužům podařilo odjet všecha 4 

kola této ligy (5. kolo již bylo kvůli kovidové situaci zrušeno.). A dá se říci, že se mužům i 

dalřilo, když v konkurenci 11 družstev skončili na celkovém druhém místě, spolu s družstevm 

z Oldřišova. Vítězné Kozmice byly pouze o jeden bod lepší.  

Družstvo veteránů, se i tento rok zapojilo do 9. ročníku Okresní ligy veteránů okresu 

Opava, který se z původně plánovaných 8 soutěží, z důvodu kovidové krize, smrsknul na 5 

soutěží. To však naše kluky neodradilo a podařilo se jim v tomto ročníku, i zásluhou vítězství 

v domácí soutěži Veterán CUP, zvítězit tím nejtěsnějším rozdílem tj.  ziskem 46 bodů, před 

kluky z Kobeřic – 45 bodů a Štěpánkovic – 44 bodů.  Jako malý „dárek“ za toto vítězství dostali 

veteráni nové „starodávné“ hasičské uniformy.  



Mimo výše uvedených soutěží jsme uspořádali i dva hasičské karnevaly a to 17. a 

18.7.2020 s hudebním doprovodem DJ Balu. Zejména při prvním karnevalu, na kterém přálo 

počasí a který navštívilo 763 platících skotačících účastníků, praskal náš areál ve švech, ale i 

při druhém karnevalu, na který se z důvodu zhoršeného počasí nedostavilo tolik lidí, se našlo 

433 lidiček, kteří měli chuť se bavit.  

Na areálu probíhaly jen udržovací práce, bez větších investičních akcí a vzhledem 

k špatné epidemiologické situaci byl podruhé v historii zrušen i kravařský odpust a proto, i když 

jsme plánovali po patnácté otevřít naše výdejní okna v rámci tohoto veselí, i k tomuto nedošlo 

a areál, stejně jako celé Kravaře, v ten den zely prázdnotou.  

Abychom si přece jen, alespoň částečně připomenuli výročí 120 let od vzniku našeho 

sboru, proběhla dne 10.10.2020 v 16.00 hodin, v kravařském kostele, mše svatá za zemřelé i 

živé hasiče, které se zúčastnila delegace našich členů (z důvodu vládních nařízení v omezeném 

počtu)  v dobových i současných uniformách. Z důvodu špatné epidemiologické, kovidové, 

situace byl zrušen i průvod, který jsme chtěli vypravit na tuto mši z našeho areálu, i následné 

posezení v restauraci Slanina, které jsme rovněž, při této příležitosti hodlali uspořádat, abychom 

si takto důstojně připomenuli toto významné výročí v dění našeho sboru 

 

NAŠE DELEGACE NA MŠI SVATÉ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O činnosti naší jednotky v roce 2020  jsme si mohli přečíst v únorovém čísle  kravařského 

Besedníku: 

 

 



 

 

 

 



 

Počet členů našeho sboru, starších 18 let byl k poslednímu dni roku 2020 celkem 63, 

z toho 13 žen. K témuž dni jsme měli 32 žáků. V roce 2020 z našich členů naštěstí nikdo 

nezemřel, takže Bohu díky.  

 

 

SLEZSKÝ POHÁR SDH Kravaře 

 

 

 

 


