
ROK 2021 

I v roce 2021 bohužel pokračovala světová pandemie koronaviru COVID, která  

nadále ovlivňovala dění v celém světě a samozřejmě i v České republice a tudíž také v naší 

hasičské činnosti. V lednu stále platil zákaz pořádání hromadných akcí a tudíž bohužel 

neproběhly ani plesy, které jsme měli v plánu uspořádat v restauraci Slanina dne 22.1.2021, 

kdy měl hrát DJ Mirek Komárek a dne 5.2.2021, kdy hrát měla kapela Golden Hits. 

Neuskutečnil se ani vyzývací pohár, který jsme chtěli uspořádat v květnu a na kterém měří 

své síly naši veteráni, muži a rovněž tak i veteráni z Koutů a Dvořiska. 

Prakticky první hasičskou akcí, kterou nám COVID dovolil uspořádat, byla Výroční 

valná hromada našeho sboru, která proběhla v netradičním datu dne 19.6.2021, v posezení na 

našem areálu. Všichni zúčastnění si vyslechli zprávy o činnosti ve sboru v roce 2020 a na 

závěr valné hromady byly předány medaile a další ocenění nejaktivnějším členům sboru. A 

jako třešničku na dortu pak každý člen starší 18  let dostal   hrníček s logem k oslavám 120 let 

sboru a děti mladší 18 let, vedle tohoto hrníčku, dostaly i stylový batůžek. 

 

ÚČASTNÍCI VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SDH KRAVAŘE 

 

Starší 18 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naši žáci na VVH 

 

V neděli 20.6.2021  proběhly ve Velkých Hošticích, v tamním kostele, oslavy Sv. 

Floriána,  pro náš hasičský okresek, kterých se tradičně zúčastnila i delegace našeho sboru.  

V neděli 27.6.2021 měla proběhnout soutěž v běhu na 60 metrů žáků – zařazená do 

Opavské ligy žáků. Bohužel ve čtvrtek 24.6.2021 postihlo Jižní Moravu tornádo, které si 

vyžádalo 5 lidských životů a mnohaset milionové škody a tak 5-ti členná skupina naší 

jednotky, mimo jiné i vedoucí mládeže, odjeli v sobotu, do jihomoravské obce Lužice,  

pomáhat s odstraňováním následků této živelné katastrofy. Jelikož se nám v nabitém 

programu žákovských soutěží nepodařilo najít vhodný náhradní termín, bylo rozhodnuto 

soutěž pro letošní rok, zrušit.  

Za slunečného počasí, v sobotu 7.8.2021, se sjela hasičská, veteránská, družstva na náš 

areál na Mezivodkách, aby zde mohla změřit své síly v 21. ročníku soutěže Veterán CUP 

SDH Kravaře. Tato soutěž byla zároveň třetím kolem Okresní ligy veteránů okresu Opava. Na 

start se tentokrát postavilo 11 družstev mužů a 1 družstvo žen. Naši chlapci obhajovali loňské 

první místo, ale v důsledku zdravotních komplikací některých našich stabilních členů a 

pracovních povinností dalších opor týmu se na start postavilo úplně jiné mužstvo, než při 

loňské úspěšné soutěži. Klukům se bohužel moc nevedlo a součet časů prvního – 39,15 s. a 

druhého – 42,18 s. kola jim stačil na výsledný čas 81,33 s., což nás vyneslo na celkové 8. 

místo. Zvítězili kluci ze Štítiny (součet časů 71,59 s.). V kategorii žen tentokrát bojovalo jen 



jedno družstvo, děvčat ze Štěpánkovic, která dosáhla součtu času 96,34 sekund. Jako tradičně 

jsme po skončení této soutěže vylosovali i výherce hasičské tomboly, ovšem pro letošní rok se 

losy prodávaly jen na této soutěži a výherci si museli cenu vyzvednout hned při losování.  

Veterán CUP – příprava na vyhlášení výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za krásného slunečného počasí, později i s malou dešťovou vložkou, se na našem 

areálu, v neděli 12.9.2021, uskutečnilo V. kolo Opavské ligy v požárním útoku, soutěže, která 

byla zároveň 46. ročníkem bojů o Slezský pohár SDH Kravaře. Sjelo se k nám celkem 18 

družstev, přičemž nejpočetnější byla mužská kategorie 12 týmů (na 3 „B“) , dorosteneckých 

kolektivů dorazilo 10 a ženských týmů 6 (dorostenci i ženy na 2 „B“). Naše SDH Kravaře 

mělo zastoupení v mužské kategorii, kde chlapci obsadili časem 21,33 s. 5. místo (zvítězili 

hasiči ze Strahovic časem 20,92 s.) a v kategorii dorostenců, kde se nám podařilo časem 22,51 

s. vybojovat rovněž 5. místo (zvítězili dorostenci z Dobroslavic (čas 20,00 s.).  V kategorii 

žen, ve které jsme neměli zastoupení, zvítězila děvčata z Kozmic, časem 19,00 s.  

V sobotu 25.9.2021 jsme na našem areálu uspořádali soutěž mladých hasičů, 

zařazenou do Opavské ligy mladých hasičů, která byla zároveň 38. ročníkem Žákovské 

soutěže SDH Kravaře. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 4 x 60 metrů, v kategorii 

mladších a starších žáků. O celkovém vítězi rozhodoval nejnižší součet umístění v uvedených 

dvou disciplínách, přičemž při rovnosti bodů rozhodoval o celkovém umístění lepší čas v 

požárním útoku. Velmi nás potěšili naši mladší žáci, kteří soutěž, ve své kategorii vyhráli, ale 

ani starší se neztratili a odvezli si bronzové medaile, se ztrátou jednoho bodu za hasiči 

z Velkých Hoštic a Štěpánkovic.  



ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ– slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední akcí uspořádanou v roce 2021 na našem areálu bylo podzimní okrskové kolo 

hry PLAMEN, které proběhlo 2.10.2021. Na areálu vzniklo zázemí s občerstvením pro 

zúčastněná družstva i rozhodčí a trať samotná startovala nedaleko od areálu a vedla krásným 

zámeckým parkem, s cílem opět blízko našeho areálu. Na všechny zúčastněné se usmívalo 

sluníčko, které mělo ke svému žáru o to větší důvod, protože naši starší i mladší žáci skončili 

ve svých kategoriích na prvním místě.  

Žákovské mužstvo se jako tradičně zapojilo do opavské ligy, v ročníku 2020/2021  

mladší skončili celkově první a starší třetí. V září pak začala sezóna 2021/2022 a mladší i 

starší, v polovině této, zaujali stupeň nejvyšší.  Jednotlivci se zapojili do 4 závodů v běhu na 

šedesát metrů s překážkami s názvem Slezský pohár, kde se nejlépe vedlo u mladších dívek 

Lauře Peterkové (5. místo) a u mladších chlapců jejímu bratrovi Maximovi (7. místo) 

V kategorii starších dívek skončila 1. Michaela Adamcová a u starších chlapců Jakub Rybka 

obsadil 4. místo. Do soutěže Pohár starosty krajského sdružení postoupili jen mladší žáci, 

kterým se však nevedlo a skončili osmí. Jako zpestření uspořádali trenéři žáků, společně 

s rodiči, ve dnech 3.-5.7.2021 stanování na našem areálu, v rámci něhož si vyzkoušeli sjíždění 

řeky Opavy, slaňování z mostu, dálkový pěší přesun s mapou, stezku odvahy a mnoho dalších 

aktivit pro děti i dospělé.  

Dorostenecké družstvo se účastnilo zejména Autobondligy, ve které nakonec zaujali 3. 

místo s 81 body, o jediný bod za druhou Borovou. Dále se jednotlivci zapojili do Českého 

poháru v běhu na 100 metrů, kde se nejlépe vedlo u děvčat, v kategorii střední dorostenky,  

Michaele Adamcové (26. místo) a Markétě Baránkové (28. místo) a v kategorii střední 

dorostenci Jakubovi Rybkovi (28. místo) Událostí tohoto roku,  u dorostenců, bylo 

mistrovství ČR v požárním sportu, které se konalo v 3-5.7. v Zábřehu na Moravě. Na tomto 

nás reprezentovala Markéta Baránková, která obsadila celkové 11 místo.  



Muži opětovně soutěžili v rámci opavské ligy, která tentokrát měla 7 kol a zapojilo se 

do ní 17 sportovních družstev- Našim chlapcům se podařilo, stejně jako v loňské  sezóně, 

obsadit výborné druhé místo, pouhý bod za vítězným Uhlířovem. Přičemž nejlepší umístění 

dosáhli v Kozmicích a Dobroslavicích, kde skončili stříbrní.  

Veteráni se zapojili do jubilejního, desátého, ročníku Okresní ligy veteránů okresu 

Opava. Letošní rok čítal 7 soutěží, do kterých se zapojilo 14 veteránských družstev,  a kromě 

jedné, v Těškovicích,  se kluci vydali na všechny. V celkovém umístění patřilo chlapcům 5. 

místo, kdy nejlepší umístění bylo na noční soutěži v Kyjovicích, kde obsadili příčku nejvyšší.  

Jednotka, stejně jako v minulém období, pracovala v síle 20 mužů. V letošním roce  

jednotka absolvovala 35 mimořádných událostí, 16 krát to byla technická pomoc, 11 krát 

hlášený požár, 2 krát únik zemního plynu, 2 krát  pomoc zdravotnické záchranné službě při 

snesení pacientů a zbytek byly plané poplachy. Nejnáročnější letošní zásah v okrese Opava 

absolvovala jednotka 13. a 14. května, kdy po přívalových deštích, pomáhala s čerpáním 

zatopených rodinných domů v obci Šilheřovice a Bohuslavice. Psychicky a fyzicky ještě 

náročnější pak byla účast šesti členů naší jednotky při odstraňování následků ničivého tornáda 

na Jižní Moravě, v červnu tohoto roku. Během roku došlo i k materiálnímu dovybavení 

jednotky nákupem LED osvětlovacího balónu, měřícího přístroje SEVERIN na detekci úniku 

zemního plynu, části zásahových obleků a přileb aj. V lednu dostala naše výjezdová Tatra 

reflexní polepy, které velkou mírou přispějí k bezpečnosti zasahujících hasičů při řešení 

mimořádných událostí na pozemních komunikacích, v noci či za snížené viditelnosti. 

Srovnání TATRA bez polepů a s polepy 

 

A výtečnou zprávu, nejen pro členy jednotky, jsme se dozvěděli 8.12.2021, kdy zastupitelstvo 

Města Kravaře schválilo nákup pozemků pro výstavbu  nové hasičské zbrojnice, která by 

měla vyrůst nedaleko aquaparku v Kravařích Koutech.  



Co se týče areálu, tak v tomto roce jsme se věnovali spíše zvelebení interiéru. 

V klubovně se nainstalovaly nové poličky, na které byly umístěny poháry, získané na 

soutěžích. Začala i rekonstrukce překážek pro běh na 60 m a 100 m, která bude dokončena 

příští rok. V neposlední řadě začaly přípravné práce, zejména v oblasti zpracování projektu a 

povolení, k výstavbě krytého posezení před naší klubovnou.  

I v roce 2021 se nám podařilo získat některé dotace. Z Města Kravaře jsme obdrželi 

90.000,-Kč na provoz sboru a areálu. Z Národní sportovní agentury jsme obdrželi dotaci 

53.400,-Kč na pokrytí výdajů za odměny našich trenérů a částečné pokrytí nákladů na nákup 

sportovního vybavení pro žáky a dorostence.  

Co se týče členské základny, zejména začátek roku 2021 byl pro náš sbor velmi 

smutný, protože nás v lednu opustili dva členové sboru – Jožka Moch (64 let) a bývalý 

starosta (v letech 2010 a 2011), dlouholetý náměstek starosty, několikaletý vedoucí a 

dlouholetý člen družstva veteránů, dlouholetý konferenciér při soutěži Veterán Cup, člověk 

který se nemalou měrou zasadil o přestavbu a výstavbu budovy na areálu  a hlavně výborný 

kamarád  Martin Hahn (53 let). Do třetice všeho zlého zemřel v únoru, v úctyhodném věku 

93 let, náš nejstarší člen, který k hasičům vstoupil v roce 1945 – bývalý starosta sboru (v roce 

1993) letech …), František Mruzek,  a aby toho nebylo málo, v březnu odešel do hasičského 

nebe, ve věku 75 let, náš člen Arnošt Hahn. Počet členů našeho sboru starší 18 let, 

k poslednímu dni roku 2021 byl nakonec 59 z toho 12 žen. K témuž dni jsme měli 22 žáků a 7 

dorostenců.  

MARTIN HAHN  - zemřel 23.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



František Mruzek – zemřel 10.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPSALI O NÁS V TISKU: 

Naše současnost: 

Besedník – zpravodaj Města Kravaře – červenec/srpen 2021 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besedník – zpravodaj Města Kravaře – říjen 2021 



A trocha historie: 
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