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1. Stav členské základny
V roce 2015 vstoupila do našeho sboru jedna nová členka a to Silvie Endlicherová
ze Zlámanky. Silva se stala členkou SDH Sulimov 21. května a v roce 2015
odběhla za náš ženský tým jeden závod.
6. prosince nás opustil bratr Vojtěch Zavadil, jedna z největších legend našeho
sboru. Bratr Vojtěch vstoupil do SDH Sulimov 1. 1. 1958, členem tak byl 57 let.
V roce 1966 přebral po svém otci funkci pokladníka, kterou vykonával až do roku
2011, tedy neuvěřitelných 45 let, po které byl zároveň ve výboru a byl aktivním
členem. Ani v závěru života při těžké nemoci nevynechal téměř žádnou hasičskou
akci. Vždy přišel a podpořil, čímž byl neochvějným vzorem nás všech. Naposledy
to bylo při hodkové zábavě 25. 7. 2015, kde se při nepřízni počasí přesunul
do bufetu a tam s námi poseděl až do časných ranních hodin. Bratr Vojtěch je
držitelem většiny vyznamenání, kterých lze v našem sdružení dosáhnout a to
včetně Odznaku sv. Floriána a Čestného uznání pražského ústředí SH ČMS.
Rok 2015 byl v našem sboru bohatý na kulatá jubilea. Osmdesátiny oslavil bratr
Antonín Ředina. Padesátiny pak Petr Strašák, Jaroslav Ševčík, Zdenka Zavadilová
a Zdenka Ševčíková. Za všemi oslavenci zašli na besedu naši zástupci
a poblahopřáli jim jménem nás všech, za což jim děkuji. Z menších výročí pak
proběhly čtyřicetiny Davida Kozelského a dvacetiny Elišky Ševčíkové, Lucky
Kolajové a Silvy Endlicherové.
K 31. 12. 2015 měl SDH Sulimov 63 členů, z toho bylo 25 žen a 38 mužů.
K 1. 1. 2016 vstupují do našeho sboru čtyři noví členové a to Petr Koukola
a Denisa Najkrová ze Sulimova, Lucie Kuchařová z Kroměříže a Simona
Nakládalová ze Střížovic.
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Sestry a bratři.
V roce 2015 se tři naši členové Pavel Zavadil, Josef Ševčík ml. a Petr Daněk
podíleli také na činnosti obecního zastupitelstva. Je perfektní, že vztahy s naší
samosprávou máme v Sulimově již po mnoho let velmi nadstandardní,
z čehož těží sbor i celá obec. Zastupitelstvu patří velké poděkování za podporu
v roce 2015, kdy kromě každoročního příspěvku 30.000 Kč na provozní výdaje
sboru, byly poskytnuty také dvě mimořádné finanční podpory v závěru roku. Bylo
totiž nutné opravit zásahové vozidlo a dopustit vodu do požární nádrže. S těmito
výdaji jsme nepočítali a peníze jsme na ně již neměli. Zastupitelstvo nám však
vyšlo vstříc.

2. Kulturní činnost
2. ledna proběhla v kulturním domě za účasti 32 členů a 7 hostů výroční
valná hromada SDH Sulimov. Z hostů se zúčastnili delegát OSH Kroměříž bratr
Ladislav Miklík, starosta obce Mgr. Zdeněk Dvořák a hasiči z okolních sborů,
kteří vypomáhali závodnímu týmu během sezóny.
31. ledna pořádal sbor v hospodě 5. ročník Velkého sulimovského koštu
pálenek. I přes špatnou úrodu předcházejícího roku se nakonec sešlo 20 vzorků,
které hodnotilo 8 degustátorů.
14. února proběhly ostatky. Odpoledne byl tradiční průvod masek,
kterých se tentokrát zapojilo 20. Večerní pochovávání basy v hospodě bylo
zrušeno především pro malou účast veřejnosti.
7. března jsme spolupořádali spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH
Vrbka každoroční hasičský bál v sokolovně na Kostelanech. Podařilo se nám
prosadit, aby večerem provázela nám velmi dobře známá kapela Focus. Finanční
požadavky byly sice vyšší než u interpretů v předchozích letech, nicméně úroveň
produkce byla výborná a kapela sklidila velký ohlas. V letošním roce bude na bálu
hrát znovu. Naši členové zajišťovali při akci tvorbu a výlep plakátů, výběr
vstupného a rozvoz účastníků.
28. března jsme měli na dvoře u zbrojnice zabijačku. Účast byla o dost
slabší než v předchozích letech, což je u této v minulosti mimořádně oblíbené
akce, na které se scházela třetina dědiny velká škoda. Problém nám působí
současná legislativa, která veřejné zabijačky zakazuje. Musíme tedy najít takový
model „zabíjačkového pohoštění“, abychom opět mohli pozvat všechny občany
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a akce splnila svůj společenský účel, pro který ji děláme. Po loňské zabijačce
proběhlo i tradiční uzení špeků.
30. dubna jsme stavěli obecní májku. Letos jsme se rozhodli akci změnit.
V minulých letech jsme kopali hluboké jamy a ve dvaceti lidech jsme stavěli
pětadvacetimetrové máje. Po pár dnech však vždy přišli nějací chytráci a máj nám
shodili. Dalo se to čekat i letos, a proto jsme se rozhodli, že si práci ulehčíme.
Postavili jsme malou asi deseti metrovou májku, kterou jsme usadili do kovové
roury v parčíku u zastávky, která se dříve používala pro vánoční strom. Další
program už byl klasický a spočíval v posezení u táboráku za zbrojnicí. Opět
přiletěly i čarodějnice. Nad ránem provedli mladí psaní chodníčků. Chytráci se
ale našli i letos. Májka vydržela asi tři týdny, pak ji skáceli kluci z Velkých Těšan.
Patří tu speciální poděkování Vám všem, kteří se rok co rok zasluhujete, že tradice
májky u nás v obci žije. Je to velmi těžké, když je májka každoročně skácena
a naše práce tak zmařena. Ironií je, že nám májku často pokácí ti, kteří svoji vlastní
nemají nebo ji mají jen v daném roce, tzn. neměli ji roky předcházející a v tradici
nepokračují ani v letech následujících. My ji stavíme každý rok. Věřím, že opět
najdeme sílu a že u nás tato tradice kvůli pár hlupákům nezanikne.
1. května jsme se společně s turistickým klubem Sulimov vydali
na každoroční májový výšlap na hrad Buchlov.
23. května jsme museli kvůli dešti zrušit zábavu s kapelou Street69.
Bohužel se při našich zábavách obecně potýkáme s problémem špatného počasí
velmi často. Květnová zábava je na tom vůbec nejhůře, kdy nám déšť a chlad
znepříjemnil nebo úplně zrušil už poslední čtyři ročníky v řadě. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli květnovou zábavu dále nedělat. Budou jen zábavy v červnu
a hodková v červenci.
31. května jsme uspořádali procházku pro všechny děti i dospělé
při příležitosti mezinárodního dne dětí. Akce byla velmi příjemná. Šli jsme pod
Sulimov k rybníkům, ke studánce a pod Skalu. Zúčastnilo se 11 dětí a 15
dospělých, dohromady tedy 26 turistů.
19. června nebylo počasí ani zdaleka ideální. Nakonec ale vydrželo,
a jelikož jsme již zábavu nechtěli zase rušit, tak proběhla. Zahrály kapely Focus
a Inekafe Revival. Přišlo však jenom 130 lidí.
Hodky na sv. Annu se uskutečnily v sobotu 25. července. Přestože
panovala velká vedra a asi měsíc před hodkami nespadla ani kapka, v hodkový
den bylo vše jinak a počasí pořadatelům zešedivělo opět pár vlasů na hlavě. Mše
svatá se pro jistotu přesunula na výletiště pod střechu. Po ní proběhlo námětové
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cvičení deseti hasičských sborů okrsku Kvasice. Následovala ukázka rc modelů
a tradiční turnaj v ruských kuželkách. Počasí přes den vydrželo. Na začátku
večerní zábavy se sice z nebes spustil déšť, ale taky se udál malý zázrak. I přesto
že většinu zábavy vytrvale pršelo, návštěvníci taneční parket neopouštěli, ba co
víc přicházeli pořád noví. Zábava tak proběhla a nakonec se stala vůbec
nejúspěšnější, kterou jsme kdy zorganizovali. Přišlo přes 260 platících.
23. srpna jsme uspořádali výlet pro děti i dospělé, kdy jsme jeli naší
historickou P-V3S na Kudlovskou dolinu. Odtud byl výšlap na Budačinu
a k Zuzančiné studánce. Zájem o akci ale vůbec nebyl, zúčastnilo se šest lidí.
10. října jsme společně s SDH Zdislavice spolupořádali autobusový zájezd
na burčákový pochod do Mutěnic. Polovinu autobusu jsme měli my, polovinu
sbor ze Zdislavic. Akce se vydařila.
4. prosince jsme pořádali každoroční velkou událost - tradiční pochůzku sv.
Mikuláše a jeho družiny.
Sbor byl rovněž podporovatelem podzimního turnaje v kulečníku,
který proběhl v hospodě.

3. Brigádnická činnost
Budu opakovat to stejné co v předešlých letech, když zmíním, že jsme v roce 2015
významně ve svém volném čase pomohli k údržbě a zvelebení naší obce.
Na konci března proběhla velká brigáda na ořez břehu podél hlavní komunikace
v dolní části obce. Zapojilo se 15 chlapů.
V první polovině dubna proběhly také brigády na výletišti, které po zimě prošlo
přípravou na letní sezónu. Především s ohledem na zábavy jsme provedli
pravidelný úklid, ponatírali jsme všechny ploty, stožáry osvětlení i altán
pro muzikanty. Zároveň bylo s obecním úřadem domluveno, že se o výletiště
bude starat náš člen Jarek Ševčík, který zajišťoval pravidelnou údržbu trávníku
svým traktůrkem, čímž hasičům ušetřil mnoho práce při přípravě zábav a také
tráva vypadala lépe než v předchozích letech.
Další porce práce přišla v květnu. Po čtyřech letech jsme byli odhodlaní vyčistit
požární nádrž. Nakonec k tomu byly nutné hned tři brigády. Při první 8. května
jsme posekali a uklidili celý areál. Následně jsme 12. května ve spolupráci
s firmou VaK Kroměříž zprovoznili zarostlou odpadní kanalizaci, díky čemuž
mohla 30. května proběhnout brigáda na samotné vyčištění nádrže.
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V srpnu nás pak čekali ovocné brigády. Vzhledem k letošní mimořádné úrodě
ovoce se trnkové stromy podél výletiště doslova prohýbaly a jablek v areálu bylo
taky požehnaně. Jelikož o tyto trnky ani jablka neprojevil při prodeji obecního
ovoce nikdo zájem, rozhodli jsme se je odkoupit pro sbor. Proběhlo tak několik
brigád, jejichž výsledkem bylo 360 litrů trnkového kvasu a 200 litrů jablečného.
Zbylá jablka jsme posbírali také a udělali z nich jablečný mošt. Moštu bylo 200
litrů. Poděkování patří našemu nejstaršímu členovi bratru Františku Daňkovi,
který nám poskytl dvůr i vybavení, abychom mošt mohli udělat. V listopadu jsme
pak vypálili. Poprvé jsme tak pálili trnkovou slivovici, dříve bývala jen jablečná.
Oslavy 80 let sboru v roce 2016 jsou tak zajištěny.
V závěru listopadu jsme uklidili na zbrojnici, zazimovali vybavení, provedli
údržbu výletiště před zimou a také opět ve spolupráci s firmou VaK dopustili vodu
do požární nádrže, která nám z důvodu sucha za celé léto nenatekla.
Chci poděkovat všem, kteří se na nohaté brigádnické činnosti sboru v roce 2015
podíleli. Udělali jsme kus práce.

4. Činnost závodních družstev a taktická příprava
V roce 2015 reprezentovaly SDH Sulimov a celou naši obec na soutěžích
v požárním sportu týmy mužů a žen.
Ženám se ovšem příliš nedařilo. Měly velké problémy se vůbec poskládat, sešly
se jen asi ke čtyřem tréninkům, navíc v nekompletní sestavě. Za celý rok se
zúčastnily jediného závodu a to 1. srpna na Kostelanech, kde obsadily 4. místo
z pěti družstev. Pro příští sezónu chtějí náš sbor posílit tři nové členky. Doufejme,
že přinesou potřebné oživení ženského týmu, který by měl být aktivnější.
To u mužů to bylo mnohem veselejší. Rok 2015 můžeme směle označit jako rok
spousty NEJ. Předně to byla zatím nejúspěšnější sezóna tohoto týmu.
Absolvovalo se nejvíce závodů, zlepšili jsme naše nej časy, ale hlavně jsme po 42
letech čekání přivezli do Sulimova pohár za první místo. Ale pěkně popořádku..
10. ledna začali kluci zimní přípravu, dokonce i za účasti několika členek
ženského družstva, kterým ovšem počáteční elán příliš nevydržel, a tréninků se
účastnily spíše sporadicky. Tréninky probíhaly každý týden, buď se jednalo
o výběhy po okolí, nebo se cvičilo v sokolovně na Vrbce.
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O víkendu 20.-22. února proběhlo v Cetechovicích historicky první sportovní
soustředění našich družstev. Zúčastnilo se 8 mužů a 4 ženy. Ubytovaní byli
na místní faře, která je přestavěna v rekreační ubytovnu. Odtud vyráželi
na pravidelné tréninky do tělocvičny ve Střílkách, na výběhy po okolí i do
wellness centra ve Zdounkách. Akce byla velmi vydařená. Letos na to plánujeme
navázat, a to v ještě větším rozsahu. Pojedeme společně s týmem SDH Bařice,
takže se zúčastní přes dvacet sportovců.
7. dubna jsme spustili nové internetové stránky, které slouží pro prezentaci
sportovního týmu mužů. Stránky jsou vytvořeny v atraktivním designu. Kromě
toho, že představují jednotlivé členy našeho týmu, zde také píšeme články o tom,
jak se nám v průběhu sezóny daří či nedaří, vkládáme videa a fotky. Celkově jsme
na náš web od jiných týmů získali pozitivní ohlasy a víme, že je mnozí pravidelně
navštěvují.
Historický okamžik přišel 24. 5. 2015 na Kostelanech, kde se nám podařilo
zvítězit na okrskovém kole v PS, a získat tak pro sulimovské barvy po dlouhých
letech pohár za první místo. To jsme nakonec v roce 2015 získali ještě dvakrát
a to 6. 6. 2015 na netradiční soutěži ve Zdislavicích a 22. 8. 2015 na Bělově. Díky
vítězství na Kostelanech jsme se opět mohli představit na okresním kole v PS,
které se tentokrát konalo v Hulíně. Celkově jsme zde obsadili 5. místo. I druhý
triumf nám mnohé přinesl, tentokrát to ovšem nebylo obohacení sportovní,
ale spíše kulturní a společenské, a z oslavy vítězství vznikla velmi zajímavá
družba s hasiči ze Zdislavic.
Z dalších sportovních úspěchů stojí za zmínku především naše nej časy, na 2B
15,77 s v Nětčicích (10. místo), a nej sestřik 15,44 s z Počenic (5. místo). Na 3B
je to potom čas 18,58 s z Vítonic, a nej sestřik, který se zastavil na hodnotě 18,06
s na Bělově.
Dalším milníkem bylo podepsání smlouvy o reklamě, díky níž na naše dresy
přibylo logo nového sponzora, kterým se stala společnost ČMŽO Přerov.
29. srpna se tým mužů zúčastnil fotbalového turnaje, který pořádali hasiči z Nové
Dědiny. Sulimovští hráči zde obsadili v konkurenci pěti družstev bronzovou
pozici.
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Zúčastnili jsme se také čtyř námětových cvičení a to:
2. května: Velké Těšany
20. června: Bařice
27. června: Vrbka
25. července: Sulimov
Dále informace o školení. Školení velitelů absolvovali Svatopluk Minařík
a Jaroslav Ševčík. Školení řidičů Radim Strašák, Petr Zavadil, Pavel Zavadil
a Břetislav Zápeca ml. Školení strojníků Petr Zavadil, Petr Strašák, Jaroslav
Ševčík a Tomáš Němeček.
21. března proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu společné školení členů
zásahové jednotky obce Sulimov.
Starosta sboru či jeho zástupci se zúčastnili všech okrskových schůzí i okresních
zasedání.

5. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
V roce 2015 jsme pokračovali v doplňování osobní výstroje členů zásahové
jednotky. Byly zakoupeny 4 kusy pracovních stejnokrojů PS II. Dále jsme
především zásluhou Tomáše Berdníka a Petra Nakládala pokračovali
v postupném zlepšování závodní mašiny PS 18, kterou jsme přebarvili z červenočerné kombinace do naší modro-bílé. Také jsme provedli pár úprav v jejích
útrobách, abychom opět snížili výtlak o něco dolů. Dále jsme svépomocně
pracovali na našich tréninkových terčích. Byly vyrobeny nové sklopky terčů podle
pravidel Extraligy ČR a zkalibrovány dle PHL. Terče jsme rovněž svépomocně
elektronizovali, díky čemuž jsme schopní měřit naše tréninkové pokusy
s přesností na setiny sekundy. Za elektronizaci terčů patří poděkování Peťovi
Nakládalovi.
Dále jsme museli věnovat pozornost oběma našim zásahovým vozidlům. Na PV3S bylo nutné pořídit novou baterku, Volkswagen Transporter potřeboval taktéž
novou baterku, výměnu zadních tlumičů a pár dalších drobných úprav
před technickou kontrolou.
Pořídili jsme také tři nové sportovní hadice B65, nový rozdělovač Sport Extra
a další menší drobnosti pro účely požárního sportu.

6. Zpráva o stavu financí
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Bratři a sestry.
I letos musíme konstatovat, že naše činnost bylo hojná a časově zvláště
pro některé náročná. Některé věci se nám povedly méně. To platí především pro
činnost kulturní, která oproti minulým roků zůstala za očekáváním. Na druhou
stranu brigády a sport u mužů letos zaslouží velikou pochvalu.
Pevně věřím, že je naše snažení bohulibé a prospěšné pro každého z nás osobně i
pro celý Sulimov. Doufám, že v něm budeme pokračovat i v roce 2016 a budeme
zároveň schopni jej nadále rozvíjet k lepšímu. Děkuji všem, kteří se na tom budou
podílet. Rovněž děkuji sponzorům, kteří nás svými dary podporují.
Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů a Boží požehnání v roce 2016.
Jaroslav Ševčík – odstupující starosta sboru
Sulimov, 8. 1. 2016

