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1. Stav členské základny
V roce 2017 nevstoupil do našeho sboru žádný nový člen. Sbor opustila ve věku
osmdesátijedna let jedna z výrazných postav bratr Antonín Ředina. Naši členové
mu stáli čestnou stráž při posledním rozloučení v obřadní síni na Vrbce. Bratr
Ředina vstoupil do SDH Sulimov 1.1.1958. Byl držitelem čestného uznání OSH
Kroměříž, dále Medaile za příkladnou práci a Medaile za zásluhy. Členem našeho
sboru byl 59 let. Výrazným přínosem byla jeho fotografická aktivita
při nejrůznějších akcích z činnosti sboru.
V roce 2017 jsme slavili několik významných životních jubileí:
85 – Josef Regent
70 – Alois Šiška
40 – Kamil Bartoš, Josef Ševčík
30 – Radim strašák
A jedno velké jubileum slavíme taky dnes. Právě dneska, 12. ledna, slaví 85.
narozeniny náš člen a bývalý dlouholetý starosta bratr Alois Ševčík.
K 31. 12. 2017 měl SDH Sulimov 62 členů, z toho bylo 25 žen a 37 mužů.
Také v roce 2017 byli tři naši členové a to Pavel Zavadil, Josef Ševčík a Petr
Daněk v obecním zastupitelstvu. Vztahy s obecním úřadem máme dlouhodobě
vysoce nadstandardní, o čemž svědčí mimo jiné to, že jsme se v roce 2017
přesunuli do nové hasičské garáže u obecního úřadu a dále také příspěvek 40.000
Kč z rozpočtu obce na činnost hasičů.
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2. Zpráva o kulturní činnost
6. ledna proběhla v kulturním domě výroční valná hromada. Zúčastnil se
také delegát okresního sdružení bratr Antonín Horák, starosta obce Zdeněk
Dvořák a další hosté.
28. ledna pořádal sbor v hospodě 7. ročník Velkého sulimovského koštu
pálenek. Bylo přihlášeno 20 vzorků, které hodnotilo 16 degustátorů, což je zatím
nejvyšší počet koštujících za všech sedm ročníků.
Ostatky proběhly 25. února. Do průvodu se zapojilo 19 postav. Jelikož v té
době nefungovala hospoda, sbor si prostory pronajmul a uspořádal sousedské
posezení, při kterém nechybělo ani tradiční pochovávání basy. Lépe řečeno,
tentokrát jsme pochovávali bečku piva.
4. března jsme opět spolupořádali spolu s SDH Vrbka a SDH Kostelany
každoroční hasičský bál v sokolovně na Kostelanech. Již potřetí hrála kapela
FOCUS a bál se opět vydařil. Negativem bylo, že se společného spolupořádání
vzdal SDH Lubná a to z důvodu nezájmu svých členů jak o přípravu akce, tak o
účast na samotném plesu. Sulimov zajišťoval domluvu kapely, tvorbu a výlep
plakátů, výběr vstupného, přípravu tomboly a rozvoz účastníků.
30. dubna proběhlo každoroční stavění máje. Stavěli jsme opět menší májku
u zastávky. Zajímavostí bylo, že strom byl poněkud větší a vzhledem k malému
průměru trubky za zastávkou, jsme museli průměr kmene zmenšovat. A jelikož
se velikost nedařilo odhadnout, stavěli jsme májku pro jistotu třikrát. Večerní
zábava proběhla v zahradě za hospodou.
1. května jsme vyrazili na výšlap na hrad Buchlov.
25. května v rámci mezinárodního dne dětí vyšli rodiče s dětmi na
procházku do skaly a k rybníčkům pod Sulimovem. Po návratu následovalo
kácení máje a opět večerní táborák s posezením za hospodou.
2. června jsme pořádali zábavu s kapelou MOTUS. Kapela sice měla
pozitivní ohlas, ale s účastí 145 platících zábava spadla spíše od podprůměru. Ale
na druhou stranu buďme rádi, že do naší malé obce tolik let po sobě lidé na bigbíty
chodí v tak slušných počtech. Od roku 2009 děláme každoročně dvě nebo tři
zábavy a snad o žádné se nedá říct, že by byla vyloženě neúspěšná.
22. červenec patřil hodkám. A opět nás čekala jedna sláva. Po mši svaté
byla veřejnosti představena a panem farářem požehnána nová hasičská garáž, díky
které se výrazně zlepšilo zázemí pro uložení vybavení našeho sboru a konečně
máme také místo pro parkování zásahového vozidla. Totální úspěchem pak
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skončila noční zábava s kapelou EXPO, na které jsme poprvé v historii překonali
hranice 300 platících návštěvníků. Účast dokonce dosáhla téměř 350 lidí.
18. listopadu jsme vyrazili na autobusový zájezd do Velkých Pavlovic, kde
nás pohostili Bendovi ve svém vinném sklípku.
1. prosince uspořádali mladí členové tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho
družiny. Opět byli obsazeny všechny nutné postavy, tedy svatí, mašličkovaní
turek s muřínem, smrťák, čerti i čertice. Družina měla 11 postav.
3. Zpráva o brigádách
Družstvo mužů provedlo na jaře úklid požární zbrojnice, bufetů a výletiště
po zimě. Zároveň přestěhovali sportovní a zásahové vybavení do nové garáže
u obecního úřadu. Veškeré hasičské věci jsou tak nyní uloženy v této garáži.
Zbrojnice, bufety a navazující areál však zůstal centrem kulturní činnosti sboru.
Dále proběhly brigády na přípravě zábav a hodků.
V říjnu sportovní družstvo zazimovalo výzbroj a uklidilo před zimou.
Poděkování patří opět členovi Jarkovi Ševčíkovi, který zajišťoval pravidelnou
údržbu trávníku na výletišti, čímž nám ušetřil mnoho práce při přípravě zábav.
Pažit byl vždy perfektně nachystaný, aniž bychom jej museli sekat, hrabat a trávu
vyvážet.
Obecně však musíme po letech, kdy jsme se na výroční valné hromadě chválili za
naši bohatou brigádnickou činnost, pro letošní rok konstatovat, že naše zapojení
bylo v roce 2017 slabší.
V roce 2018 je nutné vyčistit požární nádrž, což jsme v letech 2017 a 2016
neudělali.
4. Zpráva o činnosti závodních družstev a taktické přípravě
Z hlediska sportovních družstev byl rok 2017, oproti létům minulým trochu slabší,
ale i tak jsme posbírali několik slušných výsledků a rozšířili i sbírku našich
pohárů.
Sportovní týmy nezahálely ani v zimě a poctivě nabíraly kondici v rámci fyzické
přípravy, která probíhala v kvasické tělocvičně. Našlo se i pár nadšenců, kteří
chodili nepravidelně běhat po kopcích či atletickém oválu. Kvůli velkým změnám
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v týmu mužů bylo nutné začít co nejdřív s ostrým tréninkem, což nám počasí
dovolilo už na konci března. Ovšem než vykrystalizovala kompletní sestava pro
rok 2017, tak se ještě mnohé změnilo, a tak chvilku trvalo, než se výkony usadily.
Proto byl začátek sezóny spíše rozpačitý. První vlaštovka přišla na konci června
na soutěži v Opatovicích s časem 19,27s. Ovšem i nadále se na nás lepila smůla,
slušný výkon ze Zdislavic nám zhatil znatelně horší sestřik na druhém terči a na
Kostelanech nám při chystání na základně vypověděla službu baterka, takže i přes
okamžitou pomoc našich kamarádů z Hoštic jsme to nestihli v limitu a běželi jen
mimo soutěž. Jediný triumf a vlastně i pohár jsme získali na naší oblíbené trati ve
Zdislavicích na nočních závodech, kde se nám daří pravidelně. Nejrychlejším
časem na 3B tak zůstal čas ze Zahnašovic (18,87s) a na 2B ze Zdislavic (16,37s).
Celkem tým mužů odběhl 16 závodů.
Perličkou na této sezóně také je, že celý ročník v týmu mužů odběhala na koši
členka našeho družstva žen Denisa Najkrová. I tak byl závodní tým doplněn o
členy okolních SDH, kterým bych chtěl poděkovat za výpomoc: Vojtěch Ševčík
(SDH Vrbka), Petr Nakládal a Tomáš Trlica (SDH Bařice).
To tým žen se letos příliš nepředvedl a spíše jen paběrkoval. Holky se zúčastnily
2 závodů ve Zdislavicích, ale ani jeden z nich jim příliš nesedl, a to jak
výsledkově, tak ani časově.
Zúčastnili jsme se také několika námětových cvičení v rámci okrsku Kvasice a to:
29.4. Nová Dědina
6.5. Velké Těšany
10.6. Bařice
1.7. Vrbka
8.7. Karolín
22.7. Sulimov
Školení řidičů se zúčastnili Petr Zavadil, Pavel Zavadil a Břetislav Zápeca ml.
Strojníci se nově školí jen jednou za 5 let, a jelikož jsou všichni proškoleni v roce
2015, tak školení strojníků nás čeká až v roce 2020.
Pravidelné cyklické přípravy se zúčastnili velitelé jednotky Pavel Zavadil, Svaťa
Minařík a Slávek Ševčík.
Starostka sboru či její náměstci se zúčastnili všech okrskových schůzí i okresních
zasedání.
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5. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
Před sezónou 2017 byla servisována sportovní stříkačka PS 19. Byl osazen nový
stator, oběžné kolo, hřídel, ložisko, unašeč, těsnění pod hlavu, upravena hlava,
osazen nový rozvaděč a vzduchový filtr. Celkové náklady dosáhly 21.300 Kč vč.
DPH.
Dále byly pořízeny nové sportovní hadice 1 ks B65 a 2 ks C42, 1 ks sportovní
ohebné savice Pyros, 2 ks udržovacích nabíječek (jedna pro zásahové vozidlo,
jedna pro stříkačky).
Pravidelnou údržbou prošlo zásahové vozidlo. Kromě každoročního servisu byly
vyměněny zadní brzdy a opraven pojezd bočních dveří.
6. Zpráva o stavu financí

Bratři a sestry.
Přečetli jsme zprávu o činnosti v roce 2017, která byla i tentokrát obsáhlá. Chci
poděkovat všem, kteří se do činnosti sboru jakkoliv zapojili.
Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů a Boží požehnání v celém roce
2018.
Zapsal:
Ing. Jaroslav Ševčík
SDH Sulimov
Sulimov, 12. 1. 2018

