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1. Stav členské základny
V roce 2018 nevstoupil do našeho sboru žádný nový člen. V prosinci nás ve věku
osmdesátišesti let opustil bratr Josef Regent. Naši členové mu stáli čestnou stráž
při posledním rozloučení v obřadní síni v Kroměříži. Bratr Josef Regent vstoupil
do SDH Sulimov 1.1.1956. Byl držitelem čestného uznání OSH Kroměříž.
Členem našeho sboru byl 62 let.
V roce 2018 jsme slavili několik významných životních jubileí:
50 – Vladimír Brhlík, Alena Šišková
40 – Petr Daněk, Jan Ševčík, Eliška Ševčíková
30 – Martin Burda, Svatopluk Minařík
Životní události prožily Lada Endlicherová, nyní Minaříková a Martina
Opravilová, nyní Kubisová. Oženili se Svaťa Minařík a Slávek Ševčík.
K 31. 12. 2018 měl SDH Sulimov 61 členů, z toho bylo 25 žen a 36 mužů.
V roce 2018 proběhly komunální volby do Obecního zastupitelstva Sulimov.
Zastupiteli obce jsou tři naši členové a to Pavel Zavadil, Josef Ševčík a Petr
Daněk. Takže stejně jako v minulém volebním období. I letos se sluší poděkovat
panu starostovi Zdeňku Dvořákovi za to, jaké vztahy s obecním úřadem jako
hasiči máme.
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2. Zpráva o kulturní činnosti
12. ledna proběhla v kulturním domě výroční valná hromada.
20. ledna pořádal sbor v hospodě 8. ročník Velkého sulimovského koštu
pálenek. Bylo přihlášeno 19 vzorků, které hodnotilo 9 degustátorů. První tři místa
patřila pálenkám členů sboru Kamilu Bartošovi, Zdeňovi Šiškovi a vítěznému
Peťovi Zavadilovi.
Ostatky proběhly 10. února. Do průvodu s medvědem se zapojilo 16 postav.
10. března jsme měli na dvoře u zbrojnice hasičskou zabijačku. Prase bylo
tentokrát rekordní – mělo 380 kg. Ani tentokrát nechybělo společné uzení.
17. března jsme opět pořádali spolu s SDH Vrbka a SDH Kostelany
každoroční hasičský bál v sokolovně na Kostelanech. Poprvé nám hrála kapela
BRIXEN BAND, která slavila úspěch a bude na plese hrát i v roce 2019. Účast
byla podobná jako v minulých letech. Zajišťovali jsme tvorbu a výlep plakátů,
výběr vstupného, přípravu tomboly a rozvoz účastníků.
30. dubna proběhlo u zastávky každoroční stavění máje. Následná zábava
u táboráku byla v zahradě hospody.
1. května jsme vyrazili na výšlap na hrad Buchlov.
25. května jsme pořádali zábavu s kapelou MOTUS. Účast byla spíše slabší.
Ale buďme rádi, že se tradici květnového bigbítu podařilo udržet. Díky patří
především Jožovi Ševčíkovi, který si vzal organizaci na starost.
2. června proběhlo kácení máje s následným táborákem.
28. července byly hodky. Během vrcholících příprav, tzn. dopoledne a po
obědě hodně pršelo, což nás některé hodně potrápilo. Kladení věnce k pomníku
padlých muselo být zrušeno. Nakonec i začátek mše proběhl za deště. Na ostatní
program se však již vyčasilo a všichni tak mohli během námětového cvičení
obdivovat nejen hasičskou techniku v akci, ale i zbrusu novou náves po
rekonstrukci silnice a chodníků. Večer proběhla tradiční hodková zábava, na
kterou přišlo 270 platících návštěvníků. Zahrála nám již počtvrté holešovská
kapela EXPO, díky které se naše hodková zábava stala v posledních letech jednou
z nejnavštěvovanějších akcí v okolí. O rok dříve v roce 2017 přišlo u nás dokonce
rekordních 350 platících. Přejme si všichni, ale hlavně pracujme pro to, aby i
nadále byly naše hodky takové jaké jsou. Máme být na co hrdí. Ale je potřeba se
každoročně podílet a pracovat.
7. 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.
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3. Zpráva o brigádách
3. března jsme se zúčastnili brigády při kácení borovic za zastávkou.
29. dubna proběhlo vyčištění koupaliště.
V letních měsících jsme svépomocně dokončili dřevěnou zadní stěnu pergoly na
výletišti.
Dále proběhly brigády na výletišti při přípravě a úklidu zábav a při sběru ovoce
na hasičský kvas.
4. Zpráva o činnosti závodních družstev a taktické přípravě
Jak už se stalo v posledních letech zvykem, závodní družstvo mužů se začalo
připravovat na sportovní sezónu již v zimě v kvasické tělocvičně, případně při
výbězích po okolí. Z hlediska počtu ostrých tréninků i odběhaných závodů byl
ovšem rok 2018 nejslabším za posledních 6 let. Tým mužů absolvoval 9
soutěžních klání (a pouze 5 tréninků). I přes nižší počet závodů, než v minulých
letech jsme si zapsali několik chvályhodných výsledků. Za zmínku stojí 4. místo
na soutěži v Medlově s časem 16,73s (na 2B). Ale hlavně vítězství v soutěži na
Kostelanech s čase 16,60s (opět na 2B). Takže i letos se povedlo rozšířit naši
sbírku pohárů. Dále rozhodně nesmím opomenout vylepšení nejrychlejšího času
v soutěži na 3B, které se povedlo na soutěži v Křenovicích, a jehož hodnota byla
18,31s.
Velký dík patří všem členům sportovního družstva, které stále drží pohromadě, i
když je to pořád těžší a těžší, i přes, dnes už můžu říct, dlouholeté posily z
okolních sborů: Vojtu Ševčíka (SDH Vrbka), Tomáše Trlicu, Peťu Nákladala
(SDH Bařice).
Tým žen se v roce 2018 bohužel dohromady dát nepodařilo.
Absolvovaly jsme několik námětových cvičení:
5.5. Velké Těšany
9.6. Bařice
30.6. Vrbka
28.7. Sulimov
13.10. Lubná
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Bohužel se nám nepodařilo zúčastnit se námětového cvičení v Kvasicích a to
z důvodu toho, že prakticky všichni, kdo na náměťáky jezdí, měli v daný den 18.
srpna jiný program. Pokud chceme udržovat tradici námětového cvičení na naše
hodky, je do nového roku i let dalších potřeba se soustředit na to, abychom se
účastnili všech námětových cvičení v okolních obcích.
Školení řidičů se zúčastnili Petr Zavadil, Pavel Zavadil, Petr Strašák ml. 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 Svaťa Minařík a
Slávek Ševčík.
Starostka sboru či její zástupci se účastnili okrskových, okresních i slavnostních
schůzí. Nezúčastnili jsme se slavnostní schůze ke 115. výročí založení SDH
Kostelany – to je také potřeba zlepšit, aby se nám to nestávalo.
5. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
V roce 2018 bylo provedeno několik oprav na hasičském vozidle. Opraveny byly
brzdy, boční posuvné dveře, startér a ventilátory na chlazení motoru.
Dále jsme pořídili novou sportovní savici a 2 kusy sportovních hadic C42.
6. Zpráva o stavu financí

Bratři a sestry.
Na závěr zprávy o činnosti v roce 2018 chci hlavně poděkovat všem, kteří se do
činnosti sboru zapojují a věřím, že tak budou činit i nadále. Děkuji rovněž
sponzorům, kteří nás svými dary podporují. Přeji Vám všem pevné zdraví, mnoho
úspěchů a Boží požehnání v celém roce 2019.
Zapsal:
Jaroslav Ševčík
SDH Sulimov
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