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1. Stav členské základny
V roce 2014 vstoupili do našeho sboru tři noví členové a to Lucie Valouchová,
Petr Daněk a Jaroslav Ševčík. Žádný člen nás neopustil.
17. března oslavil své šedesáté narozeniny bratr Josef Ševčík st., kterému jménem
nás všech přišli pogratulovat členové výboru Pavel Zavadil a Markéta Kozelská.
17. července oslavil osmdesátiny bratr Arnošt Veselý, za sbor mu gratulovali
Vojtěch Zavadil a Břetislav Zápeca.
K 31.12.2014 má SDH Sulimov 63 členů, z toho je 24 žen a 39 mužů.
Sestry a bratři.
V roce 2014 proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí. V Sulimově došlo
ve složení zastupitelstva k jedné změně. Od těchto voleb náš sbor zastupují v
obecním zastupitelstvu tři naši členové a to Pavel Zavadil, Josef Ševčík ml. a Petr
Daněk.
I letos se budeme opakovat a zhodnotíme naši spolupráci s obecním úřadem jako
mimořádně dobrou. A opakovat se budeme podruhé, když vyjádříme veliké díky
především panu starostovi Mgr. Zdeňku Dvořákovi, díky němuž byla tato
spolupráce po celé funkční období minulého zastupitelstva tak dobrá. Věřím, že
to tak bude pokračovat i ve volebním období, které právě začalo. V roce 2014
jsme díky obecnímu úřadu získali dotaci ze Zlínského kraje a mohli zakoupit nové
zásahové vozidlo, které přineslo velké zkvalitnění vybavenosti sboru.
2. Kulturní činnost
10. ledna proběhla v kulturním domě za účasti 40 členů výroční valná
hromada SDH Sulimov. Zúčastnili se také náměstek starosty OSH Kroměříž bratr
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Antonín Horák a starosta obce Mgr. Zdeněk Dvořák. Přišli také bratři hasiči
z okolních sborů, kteří vypomáhali závodnímu týmu během sezóny.
25. ledna pořádal sbor v hospodě 4. ročník Velkého sulimovského koštu
pálenek. Do soutěže bylo přihlášeno 25 vzorků. Bohužel ani tentokrát nebyla
velká účast veřejnosti. Vzorky hodnotilo jenom osm degustátorů. Košt je vždy
příjemný a jeho tradici určitě chceme držet i nadále. Bohužel odezva u lidí je
minimální a po čtyřech ročnících už můžeme říct, že to lepší asi nebude.
Degustace se účastní většinou kolem deseti koštérů, jak bylo řečeno, loni jich bylo
jen osm.
Jako zajímavost chci nyní zmínit schůzi, která byla v hospodě 31. ledna a
na kterou přišlo 17 lidí. To je mezi běžnými schůzemi v průběhu roku
pravděpodobně historicky nejvyšší účast v posledních letech, pokud teda
nepočítáme schůze ohledně organizace hodků. Bylo by pěkné, kdybychom se
v takovém počtu scházeli častěji. Nejde jen o organizační záležitosti, ale
především o to, že se lidé potkají a utuží vzájemné vztahy.
1. března proběhly každoroční ostatky. Odpoledne byl tradiční průvod
masek v čele s medvědem. Zapojilo se 18 masek, což je trochu méně, než jsme
byli v minulých letech zvyklí. Doufejme, že se na tu dvacítku v roce 2015 zase
dostaneme. Večer se uskutečnila zábava v hospodě spojená už s jubilejním 5.
ročníkem pochovávání basy. Samozřejmě nechybělo secvičené divadlo, které
sehráli naši členové. Scénka připomněla všechny předchozí čtyři ročníky.
8. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka
tradiční hasičský bál v sokolovně na Kostelanech. Akce je již zažitá a má stálé
návštěvníky, kteří si ji nenechají uniknout, takže i tentokrát byla účast dobrá a
ples vydařený. Přišlo 145 platících. Naši členové zajišťovali tvorbu a výlep
plakátů, výběr vstupného a rozvoz účastníků.
22. března jsme měli na dvoře u zbrojnice zabijačku, na kterou jsme pozvali
všechny občany obce. Akce měla opět velmi pozitivní ohlas a účast byla výborná.
Prase mělo 190 kg. 5. dubna proběhlo v zahradě za hospodou společné uzení
špeků a dalších dobrot. 
1. května jsme se společně s STK Sulimov vydali na každoroční májový
výšlap na hrad Buchlov. Účast byla tentokrát slabší.
2. května jsme u zbrojnice stavěli obecní májku, tady byla naopak účast
slušná, máj stavělo 20 chlapů. Následoval samozřejmě táborák a přiletěly i dvě
čarodějnice. Co se však nepovedlo, bylo tradiční psaní chodníčků, které tentokrát
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neproběhlo. Bohužel nám nějací hrdinové máj v noci 8. května pořezali a pak se
ani nepřihlásili.
Vzhledem k delší době uzavření Sulimovské hospůdky, otevřeli hasiči 16.
května improvizované posezení v kulturním domě. Byla i videoprojekce
hokejového zápasu ČR na MS.
17. května jsme museli kvůli dešti a chladnému počasí zrušit zábavu
s kapelou Focus. Místo ní jsme zorganizovali turnaj ve stolním fotbálku
v kulturním domě. Naštěstí můžeme říct, že se akce nakonec velmi vydařila. A
pro sbor skončila i vysokým finančním ziskem.
Bohužel počasí nám nepřálo ani při další zábavě s kapelami MOTUS a
INEKAFE REVIVAL. Zábava proběhla v pátek 20. června za chladu a občasného
deště. Naše tradičně silná akce nakonec vzhledem k počasí dopadla poměrně
dobře. Přišlo 141 platících.
Hodky na sv. Annu se uskutečnily v sobotu 26. července. Mši svatou
tentokrát hudebně doprovodila kvasická farní scholička dětí, které nám po mši
zazpívali ještě navíc pár písniček, zatímco my jsme poseděli a pokoštovali
dobroty pečené i tekuté. Následovalo námětové cvičení deseti hasičských sborů
okrsku Kvasice a večerní zábava se skupinou EXPLOZE. I tyto hodky probíhaly
za velkých veder, nicméně i tak byla účast tradičně vynikající na všech bodech
programu. Dokonce i zábava, která bývá při hodkách nejslabší, byla slušná.
13. září proběhla ukončená závodní sezóny týmů mužů a žen.
1. listopadu jsme ve spolupráci se Sulimovskou hospůdkou uspořádali 3.
ročník halloween párty. Odpoledne byl program pro děti a večer zábava pro
dospělé. Odpoledne přišlo 10 dětí v kostýmech, večer se zúčastnilo 16 masek.
5. prosince jsme pořádali každoroční velkou událost - tradiční pochůzku sv.
Mikuláše a jeho družiny.
Sbor byl rovněž pořadatelem podzimního turnaje v kulečníku.
Zajímavostí rovněž je, že kronika sboru se na jaře stala tématem seminární
práce jedné studentky Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Na práci
spolupracoval kronikář Jaroslav Ševčík a významným zdrojem materiálů se stal
nový archiv historických listin našeho sboru, který vznikl v loňském roce. Tato
seminární práce o naší kronice je ke stažení na webu obce Sulimov.
Dále jsme v letošním roce zrealizovali výrobu fotoknih. Myšlenka spočívá
v tom, že z každého roku bude vytvořena fotokniha ze zajímavých fotek. V tuto
chvíli máme fotoknihy z let 2013 a 2014. V dalších letech budou vznikat další.
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Fotoknihy budou uloženy v hasičském archivu a budou k dispozici k nahlédnutí
při různých oslavách, valných hromadách SDH či případně na vyžádání.
3. Brigádnická činnost
I v roce 2014 jsme dobrovolnými brigádami několikrát významně pomohli v naší
obci. V únoru a březnu byl dokončen dřevěný obklad stěn v bufetu a realizovány
větrací průduchy. V dubnu se káceli hrušky na výletišti, v květnu zase proběhly
brigády na úklid hospody po rekonstrukci. Na podzim se vykácela velká část sadu
vedle výletiště a rovněž členové sboru vypomohli při rekonstrukci kulturního
domu. Závěr roku obstarala velká brigáda 27. prosince na úklid kulturního domu
po rekonstrukci.
Jménem výboru SDH a všech našich spoluobčanů děkuji všem, kteří se do
pracovních brigád ve svém volném čase zapojili. Prioritou do příštího roku je
vyčištění požární nádrže, které již neproběhlo poslední tři roky. Letos se alespoň
podařilo posekat a uklidit celé její okolí, včetně pořezání keřů.
4. Zpráva o činnosti závodních družstev
V letošním roce reprezentovaly SDH Sulimov a celou naši obec na soutěžích v
požárním sportu dva týmy - ženy i muži.
Ženy se zúčastnily všech tří závodů v rámci našeho okrsku Kvasice.
25. května: I. kolo PS v Kvasicích - 2. místo
2. srpna: pohárová soutěž Kostelany - 3. místo
20. září: pohárová soutěž Velké Těšany - 2. místo
Družstvo žen letos závodilo ve složení Kamila Zavadilová, Eliška Ševčíková,
Martina Náglová, Michala Zavadilová, Petra Šenkyříková, Karolína Ševčíková,
Lada Endlicherová a Lucie Valouchová.
Chlapi se do toho v sezóně 2014 pořádně obuli! Kromě okrskových soutěží objeli
i celý seriál Podhostýnské hasičské ligy a přidali i několik dalších soutěží na
Kroměřížsku. V roce 2014 se družstvo zúčastnilo 19ti soutěží a přivezlo dvě
medailová umístění ze soutěží v Kvasicích a ve Velkých Těšanech. Nejrychlejší
výsledné časy zaběhli kluci na 3B ve Vítonicích 18,48 s, na 2B v Nětčicích 16,83s.
Zároveň naše družstvo postoupilo z okrskového kola na okresní kolo v požárním
sportu, kde soutěžilo v disciplínách požární útok, štafeta a 100 m překážek a
umístilo se na konečném 5. místě v okrese z celkového počtu 11 zástupců
jednotlivých okrsků.
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Za náš tým běhali v této sezóně: Jan Chlup, Jarek Ševčík, Svaťa Minařík, Štěpán
Ševčík, Slávek Ševčík a Pavel Zavadil. Dále pak Tomáš Berdník a Petr Štefek
(oba SDH Trávník), Vojta Ševčík (SDH Vrbka) a Petr Nakládal (SDH Bařice).
Zúčastnili jsme se také čtyř námětových cvičení a to:
3. května: Velké Těšany
7. června: Bařice
28. června: Vrbka
26. července: Sulimov
Školení velitelů absolvovali Pavel Zavadil a Jaroslav Ševčík. Školení kronikářů
Jaroslav Ševčík, školení řidičů Radim Strašák, Petr Zavadil, Pavel Zavadil a
Břetislav Zápeca ml.
Starosta sboru či jeho zástupci se zúčastnili všech okrskových schůzí i okresních
zasedání.
5. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
Za rok 2014 se v našem inventáři objevila celá řada novinek. Obec Sulimov
získala od Zlínského kraje dotaci 150.000 Kč na pořízení nového zásahového
vozidla a zároveň poskytla 100.000 Kč z vlastních zdrojů. Díky tomu jsme mohli
zakoupit vozidlo VW Transporter, které jsme následně svépomocí a také
s přispěním firmy Tital z Olomouce přestavili na hasičský automobil.
Dále jsme významně zkvalitnili vybavení pro požární sport. Pořídili jsme
dvě nové proudnice Klimeš, čtyři hadice C42, tři hadice B65 a sportovní elastické
kalhoty pro tým mužů. U firmy Ladislav Cigler z Prahy jsme nechali udělat
generální opravu našeho nefunkčního přetlakového ventilu. Svépomocí a ve
spolupráci s firmou Habako ze Lhotky u Tečovic jsme provedli opravu
poškozených zásahových savic a výměnu šroubení na savicích sportovních.
V červenci provedli strojníci na požární nádrži revizi všech našich
stříkaček, což bylo potřebné především u stříkaček PS 8 a tohatsu, které předtím
delší dobu stály bez jakékoliv aktivity. U PS 12 byly nalezeny dílčí závady, které
byly odstraněny.
V průběhu roku jsme také soustavně pracovali na vylepšování sportovní
mašiny PS 18, která dostala celou řadu lepších modernějších dílů. Za tuto práci
patří veliký dík především strojníkovi družstva mužů Tomáši Berdníkovi.
Nezapomínali jsme ani na zbrojnici, kde jsme dle finančních možností
pořídili rovněž pár novinek, např. mřížky na větrací otvory nebo žaluzie do okna.
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V srpnu se nám podařilo získat finanční dar 11.000 Kč od státního podniku
Lesy ČR. Dar byl použit na nákup nových ochranných prostředků pro členy
zásahové jednotky obce Sulimov. Pořídili jsme 5 párů zásahových rukavic
DIAMOND, 6 párů gumových holínek PROTOMASTER S5 YELLOW, 14 ks
triček k pracovním stejnokrojům PSII, 1 pár zásahové holeňové obuvi ZZ 0412B a reflexní vestu pro velitele jednotky.
6. Zpráva o stavu financí

Bratři a sestry.
Ze zpráv o letošní činnosti je jasné, že mnohé z nás stály tyto aktivity velké
množství našeho volného času. Chci Vám všem moc poděkovat za Vaši ochotu
zapojit se. Věřím, že i novém roce 2015 bude naše spolupráce nadále dobrá a
prospěšná pro sbor i obec. Děkuji rovněž sponzorům, kteří nás svými dary
podporují.
Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů a Boží požehnání v roce 2015.
Jaroslav Ševčík – starosta sboru
Sulimov, 2.1.2015

