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1. Stav členské základny
V roce 2016 vstoupili do našeho sboru čtyři noví členové a to Simona
Nakládalová ze Střížovic, Lucie Kuchařová z Kroměříže a Denisa Najkrová s
Petrem Steinen (oba ze Sulimova). Perličkou roku je členství Lucie Kuchařové,
která do sboru vstoupila k 1. lednu a do konce roku stihla i vystoupit. Dále
ukončili členství Lenka Vymětalová, Zuzana Brokešová a Pavel Paštěka. Všichni
z důvodu odstěhování a ztracení kontaktu se Sulimovem.
Významné životní jubileum 60 let oslavila sestra Jana Ševčíková. Zdeněk Šiška
oslavil třicátiny. Na obou oslavách byla hojná účast našich členů a gratulantů z řad
hasičů.
K 31. 12. 2016 měl SDH Sulimov 63 členů, z toho bylo 25 žen a 38 mužů.
I v uplynulém roce se občanská aktivita našich členů promítla také do složení
obecního zastupitelstva, ve kterém jsou Pavel Zavadil, Josef Ševčík a Petr Daněk.
Znovu a opět musíme konstatovat, že vztahy se zástupci obecního úřadu jsou
velmi nadstandardní, z čehož těží sbor i celá obec. Zastupitelstvu patří velké
poděkování za podporu. Kromě každoročního příspěvku 30.000 Kč na provozní
výdaje sboru, byla realizována pro obec velká investice, když byla vybudována
nová garáž pro zásahové vozidlo. Garáž vznikla jako přístavba obecního úřadu.
Po zimě se do ní přestěhuje zásahové hasičské vybavení sboru, které zde bude
uloženo v lepších podmínkách, a konečně také budeme mít kryté stání pro
zásahové vozidlo. Garáž bude přes zimu dokonce temperována, což bude pro
uloženou výstroj i mašiny určitě dobře. Stávající objekt na výletišti zůstává
centrem kulturní činnosti sboru, která je s tímto místem neodmyslitelně spjata při
akcích všeho druhu.
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2. Zpráva o kulturní činnosti
8. ledna proběhla v kulturním domě za účasti 34 členů a 6 hostů výroční
valná hromada SDH Sulimov. Z hostů se zúčastnili delegát OSH Kroměříž bratr
Ladislav Miklík, za obecní zastupitelstvo Oldřich Kremz a hasiči z okolních
sborů, kteří vypomáhali závodnímu týmu během sezóny. Během valné hromady
byla zvolena novou starostkou sboru Markéta Kozelská, jejími náměstky Kamil
Bartoš a Petr Zavadil. Ostatní obsazení výboru zůstalo beze změny.
30. ledna pořádal sbor v hospodě 6. ročník Velkého sulimovského koštu
pálenek, který byl zatím asi nejvydařenější ze všech ročníků. Přihlášen byl
rekordní počet 32 vzorků, které koštoval také rekordní počet třinácti degustátorů.
Vůbec poprvé absolvovala celý košt žena.
Ostatky proběhly 6. února. Do průvodu se zapojilo pěkných 25 postav a
vodění medvěda se celkově vydařilo. Oproti předchozím rokům jsme nepořádali
večerní program v hospodě spojený s pochováváním basy.
5. března jsme spolupořádali spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH
Vrbka každoroční hasičský bál v sokolovně na Kostelanech. Již podruhé hrála
kapela FOCUS a bál byl naprosto vydařený po všech stránkách. Úspěchem byla
především rekordní účast, když přišlo přes 200 platících. Naši členové zajišťovali
při akci tvorbu a výlep plakátů, výběr vstupného a rozvoz účastníků.
30. dubna nemohlo chybět stavění máje. Už podruhé jsme stavěli menší
májku u zastávky. Večerní zábava se pak přesunula tradičně k ohništi u zbrojnice.
1. května proběhl každoroční májový výšlap na hrad Buchlov.
Velmi vydařená akce proběhla 28. května, kdy jsme pořádali v rámci
mezinárodního dne dětí procházku do skaly, kde byl připraven táborák a zábavný
program pro nejmenší. Chlapi předtím celý prostor perfektně připravili včetně
ohniště a posezení. Po návratu z vycházky proběhlo ještě kácení máje, který nám
tentokrát vydržel. Večerní program obstaral opět táborák, tentokrát za hospodou.
3. června jsme pořádali zábavu s kapelami MOTUS a INEKAFE
REVIVAL. Účast lehce překročila 160 platících, což bylo vzhledem
k vydařenému počasí zklamáním. Jelikož akce se skupinou INEKAFE REVIVAL
zůstává již několik posledních let za očekávání a v roce 2016 se objevily i
negativní ohlasy na vystoupení kapely, zkusíme udělat v roce 2017 pauzu.
Naopak chvály se dočkala kapela MOTUS, která si tím řekla o samostatné
vystoupení.
O víkendu 22.-23. července proběhly hodky na sv. Annu, které byly
tentokráte spojeny s oslavami 80 let našeho sboru. V pátek byla slavnostní valná
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hromada, které se zúčastnilo 42 členů a 15 hostů. Výbor sboru pro všechny
připravil dárkové hrníčky, krýgly a minidresíky do auta, které nám mají
připomínat toto významné výročí a vůbec sounáležitost s tradicí hasičů
v Sulimově. Udílena byla také věrnostní ocenění a vyznamenání zasloužilým
členům. V sobotu jsme opět významně pomáhali s organizací tradičních hodků.
Naši členové spolu se zastupiteli uctili u pomníku pod obcí památku spoluobčanů
padlých v 1. světové válce. Mše k poctě sv. Anny se tentokrát uskutečnila na
výletišti. Následovalo každoroční námětové cvičení sborů, poté krátká ukázka
výcviku dravců a večer hodková zábava s kapelou EXPO, na kterou přišlo 285
platících, čímž byl pokořen dosavadní návštěvnický rekord z hodkové zábavy
s EXPEM z roku 2015.
2. prosince jsme pořádali každoroční velkou událost - tradiční pochůzku sv.
Mikuláše a jeho družiny.

3. Zpráva o brigádách
I v roce 2016 jsme uspořádali několik brigád, při kterých jsme zdarma ve svém
volném čase pomohli při údržbě a zvelebování naší obce.
30. dubna byla brigáda na koupališti. Rozebrali jsme původní zničené potrubí,
které přivádí vodu do koupaliště ze sběrných šachet nad betonovou zdí. Následně
jsme potrubí realizovali nové.
Další penzum práce bylo uděláno v prvních třech týdnech měsíce července, kdy
jsme svépomocně pomáhali firmě, která stavěla novou pergolu u udírny na
výletišti. Naše práce spočívala především v dopravě řeziva, jeho následném
ohoblování a natření. Nová pergola spolu s vydlážděnou zpevněnou plochou byly
dokončeny v týdnu před hodkami, během kterých jsme je tak mohli již naplno
využít. A nutno dodat, že podmínky pro organizaci větších zábav, kdy je potřeba
odbavovat v bufetech návštěvnost okolo 300 platících, se realizací nové pergoly
hodně zlepšily.
1. října proběhla brigáda, při které byl pořezán a zrušen starý sušák hadic v horní
části obce. Téhož dne se uskutečnila velká brigáda na koupališti, kde byly
dokončeny úpravy kolem přítoku vody a především byla pomocí nakladače
očištěna dlažba kolem nádrže. Celý prostor tak byl uklizen a nejeden z nás si
vzpomněl na dobu, kdy byla naše nádrž vyhledávaným koupalištěm.
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Také v roce 2016 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, protože jsme
nemuseli před zábavou hrabat trávu a vůbec prostor zahradnicky upravovat.
Zároveň je trávník díky Jarkově údržbě ve vynikající kondici, což bylo během
zábav a především hodků několikrát oceněno návštěvníky i kapelami.
Na začátku října členové sportovních družstev zazimovali výstroj a výzbroj před
zimním obdobím.
Chci poděkovat všem, kteří se na brigádnické činnosti sboru v roce 2016 podíleli.
Udělali jsme opět kus práce pro naše prostředí, ve kterém žijeme.

4. Zpráva o činnosti závodních družstev a taktické přípravě
Zatímco rok 2015 byl rokem velkých nej pro tým mužů, tak o roce 2016 to
můžeme prohlásit o týmu žen.
Ženy odběhly pro ně rekordní počet 6 závodů a z toho dokonce i 2 noční. Právě
na nočních závodech ve Zdislavicích dosáhly svého nejlepšího sestřiku v čase
23,04 s, což byl i nejlepší sestřik této soutěže. Z týmových úspěchů se jim nejvíce
zadařilo na okrsku na Vrbce, kde dokázaly zvítězit. Dále přivezly druhé místo z
Kostelan a dvě třetí místa ze Zdislavic a Holešova. Rok 2016 tedy můžeme
hodnotit velmi pozitivně.
To tým mužů měl laťku nastavenou hodně vysoko a očekávání byly ještě větší.
Bohužel ne vše se povedlo podle představ, ale na druhou stranu i pro toto družstvo
se jednalo o velmi úspěšnou sezónu protkanou několika hodně úspěšnými závody
a získanými poháry.
Velmi krátce po minulé výročce kluci načali zimní přípravu protkanou běháním a
cvičením v tělocvičně. Vrcholem této přípravy bylo zimní soustředění, kde se
kromě týmu mužů zúčastnily i naše ženy a hasiči z Bařic. Tento rok jsme se vydali
do Dřevohostic. Ubytováni na místní faře jsme podnikli několik výběhů po okolí
a vyzkoušeli místní tělocvičnu. Jakmile se počasí umoudřilo a dovolilo nám
vytáhnout hasičské vybavení, tak jsme se hned 2. dubna pustili do ostrého
tréninku.
Na první závodní klání jsme vyběhli 8. května, ale ani v Martinicích, ani hned
potom v Bílanech se příliš nezadařilo. To na okrskové soutěži, která se letos
konala na Vrbce, jsme si chuť napravili a celou soutěž vyhráli. Na závodech ve
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Zdislavicích, odkud se v loňském roce dovezlo zlato se nám letos bohužel
nezadařilo, ale ani 4. místo neznamenalo žádnou ostudu. Potom ovšem přišlo
spíše trápení a paběrkování, především v závodech zařazených do prestižní PHL.
Další pozitivní zářez přišel až 30. července na Kostelanech, odkud jsme si po lítém
boji odvezli 3. místo, se ztrátou pouhých dvou setinek na místo 2. Další triumf
přišel na nočních závodech ve Zdislavicích. V závěru sezóny přišlo celkové
oživení a přivezli jsme ještě 2. místo z Medlova a 3. místo z Holešova. Na soutěži
na Salaši se nám povedlo vyrovnat náš nejlepší čas na 3B (18,49 s), a zaznamenat
nejlepší sestřik v naší historii (18,02 s).
V sezóně 2016 odběhl tým mužů 26 závodů, včetně okresního kola v Hulíně, kde
kromě požárního útoku zápolili i v běhu na 100 m a štafetě. Celkově jsme
zakončili rok 2016 s bilancí 2 prvních míst, 1 druhého a 2 třetích míst. K tomu
jsme přidali ještě 2 bramborové medaile.
Členové zásahové jednotky obce se zúčastnili také 6 námětových cvičení:
30.4. Nová Dědina
5.7. Velké Těšany
11.6. Bařice
18.6. Bělov
25.6. Vrbka
23.7. Sulimov
Školení řidičů se zúčastnili Petr Zavadil, Pavel Zavadil a Břetislav Zápeca ml.
Strojníci jsou všichni proškoleni v roce 2015, takže školení strojníků nás čeká až
za další čtyři roky. V uplynulé roce však nebyli na pravidelné cyklické přípravě
naši velitelé jednotky. V roce 2017 se tak musí zúčastnit, aby neměly problémy
s prodloužením svých osvědčení.
Starostka sboru či její zástupci se rovněž zúčastnili všech okrskových schůzí i
okresních zasedání.

5. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
Změny ve výstroji a výzbroji byly v roce 2016 spíše menší. Po obměně výboru po
volební valné hromadě byl doplněn vycházkový ženský stejnokroj. Dále byla
zakoupena nová lednice s mrazákem do bufetu. Také zásahové vozidlo prošlo
pravidelnou údržbou. Pořízeny byly 2 ks nových sportovních proudnic Klimeš ve
variantě s křížkem. Dále byly přetřeny tréninkové terče.
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Zub času a velké vytížení se začíná podepisovat na závodní mašině PS18, na
kterou je nutné před začátkem sezóny 2017 osadit nové čerpadlo.

6. Zpráva o stavu financí

Bratři a sestry.
Takový byl rok 2016 v životě sulimovských hasičů. Myslím, že mohu opět říci,
že to byl pro sbor rok dobrý. Udrželi jsme všechny tradice, byli jsme úspěšní ve
sportu a také jsme dost odpracovali pro obec. Všem, kteří se zapojili, patří
poděkování.
Přeji Vám všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a Boží požehnání v roce 2017.
Zapsal:
Jaroslav Ševčík
SDH Sulimov
Sulimov, 6. 1. 2017

