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Modlitba hasice
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane
dej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.
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Vznik kroniky
Iniciativa k založení kroniky Sboru dobrovolných hasičů obce Sulimov pramenila
především z potřeby mít ucelenější dokument, který by mapoval život ve sboru. Zároveň by
kniha byla odkazem našich tradic a zvyklostí pro budoucí generace.
Spis takového charakteru ve sboru (od založení v roce 1936), nikdy nebyl. Z minulosti
se nám zachovaly pouze zprávy starostů z výročních valných hromad a zápisy ze schůzí
(především výborových).
S plánem zrealizovat projekt nové kroniky přišel na podzim roku 2010 náměstek sboru
Slávek Ševčík. Nápad se setkal s pozitivní odezvou a podporou. Návrh na vznik kroniky byl
podán na výborové schůzi 6. listopadu 2010 a byl jednomyslně přijat. Poté se přistoupilo
k fyzickému založení. Byly sepsány úvodní strany a proveden zápis za rok 2010. Kronika
byla slavnostně představena všem přítomným členům na výroční valné hromadě v pátek 14.
ledna 2011. Zde byl rovněž volen kronikář, kterým byl ustanoven bratr Jaroslav Ševčík ml.
Za přítomnosti zástupců sboru, občanů obce, mnoha rodáků a přátel byla kronika
slavnostně požehnána P. Petrem Klimešem při hodkové mši svaté v sobotu 23. července 2011.

Krátce o historii a zajímavostech
obce Sulimov
Historik František Peřinka uvádí, že jméno obce se vyskytuje ve tvarech Silímov, do
Silímova, v Silímově, jindy Sulimov či Sulimow. Změna ze Silimov na dnešní podobu Sulimov
byla provedena Úředním listem č. 3 v roce 1925. Místopisné jméno je patronymické, tj.
odvozené od osobního jména Sulim.
Nejstarší zmínka o Sulimově pochází z roku 1353. Obec je zde uvedena jako součást
vlastnictví Milota a Budiše z Benešova. I další zmínky nalézáme v pramenech o Kvasicích,
neboť vesnice „byla vždy příslušenstvím velikého zboží Kvasického“. Všechny zmínky
uvádějí, že Sulimov byl vždy obcí českou. Nářečí je nazýváno „vlastně slovenským
s různořečím přechodným“, dle jiné studie je řeč „moravskoslovenská neboli slovenská“. Osada
náležela vždy ke kvasické farnosti. Většina občanů se hlásila k římskokatolické víře, menší
počet také k církvi československé husitské.
Na obec tvrdě dopadla ekonomická i lidská tíha hrozné světové války. Do vojsk Císaře
Pána muselo nastoupit 57 sulimovských mužů, z nichž na různých bojištích 12 padlo. Jsou
vzpomenuti na památníku padlých, který jim byl věnován příbuznými a ostatními občany v roce
1921. Do českých legií v zahraničí organizovaných mezi zajatci vstoupilo 7 našich rodáků.
Život lidí, sboru, obce, českých zemí i celého světa byl pak významně ovlivněn také
politickým klimatem let 1948-1989.
Rok 1960 přinesl sloučení obcí Sulimov, Vrbka a Karolín. Vznikl jeden místní národní
výbor se sídlem v Sulimově. Postupem času se objevily snahy o opětovnou samostatnost
jednotlivých osad. 1. 1. 1992 se odtrhl Karolín a 1. 1. 1993 se rozdělili také Sulimov a Vrbka.
Sulimov je samostatná katastrální a politická obec ležící 9,54 km jihovýchodně od
Kroměříže. Polohopisně spadá do pahorkatiny Chřibů na pravé straně řeky Moravy. Nadmořská
výška v dolní části obce u pomníku padlých je 238 m n. m., horní část levého zadního rohu
zahrady domu č. 1 má 304 m n. m. Výškový rozdíl na celé délce (971 m od památníku padlých
4

po dům č. 1) je 66 m. K 1. 1. 2011 žilo v obci 170 obyvatel, z toho 88 mužů a 82 žen. 24 dětí
bylo do 15 let.
Dominantou obce je socha sv. Anny na samém vrcholu horního konce, odkud vzhlíží na
celou vesnici a drží nad ní ochrannou ruku. V minulosti právě na svátek této světice (26.
července) vypukl v Sulimově velký požár. Občané tehdy učinili slib, že budou tuto svatou
uctívat a sv. Anna se tak stala patronkou obce.
Mezi další sakrální stavby patří zvonice, kříž u kulturního domu, Zapletalův kříž u
větrolamu a také památník padlých spoluobčanů v 1. světové válce. Mezi místa společenského
dění musíme zařadit kulturní dům, kulturně-sportovní areál, Sulimovskou hospůdku. Dlouhou
tradici má Daňkova sulimovská pálenice, která byla dle rodinné kroniky založena roku 1906.

Vznik a historie SDH Sulimov

iniciativy
k založení
sboru

Sbory dobrovolných hasičů mají v našich českých zemích tradici už od 60. let 19. století,
kdy pod ušlechtilým heslem „Bohu k oslavě, bližnímu ku pomoci“ začaly vznikat první z nich,
které se snažily sloužit bližním k ochraně životů a majetků před živelnými pohromami ohněm
a vodou.
Iniciativu k založení SDH v Sulimově je možno vidět v několika rovinách:
Jednak
v
1936
už
pracovaly
sbory
ve
všech
okolních
obcích.
Dále v období 1918-1936 vypukly v Sulimově čtyři požáry, kterým padlo za oběť 7 domů. Je
nutno mít na paměti obtížnost hašení požáru v té době. Nebyla hasící technika ani dostatečné
zásoby vody. Navíc ke zmíněným požárům mohly přijet sbory z Kvasic a Nové Dědiny jen se
značným zpožděním se stříkačkami taženými koňmi. Riziko zhoubných požárů bylo navíc
násobeno způsobem konstrukce domů. Ještě v roce 1935 bylo v obci 10 obytných domů a 15
stodol kryto doškovými střechami.
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vznik
sboru

pořízení
výzbroje
a výstroje

první
zásahy

Osobní iniciativa, vedoucí k založení sboru dobrovolných hasičů, patřila členům
Čtenářského spolku. A to zejména Františku Daňkovi č. 42, Floriánu Ševčíkovi, Josefu
Zapletalovi, Vlastimilu Otýpkovi a Otakaru Ševčíkovi. Těmto a dalším obětavcům se dostalo
podpory i od obecního zastupitelstva, které zakládaný spolek podpořilo jednak finančně a navíc
pro účely požární ochrany nechalo vyčistit „močidlo“ a v horní části obce vybudovalo
betonovou vodní nádrž.
Pod vlivem těchto skutečností se dne 10. května 1936 konala veřejná schůze občanů, na
které byl ustanoven Sbor dobrovolných hasičů Sulimov. Schůze se zúčastnili také čelní
představitelé 13. župy hasičské v Kroměříži. Na tomto zasedání byl zvolen desetičlenný výbor
v čele s Františkem Daňkem. Ale již na první členské schůzi došlo ke změně a starostou byl
zvolen Florián Ševčík. Velitelem pak Josef Zapletal, zástupcem velitele Otakar Ševčík,
zbrojířem Richard Pospíšil, velitelem samaritánské stráže Josef Daněk a trubačem Josef
Nakládal.
Na ustavující schůzi vstoupilo do založeného sboru 20 členů činných a 19 přispívajících.
Před výborem stály dva velmi důležité úkoly. Předně zajistit základní výzbroj a výstroj pro
aktivní členy a také je prakticky i teoreticky připravit pro výkon v požární ochraně.
Základní výzbroj a výstroj byla pořízena již v roce 1936 díky již vzpomenuté podpoře
obce a darům občanů. O finanční zisk se přičinil také sám nově zřízený sbor, který už v srpnu
1936 úspěšně uspořádal první zahradní výlet. Malý výtěžek byl i z divadelní hry.
Významnou kvalitativní změnou pro činnost bylo zakoupení nové, na tehdejší dobu velmi
moderní, motorové stříkačky od firmy Bratři Paříkové z Napajedel. První slavnostní cvičení s
novou stříkačkou se za hojné účasti občanů i hasičů z okolních vesnic konalo 31. října 1937.
Pozornost byla věnována nejen materiálovému vybavení. Velmi rychle postupoval i výcvik
členů. Pod vedením Josefa Zapletala bylo již v roce 1936 provedeno 6 teoretických školení, 4
pořadová a pochodová cvičení a 2 cvičení poplachová. Po zakoupení nové stříkačky se
výcviková aktivita ještě zvýšila, neboť bylo nutno novou techniku dokonale zvládnout.
Například v roce 1938 bylo provedeno 15 praktických i teoretických cvičení.
První protipožární zásah se uskutečnil již v červenci 1936, tedy necelé dva měsíce po
založení sboru a to na Nové Dědině. Zde 7 sulimovských hasičů, tehdy ještě bez vlastní
výzbroje a výstroje, dostalo k obsluze ruční stříkačku. Dalších protipožárních zásahů se sbor
zúčastnil v lednu 1938 opět na Nové Dědině a poté na samotě Chlum. V obou případech bez
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zranění
Vlastimila
Otýpky

období
2. světové
války

využití motorové stříkačky. Ta byla při ostrém zásahu prvně nasazena při požáru dvou domů
na Karolíně 25. října 1939. K prvnímu a doufejme poslednímu, úrazu při zásahu došlo na
samotě Chlum, kdy byl padajícím trámem zasažen člen sboru Vlastimil Otýpka. První zásah
sboru v Sulimově se uskutečnil 16. listopadu 1946 při požáru domu č. 43.
Během druhé světové války byla umrtvena schůzová i kulturní činnost, ale výcvik
pokračoval po celou její dobu. Hrozilo nebezpečí požárů z leteckých náletů. Po osvobození a
ukončení 2. světové války se do nové práce dali i členové sboru. V domě č. 1 byla upravena
hasičská zbrojnice a činnost se rozvíjela ve všech oblastech.
V roce 1946 bylo přijato 7 nových členů, z toho 3 ženy. Byly organizovány velkolepé oslavy
desátého výročí založení spolku. 28. července se našeho výletu zúčastnilo 6 okolních sborů.

Události února 1948 se samozřejmě promítly i do dalšího vývoje hasičského hnutí a jeho
činnosti. Vývoj hasičstva v Československé republice byl určen vydáním zákona č. 62 z roku
komunistická 1950 o Ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami. Péče o požární ochranu byla
uložena národním výborům a dobrovolné hasičstvo postupně přebudováno v masovou
éra
společenskou organizaci Národní fronty s jejím centrálním řízením. Od roku 1953 byla naše
organizace přejmenována na Československý svaz požární ochrany.
Začlenění do Národní fronty trvalo vlastně až do listopadových změn roku 1989.
Členové sboru odvedli i v těchto těžkých dobách pro obec velký kus práce. Ve zprávě, čtené u
příležitosti 50. výročí založení sboru, se uvádí, že hasiči odpracovali „od roku 1975 do roku
1985 přes 12 tisíc brigádnických hodin při budování veřejného osvětlení, při výstavbě nové
vodní nádrže, vybudování kanalizace, výstavbě obřadní síně na hřbitově, výstavbě autobusové
čekárny, při opravách mateřské školky, při opravě pohostinství a tak dále“. Přesto, že řada
aktivit byla zneužívána k různým politickým výkazům a zprávám, bylo vykonáno mnoho
poctivé a slušné práce.
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po roce
1989

V posledním období, po roce 1989, se činnost sboru orientuje především do dvou linií:
požární sport a udržování tradic. Reprezentace obce na soutěžích v hasičském sportu je
záležitostí závodního družstva. To se taktéž účastní námětových cvičení v obcích okrsku
Kvasice. Zachovávání tradic patří mezi nejstěžejnější povinnosti SDH Sulimov. Členové berou
udržováním zvyků zděděných po otcích skutečně svědomitě. Za vůbec nejvýznamnější musíme
považovat udržování tradice sulimovských hodků na svátek sv. Anny. Ty byly vždy příležitostí
pro setkání rodin, jakýmsi každoročním sjezdem rodáků. Mezi další lidové obyčeje by patřily
ostatky, stavění májky nebo pochůzka sv. Mikuláše. K důležitým aktivitám patří také brigády,
především údržba požární nádrže.
Hasičský sbor plní zásadní funkci v setkávání lidí, jejich vzájemné komunikaci,
prověřování jejich schopnosti spolupráce, reprezentaci obce navenek, stejně jako v dodržování
společných lidových zvyků a aktivního společenského života v Sulimově vůbec. Z těchto
hledisek je nejdůležitějším spolkem v naší obci a zároveň sdružuje také nejvíc našich
spoluobčanů.
Závěr obstará úryvek ze zprávy čtené na slavnostní schůzi v roce 1996 u příležitosti 60.
výročí založení SDH v Sulimově:
„Citace původních hasičských myšlenek pomoci bližnímu v nouzi, chránit majetek svůj i
majetek bližního před ohněm, vodou nebo jiným ohrožením na oslavách před deseti lety (1986
– pozn. aut.) způsobila značnou nevoli a byla některými označena za reakční pokus o zneužití
hasičů s dalšími nekalými úmysly. No, nechme podobné názory k hodnocení povolanějším a
heslem – Bohu k oslavě, bližnímu ku pomoci – se ve své práci ve Sboru dobrovolných hasičů i
v životě řiďme. Jinak nemá Sbor smysl.“
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Starostové sboru od založení:
Florián Ševčík č. 11
František Daněk č. 14
Jaroslav Nakládal č. 47
Alois Ševčík č. 37
Petr Strašák č. 45
Jaroslav Ševčík ml. č. 56

1936-1960
1960-1965, 1972-1979
1966-1971
1980-2002
2002-2011
2011-

Velitelé sboru od založení:
Josef Zapletal č. 26
Jaroslav Nakládal č. 47
Antonín Koukola č. 16
Arnošt Veselý č. 9
František Brázdil č. 54
Alois Ševčík č. 37
Antonín Minařík č. 12
Břetislav Stránský č. 26
Zdeněk Valentík č. 3
David Kozelský č. 47
Pavel Zavadil č. 6
Členové sboru dobrovolných hasičů Sulimov k 30.12.2010:
(v závorce je uvedeno datum vstupu do sboru)
Bartoš Kamil (1.1.1994)
Bartošová Lenka (1.1.2000)
Brhlík Vladimír (1.1.1994)
Brhlík Milan (20.9.2004)
Brhlíková Mariana (1.1.1991)
Brhlíková Michaela (8.2.2010)
Burda Martin (19.4.2005)
Daněk František (1.1.1951)
Daňková Renata (1.1.2000)
Kolajová Lucie (8.2.2010)
Kozelská Markéta (1.1.2000)
Kozelský David (1.1.1990)
Malenovský Jiří (1.1.1971)
Minařík Antonín (1.1.1971)
Minařík Svatopluk (18.1.2006)
Musil Cyril (1.1.1953)
Němeček Tomáš (1.1.2000)
Opravilová Kateřina (8.2.2010)
Opravilová Martina (8.2.2010)
Regent Josef (1.1.1956)
Ředina Antonín (1.1.1958)
Strašák Petr (1.1.1982)
Strašák Radim (29.1.2003)
Strašák Petr ml. (26.1.2005)
Šenkyříková Petra (8.2.2010)
Ševčík Alois (1.1.1953)
Ševčík Jaroslav (1.1.1981)
Ševčík Josef (1.1.1981)
Ševčík Josef ml. (1.1.1994)
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Ševčík Milan (1.1.1987)
Ševčík Petr (1.1.1976)
Ševčík Jan (15.7.2003)
Ševčík Jaroslav ml. (18.1.2006)
Ševčík Štěpán (3.4.2006)
Ševčíková Jana (1.1.1972)
Ševčíková Eliška (1.1.2000)
Ševčíková Zdeňka (26.1.2005)
Ševčíková Karolína (8.2.2010)
Ševčíková Anna Marie (8.2.2010)
Šiška Alois (1.1.1971)
Šiška Zdeněk (1.1.1976)
Šiška Zdeněk ml. (1.4.2000)
Šišková Alena (1.4.2000)
Trojčák Zdeněk (20.9.2004)
Trojčáková Dana (1.4.2000)
Valentíková Lucie (1.4.2000)
Veselý Arnošt (1.1.1954)
Zápeca Břetislav (1.1.1971)
Zápeca Břetislav ml. (1.1.2000)
Zápecová Martina (19.4.2005)
Zavadil Pavel (1.1.1984)
Zavadil Vojtěch (1.1.1958)
Zavadil Petr (1.1.1991)
Zavadil Pavel ml. (18.1.2006)
Zavadilová Zdeňka (1.1.2000)
Zavadilová Kamila (8.2.2010)
Zavadilová Michaela (8.2.2010)

ROK 2010

kronikář

kreslíř

Na podzim roku 2010 se kronikářem stal Slávek Ševčík (Jaroslav Ševčík ml.) č. 56,
který s nápadem založit kroniku přišel a rovněž se ujal jeho realizace.
Narodil jsem se 21. května 1990 v tradiční sulimovské rodině Ševčíků. Absolvoval jsem
základní školu ve Kvasicích a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Nyní studuji Fakultu
stavební Vysokého učení technického v Brně. Do činnosti sboru se aktivně zapojuji od roku
2005. Oficiálně jsem se stal členem SDH Sulimov 18. ledna 2006. 14. ledna 2010 jsem byl na
výroční valné hromadě zvolen náměstkem starosty.
Zápisy v kronice bude svými kresbami doplňovat Zdeněk Šiška ml. Zdeněk je rovněž
z rodiny, která žije v Sulimově po mnoho generací a jména jejích členů jsou se sborem spojena
dlouhá léta. Narodil se 4. ledna 1986 v Sulimově. Vystudoval základní školu Oskol v Kroměříži
a COPT Kroměříž. Pracuje jako elektrikář. Členem sboru je od 1. dubna 2000.

Členská základna
V letošním roce vstoupilo do sboru 9 nových hasiček a to Michaela Brhlíková, Lucie
Kolajová, Kateřina Opravilová, Martina Opravilová, Petra Šenkyříková, Anna Marie
Ševčíková, Karolína Ševčíková, Kamila Zavadilová a Michaela Zavadilová. Díky nim se
zároveň po několika letech podařilo obnovit soutěžní družstvo žen.
Bohužel naše řady opustil Florián Krajčovič. Na jeho pohřbu sbor zastupovala
šestičlenná čestná stráž, která tak uctila jeho památku a poděkovala jeho rodině za vše, co pro
SDH bratr Florián udělal.
K 31. prosinci 2010 má sbor 57 členů.

Kulturní činnost
Letošní rok byl na kulturní události opravdu bohatý.
výroční
valná
hromada

V pátek 15. ledna proběhla výroční valná hromada, na které se uskutečnily volby do výboru pro
období dalších pěti let.
Výsledky voleb:
starosta sboru: Petr Strašák č. 45
náměstci starosty: Slávek Ševčík č. 56, Markéta Kozelská č. 47
velitel sboru: Pavel Zavadil č. 6
zástupce velitele a referent družstva mužů: Svatopluk Minařík (Tabarky)
referentka družstva žen: Petra Šenkyříková č. 47
jednatel: Josef Ševčík st. č. 55
pokladník: Vojtěch Zavadil č. 25
preventista: David Kozelský č. 47
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ostatky

13. února prošla obcí pětadvacetičlenná masopustní družina v čele s medvědem. Ve
večerních hodinách se sbor podílel na organizaci ostatkové veselice v Sulimovské hospůdce.
Celý večer hrála k zábavě harmonika a proběhl také 1. ročník pochovávání basy. Akce se setkala
s velmi pozitivní ohlasem, a tak doufejme, že se stane v dalších letech pěknou tradicí.

hasičský
bál

15. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka hasičský bál,
který proběhl v sokolovně na Kostelanech. Ples se setkal s velkým zájmem návštěvníků. Naši
členové zajišťovali bufet, výběr vstupného a rozvoz.

stavění
máje

30. dubna uspořádala mládež stavění obecní májky za kulturním domem. Dorazilo velké
množství dětí, které krásně ozdobily špičku a bylo také dostatek chlapů, takže májka byla
vztyčena v rekordně krátké době. Zábava pokračovala táborákem do časných ranních hodin.
Noční průtrž mračen bohužel znemožnila psaní chodníčků.
12. června se 11 členů vypravilo do Kroměříže, kde před kulturním domem provedli
slavnostní nástup na počest 50. narozenin našeho dlouholetého člena Petra Ševčíka.

zábavy

hodky

Ještě do začátku léta sbor uspořádal dvě bigbítové zábavy - 29. května se skupinou
FOCUS a 18. června se skupinami EXPLOZE ROCK a INEKAFE REVIVAL. Obě akce
dopadly i přes problémy s deštivým a chladným počasím na výbornou!
Stěžejní akce roku nás letos čekala v sobotu 24. července. Program hodků byl tentokrát
hodně pestrý. Hasiči se podíleli organizací námětového cvičení devíti sborů okrsku Kvasice.
Celý den byl propršený a počasí tentokrát opravdu hodně nepřálo. Večerní zábava tak byla
přesunuta do kulturního domu. Navzdory obavám přišlo nakonec veliké množství lidí a
chvílemi nebylo k hnutí. Hodky tak dopadly dobře a všechny body programu, včetně noční
ohňové show, se podařilo uskutečnit.

nohejbal

28. sprna pořádali mladí na víceúčelovém hřišti 1. ročník nohejbalového turnaje. I přes
nepříznivé předpovědi počasí nakonec vydrželo. Turnaje se zúčastnilo 7 tříčlenných týmů, jak
místních, tak z okolních obcí.

vinný
sklep

Po několika letech jsme 30. října opět vyrazili autobusem do vinného sklepa ve Velkých
Pavlovicích. Zúčastnilo se asi 35 lidí, kteří určitě nelitovali!
7. listopadu byla uspořádána drakiáda pro děti. Pravděpodobně kvůli deštivému počasí
byla účast velmi malá.

mikuláš

košt
pálenek

3. prosince mladí provedli tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny. S maskami
jsme si dali letos hodně záležet. Byl také pořízen nový kostým Mikuláše. Občané byli
s pochůzkou spokojeni a dočkali jsme se mnoha chvály.
11. prosince se pod záštitou SDH uskutečnil v hospůdce 1. ročník sulimovského koštu
pálenek. Soutěžilo 20 vzorků. Akce proběhla poklidně. Zájem ostatních spoluobčanů nebyl
příliš velký.
Sbor převzal záštitu také nad tradičním turnajem v kulečníku.
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Požární sport, námětová cvičení a taktická příprava
V letošním roce, především na jaře, bylo hodně deštivo, což se neblaze podepsalo na
stavu hřišť určených pro hasičské závody. Z toho důvodu se obě závodní družstva zúčastnila
pouze jedné soutěže v požárním útoku a to v sousední Vrbce 26. června. Závodů na Kostelanech
10. července se zúčastnil pouze tým žen. Mužů bylo málo z důvodu letních dovolených.
Členové sboru provedli tři námětová cvičení a to 1.5. ve Velkých Těšanech, 12.6.
v Bařicích a 3.7. na Karolínově.
Školení absolvovali velitel, kronikář, řidiči i strojníci.

Brigádnická činnost
Důležitou součástí činnosti sboru byly i v letošním roce brigádnické práce. Byly
kompletně opraveny stoly, které se používají při zábavách a jiných venkovních společenských
akcích. Proběhly dvě velké brigády na koupališti, při kterých se udělal pořádný kus práce.
Významně jsme se podíleli také na údržbě zábavového výletiště a okolí víceúčelového hřiště,
kde jsme letos odpracovali devět brigád. Na podzim proběhla pravidelná údržba kostýmů
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postav mikulášské družiny. Téměř 30 členů se v srpnu zapojilo do pořadatelských jednotek na
Barum Ralley Zlín.

Výstroj a výzbroj
V tomto roce bylo rovněž provedeno významné doplnění výzbroje a výstroje. Na
začátku roku bylo koupeno pět pracovních stejnokrojů PS II a deset kšiltovek, čímž bylo
dokončeno doplnění pracovní výstroje členů družstva mužů. Pro tým žen bylo zakoupeno 10
závodních dresů.
Po skončení letní sezóny jsme se pustili do doplnění závodního vybavení. Byly
zakoupeny dvě sportovní savice Profi Extra, nástavec na čerpadlo stříkačky pro sportovní
šroubení s „O“ kroužky, lehký koš s klapkou Sport Extra, rozdělovač PH Sport, úzké hadice
C42 a B65, sportovní přilby CAMP a nové závodní dresy pro tým mužů. Zároveň bylo přes
starostu obce Josefa Daňka zažádáno o dotaci na novou hasičskou stříkačku.

Shrnutí
Letošní rok SDH byl dozajista rokem plodným. Došlo k významnému doplnění
vybavení a rovněž kulturní činnost probíhala intenzivněji než v minulých letech. Hned tři akce
si připsaly své 1. ročníky a díky Bohu byly všechny hodnoceny kladně. Problémem bylo deštivé
počasí, které komplikovalo organizaci i průběh akcí, především hodků a venkovních zábav.
Fotky z ostatků, stavění máje, zábav, hodků, nohejbalu, zájezdu do vinného sklepa,
pochůzky sv. Mikuláše a z koštu je možné vidět ve fotogalerii z akcí na webových stránkách
obce – www.sulimov.cz.
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ROK 2011
Kronikářem zůstává Jaroslav Ševčík ml. a text kresbami opět doplnil Zdeněk Šiška ml.

Členská základna
V roce 2011 k nám vstoupili noví členové Markéta Krejčířová, Lada Endlicherová,
Jaroslav Brokeš a David Koukola. K 31.12.2011 měl SDH Sulimov 61 členů - z toho 23 žen a
38 mužů.
Kulatá jubilea oslavili Markéta Kozelská (40 let) a Tomáš Němeček (30 let).

(Fotografie ze slavnostní schůze k 75 letům SDH Sulimov 22.7.2011.)

Kulturní činnost
Letošní rok byl mimořádně bohatý na nejrůznější akce, které zahrnujeme pod hlavičku
„kulturní činnost SDH“. Premiérový ročník si připsal turnaj v tenisu - Sulimov Open,
zajímavým zpestřením konce léta byla ukončená závodních týmů s grilovaným selátkem. Ale
pěkně popořádku.

výroční
valná
hromada

14. ledna proběhla v kulturním domě tradiční valná hromada za účasti 50 členů. Přivítali
jsme mezi námi také náměstka starosty OSH (Okresní sdružení hasičů) Kroměříž bratra
Antonína Horáka ze Zdounek a starostu obce Mgr. Zdeňka Dvořáka. Ze zastupitelů, kteří nejsou
členy sboru, přijal pozvání Libor Daněk. Proběhlo obvyklé zhodnocení činnosti uplynulého
roku a byl představen nový plán práce pro nadcházející období (viz zpráva z výroční valné
hromady). Na základě rozhodnutí z výborové schůze se uskutečnily mimořádné volby do
výboru. Z pozice starosty odstoupil Petr Strašák a jeho místo zaujal dosavadní náměstek
Jaroslav Ševčík ml. Na uvolněné místo náměstka byla zvolena Anna Marie Ševčíková. Zároveň
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byl podán návrh na ustanovení referenta mládeže, který by koordinoval akce pro děti jako
dětský den, větrná drakiáda, apod. Volba padla na studentku pedagogické školy Michaelu
Zavadilovou.
Složení výboru SDH Sulimov od 14.1.2012:
starosta sboru: Jaroslav Ševčík ml. č. 56
náměstci starosty: Markéta Kozelská č. 47, Anna Marie Ševčíková č. 55
velitel sboru: Pavel Zavadil č. 6
zástupce velitele a referent družstva mužů: Svatopluk Minařík (Tabarky)
referentka družstva žen: Petra Šenkyříková č. 47
referentka mládeže: Michaela Zavadilová č. 6
jednatel: Josef Ševčík st. č. 55
pokladník: Vojtěch Zavadil č. 25
preventista: David Kozelský č. 47

ostatky

5. března sbor uspořádal každoroční ostatky. Po tradiční pochůzce s medvědem
následovalo posezení s harmonikou v Sulimovské hospůdce, které bylo spojeno s 2. ročníkem
pochovávání basy a zábavnou scénkou „Chuck Norris v Sulimově“. Po úspěchu prvního
ročníku se tentokrát zúčastnilo velké množství lidí – místních i přespolních. Sulimovský
western ve španělštině sklidil velké ovace.

požární
ochrana
očima dětí

20. března proběhla v zasedací místnosti OÚ výtvarná soutěž „Požární ochrana očima
dětí“. Během programu ukázali hasiči dětem některé kusy užívané sportovní výzbroje. Akce
proběhla u nás v obci poprvé a účast byla velmi malá. Přišly jen tři děti.

hasičský
bál

26. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka hasičský bál,
který proběhl v sokolovně na Kostelanech. Naši členové zajišťovali tvorbu a výlep plakátů,
bufet, výběr vstupného a rozvoz účastníků.

fotbálek

9. dubna proběhl v kulturním domě 5. ročník turnaje ve stolním fotbálku. Dříve akce
probíhala v hospodě, ale v roce 2011 sbor poprvé převzal organizaci. Akce byla velmi úspěšná.
Zúčastnilo se 26 hrajících dvojic a velké množství diváků.

hasičská
pouť

30. dubna se členové sboru Anna Marie Ševčíková a Jaroslav Ševčík ml. zúčastnili
XVIII. mezinárodní poutě hasičů na sv. Hostýně.

stavění
máje

30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku. Nechyběl táborák a nakonec
přiletěly i čarodějnice. Bohužel vetřelci z Velkých Těšan připravili všem, kdo se na stavění
máje podíleli, nemilé překvapení a hned první noc, když vyšli mladí psát chodníčky, máj
skáceli.

výšlap na
Buchlov

1. května jsme se společně s STK Sulimov vydali na každoroční májový výšlap na hrad
Buchlov.
I letos zorganizoval sbor ještě do začátku léta dvě venkovní zábavy. Obsazení bylo
podobné jako v loňském roce. 20. května nám první venkovní bigbít naservírovala kapela

zábavy
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FOCUS. Akce 24. června, na které zahrály skupiny TIPTOP-Q a INEKAFE REVIVAL, pak
překonala všechny dosavadní sulimovské rekordy. Zúčastnilo se přes 200 lidí, což přineslo
uznání návštěvníků i slušný finanční zisk pro SDH.

hodky

Stěžejní akcí roku byly opět
hodky na sv. Annu, které byly letos
spojeny s oslavami 75 let od vzniku SDH
Sulimov. V pátek 22. července proběhla
slavnostní členská schůze za účasti 40
členů. Pozdravit nás přišel i starosta
okrsku Kvasice bratr Karel Stančík
z Lubné. Při schůzi jsme zhlédli
videoprezentaci fotek z celé historie
spolku, byla pokřtěna požární stříkačka
Anička a bylo poprvé čteno z nové kroniky našeho sboru. V sobotu 23. července se uskutečnily
tradiční hodky. Zástupci sboru si připomněli památku padlých spoluobčanů v 1. světové válce
uctěním pomníku v dolní části obce. Při mši svaté P. Petr Klimeš požehnal stříkačce i kronice.
Na bohatém programu jsme se dále podíleli námětovým cvičením devíti sborů okrsku Kvasice
a tradiční hodkovou zábavou s kapelou SYRINX.

nohejbal

27. srpna se na víceúčelovém hřišti uskutečnil 2. ročník turnaje v nohejbalu. Zároveň
proběhlo zábavné odpoledne pro děti na zakončení prázdnin.

ukončená

10. září napsali poslední tečku za letní závodní sezonou členové soutěžních týmů.
Společná ukončená s lahodným selátkem se vydařila stejně jako celá sezona.

tenis

17. září pořádal sbor 1. ročník turnaje v tenisu. Po počátečních problémech s účastí se
nakonec zapojilo 6 hráčů.

zabijačka

Zakončení roku pro všechny členy sboru proběhlo v sobotu 12. listopadu u zbrojnice.
Účast na zabijačce byla hojná a celý den příjemný.

mikuláš
kulečník

2. prosince provedli mladí tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny.
Sbor byl rovněž pořadatelem podzimního turnaje v kulečníku. Slavnostní zakončení
s vyhlášením výsledků proběhlo 29. prosince.

(Stavění máje a hasičská pouť na Svatém Hostýně.)
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Požární sport, námětová cvičení a taktická příprava
Jako každoročně i letos se členové sboru zúčastnili několika námětových cvičení, která
prověřila jejich připravenost v dálkové dopravě vody. Jmenovitě to byly cvičení ve Velkých
Těšanech (7.5.), v Bařicích (11.6.) a konečně u nás v Sulimově v rámci oslav hodků na Svatou
Annu (23.7.). Do všech akcí se zapojily i ženy a to jak svojí krásou ve vycházkových krojích,
tak pomocí mužům při samotném zásahu.
Hasičské týmy byly však aktivní především v rámci
požárního sportu, kdy jak muži, tak ženy poctivě
trénovali a pilovali svou techniku.
Účast na soutěžích:
Kvasice (I. kolo PS 21.5.)
Karolín (PHL 4.6.) - jen muži
Vrbka (okrsek 25.6.)
Kostelany (okrsek 9.7.)
Nová Dědina (PHL 16.7.) - jen muži
Nětčice (PHL 30.7.) - jen muži
Bělov (okrsek 20.8.)
Karolín (noční soutěž 27.8.) - jen muži
Pravčice (PHL 3.9.) - jen muži
V srpnu přišel do sboru nový maskot závodních týmů
Kryštof Oťas.
Zatímco družstvo žen dokázalo přivézt 2 poháry za umístění na 3. místech na soutěžích v
Kvasicích a na Kostelanech, muži své tréninkové úsilí v ostrých soutěžních kláních
nezužitkovali a dařilo se spíše střídavě. Nejrychlejší čas zaběhli na soutěži v sousední Vrbce a
to 21,67s na 2B. Výsledkově pak těší především 8. místo z 19 týmů v posledním klání PHL
v Pravčicích. Na tréninku pak muži poprvé v historii sboru zaběhli čas pod 20s na 2B, což se
jim podařilo několikrát zopakovat. Všichni především věříme, že uplynulý rok byl dobrým
odrazovým můstkem pro nadcházející sezony, které budou ještě úspěšnější.
Co se týká školení. Školení absolvoval velitel a řidiči.
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(Ze závodů PHL na Nové Dědině.)

Brigádnická činnost
Obzvláště v letošním roce se členové sboru významně zapojovali do dobrovolných
brigádnických prací k zvelebení naší obce. Nelze opomenout velkou obecní brigádu na ořez
zarostlých břehů podél hlavní silnice. Dále by to byly například oprava udírny u hospody,
vyčištění požární nádrže a údržba jejího okolí, vyspravení zábradlí v požární nádrži, pravidelný
úklid výletiště a také areálu víceúčelového hřiště. 25 lidí se zapojilo do pořadatelských složek
při Barum Rally 2011.

Výstroj a výzbroj
Díky spolupráci s OÚ Sulimov byla získána
dotace a zakoupena nová motorová stříkačka
TOHATSU. 1. května byla předána zástupcům sboru
a 6. května byl na požární nádrži proveden záběh
motoru. Od té doby je připravena sloužit soutěžním,
přehlídkovým i zásahovým potřebám SDH.
Údržbou prošlo i hasičské vozidlo V3S, na
kterém byly vyměněny klínové řemeny, dle normy
upraveny reflexní značky a provedeny další drobné
opravy.
Rovněž byly zakoupeny nové závodní
opasky.
(Předání nové stříkačky.)
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Shrnutí
Rok 2011 lze považovat za mimořádně úspěšný. Kulturní činnost byla opět bohatá. Na
některé pokusy z loňského roku se podařilo navázat druhými ročníky. Poprvé proběhl turnaj
v tenisu. Většina akcí dopadla dobře a zůstává za nimi dobrý pocit i pěkné vzpomínky.
Spolupráce s obcí byla vynikající. Díky tomu se podařilo významně zkvalitnit vybavenost
sboru zakoupením požární stříkačky. Na novou cestu se vydaly závodní týmy, jejichž činnost
se zkonsolidovala a reprezentace sboru byla důstojnější. I přesto je v této oblasti stále mnoho
práce.
Velké poděkování patří starostovi obce Mgr. Zdeňku Dvořákovi za maximální vstřícnost
k naší organizaci. Díky němu se daří nejen zlepšovat podmínky pro fungování sboru, ale
především propojovat činnost OÚ s SDH, což je vidět v brigádnické práci pro obec. Také
kulturní akce sboru jsou následně otevřenější pro širší sulimovskou veřejnost, což je to, čeho
chceme dosáhnout. Pěkným příkladem byla třeba zabijačka.
Za zmínku stojí i zmínit, že počet našich členů po mnoho let neustále roste.
Fotografie z ostatků, pochovávání basy, hasičské pouti, stavění máje, záběhu nové stříkačky,
údržby požární nádrže, hodků, tenisového turnaje, hasičské zabijačky a mikulášské pochůzky
jsou k vidění v galerii na internetových stránkách obce – www.sulimov.cz. Zde jsou v sekci
SDH umístěna i videa, zprávy z výročních valných hromad a ke stažení je digitální podoba této
kroniky.
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ROK 2012
Rok 2012 jsem opět zapsal já, Jaroslav Ševčík. Ač jsem byl v tomto roce od konce května až
do poloviny září pracovně ve Spojených státech amerických a nemohl jsem se v tomto čase akcí
sboru osobně účastnit. Nicméně po svém návratu jsem vše méně i více podstatné nesčetněkrát
probral s ostatními u kalíšku toho našeho sulimovského moku, takže nemusí býti pochyb o tom,
že zápis jest věrohodný. 
Tištěná verze kroniky je i tentokrát doplněna několika ilustracemi. Kreslíř je však jiný. V tomto
roce jsem s prosbou o ilustrování zápisu oslovil svoji známou - slečnu Anastázii Sedlářovou
z obce Choryně u Valašského Meziříčí. V roce 2013, kdy zápis vzniká, Stázka dokončila
základní školní docházku a byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve
Valašském Meziříčí, obor Užitá malba. Jsem velice rád, že mé žádosti vyhověla.

Členská základna
V roce 2012 opustili SDH dva naši členi. Jaroslav Brokeš se rozhodl vystoupit, když jako
příčinu uvedl osobní důvody. Zdeňku Šiškovi st. (č. 34) zaniklo členství po jeho tragické smrti,
která zasáhla celou naši obec. Mnoho členů se s ním přišlo rozloučit a šest z nás mu stálo
čestnou stráž.
V průběhu léta posílil řady mužského závodního týmu Jan Chlup ze Zlína, který se stane členem
sboru k 1. 1. 2013.
K 31. 12. 2012 měl sbor 62 členů, z toho 26 žen a 36 mužů.
Rok 2012 byl u nás bohatý na kulatiny. 70. narozeniny oslavil bratr Vojtěch Zavadil, bývalý
dlouholetý pokladník SDH. Čtyřicátiny oslavil bratr Milan Ševčík, třicetiny sestry Lucie
Pecková a Lenka Vymětalová.

Kulturní činnost
6. ledna proběhla v kulturním domě za účasti 50 členů výroční valná hromada SDH
Sulimov. Zúčastnil se také náměstek starosty OSH Kroměříž bratr Antonín Horák, starosta obce
Mgr. Zdeněk Dvořák a za další zastupitele Libor Daněk. Ze zdravotních důvodů skončil po 45
letech ve funkci pokladníka bratr Vojtěch Zavadil, kterému patří velké poděkování za všechno,
co pro naši organizaci za tuto dlouhou dobu udělal. Na návrh výboru byla novou pokladnicí
zvolena sestra Jana Ševčíková (č. 55). Ostatní pozice ve výboru jsou beze změn.
21. ledna pořádal sbor 2. ročník Velkého sulimovského koštu pálenek. Po velmi bohaté
úrodě se čekal lítý boj. Nakonec se do soutěže přihlásilo 27 vzorků, které byly hodnoceny 11
degustátory. Těsně ale přece vyhrála klání o tu nejlepší hruškovice Petra Daňka, sulimovského
páleničáře.
18. února proběhly každoroční ostatky. Pochůzka s medvědem byla doplněna o posezení
s harmonikou v Sulimovské hospůdce, které bylo spojeno s 3. ročníkem pochovávání basy a
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divadelní inscenací „Popoluška“ hranou našimi ochotníky. Divácký zájem byl velmi velký a
hospůdka pro všechny návštěvníky zdaleka nestačila.

31. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka hasičský bál,
který proběhl v sokolovně na Kostelanech. Hudebně doprovázela kapela TRIP. Naši členové
zajišťovali tvorbu a výlep plakátů, výběr vstupného a rozvoz účastníků.
30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku. Dorazilo mnoho spoluobčanů
a přátel, nechyběl táborák a nakonec přiletěly i čarodějnice. Dobrý dojem ze společného
odpoledne pokazili po 14 dnech neznámí záškodníci, kteří máj skáceli.
1. května jsme se společně s STK Sulimov a spřátelenými turisty z Vrbky a Lubné vydali
na každoroční májový výšlap na hrad Buchlov. Účast je stále slušná, ale v posledních letech
spíše stagnuje, a tak jsme se rozhodli, že bude pro další rok akce přesunuta až na 8. května, aby
nedocházelo ke kolizi se stavěním májky a mládežnickým psaním chodníčků.
Ještě do začátku léta jsme zorganizovali dvě venkovní zábavy - 26. května s kapelou
FOCUS a 22. června se skupinami MOTUS a INEKAFE REVIVAL. Můžeme s radostí
konstatovat, že jsme již dobře zapsáni mezi oblíbenými destinacemi bigbítových nadšenců. Obě
zábavy se i letos vydařily a do dalších let zřejmě o pokračování těchto akcí v naší obci nouze
nebude.
Zásadní akcí roku byly opět hodky na sv. Annu, které se uskutečnily v sobotu 28.
července. I letos byl program tradiční: mše svatá u sochy sv. Anny, námětové cvičení
hasičských sborů a večerní zábava se skupinou SYRINX. Kvůli silnému dešti musela být
zábava ve 22 hod. ukončena.
3. listopadu jsme ve spolupráci se Sulimovskou hospůdkou uspořádali 1. ročník
halloweenské párty. Odpoledne byl program pro děti a večer zábava pro dospělé. Akce se
setkala s velmi pozitivním ohlasem a chceme ji zopakovat.
1. prosince proběhla každoroční oprava a příprava masek pro mikulášskou družinu. 7.
prosince provedli mladí tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny. Pochůzka byla
dokumentována pracovníky zlínského Muzea jihovýchodní Moravy.
Sbor byl rovněž pořadatelem podzimního turnaje v kulečníku. Slavnostní zakončení
s vyhlášením výsledků proběhlo 27. prosince.
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Brigádnická činnost
V letošním roce patří některým členům veliké poděkování za ochotu zapojit se do
brigádnických prací ve prospěch sboru i obce. Už od února probíhaly brigády, při kterých jsme
postupně opravili všechny židle, které používáme při zábavách a jiných akcích. V jarním období
jsme vlastními silami, s pomocí jednoho zedníka a jednoho bagristy, provedli odkopání zářezu
svahu u bufetů, zaizolování mokrých stěn v bufetech a kompletní rekonstrukci jejich interiéru.
Uskutečnilo se několik brigád na výletišti a také každoroční údržba požární nádrže.
V podzimních měsících jsme vystěhovali zbrojnici a byla provedena její kompletní
rekonstrukce, včetně změny dispozičního řešení, nových rozvodů, výměny oken a zbudování
odvětrávacího systému.
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Stavební práce podobného rozsahu jsme dlouho předtím nedělali a naše nedostatečné
zkušenosti se bohužel občas projevily a ne vždy všechno klapalo tak, jak bychom si
představovali. Každopádně se udělalo mnoho poctivé práce a věřím, že nabyté zkušenosti
můžeme příště dobře zúročit. V jarních měsících roku 2013 budeme v pracích pokračovat a
doufáme, že se rekonstrukci objektu, především pak hasičské klubovny, podaří zdárně dokončit.
Ve výčtu brigádnické činnosti sboru nesmím opomenout ani letošní účast v pořadatelských
jednotkách na Barum rally Zlín, do kterých jsme se zapojili 2. září při RZ Halenkovice.

Požární sport, námětová cvičení, školení
Družstva se jako každý rok zúčastnila několika námětových cvičení, která prověřila jejich
připravenost v dálkové dopravě vody. Jmenovitě to byly cvičení ve Velkých Těšanech (5.5.), v
Bařicích (9.6.), na Vrbce (30.6.), na Karolínově (7.7.), na Nové Dědině (14.7.) a konečně u nás
v Sulimově v rámci oslav hodků na Svatou Annu (28.7.).
Vzhledem k absenci několika stabilních členů závodního družstva byla uplynulá sezona
v porovnání s tou předchozí slabší, ale i tak jsme stihli objezdit několik závodů v rámci
kvasického okrsku, i když nutno dodat, že bez nějakého výraznějšího úspěchu.
Zúčastnili jsme se soutěží:
Nová Dědina (okrsek 13.5.)
Karolín (PHL 2.6.) - jen muži
Kostelany (25.8.)
Vrbka (okrsek 29.9.)
Po relativně úspěšné a pozitivní
loňské sezoně bohužel nedošlo
v uplynulém roce k dalšímu posunu
vpřed, jak jsme si všichni přáli. Spíše
naopak. Dokládá to jak velmi chabý
seznam závodů, kterých jsme se
zúčastnili, tak i výsledky, které byly
nevýrazné. Družstva mužů a žen
nepřivezla žádný pohár a ani jinak se
nezapsala do listiny vítězů některého ze závodů. Musíme začít zase tvrději pracovat, aby se
situace v roce 2013 zlepšila.
Špatná byla účast na školeních. Pravidelného proškolení se v roce 2012 zúčastnili pouze řidiči.

Výzbroj a výstroj
Stav výstroje ani výzbroje se téměř nezměnil. V tuto chvíli čekáme na dokončení rekonstrukce
požární zbrojnice. Jakmile budou opravené prostory k dispozici, začneme s revitalizací
výzbroje.
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ROK 2013
V roce 2013 doplnila již podruhé tištěnou verzi této kroniky svými kresbami slečna Anastázie
Sedlářová z obce Choryně u Valašského Meziříčí.
Post kronikáře zůstává beze změny. I nadále zápisky v kronice píše Jaroslav Ševčík ml. (č. 56).
Ve snaze o zamezení monotónnosti zápisů jsem se ten letošní rozhodl koncipovat poněkud
jinak. Jednotlivé události roku jsou sepsány v chronologickém pořadí za sebou, jak šly. Text
není strukturován do kategorií dle činnosti kulturní, sportovní či brigádnické, jako tomu bylo
v minulých letech. Vše je v „jednom pytli“. Každá událost začíná uvedením přesného data
uskutečnění a následuje několik vět, které by měly vystihnout, jak probíhala. Snažím se v nich
vždy akci zhodnotit z hlediska zájmu účastníků a doplnit drobnou poznámku o nějaké
zajímavosti, aby nešlo jen o suchý výčet faktů. Pro lepší orientaci v textu je každý datum
podbarven předem určenou barvou podle toho o jaký okruh činnosti sboru se jedná. To
umožňuje rychle vyhledat např. všechny brigády, akce sportovní, atd. Barvy jsou rozděleny
takto:
žlutá – činnost kulturní
modrá – činnost brigádnická
růžová – činnost sportovní
zelená – změny stavu výzbroje a výstroje

Rok 2013 šel v našem drahém Sboru dobrovolných hasičů Sulimov takto:

ZIMA
1. ledna vstoupili do sboru tři noví členové a to Eliška Ševčíková č. 37 (17 let), Johana Trojčáková
č. 40 (15 let) a Jan Chlup (21 let), který bydlí ve Zlíně – toho času byl přítelem Kristýny
Minaříkové, sestry našeho člena Svati Minaříka z Tabarek. Díky tomu začal do Sulimova často
jezdit. Oblíbil si to tu natolik, že se rozhodl stát se členem našeho sboru a v celém roce 2013
byl velmi aktivní, především v činnosti požárního sportu.
4. ledna proběhla v kulturním domě výroční valná hromada. Zúčastnilo se 45 členů a 4 hosté. Těmi byli
náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Kroměříž a zároveň starosta SDH Zdounky bratr
Antonín Horák, dále zástupce Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ing. Pavel Dekret
z Kvasic, dále starosta naší obce Mgr. Zdeněk Dvořák a také obecní zastupitel pan Libor Daněk.
V programové části schůze jsme zhodnotili činnost a představili plán práce na nový rok. Výbor
sboru přede všemi pogratuloval ke kulatým osmdesátým narozeninám bratru Aloisi Ševčíkovi,
a také jsme chvílí ticha uctili památku v létě 2012 tragicky zesnulého Zdeňka Šišky st. Ve volné
zábavě pak slavil své narozeniny jeho syn, Zdeněk Šiška ml. Také jeho „oslava“ podpořila
dobrou atmosféru na schůzi, která se tradičně protáhla do pozdních nočních hodin. A malá
statistika: kromě bečky piva Radegast se vypilo i 5 litrů slivovice.
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12. ledna oslavil své kulaté osmdesáté narozeniny bratr Alois Ševčík (č. 37), veliká osobnost našeho sboru.
Starosta SDH Jaroslav Ševčík ml. a bratr Břetislav Zápeca st. (č. 31) jej toho dne navštívili
společně se zástupci obecního úřadu a při přátelské besedě mu popřáli všechno nejlepší do
dalších let.
26. ledna se uskutečnil 3. ročník sulimovského koštu
slivovice. Po průměrné loňské úrodě bylo do
soutěže přihlášeno 20 vzorků pálenek.
Hodnotilo je 10 degustátorů a výsledek jejich
snažení byl poměrně překvapivý. Jako nejlepší
vzorek byla vyhodnocena slivovice z Čech a to
„Podještědka“ našeho rodáka Jan Ševčíka,
narozen na č. 55, nyní žije v Liberci. Ani zbylé
pozice na stupních vítězů v Sulimově
nezůstaly. Stříbrná medaile putovala do
Těšánek Lence Císařové, rozené Daňkové na
č. 14, a ta bronzová Janu Frkalovi do Rataj.
9. února proběhly každoroční ostatky. Odpoledne byl průvod 17ti masek v čele s medvědem a večer se
uskutečnilo posezení s harmonikou, hrál opět Ivoš Gabrhelík z Lubné, spojené již se 4.
ročníkem pochovávání basy. Mladí členové SDH také nacvičili zábavnou scénku „Lord of the
dance po sulimovsku“.
23. února byla v hospodě schůze členů, na které se rozhodovalo o pořízení nové mašiny speciálně upravené
pro potřeby požárního sportu. Schůze nákup odsouhlasila, což se v průběhu léta ukázalo jako
velmi dobrý krok. Zároveň jsme projednávali možnost prodeje stříkačky PS 12. Tu jsme se ale
nakonec rozhodli ve sboru ponechat, což se následně rovněž ukázalo jako dobrý tah.
2. března proběhla brigáda na ořez břehů potoka v dolní části obce. Provedením těchto prací svépomocí
byla splněna podmínka Povodí Moravy, které následně přislíbilo provést regulaci koryta tohoto
vodního toku. Brigáda byla organizována obecním úřadem s pomocí SDH a členové sboru se jí
hojně zúčastnili.
3. března pokračovaly práce na potoku. Zároveň byl proveden úklid bufetů po rekonstrukci a prostory
byly připraveny na blížící se zabijačku.
8. března jsme u pana Iva Poláška ve Všetulích zakoupili novou sportovní mašinu a přivezli jsme ji do
naší zbrojnice. Nákup byl realizován ve spolupráci s OÚ Sulimov, který se spolupodílel částkou
30.000 Kč. Náš sbor nesl zbylé finanční náklady ve výši 66.800 Kč. Jde tedy o nejvyšší investici
za dobu existence SDH Sulimov. Celková pořizovací cena stříkačky byla 96.800 Kč. Od toho
dne disponuje náš sbor nevydaným arzenálem: čtyřmi stříkačkami. Historickou
zakonzervovanou plně funkční PS 8, zásahovou PS 12, zásahovou japonskou TOHATSU
zakoupenou z dotačních prostředků v roce 2011 a nově i sportovní PS 18.
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8. března proběhly na dvoře u zbrojnice finální přípravy zabijačky, včetně vaření krup. 
9. března jsme měli na dvoře u zbrojnice zabijačku, na kterou jsme pozvali všechny občany obce. Akce
měla opět pozitivní ohlas a účast byla velmi dobrá. Prase mělo 198 kg.

22. března proběhlo v zahradě za hospodou společné uzení špeků a dalších dobrot ze zabijačky, které byly
následně rozprodány zájemcům. 
23. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka již tradiční hasičský bál, který
proběhl opět v sokolovně na Kostelanech. Akce si získává čím dál větší oblibu široké veřejnosti
a v roce 2013 byla zatím nejvíce úspěšná. Přišlo více než 160 platících. Naši členové zajišťovali
tvorbu a výlep plakátů, výběr vstupného a rozvoz účastníků. Čistý zisk akce pro náš sbor byl
6.398 Kč.

JARO
1. dubna bylo velikonoční pondělí. Nepatří to sice do činnosti sboru, přesto si dovolím uvést jednu
zajímavost. Letošní mrskačka proběhla na sněhu, kterého bylo všude opravdu požehnaně.
20. dubna byla ve zbrojnici první velká brigáda po zimě. Zkontrolovali jsme uložené vybavení a začali jej
chystat na sezónu. Především ale jsme započali s úklidem po zednících, kteří prostory celého
objetu rekonstruovali. Také bylo uklizeno celé výletiště. Téhož dne druhá skupina spravila
poničená vrata stodoly, ve které parkujeme zásahové vozidlo PV3S. Špatně dovřená vrata byla
ještě před zimou poničena větrem a nešla otevřít!
20. dubna jsme spolupořádali se Sulimovskou hospůdkou turnaj ve stolním fotbálku, kterého se zúčastnilo
10 hrajících dvojic.
27. dubna proběhla opět brigáda ve zbrojnici. Tentokrát se především malovalo a to v místnosti nové
klubovny SDH a také v bufetu.
28. dubna se na hřišti na Vrbce, kde trénují naše závodní družstva, uskutečnil první trénink mužů s novou
sportovní mašinou.
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30. dubna byla ve zbrojnici další brigáda. Pokračovali jsme v úklidu a malování.
V květnu dokončil truhlář a zároveň velitel sboru Pavel Zavadil st. č. 6 nový nábytek do zrekonstruované
klubovny a za pomoci bratr Josefa Ševčíka ml. jej nainstaloval. Zároveň jsme od člena Petr
Ševčíka, toho času žijícího ve Velkých Těšanech, získali sponzorský dar - tři regály od firmy
Credit. Od této chvíle je nová klubovna SDH dokončena a plně slouží potřebám sboru.
30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku. Nechyběl táborák a nakonec přiletěly i dvě
čarodějnice. Stavělo však pouze 12 dospělých chlapů a i celková účast byla tentokrát oproti
minulým rokům slabá. Táborák se protáhl tradičně do pozdní noci. Nad ránem vyšla mládež
„psát chodníčky“. Nutno dodat, že úspěšně. Letošní hesla byla zdařilá. 
4. května jsme odcvičili námětové cvičení ve Velkých Těšanech při slavnostech obce ku svátku sv.
Floriána.
8. května jsme se společně s STK Sulimov vydali na každoroční májový výšlap na hrad Buchlov. Šli
s námi i turisti z Vrbky a několik i z Lubné. Někteří vyrazili z domu, jiní vyjeli autobusem na
Bunč a odtud pokračovali pěšky. Našli se i tací, kteří dojeli autobusem až na Buchlov. Alespoň
tak se však do akce zapojili.
9. května v noci byl velký vítr, který nevydržela špička máje a ulomila se. V letošním roce jsme měli
velkou snahu, aby nám máj vydržel. O víkendech a nocích před státními svátky jsme seděli pod
májkou u táboráku a hlídali. Zatímco v okolních obcích máje padaly jako na běžícím pásu, naše
stála. Naneštěstí naši snahu zmařilo počasí. Příště si holt musíme dát s přípravou špice více
záležet.
18. května Více než týden probíhaly ve chvílích času brigády. V budově zbrojnice byly instalovány
kompletně nové elektrické rozvody, nové pojistky a navýšeny jejich limity. Především pro
potřebu zábav. Práce dělali členové sboru pod vedením elektrikáře Zdeňka Šišky (č. 34).
V sobotu 18. května se uskutečnil velký úklid výletiště, aby bylo perfektně připraveno na blížící
se zábavu.
19. května proběhlo na Karolíně I. kolo požárního sportu. Zatímco mužům se útok příliš nepodařil a s časem
27,17 s skončili na 7. místě, ženy se činily. Útok patřil sice mezi průměrné (čas 32,27 s), ale
vzhledem k absenci dalších konkurentek si naše děvčata odvezla 1. místo a postoupila do
okresního kola.
24. května jsme pořádali bigbítovou zábavu s kapelou REFLEXY. Bohužel nám vůbec nevyšlo počasí.
V noci bylo jen 6 stupňů nad nulou. Přišlo 120 platících. Zábava sice nebyla finančně ztrátová,
ale celkově byla samozřejmě zklamáním.
26. května rozšířil řady našich členů Pavel Paštěka, sulimovský rodák toho času žijící v Bařicích. Pavel se
však do činnosti sboru občasně zapojoval již od té doby, co zde bydlel. Především s námi
chodíval v ostatkovém průvodu. Když vstoupil, bylo mu 16 let.
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26. května jsme měli speciální trénink. Naše dívky trénovaly na okresní kolo. Kromě tradičního požárního
útoku si v provizorních vrbeckých podmínkách zkoušely i stovky a štafetu. V následujícím
týdnu si tyto disciplíny vyzkoušely i při tréninku na atletickém oválu a překážkách v Hulíně.
31. května proběhlo kácení zbytku máje. Pokud jsme byli nedůslední při upevňování špice, tak opevnění
proti pořezání jsme udělali opravdu poctivě. Po asi hodinovém „odpevňování“ jsme máj
úspěšně skáceli. 
1. června slavil SDH Kvasice 130 let, vč. slavnostní schůze a svěcení praporu. Starosta Jaroslav Ševčík
ml. se oslav účastnil a pozdravil místní členskou základnu jménem našeho sboru.
8. června jsme společně s OÚ Sulimov a STK Sulimov spolupořádali výlet pro rodiče s dětmi do
Technického muzea v Brně a zoo Brno. Akce měla velmi pozitivní ohlas. Účast byla slušná i
počasí nám přálo.
8. června se naši muži zúčastnili námětového cvičení v Bařicích.
15. června proběhla zábava s kapelami FOCUS a INEKAFE REVIVAL. Zábava byla mimořádně úspěšná.
Přišlo 230 platících návštěvníků, což je nejvíc, co jsme kdy na zábavě měli.

LÉTO
23. června muži poprvé v tomto roce vyrazili na závod zařazený do Podhostýnské hasičské ligy (PHL) a to
do Tučap. Při útoku však došlo k chybě na sání a tak si připsali pouze N.
29. června reprezentovaly naše ženy sbor i celý okrsek Kvasice na okresním kole v požárním sportu na
atletickém stadionu v Kroměříži. Holkám se do soutěže sice moc nechtělo a přiznejme si, že
v disciplínách, ve kterých nikdy předtím nezávodily, se bály ostudy. Nakonec se však zúčastnily
všech. Skončily na 6. místě.
29. června se muži zúčastnili námětového cvičení v sousední Vrbce při oslavě místních hodků na svaté
Petra a Pavla.
V červnu jsme také zkvalitňovali naši vybavenost. Byla pořízena nová sada závodních dresů a rovněž
nové gatě pro družstvo dívek. Dále byly zakoupeny 4 nové zásahové hadice B75 Firesport neon
od firmy Technolen a nové výčepní zařízení, protože stará pípa nám již odešla v průběhu roku
2012 a od té chvíle jsme si museli na akce vždy nějakou půjčovat.
13. července dopoledne tým mužů závodil na kvalitně připravené i obsazené soutěži ve Zdounkách,
výsledkem bylo N. Odpoledne si pak chlapi na PHL v Roštění připsali čas 23,16 s.
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20. července slavil SDH Kostelany 110 let od založení. Starosta SDH Sulimov se zúčastnil slavnostní členské
schůze kostelanského sboru. Mimo jiné popřál místnímu sboru vše nejlepší jménem
sulimovských hasičů.
20. července jsme byli na PHL na Nové Dědině (25,43 s) a přejížděli jsme na okrskovou soutěž do Kostelan,
kde nám čas 20,23 s (2B) stačil na 2. místo. Pohárovky na Kostelanech se zúčastnily i holky a
časem 25,54 s obsadily rovněž stříbrnou pozici.

27. července nás čekala opět naše stěžejní akce roku – sulimovské hodky na sv. Annu. Tradiční program
tentokrát probíhal za extrémních veder atakujících 40 °C. Po mši svaté u sochy sv. Anny a
koncertu Zdounečanky následovalo námětové cvičení hasičských sborů a večerní zábava se
skupinou EXPLOZE. Účast na všech částech programu byla tradičně dobrá.
3. srpna se obě naše družstva zúčastnila okrskové soutěže ve Velkých Těšanech. Ženy si odtud odvezly
pohár za 1. místo.
8. srpna jsme se zapojili do cvičení v dálkové dopravě vody v Kvasicích při příležitosti oslav 130ti let
SDH Kvasice. Voda byla vedena z řeky Moravy k zámečku (domovu pro seniory).
17. srpen byl dnem úspěšným pro tým mužů. Nejprve si dopoledne na PHL v Nětčicích připsali svůj
nejlepší výsledný soutěžní čas 18,51 s (2B) a odpoledne na pohárovce v Bělově dokonce
nejrychlejší čas sezóny 17,27 s (rovněž 2B) na pravém proudu (Jaroslav Ševčík ml., č. 56).
Prostřik nalevo nám však stupně vítězů zmařil. V Bělově tentokrát medaili nezískaly ani ženy.
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31. srpna běželi muži na noční soutěži v sousedním Karolíně.
V srpnu jsme pořídili nové terče, které používáme při trénincích požárního útoku. Terče vyrobil náš člen
Martin Burda, čímž jsme ušetřili nemalé náklady.
7. září se tým mužů zúčastnil závodu PHL v Pravčicích. Po soutěži v požárním útoku, proběhla soutěž
v „útoku ve třech“ a následně slavnostní vyhlášení výsledků PHL 2013. Poté pokračovala do
pozdních nočních hodin ukončená sezóny PHL 2013. Muži do Pravčic jeli naší „ventrou“,
zůstali na ukončenou i s přespáním ve ventře.

14. září se za velmi deštivého počasí uskutečnil poslední závod roku – okrsková soutěž na Vrbce. Za nás
běželi jen muži, kterým se útok příliš nevydařil (chyba na rozdělovači). Ženy boj s počasím
vzdaly předem.
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21. září uspořádali hned tři naši členové společnou narozeninovou oslavu na kulturním domě. Slavili
Pavel Zavadil ml. (č. 6), Štěpán Ševčík (č. 56) a Jan Chlup (bydlištěm ve Zlíně).

PODZIM
27. září přijali někteří členové našich závodních družstev pozvání na ukončenou sezóny družstev z SDH
Velké Těšany.
28. září poslední větší brigáda ve zbrojnici v roce 2013. V prvé řadě jsme zazimovali všechno vybavení
ze sezóny. Dále byl uklizen a vymalován sklad. Také byl proveden velký úklid garáže, kterou
jsme začali připravovat pro případ pořízení nového zásahového vozidla. V neposlední řadě jsme
v rámci pravidelné údržby přetřeli zábavové stoly.
28. září proběhla ukončená závodní sezóny týmů mužů a žen. Zároveň šlo o vůbec první větší akci v nově
zrekonstruované klubovně našeho sboru. Sešlo se 12 členů, kteří se v průběhu roku zapojovali
do požárního sportu. Naše pozvání přijali i členové spřáteleného SDH Velké Těšany.
Na konci září opustil tento svět bratr Cyril Musil. Do našeho sboru vstoupil 1. 1. 1953 a až do své smrti v něm
strávil úctyhodných 60 let. Šest našich členů mu stálo čestnou stráž při pohřební mši svaté
v kvasickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
8. října strojníci zazimovali stříkačky.
12. října jsme se vydali na autobusový zájezd do vinného sklepa ve Velkých Pavlovicích. Autobus byl
zaplněný do posledního místa, a jak už bývá u tohoto zájezdu k Liborovi Bendovi zvykem,
skončil velkým úspěchem. 
2. listopadu jsme ve spolupráci se Sulimovskou hospůdkou uspořádali 2. ročník halloweenské párty.
Odpoledne byl program pro děti a večer zábava pro dospělé. Akce se i na podruhé setkala
s pozitivním ohlasem. Odpoledne přišlo 8 dětí v kostýmech, večer se zúčastnilo 24 masek
dospělých.
22. listopadu jsme od SDH Kvasice zakoupili velmi výhodně čtyři jimi vyřazené zásahové přilby.
V listopadu proběhla každoroční oprava a příprava masek pro mikulášskou družinu.
6. prosince provedli mladí tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny.
V prosinci byl sbor pořadatelem turnaje v kulečníku. Slavnostní zakončení s vyhlášením výsledků proběhlo
27. prosince. Dále jsme se rozhodli nechat zrenovovat historické hasičské helmy z 1. poloviny
20. století. První kus byl opraven uměleckým pozlacovačem Aloisem Póčem z Vyškova.
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31. prosince vystoupilo ze sboru 5 členek. Sestry Kateřina Opravilová, Martina Zápecová, Michaela
Brhlíková a Markéta Krejčířová opustily naše řady poté, co se odstěhovaly do jiných obcí. Dále
vystoupila z osobních důvodů sestra Mariana Brhlíková.

JINÉ ZAJÍMAVOSTI A DOSLOV
Před rekonstrukcí byla kompletně vyklizena zbrojnice, při čemž se našlo velké množství starých
dokumentů, metodických příruček, zápisů ze schůzí, pozvánek na nejrůznější akce, atd.
Všechny tyto „historické materiály“ byly uskladněny a během roku 2013 podrobně projity a
roztřízeny. Tuto mravenčí práci jsem prováděl já a bylo to časově extrémně náročné.
Výsledkem je nově zbudovaný strukturovaný archiv SDH. Věřím, že jeho vytvoření bylo
činností záslužnou, která nám v budoucnu umožní více se dozvědět o práci našich předků.
Stejně tak může sloužit jako výstavní materiál při nejrůznějších výročích.
Při oslavách 75ti let sboru v roce 2011 byla u bývalého starosty bratra Františka Daňka nalezena
fotokronika, kterou vedla v letech 1974-1975 jeho dcera, nyní pokladnice SDH, Jana Ševčíková
(č. 55). Při vyklízení zbrojnice se rovněž našly četné fotografie. Další velké množství fotek
věnoval sboru bratr Antonín Ředina (č. 28), který je zapálených fotografem a focení akcí v obci
i sboru se soustavně věnuje desítky let. Požádal jsem pana Ředinu, aby dokončil rozdělanou
fotokroniku z roku 1975. Mám radost, že svolil. Obrázky, které jsme měli, roztřídil a
s patřičnými popisky jimi fotokroniku doplnil až do začátku 21. století.
Na posledních řádcích letošního zápisu bych rád poděkoval našim přátelům hasičům z jiných
sborů, kteří nám vypomáhali v požárním sportu. Byli to Tomáš Berdník, Petr Štefek (oba SDH
Trávník), Vojta Ševčík (SDH Vrbka) a Tomáš Valach (SDH Velké Těšany). Bohužel se v naší
obci potýkáme s generační dírou a nejsme z vlastních zdrojů schopni tým mužů doplňovat dle
potřeby. Děkujeme klukům, kteří nám letos pomohli doplnit tým, když nás nebylo dost.
Fotky z jednotlivých akcích zmíněných v tomto zápisu jsou ke zhlédnutí na webu obce Sulimov.

Bohu k oslavě, bližnímu ku pomoci.
Jaroslav Ševčík, kronikář
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