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VÝROČNÍ ZPRÁVA VELITELE SBORU SDH CHOŘELICE ZA ROK 2018. 

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči. Dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru v roce 2018. 

Zpráva o činnosti zásahové jednotky: 

Z.J. v roce 2018 neměla žádný ostrý výjezd. Nicméně se zapojila do dvou námětových cvičení a to: 

Myslechovice 5.5.2018 a 22.6. 2018 v Chořelicích. Jednotka je proto plně funkční a připravená 

k případnému zásahu. 

Sportovní a jiná činnost sboru: 

Muži:  

Jak jistě víte, v roce 2017 se obnovilo družstvo mužů. I v roce 2018 se naši muži účastnili soutěží a to: 

6. 6. 2018 Měrotín 8. místo čas – 23:37s 

23. 6. 2018 Haňovice 21. místo čas – 34:97s 

14.7.2018 Ješov 7.místo čas 17:22s! 

18. 8. 2018 Měrotín n. ú. 23. místo čas 19:84s 

8.9.2018 Olešnice n. ú. 17. místo 21,32s 

22.9.2018 Třeština n.ú. 14. místo 21,09s 

29.9.2018 Nasobůrky n. ú. 3. místo 18,02 

30. 9. 2018 Mladeč okrsková soutěž jednotlivci- 1. místo, požární útok- 2. místo, celkově- 2. místo 

Muži mají pravidelné tréninky a je vidět z dosažených časů velké zlepšení. Proto jsme po sezóně 

nechali repasovat jejich stroj, aby byl konkurence schopný a těšíme se na sezónu příští. 

Děti: 

I v roce 2018 se dařilo našim družstvům mladších a starších žáků: 

Trénovat jsme začali v pátek 20. 4. a, pak každý pátek od 16:45h, poslední trénink se uskutečnil 5.10., 

tedy celkem 21 tréninkových jednotek. 26.7 až 28.7. proběhlo soustředění v rekreačním zařízení 

našeho sponzora ZD Unčovice v Malém Vrbně. Zúčastnili jsme se těchto soutěží: 

9. 6. Červenka ml. ž. 4. místo, st. ž. 3.místo 

14. 7. Ješov   ml. ž. 6.místo, st.ž.3.místo 

18. 8. Měrotín ml. ž. 3.místo, st.ž.2.místo 
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25. 8. Střeň ml. ž. 3. místo, st. ž. 5. místo 

8.9. Slavětín ml.ž.3.místo, st.ž.2.místo 

15. 9. Chořelice ml. ž. 4. místo, st. ž. 2. místo 

Děti se také zapojili do brigád a do akce 6. 4. pomozte uklidit Česko – úklid obce a okolí. 

Veteráni: 

Také veteráni byli v uplynulém roce velice aktivní. Už 21.ledna uspořádali tradiční košt pálenek. 

Podíleli se taky na všech brigádách a na organizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných SDH 

Chořelice. Zúčastnili se těchto soutěží: 

9. 6. Červenka 1. místo – obhajoba 1. místa z r. 2017 

5.7.    Víska   1. místo – obhajoba 1. místa z r. 2017 

14.7. Ješov    2. místo 

25.8. Skrbeň 5. místo 

1.9. Savín     1. místo 

15.9. Chořelice 3. místo 

Kulturní a jiná činnost sboru: 

Sbor byl aktivní také při pořádání kulturních akcí namátkou: 15.6. Country večer se skupinou Nepijou, 

20. 7. rockotéka se skupinou Alcatraz, 27. 9. lampionový průvod pro děti 28. 10., odhalení pamětní 

desky obětem 1. Světové války z naší obce u příležitosti 100. výročí založení republiky. Také se 

podařila 22. 6. při námětovém cvičení slavnostně osadit nika nad vraty do hasičské zbrojnice soškou 

našeho patrona sv. Floriána. A konečně rozsvěcování vánočního stromku 1. 12. 2018. 

Závěrem bych chtěl vyzdvihnout spolupráci s osadním výborem naší obce, městem Litovel a 

poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru. Poděkovat chci také všem aktivním členům 

sboru za jejich práci v loňském roce a popřát hodně úspěchů v roce 2019. 

Děkuji za pozornost. 

 

 

  

 

 


