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Výroční zpráva velitele dětí SDH Chořelice za rok 2017: 

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči! Dovolte mi, abych Vás při příležitosti naší výroční schůze seznámil 

S činností našeho sboru s pohledu velitele dětí v roce 2017. 

Rok 2017 jsme zahájili v pátek 7. dubna úklidem obce a okolí naší vesnice když jsme se zapojili do 

celorepublikové akce „Pomozte uklidit Česko“. 24. Dubna se uskutečnil první trénink dětí, další 

tréninky už byly tradičně každý pátek od 17:00h v areálu zbrojnice. 

První soutěž v roce 2017 které jsme se zúčastnili se konala 3. května v Těšeticích. Soutěž byla pouze 

jednokolová a nedopadla pro nás moc dobře – mladší žáci skončili na šestém místě, starší měli NP 

tedy obsadili poslední místo. Následovala pohárová soutěž 24. června v Ješově, kde mladší žáci 

doběhli na pátém místě, starší dosáhli na bronzové medaile. V Ješově měli také premiéru naši muži, 

dosáhli času 21,2 s a to stačilo na 4. Místo. Družstva dětí jsme založili v roce 2013 mimo jiné proto že 

se rozpadalo družstvo mužů a neměli jsme mladé členy kteří by toto družstvo doplnili. V novém 

soutěžním týmu mužů jsou vesměs naši odchovanci, kteří prošli našimi mládežnickými kolektivy. 

Soutěží v Ješově se tedy splnilo naše přání vrátit na soutěže v požárním sportu tým mužů z Chořelic. 

Musím, proto na tomto místě vyzdvihnout práci všech členů sboru kteří se podíleli na splnění tohoto 

cíle, hlavně pak činnost bratra Tomáše Přikryla, který je duší a motorem nového družstva mužů. 

Po měsíční letní přestávce jsme se 19.srpna zúčastnili tradiční soutěže v Měrotíně. Po smůle u terčů 

se mladší žáci umístili na šestém místě, starší děti obsadili výborné druhé místo. Následovala domácí 

soutěž 9. září s těmito výsledky: mladší žáci konečně na „bedně“ druhé místo, starší smolně 5.místo.  

Soutěžní sezónu jsme zakončili 16. Září v Luké. Ve vytrvalém dešti mladší žáci napodobili výsledek 

z Chořelic – tedy 2.místo, starší žáci obsadili místo čtvrté. 

Závěrem se musím zmínit, že se nám díky sponzorům podařili pro naše družstva dětí zakoupit nové 

dresy. A za přispění města Litovel firmy GEMO Olomouc se zakoupil pro SDH Chořelice mikrobus, 

který budeme využívat i pro potřeby našich dvou družstev dětí. 

Děkuji za pozornost 

Za SDH Chořelice P. Přikryl 

 


