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Výroční zpráva velitele mužů a veteránů SDH Chořelice za rok 2017 

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči! Dovolte mi seznámit Vás při příležitosti naší výroční 

schůze s činností našich mužů a veteránů v právě uplynulém roce. 

Nejprve bych Vás rád seznámil s činností naší zásahové jednotky. V roce 2017 jsme se 

účastnili třech námětových cvičení a to 7.5. Myslechovice – dálková doprava vody, 23.6. 

Chořelice – dálková doprava vody a konečně 20.10. Nové Mlýny práce na vodě, proti 

povodňová opatření, záchrana tonoucího a čištění zanesených vodních toků. V loňském roce 

nebyla naše zásahová jednotka povolána do žádné ostré akci. 

Sportovní činnost jsme zahájili 10.6. soutěží veteránů na Července kde jsme se umístili na 

prvním místě, následovala soutěž v Ješově, kde kromě veteránů nastoupil i nově poskládaný 

tým mužů. Veteráni obsadili 4. Příčku, muži skončili na 10. Místě. Následoval 14. Ročník 

tradiční veteránské soutěže „o praviho kohóta z Viske“ a našim matadorům se konečně 

podařilo tuto soutěž vyhrát.19. 8. Soutěžili veteráni v Měrotíně „o Měrotínský pohár“ také 

zde jsme obsadili první místo. V sobotu 9.9. se konala domácí soutěž a veteráni opět první 

místo. 16. 9. Se konala upršená soutěž v Luké, kde kromě veteránů sbírali zkušenosti i naši 

muži: veteráni 1. místo, muži obsadili vynikající druhé místo. Následovala soutěž 

v Nasobůrkách – veteráni 1. Místo, muži měli dva neplatné pokusy tedy poslední 12. Místo. 

Naši muži si spravili chuť na okrskové soutěži, která se konala 7.10. ve Mladči – suverénně 

vyhráli jednotlivce a v požárním útoku obsadili 2. Místo. 

V roce 2017 jsme se podíleli také na přípravách kulturních akcí a to 21.1 tradiční košt, 16.6. 

country večer se skupinou Hubertus, 21.7. rockotéka se skupinou Alcatraz a konečně 19.9. 

Svatováclavský lampionový průvod. 

V loni proběhlo také spousta brigád namátkou úprava terénu v zahradě za zbrojnicí, výstavba 

kůlny na dřevo, příprava dřeva na zimu… 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim členům, kteří se po celý minulý rok pilně 

podíleli bez ohledu na čas na všech akcích, které náš sbor pořádal. Také mi dovolte jménem 

SDH Chořelice popřát všem sponzorům a příznivcům našeho sboru do nového roku 2018 

hodně úspěchů. 

Děkuji za pozornost! 

Za SDH Chořelice Pavel Přikryl  

 


