
VÝROČNÍ ZPRÁVA VELITELE SBORU SDH CHOŘELICE ZA ROK 2019. 

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči. Dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru v roce 2019. 

Zpráva o činnosti zásahové jednotky: 

Z. J. v roce 2019 neměla žádný ostrý výjezd. Nicméně se zapojila do dvou námětových cvičení a to: 

Myslechovice 11. 5. 2019 a 14. 6. 2019 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 2019 byli velice aktivní a zúčastnili se 18 
soutěží, podrobnější zprávu podá bratr Patrik Horák. 

Děti: 

 V minulém roce jsme zahájili činnost 5. dubna. 2019, kdy jsme se zapojili do celorepublikové akce 
„POMOZTE UKLIDIT ČESKO“. V rámci této akce jsme s dětmi uklidili odpadky v naší obci a okolí. 

První trénink byl svolán 12. Dubna. 2019 na 16:45 a další tréninky následovaly každý pátek až do 
konce Září. Celkem tedy proběhlo 21 tréninků. V našem sboru máme 24 dětí, z nichž 10 tvoří 
přípravka. Chtěl bych Vás také informovat, že přípravku se nám podařilo založit v loňském roce pod 
vedením Martiny Zbořilové a Žanety Přikrylové. Tvoří ji děti předškolního věku, proto jsme začínali 
různými zábavnými činnostmi, ze kterých jsme přes štafety s novými překážkami přešli až 
k požárnímu útoku. Prvně jsme 17. Srpna. 2019 předvedli, co jsme se s přípravkou naučili na soutěži 
v Měrotíně, poté jsme se zúčastnili i domácí soutěže v Chořelicích. 

První soutěž mladších a starších žáků se konala 18. Května. 2019 na Července s těmito výsledky 

• Mladší žáci 3. Místo 
• Starší žáci 2. Místo  

Následovala soutěž v Ješově 23. Června. 2019 

• Mladší žáci 3. Místo 
• Starší žáci 3. Místo  

Poté byla tradiční letní přestávka v soutěžích. Po tuto dobu jsme se rozhodně nenudili, poněvadž 
jsme absolvovali 2. Ročník hasičského soustředění na chatě ve Vrbně ve dnech 24. – 27. Července. 
2019 

Dále jsme se zúčastnili 17. Srpna. 2019 soutěže v Měrotíně    

• Mladší žáci 2. Místo 
• Starší žáci taktéž 2. Místo 

 



Na soutěži ve Střeni 24. Srpna  

• Mladší žáci 4. Místo 
• Starší žáci 6. Místo 

Domácí soutěž Chořelice 14. Září  

• Mladší žáci 1. Místo 
• Starší žáci 2. Místo 

 

Sezónu jsme ukončili soutěží ve Slavětíně ke dni 21. Září, kde jsme zopakovali 
výsledky z Chořelic. Tedy mladší žáci 1. Místo a starší 2. místo 

V měsíci říjnu prošli tři členové našeho sboru školením „vedoucí mládeže SDH III. stupně“ a to Karel 
Dušek, Patrik Horák a Žaneta Přikrylová. Tímto jim děkuji a těším se na společnou práci u mládeže 
našeho sboru. 

Veteráni: 

Také veteráni byli v uplynulém roce velice aktivní. Už 20. 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: 

18.5. Červenka 1. místo – obhajoba 1. místa z r. 2017,2018. 

22.6.  Ješov 1. místo 

5. 7. Víska 4. Místo 

17. 8. Měrotín 4. Místo 

24.8.  Savín 1. Místo  

31.8.  Skrbeň 4. Místo 

14. 9. Chořelice 1. Místo 

28. 9. Nasobůrky 1. Místo 

Dovolte mi, abych poděkoval všem  veteránům za práci, kterou odvedli ve prospěch sboru v loňském 
roce. 

Kulturní a jiná činnost sboru: 

Sbor byl také velmi aktivní při pořádání kulturních a společenských akcích, namátkou tradiční Country 
večer se skupinou Trigon, rockotéka se skupinou Alcatraz, lampionový průvod nebo rozsvěcení 
vánočního stromu. Také se nám podařilo pronajmout pozemek a vybudovat na něm dráhu pro 
hasičský sport což nám umožnilo nejen uspořádání pohárové soutěže a okrskového kola v hasičském 
sportu, ale hlavně se zkvalitnily tréninky všech našich družstev. 



V roce 2019 se také podařilo dotáhnout do konce zateplení posezení za hasičskou zbrojnicí. Tímto 
vznikla velká klubovna, která nám umožňuje nepřerušovat činnost sboru v chladné části roku. 

 

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 2020. 

Děkuji za pozornost.      

Velitel sboru   Pavel Přikryl 

 

 

  

 

 


