
VÝROČNÍ ZPRÁVA VELITELE SBORU SDH CHOŘELICE ZA ROK 2020. 

Vážení hosté, bratři a sestry hasiči. Dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru v roce 2020. 

Zpráva o činnosti zásahové jednotky : 

V březnu 2020 pomáhala naše Z.J. městu Litovel se zvládnutím nouzového stavu v souvislosti 
s nákazou COVID 19 a to: 

19.3.2020  rozlévání desinfekce do 0,5l lahví           8. členů 6 hodin 

20.3.2020  rozlévání desinfekce do 0,5l lahví           9. členů 6 hodin 

21.3.2020  rozvoz desinfekce občanům Litovle        10. členů 10 hodin 

22.3.2020  rozlévání desinfekce do 0,5l lahví            8. členů  6 hodin 

Červen 2020  pomoc po bleskové záplavě v obci Šumvald: 

16.6.2020  Úklid bahna Šumvald       8. členů  6.hodin 

18.6.2020  Úklid bahna Břevenec     7. členů  6.hodin 

22.6.2020  Úklid bahna Břevenec      7. členů  5. hodin 

Hrozba záplav v Litovli: 

30.6.2020   Pytlování písku                8. členů 5. Hodin 

Dovolte mi abych touto cestou poděkoval všem členům sboru, kteří se účastnili těchto zásahů za 
obětavou práci.  

 

 

Sportovní a jiná činnost sboru: 

Muži:  

  V roce 2020 bylo naše družstvo mužů velice aktivní a zúčastnili se několika soutěží, podrobnější 
zprávu podá bratr Patrik Horák. 

Děti: 

Z důvodu nouzového stavu jsme rok nemohli zahájit tradičním úklidem obce. 

První trénink byl svolán 24. Dubna. 2020 na 16:45h a další tréninky následovaly každý pátek až do 
září. Celkem tedy proběhlo 18 tréninků. V našem sboru máme 24 dětí, z nichž 10 tvoří přípravka. 
Chtěl poděkovat trenérům bratrům Tomáši Přikrylovi, Patriku Horákovi, Karlovi Duškovi a sestrám 
Martině Zbořilové, Žanetě Přikrylové za obětavou celoroční práci s dětmi našeho sboru.  

Z důvodu omezení shromažďování více osob jsme se s dětmi zúčastnili pouze těchto tří soutěží: 



18.7.2020     Střeň              mladší žáci 6. místo , starší žáci    3. místo 

22.8.2020     Skrbeň            mladší žáci 3. místo ,   starší žáci   2. místo 

12.9.2020     Chořelice        mladší žáci 8. místo ,   starší žáci „A“ 4.místo  starší žáci „B“1. místo. 

Můj obdiv patří všem pořadatelům, kteří našli odvahu a  uspořádali soutěže v roce 2020 i za nelehké 
situace která nastala v souvislosti s nákazou COVID 19. 

V červenci,22-25.7 také proběhlo tradiční hasičské soustředění na Malém Vrbně za hojné účasti 
našich mladých členů. 

 

 

Veteráni: 

Činnost zahájili v roce 2020 veteráni 18.1. tradičním koštem ovocných pálenek. Pak aktivita bohužel 
ze známých důvodů ustala. Obnovila se až na sklonku léta kdy se veteráni předvedli na několika 
soutěžích: 

29.8.2020        Skrbeň        2. místo 

5.9. 2020         Savín            1. místo 

12.9.2020       Chořelice      3. místo 

26.9.2020        nasobůrky   2. místo  

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

Kulturní a jiná činnost sboru: 

Také kulturní činnosti sboru se dotkla nákaza corona virem. I COVIDU navzdory se nám podařilo 
uspořádat několik akcí: již zmíněný košt pálenek v lednu, v létě  taneční zábava se skupinou MOTORS, 
dvakrát se v rámci pátečních posezení pekly makrely a podařila se uspořádat hasičská soutěž na nové 
dráze pro hasičský sport. Udělala se také spousta práce na zvelebování našeho areálu. Namátkou 
stavba přístřešku na pečení ryb, stavba dřevěného domku na dráze, zajištění dřeva na topení… 

Dovoluji si zmínit ještě jednu věc, která mě naplňuje hrdostí na členy našeho sboru a také na občany 
naší obce. Jak již jsem se zmínil v neděli 14.června se prohnala obcemi na Uničovsku  náhlá záplava 
po letní velmi silné bouřce . Postihla hlavně obce Šumvald a Břevenec, tato bouře si vzala dva lidské 
životy a způsobila velké škody na majetku obcí a občanů zmíněných obcí. Na základě této události 
jsme zorganizovali humanitární sbírku. Po vyhlášení začali občané obce nosit úklidové prostředky, 
lopaty, košťata, kartáče, drogérii a pitnou vodu. Sbor uvolnil z pokladny 5000 kč. Peněžní sbírka v naší 
malé obci vynesla 7000 kč, také osadní výbor uvolnil nemalé peníze. Všechno jsme odevzdali na 
základě darovací smlouvy starostovi obce Šumvald. Dovolte mi ještě jednou touto cestou jménem 
občanů postižených obcí poděkovat všem, kdo se na pomoci podíleli. 



 

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 těžkém roce. Doufám, že vyjádřím přání všech, aby byl rok 2021 co 
„nejnormálnější“. 

Děkuji za pozornost.      

Velitel sboru   Pavel Přikryl 

 

 

  

 

 


