
VÝROČNÍ ZPRÁVA VELITELE SDH CHOŘELICE ZA ROK 
2021 
Vážení hosté, bratři a sestry hasiči. Dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru v roce 2021. 

Zpráva o činnosti zásahové jednotky: 

 Zatím co v roce 2020 byla naše zásahová jednotka povolána 8x  v roce 2021 jsme nezaznamenali 
žádný zásah. Také školení členů a velitelů bylo z důvodu coronavirových opatření omezena. Nicméně 
je ZJ plně připravena plnit svoje povinnosti. 

Sportovní a jiná činnost sboru: 

Děti: 

Tak jako rok 2020 byl rok 2021 poznamenán epidemií covid 19. Proto jsme rok 2021 nezahájili 
tradičním jarním úklidem obce, sešli jsme se až na prvním tréninku v pátek 21. Května. Další tréninky 
následovali každý týden vždy tradičně v pátek. V letošním roce se nám opět podařilo sestavit tři 
družstva – tedy přípravku děti od 3 do 6 ti let, mladší žáky 7 až 12 let a konečně starší žáky 12 až 15 
let. 

V sobotu 17.7.2021 se konala první soutěž ve Střeni s těmito výsledky . mladší žáci 5. Místo , starší 
žáci 3.místo. Následovala 21.8 soutěž ve Skrbeni mladší žáci 2. Místo , starší 3. Místo. Týden na to 
soutěž v Měrotíně mladší 2. Místo starší 1. Místo . Konečně pak 11.9. domácí soutěž v Chořelicích, 
kde se předvedla rodičům  i přípravka s těmito výsledky : přípravka 1. Místo, mladší žáci 3. Místo a 
konečně starší žáci 1.místo s výborným časem 16:34s. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kdo se věnují mládeži v našem sboru i v této nelehké době . 
Děkuji také dětem které překročily věk 15ti let a opouštějí družstvo starších žáků, děkuji  za vzornou 
reprezentaci sboru a přeji jim hodně úspěchů v další práci u dobrovolných hasičů.    Zároveň se 
skláním před odvahou lidí, kteří uspořádali soutěže pro hasičskou mládež covidu navzdory. 

Muži: 

  V roce 2021 bylo naše družstvo mužů aktivní a zúčastnili se několika soutěží, podrobnější zprávu 
podá bratr Patrik Horák. 

Veteráni: 

Družstvo hasičů veteránů se ze známých důvodů zúčastnilo v roce 2021 jen tří soutěží s těmito 
výsledky: 28.8. Měrotín  2.místo , 11.9. Chořelice 2. místo a sezónu zakončilo 25.9. v Nasobůrkách 
opět 2. místem . 

Kulturní a jiná činnost sboru: 

Navzdory složité covidové situaci se nám povedlo uspořádat i několik kulturních akcí pro naše 
spoluobčany namátkou: 2x pečení ryb v červnu a v srpnu , hasičskou soutěž 11.září . 27.září tradiční 
lampionový průvod. Ostatní tradiční akce musely být ze známých důvodů zrušeny. Také jsme se sešli 



na několika brigádách na zvelebení našeho areálu. Dovolte mi také poděkovat sestře Janě Přikrylové 
za obětavou práci ve výčepu naší hasičské klubovny, který je významným zdrojem příjmů sboru. 

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 2022 lepší 
než ten právě uplynulý. Přeji všem pevné zdraví a  OHNI ZMAR!!! 

Děkuji za pozornost.      

Velitel sboru   Pavel Přikryl 

 

 

 

 


