
Sdh nenakonice 2013 
Vážení příznivci sboru, vážené sestry a vážení bratři, 

 

rok 2013 byl pro SDH Nenakonice velice úspěšným. Nebylo by to tak bez Vaší podpory, podpory 

sponzorů, obce Věrovany a našich rodin. Jim všem patří velké poděkování. Hasičina totiž není jen o 

vyhrávání soutěží, ale také o vloženém času, financích a velké dávce obětavosti ze strany členů a jejich 

rodin. Rádi bychom Vás tímto občasníkem seznámili s naší činností. Tu můžete sledovat jak na našem 

webu (www.sdhnenakonice.cz), tak na facebooku či na nástěnce u samoobsluhy v Nenakonicích. Do 

nového roku bychom Vám (i nám) chtěli popřát čisté komíny, málo ohně, přiměřeně vody a co nejméně 

hasičských výjezdů.  

 

Společenské akce a sport 

 

V letošním roce jsme se účastnili několika tradičních společenských akcí, jako je Hanácká 

hasičská pouť, mše sv. Floriána, hodový průvod ve Věrovanech a výročí založení sboru v Blatci. Akcí se 

nejen účastníme a podporujeme tak spřátelené organizace, ale pořádáme pro naše spoluobčany i vlastní 

akce. Tou největší byl v roce 2013 Hasičský ples, čímž jsme se pokusili obnovit místní tradici. Vzhledem 

k tomu, že se nás místní i přespolní rozhodli podpořit, Vás můžeme pozvat na další ples, který se 

uskuteční 18. ledna 2014.  V prosinci jsme opět pro naše mladší spoluobčany pořádal i zábavný program 

Kluci, holky a Mikuláš. 

Sportovní sezónu jsme zahájili tradičně nohejbalovým turnajem, letos již po čtrnácté. Družstva 

mužů a žen se zúčastnila Okrskové soutěže a Memoriálu St. Vystrčila. Muži opět postoupili do Okresní 

soutěže, kde předvedli výborný výkon a skončili na 6. místě. Aby muži nevyšli ze cviku a byli přes léto 

v kondici, zapojili se znovu do seriálu soutěží Tohatsu Fire Cup. 

 

 

 

 

e z ó n a  



Mladí hasiči 

 

Mladí hasiči se letos účastnili nepřeberného množství soutěží. Zajímavá byla zimní štafetová 

soutěž v Hlubočkách. Pro mladé hasiče z okrsku jsme pořádali další turnaj ve vybíjené, kde se naše 

družstva umístila na 2. a 5. místě. Tradičně jsme se zapojili do výtvarné soutěže (Veronika Machurová – 

3. místo) a také do literární (Julie Vavrysová – 1. místo, Veronika Machurová – 3. místo). V zimním 

období dostali mladí hasiči jako odměnu za předešlou sezónu několik her v Laser aréně, které si užili 

místo tréninku. Také jsme natočili vlastní harlemshake ;-) Jakmile se trochu oteplilo, začalo se trénovat 

na další sezónu. V rámci tréninku byl vyhlášen i cvičný poplach pro mladé hasiči, abychom se opět 

přesvědčili o tom, že jednotka mladých hasičů je schopna se nejen během několika minut sejít u 

hasičárny, ale během dalších pár minut zorganizovat přenos  potřebného vybavení, jeho zapojení a nasát 

vodu přímo z Mlýnského náhonu.  

 

  



 

Tvrdý trénink se vyplatil, můžeme slavit ohromný úspěch. V rámci série soutěží olomoucké 

Okresní ligy (pouze disciplína požární útok) se mladší družstvo umístilo celkově na 1. místě a starší 

družstvo na 3. místě. Ceny za toto skvělé umístění byly mladým hasičům slavnostně předány na Horním 

náměstí primátorem města Olomouce a starostkou Okresního sdružení hasičů - Olomouc. Na předání 

dorazil obrovský fanklub z řad našich členů i rodin, dokonce jsme museli požádat bratry hasiče z Věrovan 

o zapůjčení jejich Avie.  

Podzimní příprava je tradičně zaměřená na Závod požární všestrannosti. Opět jsme nezklamali a 

přivezli si 4. a 5. místo, což je z 39 družstev nádherné umístění. Ze společenských akcí jsme se účastnili 

Hanácké hasičské pouti a pomáhali jsme při přípravě mikulášské besídky a Hasičského plesu.  Přes zimu 

pro Vás chystáme další plesové překvapení, přijďte se podívat!  

 

 

 

 



Z další činnosti sboru 

 

Jako každý rok, i letos jsme pořádali dva sběry železa, výdělek jde hlavně na činnost sboru a práci 

s dětmi. Zúčastnili jsme se také okrskového cvičného poplachu. Ostrý výjezd byl v tomto roce pouze 

jeden. Opět jsme zajišťovali měřící zařízení na několika soutěžích. Kromě pravidelné údržby a úklidu 

hasičské zbrojnice a vybavení se každý měsíc scházíme a plánujeme naše další aktivity.  Také jsme 

v našem kolektivu s členy oslavili jejich jubilejní narozeniny.  

Vzhledem k elánu mladých hasičů jsme se rozhodli i díky podpoře sponzorů a spoluobčanů, kteří 

navštěvují naše akce, zakoupit starší hasičskou stříkačku a renovovat ji pro využití družstva mladých 

hasičů. Snad ji budeme moci použít již při další sezóně. 

Pokud se k nám chcete přidat, scházet se s  dobrým kolektivem nebo si vyzkoušet požární sport, 

přijďte se podívat na náš trénink, navštivte nás na schůzi nebo napište. Kontaktovat nás  můžete osobně, 

emailem nebo na facebooku. 

 

 

 

 

 

 


