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Sdh nenakonice 2014
Vážení příznivci sboru,
náročný rok 2014 je za námi a my jsme rádi, že jsme vám ho mohli zpříjemnit mnohými
společenskými událostmi a jistotou, že tu pro vás budeme, až nás budete potřebovat. Budeme dělat
všechno proto, abychom tyto věci plnili na jedničku i v dalším roce. Děkujeme za všechnu podporu,
kterou jste nám vyjádřili vaší účastí na našich akcích a také sponzorskými dary. SDH Nenakonice by
vám rád touto cestou popřál do nového roku za všechny hasiče a hasičky hodně úspěchů, nové zážitky
a šťastné chvíle s Vašimi rodinami.

Společenské akce a sport
V roce 2014 se náš sbor zúčastnil několika tradičních společenských a sportovních akcí. Jejich
výčet je téměř každý rok stejný. Z námi pořádaných akcí bychom rádi zmínili okrskový nohejbalový
turnaj a vybíjenou pro mladé hasiče. Velmi úspěšný byl i hasičský ples, který, jak doufáme, se stane další
tradicí v naší obci.
Letos jsme sestavili také úspěšná soutěžní družstva mužů a žen, která v soutěžích v okolí
obsazovala přední místa nejen v kategorii družstev ale i v kategorii jednotlivců. Také seriál soutěží
Tohatzu Fire Cup 2014 byl velkým úspěchem – naši muži získali 8.místo (celkem 38 družstev).
Co bychom rozhodně neměli opomenout za uplynulou sezónu, bylo pořádání jedné ze soutěží
Okresní ligy mladých hasičů. Do naší obce přijelo v tento den soutěžit přes 350 dětí, spoluobčané tak
mohli zhlédnout úžasnou práci mladých hasičů v roztomilé přípravce a natěšených mladších žácích a
vítězství chtivých starších žácích. Příprava takovéto soutěže zabrala členům SDH Nenakonice půl roku a
ani tak bychom to nezvládli, kdyby za námi nestála armáda podporujících a pomáhajících manželek,
manželů, partnerek, partnerů,
rodičů našich mladých hasičů a
ohromné množství sponzorů. Všem
bychom chtěli velmi poděkovat!
Akci si chválili všichni vedoucí a
návštěvníci, největší odměnou nám
ale byly spokojené děti, které jsme,
především
díky
štědrým
sponzorům,
mohli
všechny
obdarovat
a
nikdo
neodjel
s prázdnou.

Mladí hasiči
Zcela samostatnou kapitolou naší činnosti jsou mladí hasiči. Jejich Jejich pole působení je široké a každý
jejich úspěch by si zasloužil minimálně jeden celý časopis. A co v loňském roce všechno dělali? Na lednový ples
nacvičili perfektní taneční vystoupení s tématem Pomáda. Za svou práci dostali odměnu v podobě několika her
v akční LaserAreně v Olomouci. V březnu si zahráli vybíjenou v našem turnaji pro mladé hasiče. Než začaly
venkovní tréninky, sešli jsme se a naučili se dát dohromady vlastní filmy a dělat moderní prezentace. S těmi jsme
se pak zúčastnili výtvarné a multimediální soutěže, kde jsme získali hned několik prvních míst. Na podzim jsme se
s několika družstvy zúčastnili branného závodu s hasičskou tematikou a dokázali, že se umíme i učit. A přes zimu
jsme pro vás opět nachystali taneční vystoupení na ples v roce 2015.
Co se však dělo od března do října? To je
přece hlavní hasičská sezóna. Pro nás je to kromě
několika mimořádných a neobvyklých soutěží
(například noční soutěž v Bochoři) také Okresní liga,
která se skládá z několika soutěží v požárním úroku.
Jednu ze soutěží jsme dokonce pořádali i my v areálu
malé kopané v Nenakonicích. Letos jsme se ligy
zúčastnili se dvěma s jedním mladším a dvěma
staršími družstvy. V obrovské konkurenci se nám
v mladší kategorii podařilo vydobýt 6. místo a starší
družstva se umístila na 1. a 5. místě. Podařilo se nám
tak zopakovat loňský úspěch. Slavnostní vyhodnocení
proběhlo v říjnu v Olomouci na Horním náměstí.

Z další činnosti sboru
Naši sponzoři nejsou jediné finanční zdroje, i my sami se snažíme zapojit a získat finance pro naši
činnost a hlavně pro práci s mladými hasiči. Kromě výdělků z akcí pořádáme také pravidelně sběr železa.
Letos jsme investovali větší sumu do sportovního stanu, který bude chránit zejména mladé hasiče na
soutěžích při nepříznivém počasí. Všechny akce a mnoho dalšího projednáváme na pravidelných
schůzkách, kde slavíme i jubilejní výročí našich členů.
Mezi naše další časté aktivity patří také měření naší měřící technikou na okrskových soutěžích
jak pro mladé, tak i pro dospělé hasiče. Veškerou naši techniku neustále udržujeme v provozuschopném
stavu pro okamžité nasazení, což nám také zabere velkou část našich aktivit. Jsme rádi, že naše pomoc
při ostrých výjezdech nebyla v tomto roce ve větší míře potřeba (pouze dva ostré výjezdy). Přesto jsme
letos opět absolvovali některá školení a zúčastnili jsme se okrskového poplachu, kde jsme se hlavně
zdokonalovali v komunikaci pomocí vysílaček.
Během roku se o našich akcích, aktivitách a výsledcích v soutěžích můžete informovat na naší
pravidelně aktualizované nástěnce v Nenakonicích nebo na facebooku. Pokud vás naše práce zajímá a
chcete se k nám přidat, přijďte za námi na trénink nebo na schůzi, rádi vás mezi sebe přivítáme.

