
Sdh nenakonice 2015 
Vážení příznivci sboru, vážené sestry a vážení bratři,  

 

rok 2015 byl pro SDH Nenakonice velice úspěšným a nebylo by tak bez Vaší podpory, podpory 

sponzorů, Obce Věrovany, Olomouckého kraje a také našich rodin. Vaší podpory si vážíme a jsme rádi, 

že jsme Vám mohli na oplátku zpříjemnit celý rok různými společenskými akcemi, které se pro Vás stávají 

tradicí. 

 

Společenské akce a další činnost sboru  

 

V letošním roce jsme se účastnili několika tradičních společenských akcí, jako je mše sv. Floriána 

nebo hodový průvod ve Věrovanech.  Pro naše spoluobčany pořádáme i vlastní akce. Největší byly v tomto 

roce Hasičský ples a oslava 85. výročí založení sboru. V tomto svátečním zimním čase bychom Vás rádi 

opět pozvali na další ročník Hasičského plesu, který se koná 16. ledna 2016.  

Jako každý rok, i letos jsme pořádali dva sběry železa. Děkujeme všem občanům, kteří likvidací 

kovového odpadu přispěli na činnost sboru a práci s mládeží. Opět jsme zajišťovali měřící zařízení 

na několika soutěžích (vybíjená, Okrsková soutěž, soutěž MH v Drahlově). Zúčastnili jsme se také 

okrskového cvičného poplachu a dvou ostrých zásahů – pomoc při likvidaci požáru a hledání pohřešované 

osoby, při kterém jsme zúročili loňské školení používání vysílaček.  

Kromě pravidelné údržby a úklidu hasičské zbrojnice se scházíme každý měsíc a plánujeme naše 

další aktivity, jednou ročně pořádáme také Výroční valnou hromadu. Letos jsme na této výroční schůzi 

předali mladým hasičům nový stan, který využívali celou sezónu na soutěžích.  

Během roku se o našich akcích můžete informovat na nástěnce v Nenakonicích nebo na facebooku. 

Pokud Vás naše práce zajímá a chcete se k nám přidat, přijďte mezi nás na trénink nebo na schůzi. 

              

e z ó n a  



Mladí hasiči 

  

 Rok 2015 mladí hasiči zahájili pirátským tanečním předtančením na Hasičském plese a později pak 

tradičním turnajem ve vybíjené, který SDH Nenakonice pořádal, a umístili se na předních příčkách. Na jaře 

se také zúčastnili literárně-výtvarné soutěže a opět si dovezli ceny. Začátkem dubna začala všechna 

družstva naplno trénovat a připravovat se na sérii soutěží Okresní ligy Mladých hasičů. V soutěži se již 

tradičně umisťovala na prvních příčkách. Mladí sportovci se zúčastnili i několika pohárových soutěží v okolí 

a branného závodu v Tršicích. Na podzim také začal první intenzivní zimní trénink v sokolovně. 

V současnosti navštěvuje náš sbor 20 mladých hasičů. Pokud se chceš přidat i ty, přijď na trénink nebo 

řekni rodičům, ať kontaktují vedoucího, Jiřího Tomečka.  

 

 



85. výročí založení sboru 

  

 Výročí založení sboru jsme oslavili 23. srpna na návsi v Nenakonicích za podpory sponzorů, Obce Věrovany 

a Olomouckého kraje. Oslavy nám odstartoval slavnostní průvod místní částí obce za doprovodu Hudby při HZS 

Olomouckého kraje. Ocenili jsme aktivní členy za jejich práci a hlavně naše mladé hasiče za reprezentaci sboru. 

V průběhu programu se nám představili nejmladší hasiči se svým požárním útokem. Proběhla také netradiční 

soutěž dospělých v požárním útoku s nasátím vody z mlýnského náhonu. 

V tomto klání vyhrálo SDH Nenakonice posilněn novými sportovci. 

K vidění byla i unikátní parní stříkačka SDH Kvítkovice a nový kontejner 

s vyprošťovací technikou HZS Olomouc. Tyto stroje byly součástí výstavy 

o historii hasící techniky, do které exponáty zapůjčily i okolní sbory (SDH 

Věrovany, SDH Drahlov). Historie i současnost SDH Nenakonice byly 

občanům prezentovány tiskovinami a výstavou vzácných materiálů 

z archivu sboru. Vyzvednout bychom měli hlavně práci našich mladých 

hasičů, kteří v podstatě provedli veškeré přípravné a následně i úklidové 

práce na návsi a zásadně se podíleli na organizačním zajištění celé akce. 

 Členové sboru také využili této slavnostní příležitosti, aby udělili 

titul Čestného starosty sboru bratru Františku Buršíkovi staršímu, který 

v tomto roce také získal nejvyšší hasičské ocenění Zasloužilý hasič.   

  



Sportovní úspěchy mužů a žen 

 

Sportovní sezóna byla zahájena uspořádáním již 16. ročníku nohejbalového 

turnaje. Na jaře se tradičně družstvo mužů a družstvo žen zúčastnilo Memoriálu 

St. Vystrčila v Bolelouci a Okrskové soutěže v Kožušanech, odkud obě družstva 

postoupila do Okresního kola. V obrovské konkurenci obsadili muži 13. místo a ženy 

6. místo. Družstva se také zapojila do série soutěží Tohatsu Fire Cup, kde se muži 

v celkovém pořadí umístili na krásném 9. místě z 22 družstev. Ženy z Nenakonic svými 

výkony zaskočily ostatní soupeřky. Na poslední soutěž série odjely s odhodláním 

dosáhnout nejlepšího výsledku. To se povedlo s rekordním časem 19:30s, za který bylo 

družstvo odměněno dvojnásobným počtem bodů, což přineslo celkové 2. místo z 18 družstev. Krásných 

výsledků dosahují členové sportovních družstev také v jednotlivcích, kde se naši sportovci z družtva žen 

i mužů objevují na předních místech. 

 


