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Vážení příznivci sboru, vážení bratři a sestry,
další rok je za námi a my Vám přinášíme krátké shrnutí naší činnosti. Během roku jsme
připravili několik kulturních a sportovních akcí. Nebylo by tak bez Vaší podpory, podpory
sponzorů, Obce Věrovany, Olomouckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
také našich rodin. Děkujeme Vám!

Společenské akce a další činnost sboru
Letos jsme se zúčastnili několika akcí, jako například mše sv. Floriána ve věrovanské kapli a
hodového průvodu. Oslavili jsme také 3 hasičské svatby a významná jubilea našich členů.
Pro naše spoluobčany jsme připravili již tradiční hasičský ples. Touto cestou bychom Vás rádi
pozvali na další, již 5. hasičský ples, který se koná 21. ledna 2017.
Jako každý rok, i letos se konal jarní a
podzimní sběr železa. Děkujeme všem občanům,
kteří likvidací odpadu přispěli na práci
s mládeží a chod sboru. Dále byla prováděna
pravidelná údržba hasičské techniky, zbrojnice a
úklid klubovny a garáže. Opět jsme prováděli
měření výsledků naší časomírou na soutěžích
(okrsková soutěž, soutěž MH v Drahlově,
zapůjčení SDH Klopotovice) a zúčastnili jsme se
také okrskového cvičného poplachu a výjezdu
(zřícená zeď domu). Prošli jsme i několika
odbornými školeními.
Kromě údržby a úklidu hasičské zbrojnice se
scházíme každý měsíc a plánujeme další aktivity.
Jednou ročně pořádáme Výroční valnou hromadu
pro naše členy, na které jsme letos předali
mladým hasičům autorádio, které využijí při
cestování a pobytu na soutěžích.
Během roku se můžete o našich akcích a
aktivitách informovat na facebooku nebo
na nástěnce v Nenakonicích, kde nejen
prezentujeme naši činnost, ale věnujeme se i
prevenci.
Pokud Vás naše práce zajímá a chcete se k nám přidat, přijďte mezi nás na trénink nebo na schůzi.

Mladí hasiči
Mladí hasiči se letos zúčastnili
velkého množství soutěží. V březnu
jsme uspořádali turnaj ve vybíjené
mladých hasičů, kde se naše družstva
umístila na prvních příčkách. Také
jsme se připravovali na literárněvýtvarnou soutěž, kde Sabina
Němčáková
získala
2.
místo
v okresním kole. Na jaře jsme začali
naplno trénovat a po celý rok se
zúčastňovali série soutěží Ligy
mladých hasičů Olomouckého kraje,
kde jsme se v celkovém pořadí umístili
na krásném 2. a 8. místě z 32 družstev. Navštívili jsme i několik pohárových soutěží a obsadili
přední příčky. Naší poslední soutěží sezóny byl Závod požární všestrannosti. Pokud se chceš přidat i
ty, přijď na trénink nebo řekni rodičům, ať kontaktují vedoucího - Jiřího Tomečka.

Sportovní družstvo mužů a žen
Sportovní
sezónu
jsme
zahájili uspořádáním 17. ročníku
nohejbalového turnaje. Na jaře
se družstva mužů a žen zúčastnila
okrskové soutěže v Bolelouci a noční
jarní soutěže, kde se umístila
na prvních místech.
Muži i ženy postoupili do kola
okresního, kde se ve velké
konkurenci umístili muži na 6. místě
a ženy na 4. místě. Opět se družstva
mužů i žen zapojila do série soutěží
Tohatsu Fire Cup, ve které se obě
umístila na krásném 9. místě (20
družstev).
Sportovní
družstva
se
zúčastnila
mnoha
pohárových
soutěží a vyzkoušela i noční
pohárové soutěže. Krásných výsledků
dosahují
členové
sportovních
družstev také v jednotlivcích, kde se
naši sportovci objevují na předních
příčkách.
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