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Vážení příznivci sboru, vážené sestry a vážení bratři, 

rok 2017 byl pro Sbor dobrovolných hasičů Nenakonice velice úspěšný a nebylo by tak 
bez Vaší podpory, podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Olomouckého 
kraje, Obce Věrovany, sponzorů a také našich rodin. Děkujeme Vám! 

 

 

 

Letošní rok byl plný významných jubileí našich členů, které jsme s nimi oslavili. Podpořili jsme také 
činnost sousedních sborů naší symbolickou účastí na hodovém průvodu ve Věrovanech, mši sv. Floriána a 
také na Hasičské hanácké pouti. Pro naše spoluobčany a kolegy z okrsku jsme připravili již tradiční hasičský 
ples. Rádi bychom Vás pozvali na další – šestý v pořadí – hasičský ples, který se bude konat 20. ledna 2018. 

Opět jsme Vám pomohli také s likvidací železného šrotu. Odměny za sběr budou čerpány na činnost 
sboru, zejména na práci s mládeží. Děkujeme všem občanům, kteří se do sběru zapojili. Provedli jsme 
pravidelnou údržbu hasičské zbrojnice a techniky. Mladí hasiči a hasičky pomohli s úklidem garáže a 
klubovny. Zásahová jednotka sboru se zúčastnila okrskového cvičného poplachu. Členové také prošli 
odbornými školeními. Na několika soutěžích jsme zajišťovali měřící časomíru (vybíjená, okrsková soutěž, 
soutěž MH v Drahlově). Pro všechny naše členy pořádáme vždy na začátku roku Výroční valnou hromadu. 
Dále se každý měsíc scházíme a připravujeme různé aktivity sboru. Během roku se můžete o našich akcích a 
aktivitách informovat na Facebooku nebo na nástěnce v Nenakonicích. 

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

e z ó n a  

Společenské akce a další činnost sboru 



 

 

Rok 2017 mladí hasiči zahájili vystoupením společně s dospělými na hasičském plese, který měl 

velký úspěch. V březnu jsme uspořádali turnaj ve vybíjené mladých hasičů. Naše družstva se umístila 

na 1. a 3. místě. Připravovali jsme se na literárně-výtvarnou soutěž, ve které Sabina Němčáková získala 

2. místo v krajském kole. Začátkem dubna jsme začali naplno trénovat a po celý rok jsme se účastnili série 

Okresní ligy mladých hasičů v požárním sportu, kde se družstva z Nenakonic umístila na krásném 1. a 4. 

místě z 34 družstev. Mladí sportovci se zúčastnili i několika pohárových soutěží v okolí a obsazovali přední 

příčky. Poslední soutěží v sezóně byl Závod požární všestrannosti, který se konal v Náměšti na Hané.  

 

 

Pokud se chceš přidat i ty, přijď na 

trénink nebo řekni rodičům, ať 

kontaktují vedoucího -  
Jiřího Tomečka. 

 

Mladí hasiči 



 

 

Sportovní sezóna byla zahájena uspořádáním 18. ročníku nohejbalového turnaje. Na jaře se tradičně 
družstva mužů a žen zúčastnila Okrskové soutěže v Kožušanech, odkud si družstvo mužů odvezlo 3. místo a 
ženy 1. místo. Družstva se zapojila i do série soutěží Tohatsu Fire Cup, kde se muži v celkovém pořadí 
umístili na krásném 8. místě a ženy na 7. místě. Družstvo mužů a žen se zúčastnilo Olomoucké noční ligy 
(muži - 47. místo z 60 družstev, ženy - 8. místo ze 40 družstev). Sportovní družstva se zúčastnila i mnoha 
pohárových soutěží, ze kterých nám v hasičárně opět přibylo pořádné množství pohárů. 

Sportovní družstvo mužů a žen 
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