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Vážení příznivci sboru, vážené sestry a vážení bratři,
na sklonku roku 2018 Vám přinášíme ohlédnutí za naší celoroční činností a připomenutí hlavních
událostí, které jsou výsledkem činnosti našeho sboru.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují, našim rodinám
a v neposlední řadě i Obci Věrovany, že „s námi byli“ i tento rok. Moc si toho vážíme. Děkujeme
Vám!

Společenské akce a další činnost sboru
Na začátku roku jsme se sešli na Výroční valné hromadě, kde jsme zhodnotili rok 2017, ocenili práci
členů a hlavně uspěchy našich mladých hasičů. V letošním roce se konal jarní a podzimní sběr železa. Výtěžek
z něho použijeme především na práci s mládeží. Dále byla v průběhu roku prováděna pravidelná údržba
hasičské techniky, zbrojnice a pravidelný úklid klubovny a garáže. Opět jsme zajišťovali vlastním zařízením
časomíru na několika soutěžích (vybíjená, soutěž MH v Drahlově).
I letos jsme se účastnili
několika společenských akcí, jako
je mše sv. Floriána a hodového
průvodu ve Věrovanech. Oslavili
jsme významná jubilea našich
členů a jednu svatbu. Hlavní
kulturní událostí bylo opět
uspořádání hasičského plesu.
Touto cestou bychom Vás rádi
pozvali na další ročník Hasičského
plesu, který se koná 19. ledna
2019.

Během roku se o našich akcích můžete informovat na nástěnce v Nenakonicích nebo na Facebooku.
Pokud se k nám chcete přidat a třeba si i vyzkoušet požární sport, přijďte se podívat na náš trénink, navštivte
nás na schůzi nebo nám napište. Kontaktovat nás můžete osobně, e-mailem nebo na Facebooku.

Mladí hasiči
Rok 2018 zahájili mladí hasiči vystoupením na hasičském plese. V březnu jsme uspořádali turnaj
ve vybíjené mladých hasičů. V zimním období jsme se zúčastnili literárně - výtvarné soutěže. Na jaře jsme
začali naplno trénovat a po celý rok se účastnili série Okresní ligy mladých hasičů v požárním sportu, kde se
družstva Nenakonic umístila celkově na 1. a 7. místě z 32 družstev a potvrdila výbornou úroveň naší mládeže.
Mladí hasiči také navštívili několik pohárových soutěží v okolí a obsazovali přední příčky. Poslední soutěží
sezóny byl Závod požární všestrannosti konaný v Horce nad Moravou. Na závěr sportovní sezóny nechybělo
její atraktivní ukončení.

Pokud se chceš přidat a stát se mladým hasičem, přijď na trénink nebo řekni rodičům,
ať kontaktují vedoucího - Jiřího Tomečka.

Sportovní družstva mužů a žen
Letošní sportovní sezónu jsme zahájili 19. ročníkem v nohejbale. Na jaře se družstva mužů i žen
zúčastnila v požárním sportu okrskového kola, kde vybojovala 1. místa a postup na okres. Do okresního kola
se přihlásila jen naše děvčata a vybojovala krásné 4. místo. Obě družstva se zapojila do Olomoucké noční ligy.
Muži zde skončili na 14. místě (ze 60 družstev) a ženy na 8. místě (ze 33 družstev). Naši tři členové si vyzkoušeli
i několik závodů jednotlivců TFA. V letošním roce se povedlo poskládat i družstvo veteránů, kteří vyrazili
na jeden závod do Kožušan a odvezli si 1. místo. Za přispění Obce Věrovany chystáme na novou sezónu
přírůstek do strojního vybavení v podobě sportovní stříkačky PS19.
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