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Vážení příznivci sboru, vážení bratři a sestry,
další úspěšný rok je za námi a my Vám přinášíme krátké shrnutí naší činnosti. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat
sponzorům, Obci Věrovany, Olomouckému kraji,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ale také našim rodinám. Děkujeme Vám!

Společenské akce a další činnost sboru
Letošní rok jsme zahájili Výroční valnou hromadou, kterou pořádáme pro naše členy,
zhodnotili jsme předešlý rok a ocenili jsme práci našich členů, ale hlavně naše mladé hasiče.
Oslavili jsme významná jubilea našich členů, jednu svatbu a také jsme se rozloučili s dvěma
členy sboru. Nechyběli jsme na některých společenských akcích - mše sv. Floriana, hodový
průvod ve Věrovanech. Největší událostí pro náš sbor bylo uspořádání hasičského plesu, který
se pro Vás stal již tradicí. Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na následující Hasičský ples,
který se bude konat 18. ledna 2020, ale i na oslavy 90. výročí hasičského sboru, které
plánujeme na srpen 2020.
V letošním roce jsme
uspořádali dva sběry železa (jaro,
podzim). Výtěžek ze sběru
poputuje na chod sboru, ale
hlavně na práci s mládeží.
V průběhu roku byla prováděná
pravidelná
údržba
hasičské
zbrojnice,
techniky,
úklid
klubovny a garáže. Opět jsme
zajišťovali vlastním zařízením
časomíru na několika soutěžích
(vybíjená, soutěž MH v Drahlově).
Zúčastnili jsme se mnoha
odborných školení.
Během roku se můžete o našich akcích informovat na facebooku, na nástěnce v Nenakonicích nebo
na webových stránkách sboru. Pokud se k nám chceš přidat, přijď mezi nás na trénink nebo schůzi.
Nebo nás můžeš kontaktovat osobně, e-mailem nebo na Facebooku.

Mladí hasiči
Rok 2019 mladí hasiči zahájili vystoupením na hasičském plese. Začátkem března jsme uspořádali turnaj
ve vybíjené, na kterém je každým rokem menší účast, což nás velmi mrzí. Připravovali jsme se na literárněvýtvarnou soutěž a pomalu začali s tréninkem na CTIF. V půlce dubna jsme začali naplno trénovat a po celý rok
jsme se účastnili série Okresní ligy mladých hasičů v požárním sportu, kde jsme postavili dvě družstva.
V mladší kategorii jsme se umístili na krásném 7. místě z 30 družstev a starší žáci obhájili po velké bitvě
vítězství z minulého ročníku. Mladí sportovci se zúčastnili i několika pohárových soutěží v okolí a obsazovali
přední příčky. Nově, letos poprvé, jsme se účastnili Nočního víceboje, kde se obě družstva umístila na 4. místě.
Poslední soutěží sezóny byl Závod požární všestrannosti konaný v Dolanech. 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
Sportovní sezóna byla zahájená uspořádáním
20. ročníku nohejbalového turnaje, kde se našemu týmu
moc nedařilo. Na jaře jsme začali pilně trénovat s novým
sportovním strojem PS 19. V květnu se již tradičně družstva
mužů a žen zúčastnila Okrskové soutěže v Bolelouci,odkud
si družstvo žen odvezlo 2. místo a muži 4. místo. Družstvo
mužů se zapojilo do seriálu soutěží Olomoucké noční ligy,
kde skončilo na 38. místě z 69 družstev. Sportovní družstva
se zúčastnila mnoha pohárových soutěží i několika nočních
závodů, kde družstva brala pohárová umístění.
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