
Sdh nenakonice 2012 
Vážení příznivci sboru, vážené sestry a vážení bratři, 

 

další rok je za námi a my jsme si pro Vás opět připravili takové malé shrnutí naší činnosti. Ta se 

neobejde bez aktivní členské základny. V loňském čísle jsme děkovali aktivním členům. Dnes však 

poděkujeme hlavně našim rodinám, které s trpělivostí čekají, než se vrátíme z tréninku, přijedou nás 

podpořit na soutěž a nezlobí se, když se nám některá z akcí trochu protáhne   

Poděkovaní patří také sponzorům, Obci Věrovany a Olomouckému kraji. 

 

Společenské akce 

 

Kromě několika významných životních jubileí členů jsme v létě oslavili také dvě hasičské svatby. 

Jako již tradičně i letos jsme se zúčastnili V. Hasičské hanácké pouti, hodového průvodu ve Věrovanech 

a mše sv. Floriána ve věrovanské kapli. Přibyly také oslavy založení našich spřátelených sborů 

v Dubě nad Moravou, Drahlově a Čertoryji. Nezapomněli jsme uspořádat podařenou diskotéku pro starší 

a zábavný program Kluci, holky a Mikuláš pro ty mladší. Od příštího roku se mezi naše akce bude snad 

řadit i Hasičský ples, jehož tradici bychom chtěli obnovit. Ples se bude konat 19. ledna 2013. Všichni jste 

srdečně zváni. 

 

 

  

e z ó n a  



Mladí hasiči 

 

Rok 2012 zahájili mladí hasiči účastí na zimní soutěži v Hlubočkách. V únoru jsme uspořádali 

turnaj ve vybíjené Mladých hasičů, kde se naše družstva umístnila na třetím a čtvrtém místě. V zimě 

jsme se připravovali na literárně-výtvarnou soutěž, kde Petra Trefilová získala druhé místo v okresním 

kole. Také jsme navštívili hasičskou stanici v Olomouci. Najaře jsme začali naplno trénovat a po celý rok 

se účastnili série soutěží Liga Mladých hasičů, kde jsme v celkovém pořadí skončili na osmém místě 

v obou kategoriích (cca 25 družstev v kategorii). Starosta sboru nám dokonce před prázdninami vyhlásil 

cvičný poplach, kdy jsme sami museli provést celý zásah včetně nasátí vody z Mlýnského náhonu. 

Podzimní příprava je tradičně zaměřená na Závod požární všestrannosti. Nejen že jsme se poctivě učili 

teorii, ale také jsme dva měsíce několik dní v týdnu chodili běhat. Nezklamali jsme. Mladší družstvo 

přivezlo dokonce páté místo z 28. Zúčastnili jsme se V. Hasičské hanácké pouti, 

provedli ukázku požárního 

útoku na dětském dnu a 

pomáhali při přípravě 

mikulášské besídky a 

Hasičského plesu. V zimních 

měsících si pro Vás 

připravujeme plesové 

překvapení, tak se na nás 

určitě přijďte podívat!  
 

  



Sportovní družstva 

 

Sportovní sezónu jsme zahájili uspořádáním již 13. ročníku turnaje v nohejbalu. Připravovali jsme 

se tvrdě a vyhráli první a třetí místo. Tradičně se družstvo mužů i žen zúčastnilo Memoriálu St. Vystrčila 

v Bolelouci a okrskové soutěže v Charvátech. Muži nakonec postoupili do kola okresního, kde předvedli 

skvělé výkony a obsadili 4.místo. Opět se družstvo mužů zapojilo do série soutěží Tohatsu Fire Cup, 

ve které se v celkovém pořadí umístilo na krásném 11. místě z 24. Muži se za poslední roky dostali 

na přední příčky hlavně v požárním útoku. Ne vždy se povede umístit se na prvních 

třech místech, neboť někdy je mezi prvním a patnáctým 

místem rozdíl pouze několika 

desetin vteřiny. Máme 

ve sboru i výkonné běžce 

na 100 m s překážkami, kteří 

se pravidelně umisťují 

na předních místech. Letos 

na okrskové soutěži obsadili 

první tři místa v kategorii mužů 

pouze pánové z Nenakonic 

(Petr Ježák, Michal Otáhal, Pavel 

Ježák) a v kategorii žen se Pavla 

Hodinková umístila na místě 

třetím. 

  



Z další činnosti sboru 

 

Opět jste letos mohli přispět do sběru železa, který jsme letos pořádali jak najaře, tak i napodzim. 

Jeho výdělek jde hlavně na činnost sboru a práci s dětmi. Dále byla zbrojnice za přičinění starších členů 

připojena k nové kanalizaci. Opět jsme o prázdninách hostili děti z příměstského tábora. V roce 2012 byl 

vyhlášen pouze jeden požární poplach, kdy na návsi ve Věrovanech hořela garáž.  

Do výbavy zbrojnice bylo darováno kalové čerpadlo. Z vlastních finančních zdrojů jsme zakoupili 

elektrocentrálu a stožár s halogenovými světly. Pro ulehčení komunikace byla pořízena sada vysílaček, 

které se rozhodly pořídit i ostatní sbory okrsku. Z dotací Olomouckého kraje a Obce Věrovany byly 

pořízeny zásahové rukavice a vybavení pro požární útok starších žáků. Již od roku 2011 vlastníme měřící 

zařízení – časomíru – pro hasičské soutěže. V roce 2012 již bylo plně využito na několika místních 

soutěžích (vybíjená, okrsková soutěž, hasičský tábor, dětský den a další). 

Pokud se k nám chcete připojit, přijďte na některý z tréninků nebo na členskou schůzi. Nejsme 

uzavřené společenství a rádi Vás mezi sebe přivítáme. Informace o sboru můžete získat na adrese 

www.sdhnenakonice.cz nebo mladihasici.sdhnenakonice.cz. Jsme také na facebooku: 

www.facebook.com/sdhnenakonice. Pokud nemáte přístup k internetu, dovolili jsme si pro Vás připravit 

informační nástěnku na samoobsluze v Nenakonicích, kde prezentujeme nejen naši činnost, 

ale věnujeme se také prevenci.  


