SDH BOCHOV – družstvo
První písemná zmínka o obci Bochov pochází z roku 1325. K obci patří dalších 21 spádových
osad. V současnosti žije v Bochově spolu s přilehlými osadami cca 2 000 obyvatel.
SDH Bochov bylo založeno v roce 1872. Naše základna má 67 členů z toho 23 členů
mládeže. Máme družstva žen, mužů, dorostu a starších žáků.
Kroužek mladých hasičů byl po několikaleté pauze znovu obnoven v roce 2003. Od této doby
jsme s dětmi objeli několik soutěží. Nyní se věnujeme jak družstvu starších žáků, tak družstvu
dorostenců.
Družstvo dorostu se dalo dohromady a začalo společně trénovat letos v únoru, nejsou to však
úplní nováčci, všichni členové se hasičskému sportu věnují od útlého věku. Postup našich
dorostenců na MČR je historicky prvním postupem našeho sboru na republikovou soutěž.
Naši dorostenci tímto navazují na mini dekády začátkem 70. let a koncem 80. let minulého
století, kdy v našem sboru fungoval tým dorostenců, ale díky velké konkurenci se nedostali
dále než do okresních kol.

SDH Bochov budou reprezentovat:
Jiří Pták (koš) – nejtišší člen našeho družstva, který přes překážky a do kádě letí střemhlav,
s Romanem tvoří perfektní zadek
Jiří Moucha (béčka) – budoucí myslivec s velkými a rychlými běhy jako zajíc
Matěj Gašpár (rozdělovač) – budoucí profesionální hasič, jehož největší láskou je rozdělovač
Pavel Šlechta (pravý proud) – nejstarší člen družstva, velký šprýmař vždy pozitivně naladěn
Jan Šlechta (levý proud) – nejmladší člen našeho družstva, ale za to má největší zkušenosti s
republikovými závody
Posily z SDH Útvina:
Roman Pavlík (spoj) – milovník motorek, v hasičském sportu k čemu se postaví, to mu jde,
s Jirkou tvoří perfektní zadek
Miroslav Malina (stroj) – velký bojovník a milovník motorek se srdcem hasiče
Posilou z SDH Krásné Údolí:
Vojtěch Ježek – člen velké hasičské rodiny, který se na krátkou dobu z hasičského sportu
vytratil, ale nyní se znovu vrací v plné parádě

Naše město a sbor jsou sice velmi malé a tyto republikové závody jsou pro nás zatím
největším úspěchem a ať dopadnou jakkoliv, jsme rádi, že můžeme reprezentovat náš sbor,
město Bochov a Karlovarský kraj.
Všem dalším bojovníkům přejeme co nejvíce úspěchů a ať se všichni vrátí v pořádku zpět
domů.

