Zpráva velitele za rok 2013
Začnu zprávou o činnosti výjezdové jednotky
V měsíci červnu jsme se dobrovolně přihlásili k organizované pomoci na povodních a
poté se zúčastnili odřadu v Praze. Nasazeni jsme byli při likvidaci následků velké vody v areálu
Olymp Praha. Sice musím konstatovat, že bychom si určitě dokázali představit smysluplnější
využití našich sil a třeba pomáhat někde v soukromých objektech by nás určitě bavilo víc, přesto
si myslím, že i toto se nechalo a musím pochválit členy jednotky, že se dokázali s tímto
názorem srovnat a předvedli jsme opravdu solidní kus práce, což dokázali ocenit i místní
členové oddílu a zaměstnanci.
Samozřejmě probíhala pravidelná údržba techniky a Libor Václavík během jara vyrobil
zahrádku a žebřík na tranzita, aby se mohly bez problému vozit dlouhé savice na soutěže.
Během roku pokračoval průběžný úklid hasičárny od nepotřebných věcí a dnes se to již
blíží opravdu ideálnímu stavu
Hasičský areál je udržován v pěkném stavu, během léta se povedlo provézt větší údržbu
a natření obou buněk, za což angažovaným jedincům děkuju. Minulý týden proběhlo shrabání
listí a úklid překážek, takže máme zazimováno
Zároveň došlo ke kompletnímu naloženi Avie výjezdovým materiále, byla opakovaně
proškolena jednotka
a došlo k proškolení vybraných osob v rámci pokrytí celé obce
z hydrantového pokrytí
a možnostech prvního zásahu před příjezdem naší jednotky a
profesionálů z HZS.
Kulturní a společenskou činnost měl ve své zprávě starosta, takže já bych snad jen
připomněl jarní školení vedoucích dětí, s poděkováním Liborovi a Petře tradiční letní tábor na
Borečově a letošní podzimní novinku – úspěšné pouštění draků skoro bez větru.
Největší díl práce byl ale odveden na sportovním poli:
Počty soutěžní družstev nám nijak nepoklesly, a tak v letošním roce nás reprezentovali
dvě družstva mladších dětí, dvoje starší děti, tým dorostenek, čtyři jednotlivci dorostenci, dvě
družstva žen a dva týmy mužů.
Celkem jsme letos startovali na 40 soutěžích a naše družstva přivezla včetně vítězství
v celkových hodnoceních 52 umístěních na stupních vítězů
Dopravit takovýto mančaft na soutěž není žádná legrace a velké poděkování patří
ochotným řidičům, kteří berou auta a pomáhají s dopravou – Jolana Blažková, Honza
Ouhrabka, Golem, Bára Hájková, Marek Holina, Regina Vránová, u dětí Libor Václavík,
Vladěna Koucká, Kunceovi, Alena Marková, Jodasovi i další
Krátce se pokusím shrnout práci jednotlivých družstev:
Mladí hasiči
Zde můžeme činnost rozdělit zhruba na dva základní body – prvním je Pohár OSH Semily o
dráčka Soptíka a druhým postupová hra Plamen.
V rámci Soptíka se nám letos konečně povedlo to, o co jsme usilovali od začátku seriálu –
družstvo starších áčko zvítězilo v celkovém hodnocení . Pro tuto partu, kde velká část z nich u
dětí končí to bylo pěkné zakončení této části soutěžení a měli z toho opravdu velkou radost.
Starší Béčka pak obsadilo solidní 15 místo.
U mladších se nám tolik nevedlo, 10 a 11 místo celkově není to, co bychom si představovali a
proto se děcka můžou těšit na přitvrzení režimu, jsou šikovná a mají podstatně na víc, na jaře
se do toho obujeme.
Jsem velmi rád, že i nadále pokračuje skvělá spolupráce s rodiči, bez nich by to určitě nešlo a
já je zde musím jmenovat rodiny Koucký, Kunceovi, Blažkovi , Markovi, Hančarovi a Jodasovi.
Ještě jednou díky.

Co se týká postupového Plamenu – družstvo mladších jsme vzhledem k počasí v den soutěže
ani nepostavili, ono 8 stupňů a déšť není obvyklé květnové počasí a bylo zbytečné je tam trápit
Družstvo starších si po loňském nepovedeném braňáku nemohlo dělat ambice na postup, Navíc
totálně pokazili hned první disciplínu útok CTIF, takže muselo z mé strany dojít k velmi
důraznému připomenutí správného přístupu a odpovědnosti. Nevím, jestli si to vzali k srdci
nebo jsem je jen zdravě naštval, každopádně to pomohlo a od té chvíle to byl jiný tým.
Nakonec urvali pěkné 3 místo, Na víc nebylo. Takže spokojenost i zde.

Dorost
Kluci jednotlivci to měli rozdělené – Jirka Lampa a Tomáš Blažek měli poslední sezonu
v dorostu, tu zakončili umístěním na bedně na okrese a postupem na kraj. Takže spokojenost,
na víc nebylo
Honza Lampa běžel první sezonu a rozhodně nezklamal, teď půjde jen o to prodat v dalších
sezonách nabrané zkušenosti. Letos poprvé za nás běžel Lukáš Hančar a jen neúčast na
podzimním braňáku ho připravila o kraj . Tuto sezonu poběží kompletně a věřím, že postup na
kraj je pro něj minimální cíl, určitě má na to se prosadit i případně na republiku.
Družstvo dorostenek je kapitola sama pro sebe.
Příšerná zima a déšť - to byla okresní soutěž v Jilemnici, která byla nakonec završena
prasklou savicí a několika problémy s technikou pořadatelů. Ke třetímu opakovanému pokusu
na útok jsem je už z obavy o jejich zdraví ani nepustil, takže na okrese až třetí místo. Vzhledem
k malému počtu družstev v kraji jsem totiž na 99 procent věděl, že na krajskou soutěž postupují
i tak.
Krajské kolo se konalo ve Frýdlantě a na ten den určitě nikdo z přítomných jen tak
nezapomene. Čisté testy, druhá štafeta, druhé stovky a jasné vítězství v útoku znamenalo první
místo celkem a historický postup na mistrovství České republiky.
Euforie, slzy štěstí , nadšení a desítky gratulací od soupeřů, holky z Poniklé se neporážejí
snadno. Ovšem i velký závazek.
Republika se konala v Jablonci a ukázalo se, že na špičku ještě nemáme. Ale i 12 místo
musím hodnotit jako úspěch, škoda pokaženého “až“ 9 devátého útoku, tam bylo na bednu.
V každém případě toto byl historický úspěch holek, našeho sboru a troufám se tvrdit i obce
Bozkov - naše účast budila velkou pozornost, přece jenom jsme vyřadili na kraji šampionky z
předchozího roku..
Musím poděkovat všem holkám za výbornou reprezentaci, zároveň samozřejmě i všem
trenérům a celému podpůrnému týmu, na této úrovni to je opravdu náročné a samozřejmě by
to nešlo bez opravdu dobré podpory starosty a obce Bozkov.
Jinak tréninkový cyklus dorostu už běží v plném tempu, takže nehrozí zatavení jako vloni
v červnu před republikou. Náš cíl není postoupit, na republiku, na to si nehrajeme, Náš cíl je
totiž tam postoupit a dobře se umístit !!! Proto pokaždé, když holky na tréninku padaj na ústa
stačí říct Brno a síly se opět najdou.
Ženy
Družstvo žen tvoří především dorostenky a pár dalších mladých dam a letos se někdy trochu
projevilo rozdrobení sil,
Přesto to byla vcelku dobrá sezona, zakončená vítězstvím Áčka v okresním poháru a čtvrtým
místem Béčka, ačkoliv tento tým nejel všechny soutěže
Kladně hodnotím několik dobrých pokusy v PKL, což platí pro obě družstva
Další dobrou věcí vidím v tom, že spousta holek umí v útoku dělat tři a více postů na obstojné
úrovni, takže máme konečně velkou zastupitelnost. Horší ovšem je, že všechny se pokaždé
shodnou a chtěj dělat stejnou věc. S tím si ale nějak poradím… teda snad..
Minus vidím stejně jako v loni, že se nepovedlo více se prosadit v PKL. Ale s nárůstem fyzičky
s přístupem, který jsem začali dělat teď na posledních soutěžích se doufám i toto zlomí a
konečně více promluvíme do této prestižní soutěže. Holky na to mají, o tom není pochyb¨

Muži
I u mužů máme dva týmy. Áčko se po pokaženém startu poháru OSH už nechytlo a celkově
skončilo až na 6. místě. Zato Béčko letos na OSH válelo, Celkové vítězství získalo přes 4x první
místo a 2x druhé místo + nějaké další bodíky, bylo to zcela jasné
Na PKL to bylo obráceně – Áčko dávalo velmi dobré časy – nízké 16 tky a béčku se moc
nevedlo. Odměnou pro áčko je pak 15 místo v celkovém hodnocení s velmi dobrým ziskem
bodů. To byla dobrá práce a sladkou tečkou byl nakonec triumf ve Víchové.
V obou týmech začínalo na jaře dostatek lidí, mužů bylo dokonce 16. Sice se to během roku
trochu prořídlo, ale přesto musím s vystoupením všech dospělých družstev vyjádřit
spokojenost.
Snad se na mě jeden náš člen nebude zlobit, ale jeho slova byla velmi silná a symbolická.
Po vítězství mužů ve Škodějově nebylo snad štastnějšího člověka na okolí než byl Sever,
ta spokojenost a radost z něj úplně sálala a pak pronesl památnou větu – „Tak já to
s váma teda ještě rok zkusím“. Honzo děkujeme¨
Musím pochválit několik členů, kteří byli při brigádách, údržbě techniky a dalších pracích
aktivnější než ostatní - zejména se jedná o Vaška Huška a Kajinu Buškovou, Lukáše Václavíka
při údržbě soutěžních PS12, Marka Holinu při zajišťovaní a přípravě technických kontrol na obě
auta a .Lucku Kafkovou za práci s videem
Velký díl práce byl poté odveden při pořádání sjezdu rodáků, kde pracovalo opravdu
spoustu lidí, ale nejvíce musím poděkovat opět Vášovi Huškovi, který makal v podstatě od
čtvrtka do neděle a zejména ten víkend byl velmi důležitý Dík ale patří všem, kdo přiložili ruku a
pomohli
Nesmím také zapomenout na lidi, kteří většinou pomáhají v zázemí akcí a bez kterých by
získávání financí byl velký problém. Pepa Dolenský , Zdenda Hák a Honza Ouhrabka slouží
v podstatě pokaždé u piva, Míla Václavíková vaří celý tábor a i dnes vám spolu s Marcelou
Čermákovou připravili dobrou večeři. Za barem můžete pravidelně potkávat Alena Čermákovou,
Tondu Jodase, Jolanu Blažkovou, Marka Blažka, Marka Holinu, pomáhat pravidelně chodí
Hanka Lampová, Míra Václavík, Valika Vávlavíková, Adela Kubíčková a spousta dalších. Všem
moc děkujeme.
V souhrnu se totiž nechá říct, že na aktivní práce se podílejí všichni soutěžáci, někdo víc,
někdo mín, ale alespoň někdy se zapojí každý.
Z mého pohledu byl letošní rok jedním z vrcholů naší generace a bude velmi složité ho
napodobit. Pokud to shrnu a to nepočítám dílčí malé práce a výsledky na jednotlivých
soutěžích
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pořádali jsme dva plesy, jednu diskotéku
připravili jsme školení rozhodčích mládeže
podíleli jsme se na pořádání Sjezdu rodáků
absolvovali několikadenní zásah při povodních
po roční pauze se opět konal hasičský výlet
Libor Václavík a Petra Kafková, připravili tradiční dětský tábor pro 30 dětí
pořádali jsme 3 soutěže v požárním sportu
vítězství dorostenek v krajské soutěži a jejich účast na mistrovství republiky
úspěšná obhajoba vítězství v obou kategoriích poháru OSH Semily
vítězství starších dětí v Soptíkově poháru
třetí místo starších dětí na Okresním Plamenu
první místo dorostenek na podzimním ZPV

Asi není moc co dodávat a nezbývá úplně nakonec poděkovat všem našim členům a
příznivcům za odvedenou práci v letošním roce a doufám, že se nám podaří na letošní skvělý
dobrý rok navázat alespoň podobně dobrým rokem 2014

