
 
Rok 2010 v SDH Bohuňov 

 
Leden   –  23. ledna – hasičský ples s Bobrůvankou (v KD Bohuňov) 
 
Únor     –  27. února – v rámci obce uskutečněna sbírka dobrovolných příspěvků na prapor SDH Bohuňov 
 
Březen   –  6. března – „hasičská zabijačka“ (u požární zbrojnice v Bohuňově) 
 
Duben   –  24. dubna – diskotéka (v KD Bohuňov) 
               –  30. dubna – tradiční pálení čarodějnic (stejně jako v předchozích letech na prostranství pod KD) 
 
Květen   –  8. května – účast na úspěšném překonání rekordu v dálkové dopravě vody 
                –  16. května – pořádání okrskové soutěže v požárním útoku (konané na hřišti v Bohuňově)  
                     družstvo muži  obsadilo 2. místo s časem 82 vteřin 

velitel:   Prášil Miloš 
   strojník:   Horníček Petr 
   č.1:   Nebola Pavel 
   č.2:   Pospíšil Tomáš 

č.3:   Žilka Jan ml. 
   č.4:   Mičín Stanislav nejml. 
   č.5:   Sláma František 
   č.6:   Svoboda Pavel ml. 
 
                     družstvo žen obsadilo 3. místo s časem 104 vteřin 

velitel:   Houdková Zdeňka 
   strojník:   Smolíková Michaela 
   č.1:   Houdková Zdeňka 
   č.2:   Houdková Hana 
   č.3:   Vališová Hana 
   č.4:   Mičínová Ludmila 
   č.5:   Seifertová Dagmar 
   č.6:   Mičínová Lucie 
 
                 –  29. května – výpomoc členů SDH Bohuňov při zajištění okresního kola soutěže v požárním sportu  

                       na fotbalovém stadionu v Bystřici nad Pernštejnem  
 
Červen   –  nákup vycházkových uniforem pro ženy 
                –  12. června – účast na hasičské soutěži „Veselský pohár“ ve Veselí (soutěž s vlastními pravidly) 
                –  26. června – oslavy 110 let SDH Bohuňov, jejichž součástí bylo i vysvěcení hasičského praporu 
 
Červenec   –  4. července – účast na oslavách 135 let SDH Bystřice nad Pernštejnem 

      –  17. července – sběr železného šrotu 
 
Srpen   –  7. srpna – účast na oslavách 130 let SDH Míchov 
              –  14. srpna – účast na námětovém cvičení v Lísku  
              –  21. srpna – účast při otevírání požární zbrojnice ve Dvořištích 
 
Září   –  4. září – na základě požadavku majitele objektu požární zbrojnice v Janovičkách (jenž není členem SDH)  
                              bylo provedeno vystěhování požární zbrojnice Janovičky (provizorně do jiných prostor v obci)  
 
Říjen   –  22. října – v severní části Bohuňova (v areálu výrobních podnikatelských prostor) proběhlo v odpoled-  
                                     ních hodinách  okrskové  námětové  cvičení,  díky  kterému  se podařilo  odhalit  poměrně  
                                     závažný nedostatek (na krajské úrovni) ve fungování integrovaného záchranného systému 
 
Prosinec   –  17. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)   
 
 
Sepsal starosta SDH  Vít Mičín  
 


