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Rok 2014 v SDH Bohuňov

Leden – 11. ledna – generální úklid v prostorách kulturního domu

– 12. ledna – účast na výroční valné hromadě hasičského okrsku Bystřice n. P.

– 18. ledna – hasičský ples v KD Bohuňov, na kterém hrála skupina De$$ert

– 31. ledna – objíždění autobazarů za účelem vybírání osobního automobilu (pro potřeby SDH a OÚ)

Únor – dovezen nově zakoupený Ford Transit Tourneo (s využitím jako hasičský automobil)

– zakoupen nový nákladní přívěs (od firmy Vezeko s.r.o. z Velkého Meziříčí), který byl využit jako podvozek
pod skříňovou nástavbu z původního skříňového přívěsu od přenosné motorové stříkačky PS 12

Březen – 16. března – Shromáždění starostů SDH okresu Žďár nad Sázavou (v kulturním domě v Novém Městě
 na Moravě), kterého se za náš sbor zúčastnil starosta SDH Vít Mičín

– 20. března – automobil Ford Transit Tourneo polepen bílými pásy a nápisy

Duben – v první polovině dubna – nový lak (na původní nástavbě) skříňového přívěsu od přenosné motorové
stříkačky PS 12 (lakýrnické práce provedl Karel Šikula z Bohuňova)

– 12. dubna – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku) s panem
                                             Karem Mitášem (SDH Lísek) z Lísku

– 26. dubna – úklid v obci, příprava traktoriády

– 27. dubna – pořádán 3. ročník Bohuňovské traktoriády (viz www.bohunov.cz/traktoriada)

– 30. dubna – tradiční pálení čarodějnic (opět na prostranství pod KD)

Květen – 17. května – příprava okrskové soutěže v požárním útoku

– 18. května – okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná na hřišti v Bohuňově; za náš sbor se účastnilo
družstvo mužů i družstvo žen

družstvo muži obsadilo 8. místo
      velitel:    Miloš Prášil

strojník:    Petr Horníček
č.1: František Sláma (ml.)
č.2:    Tomáš Pospíšil
č.3: Jan Jaroš
č.4:    Stanislav Mičín (nejml.)
č.5: František Sláma
č.6: Pavel Svoboda (ml.)

                     družstvo žen obsadilo 4. místo
      velitel: Mgr. Lucie Brablecová

strojník: Michaela Smolíková
č.1: Ing. Zdeňka Noruláková
č.2: Lucie Žilková
č.3: Hana Vališová
č.4:    Bc. Ludmila Prokopová
č.5: Kateřina Mičínová
č.6: Lenka Mičínová

Červen – 6. června – účast na posledním rozloučení (ve hřbitovním kostele Nejsvětější trojice v Bystřici n. P.)
                                             s Petrem Žváčkem (SDH Domanín) z Domanína

– 14. června – sběr železného šrotu a svoz elektrospotřebičů (účast v  projektu www.recyklujteshasici.cz)
– 20. června – výpomoc členů SDH Bohuňov při přípravě okresní soutěže v požárním útoku ve Věchnově

– 21. června – výpomoc členů SDH Bohuňov při zajištění okresní soutěže v požárním útoku, konané na hřišti
                                              ve Věchnově

– účast na oslavách 120 let SDH Ubušín
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Červenec – 5. července – oslava výročí 630 let od první písemné zmínky o Bohuňově, na jejíž přípravě i průběhu
se podíleli také dobrovolní hasiči

– 11. července – u Domanínského rybníka proběhlo námětové cvičení, kterého se tradičně účastnil i náš sbor

– 19. července – účast na oslavách 90 let SDH Vítochov

Srpen – 9. srpna – účast na oslavách 110 let SDH Ubušínek

– 30. až 31. srpna – účast na setkání požárních automobilů a techniky Pyrocar 2014; za náš sbor zde byla
ke zhlédnutí bohuňovská požární Avia a janovičská dvoukolová stříkačka od f. Stratílek

Říjen – 11. října – účast na posledním rozloučení (ve evangelickém kostele v Jimramově) s panem Františkem
                                      Smrčkem (SDH Lísek) z Lísku

Prosinec – 6. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov) , na níž byl zvolen nový výbor SDH
Starosta SDH – Vít MIČÍN
Náměstek starosty – Milan SLÁMA
Jednatel SDH – Mgr. Lucie BRABLECOVÁ
Velitel SDH – Miloš PRÁŠIL
Zástupce velitele SDH – Zdeněk ŽILKA
Hospodář – Hana HOUDKOVÁ, DiS.
Kontrolní a revizní rada – Jan JAROŠ

– Tomáš POSPÍŠIL
– Michaela SMOLÍKOVÁ

Referenti prevence – Bc. Ludmila PROKOPOVÁ
– Jan MIČÍN

Strojníci – Petr HORNÍČEK
– Marek HOMOLKA
– Jan MIČÍN


