
Rok 2015 v SDH Bohuňov (přehled činností, aktivit, událostí a zajímavostí, souvisejících s bohuňovskými a janovičskými dobrovolnými hasiči)
umístěno na internetové adrese http://www.bohunov.cz/hasici-2015.pdf; sestavili a zpracovali Vít Mičín a Mgr. Petr Šikula

Rok 2015 v SDH Bohuňov

Leden – 11. ledna – výroční valná hromada hasičského okrsku Bystřice n. P., která se konala v Rovném (za náš sbor
                                          se jí tradičně účastnil starosta SDH Vít Mičín, a velitel SDH Miloš Prášil)

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

Březen – 29. března – Shromáždění představitelů SDH okresu Žďár nad Sázavou (v kulturním domě v Novém Městě
na Moravě), kterého se za náš sbor zúčastnil starosta SDH Vít Mičín

Duben – 18. dubna – účast na posledním rozloučení s panem Vlastislavem Pokorným z Bohuňova (v Bohuňově
  u domu smutku, a poté ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku), který zemřel 13. dubna 2015

– 26. dubna – pořádán 4. ročník Bohuňovské traktoriády (viz www.bohunov.cz/traktoriada)

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

Květen – 17. května – okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná na hřišti ve Věchnově; za náš sbor se účastnilo
družstvo mužů a tradičně i družstvo žen

družstvo muži obsadilo 7. 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: Pavel Svoboda (ml.)
č. 6: František Sláma

družstvo žen obsadilo 2. místo
                                          velitel: Petra Mičínová

strojník: Jan Mičín –  SDH Bohuňov měl povolenou výjimku na obsazení strojníka (muže)
č. 1: Lenka Mičínová
č. 2: Lucie Žilková
č. 3: Kateřina Mičínová
č. 4:    Bc. Ludmila Prokopová
č. 5: Mgr. Lucie Brablecová
č. 6: Hana Houdková

Červen – 19. června – v Janovičkách proběhlo námětové cvičení, kterého se vedle našeho sboru účastnil i SDH Lísek
a SDH Domanín

– 20. června – účast na oslavách 140 let SDH Bystřice nad Pernštejnem

Červenec – 5. července – oslava výročí 115 let od založení SDH Bohuňov

– 11. července – účast na oslavách 120 let SDH Kadov; mezi vystavenou historickou hasičskou technikou
byla (za náš sbor) janovičská dvoukolová motorová stříkačka 262–P od f. Stratílek

Srpen – 14. srpna – účast na posledním rozloučení s panem Miloslavem Vostrejžem z Vojtěchova (ve Vojtěchově
u domu smutku, a poté na hřbitově u farního kostela sv. Mikuláše v Lísku)

– 22. srpna – účast na slavnostním předaní, svěcení a požehnání praporu SDH Karasín

– 29. srpna – výpomoc při pořádání dětského dne na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově
(viz www.bohunov.cz/detsky-den-2015.html)

Září – během září proběhlo shromáždění (sběr) a odvoz použitých elektrospotřebičů

Říjen – 16. října – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku) s panem Josefem
                                      Pollakem z Lísku

Prosinec – 12. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)


