Rok 2017 v SDH Bohuňov
Leden – 15. ledna – výroční valná hromada hasičského okrsku Bystřice n. P. (uspořádaná na Borovince
v Domaníně) – z SDH Bohuňov se této VVH účastnili Vít Mičín (starosta SDH Bohuňov
a zároveň mj. i velitel okrsku Bystřice n. P.), Miloš Prášil (velitel SDH Bohuňov), a také
Hana Houdková, DiS. (hospodář SDH Bohuňov), která zde byla přijata a jmenována
do funkce hospodáře hasičského okrsku Bystřice nad Pernštejnem
– 21. ledna – hasičský ples v KD Bohuňov, na kterém hrála skupina De$$ert
Únor – 18.–19. února – setkání vedoucích odborných rad represe (v Přibyslavi), kterého se účastnil
i starosta našeho SDH Vít Mičín, který zastává mj. i funkci vedoucího Odborné
rady represe okresu Žďár nad Sázavou
– 25. února – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku)
s panem Františkem Brablecem z Bohuňova, který zemřel 19. února 2017
Březen – 19. března – tradiční výroční Shromáždění představitelů SDH okresu Žďár nad Sázavou
(v kulturním domě v Novém Městě na Moravě), kterého se za náš sbor účastnil
starosta SDH Vít Mičín
Duben – 8. dubna – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku)
s panem Josefem Hanusem z Lísku
– 30. dubna – pořádán 6. ročník Bohuňovské traktoriády
– 30. dubna – tradiční pálení čarodějnic (opět na prostranství pod KD)
Květen – 21. května – okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná v Písečném; za náš sbor se účastnilo
družstvo mužů a tradičně i družstvo žen
družstvo muži obsadilo 6. místo
velitel: Miloš Prášil
strojník: Petr Horníček
č. 1: František Sláma ml.
č. 2: Tomáš Pospíšil
č. 3: Jan Jaroš
č. 4: Žilka Zdeněk
č. 5: František Sláma
č. 6: Pavel Svoboda (ml.)
družstvo žen obsadilo 2. místo
velitel: Lenka Mičínová
strojník: Marek Homolka – SDH Bohuňov měl povolenou výjimku na obsazení strojníka (muže)
č. 1: Lenka Mičínová
č. 2: Lucie Žilková
č. 3: Kateřina Mičínová
č. 4: Iveta Žilková
č. 5: Hana Houdková, DiS.
č. 6: Mgr. Lucie Brablecová
Červen – 10. června – účast starosty našeho SDH Víta Mičín na Hasičských slavnostech Litoměřice 2017
(VII. celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky)
– 24. června – účast na oslavách 90 let SDH Kundratice
Červenec – 8. července – účast na posledním rozloučení (v obřadní síni v Bystřici nad Perštejnem)
s panem Aloisem Stehlíkem z Bystřice (nejen bývalý velitel SDH Bystřice n. P.,
ale také bývalý starosta okrsku Bystřice nad Pernštejnem), který zemřel
4. července 2017 ve věku 75 let
– 26. července – účast na tradičním námětovém cvičení, uspořádaném tentokrát v Domaníně
(z návsi od rybníka směrem nad bytovky)
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Září – 2. září – účast na soutěži O Putovní pohár SDH Dalečín, která se konala opět v Dalečíně na hřišti
„na Bahnech“
– 2. září – výpomoc při pořádání akce „Rozloučení s prázdninami“ na prostranství pod kulturním
domem v Bohuňově, kde byly v rámci jedné ze soutěží pro děti přímo využity i hasičská
motorová stříkačka PS 12 a stará ruční nalévací stříkačka
Říjen – začátkem druhé poloviny října byly pod kulturním domem v Bohuňově shromažďovány vysloužilé
elektrospotřebiče, které byly 23. října 2017 odvezeny (tato činnost proběhla v rámci účasti
SDH Bohuňov v projektu www.recyklujteshasici.cz)
Listopad – 18. listopadu – účast na posledním rozloučení (na hřbitově u farního kostela sv. Mikuláše
v Lísku) s panem Ladislavem Kočíkem z Lísku
Prosinec – 9. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)
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