Rok 2018 v SDH Bohuňov
Leden – 14. ledna – výroční valná hromada hasičského okrsku Bystřice n. P. (uspořádaná na Borovince v Domaníně),
tradičně s účastí SDH Bohuňov
– 20. ledna – hasičský ples v KD Bohuňov, na kterém hrála skupina Flašinet
Březen – 18. 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 – 21. dubna – sběr železného šrotu
– 29. dubna – pořádán 7. ročník Bohuňovské traktoriády
– 30. dubna – tradiční pálení čarodějnic (opět na prostranství pod KD)
Květen – 20. května – okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná na hřišti v Lísku; za náš sbor se účastnilo
družstvo mužů a tradičně 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 Žilka (ml.)
č. 4: Stanislav Mičín (nejml.)
č. 5: František Sláma
č. 6: Pavel Svoboda (ml.)
družstvo žen obsadilo 5. místo
velitel: Bc. Ludmila Prokopová
strojník: Petr Horníček – SDH Bohuňov měl povolenou výjimku na obsazení strojníka (muže)
č. 1: Lenka Mičínová
č. 2: Lucie Žilková
č. 3: Tereza Jančová (výpomoc z Domanína)
č. 4: Iveta Žilková
č. 5: Hana Houdková, DiS.
č. 6: Mgr. Lucie Brablecová
– 26. května – celostátní setkání hasičských slavnostních a historických praporů na výstavišti v Brně (uskutečněné v rámci slavnostního zahájení Festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018), v rámci kterého kromě
zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byly zastoupeny také složky Integrovaného
záchranného systému Jihomorav. kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,
Kraje Vysočina, i hasičů ze Slovenska. Při tomto setkání, kterým byla vzdána pocta významnému
100. výročí vzniku naší republiky, došlo i k vytvoření rekordu, neboť se zde shromáždilo celkem
371 praporů, s kterými se (po slavnostním defilé před hlavním vchodem do areálu výstaviště,
a po slavnostním zahájení) přešlo k pavilonu A, kde byly všechny prapory dekorovány pamětní
stuhou ke 100. výročí vzniku Československa. Tohoto setkání se účastnili také zástupci našeho
sboru – velitel SDH Bohuňov Miloš Prášil (byl zde praporečníkem SDH Bohuňov) a členové
Miloš Kolomazník a Hana Brablecová ml.
– 26. května – výpomoc SDH Bohuňov při zajištění soutěže okresního kola v požárním sportu (na fotbalovém
stadionu v Bystřici nad Pernštejnem); funkci velitele této akce (okresního kola soutěže
v požárním sportu) vykonával Vít Mičín, který se proto (z pozice starosty SDH Bohuňov)
nemohl zároveň účastnit výše zmíněného setkání hasičských praporů na výstavišti v Brně
Červen – 29. června – účast na námětovém cvičení, uspořádaném tentokrát přímo v Bohuňově (od obecního rybníka
a okolo kulturního domu)
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Červenec – 6. července – oslavy osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy v Bohuňově; dobrovolní
hasiči z Bohuňova a Janoviček pomohli (ve dnech před oslavou) s úklidem v budově bývalé
školy a jejím okolí, a v rámci oslav významně přispěli k zajištění vlastní akce (mj. se podíleli
na zajištění občerstvení, konkrétně nápojů; příprava a prodej teplých jídel byly během oslav
zajištěny SDH Pohledec, který má s touto službou zkušenosti a disponuje k tomu i potřebným
vybavením). V rámci programu oslav byl místními dobrovolnými hasiči položen věnec
k pomníku padlým z I. světové války, a během zahájení oficiálního programu (před budovou
bývalé školy) zazněl také projev starosty SDH Bohuňov Víta Mičína, který poté starostovi obce
Bc. Petru Vášovi předal „Pamětní medaili 100 let Československa“.
– 7. července – účast na 3. ročníku soutěže O Putovní pohár SDH Dalečín, která se konala opět v Dalečíně
na hřišti „na Bahnech“
– 14. července – účast na slavnosti v Lísku – žehnání hasičského praporu a nově pořízeného zrenovovaného
hasičského vozidla Tatra 148; žehnání vykonal pan farář R. D. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal
Srpen – 17. až 18. srpna – účast na setkání požárních automobilů a techniky Pyrocar 2018; za náš sbor zde byla
ke zhlédnutí bohuňovská požární Avia a janovičská dvoukolová stříkačka od f. Stratílek
Listopad – kolem poloviny listopadu byly pod kulturním domem v Bohuňově shromažďovány vysloužilé elektrospotřebiče, které byly 22. listopadu odvezeny (tato činnost proběhla v rámci účasti SDH Bohuňov
v projektu www.recyklujteshasici.cz)
Prosinec – 15. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)

Zajímavost z regionu s přesahem na území celé ČR

8. prosince 2018 (na celostátním Sněmu starostů okresních sdružení SH ČMS v Přibyslavi) byl do funkce starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zvolen Jan Slámečka (z našeho okresu Žďár nad Sázavou), který nahradil
Ing. Karla Richtera (nečekaně zesnulého 18. srpna 2018); podrobněji – viz např. tyto novinové internetové články
https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/novym-starostou-hasicu-byl-zvolen-jan-slamecka-20181213.html
http://www.sportovnilisty.cz/lide/novym-starostou-dobrovolnych-hasicu-byl-zvolen-jan-slamecka/?style=mobile
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