Rok 2019 v SDH Bohuňov
Leden – 12. ledna – úklid v prostorách kulturního domu v Bohuňově
– 13. ledna – výroční valná hromada Okrsku Bystřice n. P. (s místem konání na Borovince v Domaníně);
z našeho sboru se této valné hromady účastnili Vít Mičín (starosta SDH Bohuňov a zároveň
mj. i velitel Okrsku Bystřice n. P.), Miloš Prášil (velitel SDH Bohuňov) a Hana Houdková, DiS.
(hospodář SDH Bohuňov, a zároveň i hospodář Okrsku Bystřice nad Pernštejnem)
– 19. ledna – hasičský ples v KD Bohuňov, na kterém hrála skupina Flašinet
Březen – 15. března – v KD v Bystřici n. P. proběhlo školení velitelů JPO V, kterého se za náš sbor účastnili
Miloš Prášil (velitel SDH), Zdeněk Žilka (zástupce velitele SDH) a Vít Mičín (starosta SDH)
– 17. března – tradiční 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
– 28. března – školení strojníků JPO V (v KD v Bystřici n. P.), kterého se za náš sbor účastnili strojníci
Petr Horníček a Jan Mičín
Vysvětlující poznámka (pro širší veřejnost) k výše zmíněné zkratce „JPO V“
V rámci organizace požární ochrany v ČR (viz https://www.hasici-vzdelavani.cz/sites/default/files/download/48/Nepovim/1_2_organizace_jednotek_po_v_cr.pdf)
jsou vymezeny kategorie jednotek požární ochrany, označené zkratkou JPO a římskou číslicí (podle číselného
označení konkrétní kategorie), přičemž Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bohuňov (stejně jako podobně
velké a vybavené SDH ve venkovském prostředí) náleží do kategorie „JPO V“ = jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně.

Duben – 19. dubna – náš sbor zasahoval při požáru meze u břehu Domanínského rybníka (nedaleko chat, při hranici
mezi katastrálním územím Bohuňova a Domanína). Na likvidaci požáru se podíleli také hasiči
z Bystřice nad Pernštejnem (nejen profesionální z HZS, ale navíc i dobrovolní z SDH)
– 28. dubna – pořádán 8. ročník Bohuňovské traktoriády
– 30. dubna – tradiční pálení čarodějnic (opět na prostranství pod KD)
Květen – 19. května – okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná po 5 letech opět v domácím prostředí na hřišti
v Bohuňově; za náš sbor se účastnilo družstvo mužů a tradičně i družstvo žen
družstvo muži obsadilo 4. místo (ze 17 družstev)
velitel: Miloš Prášil
strojník: Petr Horníček
č. 1: František Sláma ml.
č. 2: Jan Jaroš
č. 3: Jan Žilka (ml.)
č. 4: Stanislav Mičín (nejml.)
č. 5: František Sláma
č. 6: Pavel Svoboda (ml.)
družstvo ženy obsadilo také 4. místo (ze 6 družstev)
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: Bc. Kateřina Zonygová
č. 4: Lucie Ondráčková
č. 5: Hana Houdková, DiS.
č. 6: Mgr. Lucie Brablecová
Červen – 8. června – účast našeho sboru (s janovičskou dvoukolovou motorovou stříkačkou 262‑P od firmy
V. I. Stratílek) na setkání s názvem „333 Stratílkových stříkaček a Sodomkovo Vysoké Mýto“,
které bylo uspořádáno na Náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, při příležitosti
120. výročí založení továrny na hasicí techniku Václava Ignáce Stratílka)
– 15. června – výpomoc SDH Bohuňov při přípravě a zajištění soutěže okresního kola v požárním útoku,
které se konalo ve Věchnově
– 29. června – účast na oslavě 140 let SDH Trhonice

Rok 2019 v SDH Bohuňov (přehled činností, aktivit, událostí a zajímavostí, souvisejících s bohuňovskými a janovičskými dobrovolnými hasiči)
umístěno na internetové adrese www.bohunov.cz/hasici-2019.pdf; sestavili a zpracovali Vít Mičín a Mgr. Petr Šikula
–1–

Červenec – 20. července – účast na oslavě 125 let SDH Sedliště
Srpen – 24. srpna – posezení u hasičské zbrojnice (na prostranství pod kulturním domem) v Bohuňově, uspořádané
jako poděkování hasičům, ale i dobrovolníkům (kteří nejsou členy SDH) za spolupráci a výpomoc
při pořádání různých akcí
– 30. srpna – účast na nočním námětovém cvičení, které proběhlo v loukách pod Lískem (poblíž zemědělského
areálu a nedaleko čističky odpadních vod); vedle SDH Bohuňov – tradiční účast i SDH Lísek
a SDH Domanín
Listopad – v rámci účasti SDH Bohuňov v projektu www.recyklujteshasici.cz – zajištění shromáždění vysloužilých
elektrospotřebičů, jejichž odvoz z obce proběhl 21. listopadu
4. ledna 2020 – tradiční valná hromada SDH (v KD Bohuňov), na níž nejen zhodnocena činnost sboru v roce 2019,
ale tentokrát byl (opět po 5 letech) zvolen nový výbor SDH, jehož složení je následující:
Starosta SDH – Vít MIČÍN
Náměstek starosty – Milan SLÁMA
Velitel – Miloš PRÁŠIL
Zástupce velitele – Zdeněk ŽILKA
Jednatel – Mgr. Lucie BRABLECOVÁ
Hospodář – Hana HOUDKOVÁ, DiS.
Preventista – Tomáš POSPÍŠIL
Revizor účtu – Lucie ŽILKOVÁ
Strojník – Petr HORNÍČEK

Z dalších zajímavostí v roce 2019
Starosta našeho sboru Vít Mičín:
22. února – složením zkoušky (v Přibyslavi) získal odbornost Hasič I. stupně
29. března – složením zkoušek v rámci Univerzity dobrovolného hasiče (podrobnější informace o této vzdělávací akci
viz https://www.dh.cz/index.php/vzdelavani/uorvz/cinnost/410-nabidka-studia-v-univerzite-dobrovolneho-hasice)
získal (opět v Přibyslavi) odbornost Instruktor preventivně výchovné činnosti a dále také odbornost
Technik ochrany obyvatelstva
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