Rok 2009 v SDH Bohuňov
Celoroční práce na přebudovávání sklepních prostor KD na hasičskou zbrojnici.
Leden – 17. ledna – hasičský ples s Bobrůvankou
Únor – přestěhování hasičských stříkaček („bohuňovských“) do nově budované hasičské zbrojnice
Duben – bylo pořízeno 11 ks pánských vycházkových uniforem
– od kraje bylo předáno 5 zásahových uniforem i s botami
Květen – 17. května – okrsková soutěž (v požárním útoku) v Lísku, za náš sbor se zúčastnila
dvě družstva mužů a jedno družstvo žen
I. družstvo muži obsadilo 8. místo s časem (na útoku) 108 vteřin
velitel: Prášil Miloš
strojník: Horníček Petr
č.1: Nebola Pavel
č.2: Pospíšil Tomáš
č.3: Lupoměch Jiří
č.4: Mičín Jan ml.
č.5: Sláma František
č.6: Nebola Lukáš
II. družstvo muži obsadilo 17. místo s časem (na útoku) 145 vteřin
velitel: Prášil Miloš
strojník: Homolka Marek
č.1: Svoboda Josef ml.
č.2: Žilka Jan ml.
č.3: Žilka Zdeněk
č.4: Mičín Stanislav ml.
č.5: Svoboda Pavel ml.
č.6: Nebola Jaroslav
družstvo žen obsadilo 2. místo s časem (na útoku) 95 vteřin
velitel: Pečínková Kateřina
strojník: Svobodová Michaela
č.1: Houdková Zdeňka
č.2: Houdková Hana
č.3: Vališová Hana
č.4: Mičínová Ludmila
č.5: Seifertová Dagmar
č.6: Mičínová Lucie
– 30. května – výpomoc členů SDH Bohuňov při zajištění soutěže (v požárním sportu) v Bystřici n. P.
Červen – 13. června – okresní kolo soutěže (v požárním útoku) ve Věchnově; bližší informace – v reportáži na
http://www.i-vysocina.cz/zpravodajstvi-zdarsko/dobrovolni-hasici-na-bystricku-poradali-okresni-soutez.html
družstvo žen obsadilo 1. místo s celkovým časem všech disciplín 165,43 vteřin
velitel: Pečínková Kateřina
strojník: Svobodová Michaela
spojka: Macháčková Věra
č.1: Houdková Zdeňka
č.2: Houdková Hana
č.3: Vališová Hana
č.4: Mičínová Ludmila
č.5: Seifertová Dagmar
č.6: Mičínová Lucie

Při přípravách okresního kola soutěže ve Věchnově vypomáhali i dobrovolní hasiči z Bohuňova
a z Janoviček.
– 20. června – účast na oslavách 130 let založení SDH Rožná
– 23. června – sběr železného šrotu
Červenec – 12. července – účast na oslavách 130 let založení SDH Nové Město na Moravě
– 15. července – pomoc při povodni ve Věchnově
Srpen – 1. srpna – pečení berana pod kulturním domem v Bohuňově
– 22. srpna – jedno družstvo mužů se zúčastnilo hasičské soutěže O pohár starosty v Písečném (místní
soutěž se svými vlastními pravidly)
Září – objednáno zhotovení slavnostního praporu
– 12. září – jedno družstvo mužů se zúčastnilo hasičské soutěže ve Veselí (místní soutěž s vlastními
pravidly)
Říjen – 4. října – v součinnosti s mládeží pořádány tradiční hody
(3. října postavena na hřišti v Bohuňově máj; 26. října – kácení máje)
– podání žádosti o dotaci na prapor SDH Bohuňov
– od kraje byly předány (darem) další 3 zásahové uniformy i s botami
Prosinec – schválení žádosti o dotaci na prapor, podepsání smlouvy na dotaci a její vyplacení 8000,– Kč
– 19. prosince – konání výroční valné hromady (tentokrát volební – tedy s volbou výboru SDH)
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