Rok 2011 v SDH Bohuňov
Leden – 15. ledna – hasičský ples (v KD Bohuňov), na kterém hrála skupina Tonic
– 28. ledna – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku) s panem Josefem Zichem
(dlouholetým dobrovolným hasičem ze SDH Lísek)
– 29. ledna – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Marie Magdaleny v Olešné) se Zasloužilým
hasičem a držitelem Řádu českého hasičstva plk. JUDr. Miroslavem Řepiským (podrobněji – viz
http://www.zdarskevrchy.cz/reportaze/5759-s-miroslavem-repiskym-se-prislo-rozloucit-vice-nez-oet-stovek-lidi
nebo http://www.hzscr.cz/clanek/zemrel-judr-miroslav-repisky.aspx)
Březen – 12. března – uspořádán zájezd do Prahy na muzikálové představení Kat Mydlář v Divadle Broadway;
zájezd (určený i pro nehasičskou veřejnost) byl plně obsazen a kladně hodnocen
– 18.–20. března – starosta SDH Vít Mičín složil (v Přibyslavi) zkoušky na vykonávání funkce „rozhodčí
instruktor“ (opravňuje vykonávat pozici hlavního rozhodčího, a dále např. provádět
instruktáže a zkoušky rozhodčích); z pozice rozhodčího byl Vít Mičín během roku účasten
u obou okresních kol hasičských soutěží (tj. v požárním sportu i v požárním útoku), a též
i při krajském kole v požárním sportu
– 20. března – účast na Shromáždění představitelů SDH a starostů okrsků SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou;
součástí programu bylo též slavnostní představení praporů dobrovolných hasičských sborů
z okresu Žďár n. S., jenž byly zhotoveny v letech 2009 až 2010; hasičské veřejnosti tak byl mj.
představen i prapor bohuňovských a janovičských hasičů, který zde nesl a předvedl strojník
Petr Horníček; shromáždění se za náš sbor zúčastnili i starosta Vít Mičín a velitel Miloš Prášil
V březnu a začátkem května – proveden odvoz shromážděných vysloužilých elektrospotřebičů (lednice, apod.),
jejichž sběr byl realizován ve spolupráci s obecním úřadem
Duben – 2. dubna – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku) s panem Miroslavem
Kočíkem (dlouholetým dobrovolným hasičem ze SDH Lísek)
– 8. dubna – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku) s dlouholetým aktivním
členem našeho sboru panem Antonínem Růžičkou (z Bohuňova), který zemřel 31. března
– 30. dubna – úklid v obci (v prostoru od autobusové zastávky až k prodejně Jednota, včetně okolí budovy
kulturního domu; např. uhrabání travnatých ploch, zametení silnice či úklid asfaltové plochy
mezi KD a bývalou školou) a v hasičské zbrojnici
– v Janovičkách zpevněna část polní cesty (při severním okraji vesnice)
– tradiční pálení čarodějnic (stejně jako v předchozích letech na prostranství pod KD)
Květen – 21. května – sběr železného šrotu
– 22. května – okrsková soutěž v požárním útoku, konaná na hřišti ve Věchnově, které se za náš sbor
účastnila dvě družstva mužů a družstvo žen
I. družstvo muži obsadilo 11. místo
velitel: Miloš Prášil
strojník: Marek Homolka
č.1: Miloš Kolomazník
č.2: Petr Sláma
č.3: Jiří Lupoměch
č.4: Stanislav Mičín (nejml.)
č.5: Josef Svoboda (ml.)
č.6: Jaroslav Nebola
II. družstvo muži obsadilo 15. místo
velitel: Miloš Prášil
strojník: Petr Horníček
č.1: Zdeněk Žilka
č.2: Tomáš Pospíšil
č.3: Jan Žilka (ml.)
č.4: Jan Mičín (ml.)
č.5: Pavel Svoboda (ml.)
č.6: František Sláma
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družstvo žen obsadilo 2. místo
velitel: Hana Houdková
strojník: Jan Mičín (ml.) – SDH Bohuňov měl povolenou výjimku na obsazení strojníka (muže)
č.1: Ing. Zdeňka Houdková
č.2: Kateřina Mičínová
č.3: Hana Vališová
č.4: Bc. Ludmila Mičínová
č.5: Petra Černá
č.6: Mgr. Lucie Brablecová
Červen – 1. června – odpolední bouřka s přívalovým deštěm a s kroupami způsobila lokální zatopení sklepních
(případně i přízemních) prostor některých domů v Janovičkách; na odstraňování s tím
spojených škod se (vedle obyvatel obce) podílel nejen náš sbor, ale i profesionální hasiči
z Bystřice n. P. (se zásahovou Tatrou 815 4×4 CAS 24); SDH Věchnov nabídl pomoc, které
již nakonec nebylo třeba
– 11. června – v Pelhřimově se konal Galavečer rekordů, na kterém byla v kategorii „Kolektivní rekord“,
udělením titulu „Rekordman roku“, oceněna dálková přeprava vody z 8. května 2010;
galavečera se účastnil (přímo i při přebírání ocenění) také starosta našeho sboru Vít Mičín,
neboť jako člen organizačního štábu se bezprostředně podílel na přípravě a organizaci
úspěšně realizované dálkové dopravy vody
– 23. června – účast na okrskovém námětovém cvičení na dolním středisku (bývalého zemědělského
družstva) v Domaníně
– 25. června – účast na hasičské soutěži „Veselský pohár“ ve Veselí (soutěž s vlastními pravidly)
– 26. června – účast na oslavách 120 let SDH Písečné
Červenec – 3. července – účast na oslavách 130 let SDH Věcov
– 5. července – uspořádáno pouťové posezení s hudbou a s občerstvením z udírny (u hasičské zbrojnice
pod KD v Bohuňově)
– 12. a 20. července – čištění a proplachování kanálů v Janovičkách
– 20. července – účast na posledním rozloučení (ve farním kostele sv. Bartoloměje v Radostíně
nad Oslavou) s plk. Ing. Josefem Rybou, jenž v rámci HZS Kraje Vysočina vykonával
funkci ředitele územního odboru Žďár nad Sázavou, a byl též dlouholetým náměstkem
starosty OSH ČMS ve Žďáře nad Sázavou; bližší informace – viz internetové stránky
http://www.pozary.cz/clanek/44850-zemrel-plk-ing-josef-ryba-reditel-uo-zdar-nad-sazavou/
(15. prosince 2011 byl do funkce ředitele územního odboru Žďár n. S. v rámci HZS Kraje Vysočina
jmenován plk. Ing. Vladimír Sobotka – viz http://www.dh-vysocina.cz/z-aktuality/778-jmenovani-reditele-uo-hzs-zdar-nad-sazavou)
Srpen – 14. srpna – účast na oslavách 85 let SDH Kundratice
– 27.–28. srpna – účast na setkání požárních automobilů a techniky Pyrocar 2011, konaném tradičně
na sportovním letišti u Přibyslavi; za náš sbor zde byla ke zhlédnutí bohuňovská
požární Avia A30 N a janovičská dvoukolová stříkačka 262–P od f. Stratílek
Září – 4. září – výpomoc při pořádání dětského dne (na prostranství pod KD v Bohuňově)
Říjen – 29. října – hasičské posezení ve zbrojnici v Bohuňově
Prosinec – 2. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)
Celoroční činnost – zprovoznění motorové stříkačky od firmy Stratílek (též i natření podvozku)
– zahájení generální opravy ruční nalévací stříkačky od firmy Knaust
Z dalších prací během roku – 8. ledna – úklid po zednických pracích v interiéru kulturního domu
– 11. června – kácení uschlého smrku před budovou bývalé školy
– 1. července – úklid v prostoru autobusové zastávky na rozcestí
Zajímavost z regionu s přesahem na území celé ČR
1. prosince 2011 byl do funkce generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR jmenován plk. Drahoslav Ryba
(ze Žďárska), který nahradil genmjr. Ing. Miroslava Štěpána; podrobnější informace či rozhovory – viz www stránky
http://www.hzscr.cz/clanek/novym-generalnim-reditelem-hzs-cr-se-stal-plk-ing-drahoslav-ryba.aspx
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=720895
http://www.pozary.cz/clanek/48724-rozhovor-drahoslav-ryba-novy-reditel-hzs-cr/
http://zpravy.idnes.cz/novy-sef-hasicu-musime-setrit-omezeni-vyjezdu-se-ale-pokusim-zabranit-1z5-/domaci.aspx?c=A111109_132916_domaci_cen
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