Rok 2013 v SDH Bohuňov
Leden – 5. ledna – úklid v prostorách kulturního domu
– 12. ledna – hasičský ples v KD Bohuňov, na kterém hrála skupina Tonic
– 19. ledna – oprava elektroinstalace v hasičské zbrojnici v Bohuňově
Březen – 16.–17. března – v Přibyslavi se konal seminář vedoucích odborných rad velitelů OSH a KSH, kterého
se účastnil i starosta SDH Bohuňov Vít Mičín
Duben – 27. dubna – úklid v obci (v okolí budovy kulturního domu, v hasičské zbrojnici, apod.)
– 28. dubna – pořádán 2. ročník Bohuňovské traktoriády (viz www.bohunov.cz/traktoriada)
– 30. dubna – tradiční pálení čarodějnic (opět na prostranství pod KD)
Květen – 12. května – okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná na louce nad Domanínem (nad horním rybníkem);
za náš sbor se účastnila dvě družstva mužů a družstvo žen
I. družstvo muži obsadilo 8. místo
velitel: Miloš Prášil
strojník: Petr Horníček
č.1: Jaroslav Nebola
č.2: Tomáš Pospíšil
č.3: Jan Žilka (ml.)
č.4: Stanislav Mičín (nejml.)
č.5: Zdeněk Žilka
č.6: Pavel Svoboda (ml.)
II. družstvo muži obsadilo 17. místo
velitel: Miloš Prášil
strojník: Marek Homolka
č.1: Petr Sláma
č.2: Václav Stejskal (host)
č.3: Jan Jaroš
č.4: Jan Mičín
č.5: Pavel Svoboda (ml.)
č.6: Lukáš Nebola
družstvo žen obsadilo 2. místo
velitel: Hana Houdková
strojník: Jan Mičín – SDH Bohuňov měl povolenou výjimku na obsazení strojníka (muže)
č.1: Kateřina Mičínová
č.2: Hana Houdková
č.3: Michaela Smolíková
č.4: Bc. Ludmila Mičínová
č.5: Mgr. Lucie Brablecová
č.6: Petra Černá
Červenec – 27. července – ve Vojtěchově proběhlo námětové cvičení, kterého se vedle našeho sboru účastnil
i SDH Lísek a SDH Domanín
Září – 7. září – výpomoc při pořádání dětského dne na hřišti v Bohuňově (viz www.bohunov.cz/detsky-den-2013.html)
Říjen – 19. října – čištění střechy na sušce v Bohuňově (s využitím přívěsné přenosné motorové stříkačky PPS 12)
Listopad – 9. listopadu – sběr a svoz vysloužilých elektrozařízení (účast v projektu www.recyklujteshasici.cz)
Prosinec – 7. prosince – výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)
– 27. prosince – broušení parketové podlahy v sále KD

Rok 2013 v SDH Bohuňov (přehled činností, aktivit, událostí a zajímavostí, souvisejících s bohuňovskými a janovičskými dobrovolnými hasiči)
umístěno na internetové adrese http://www.bohunov.cz/hasici-2013.pdf; sestavili a zpracovali Vít Mičín a Mgr. Petr Šikula

