
Rok 2016 v SDH Bohuňov (přehled činností, aktivit, událostí a zajímavostí, souvisejících s bohuňovskými a janovičskými dobrovolnými hasiči) 
umístěno na internetové adrese www.bohunov.cz/hasici-2016.pdf; sestavili a zpracovali Vít Mičín a Mgr. Petr Šikula 

 

Rok 2016 v SDH Bohuňov 
 

Leden   –  16. ledna  –  úklid kulturního domu 
 

               –  17. ledna  –  výroční valná hromada hasičského okrsku Bystřice n. P., která se konala ve Věchnově (za náš sbor  
                                          se jí tradičně účastnil starosta SDH  Vít Mičín, který je zároveň mj. i velitelem hasičského okrsku     
                                          Bystřice nad Pernštejnem) 

 
               –  23. ledna  –  hasičský ples v KD Bohuňov, na kterém hrála skupina De$$ert 
 
Březen   –  5. března  –  zajištění semináře pro rozhodčí hasičské soutěže v požárním útoku, uspořádaném v KD Bohuňov 
 
Duben   –  9. dubna  –  účast na posledním rozloučení se Stanislavem Mičínem z Janoviček (dlouholetým členem našeho  
                                          sboru), nejprve u domu smutku, a poté ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku), který zemřel  
                                          4. dubna 2016  

 
                –  24. dubna  –  pořádán 5. ročník Bohuňovské traktoriády (viz www.bohunov.cz/traktoriada)   

 
                –  30. dubna  –  tradiční pálení čarodějnic (opět na prostranství pod KD)  
 
Květen  –  15. května  –  okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná na Dvořištích; za náš sbor se účastnilo  
                                             družstvo mužů a tradičně i družstvo žen    
                     družstvo muži obsadilo 9. místo   
                                          velitel:    Miloš Prášil 
                                       strojník:    Petr Horníček 
                                              č. 1:    František Sláma ml. 
                                              č. 2:    Tomáš Pospíšil 
                                              č. 3:    Jan Jaroš 
                                              č. 4:    Žilka Zdeněk 
                                              č. 5:    František Sláma  
                                              č. 6:    Pavel Svoboda (ml.) 
 
                     družstvo žen obsadilo 1. místo   
                                          velitel:    Michaela Smolíková  
                                       strojník:    Marek Homolka  –  SDH Bohuňov měl povolenou výjimku na obsazení strojníka (muže) 
                                              č. 1:    Lenka Mičínová 
                                              č. 2:    Lucie Žilková 
                                              č. 3:    Kateřina Mičínová  
                                              č. 4:    Bc. Ludmila Prokopová 
                                              č. 5:    Hana Houdková, DiS. 
                                              č. 6:    Mgr. Lucie Brablecová 
 
Červen   –  4. června  –  účast našeho sboru (s janovičskou dvoukolovou motorovou stříkačkou 262‑P od firmy  
                                            Václav Ignác Stratílek) na III. setkání hasičských stříkaček Stratílek, které bylo uspořádáno  
                                            na Náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě  

 
                –  26. června  –  účast na oslavách 120 let SDH Rozsochy 
 
Červenec   –  3. července  –  na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově se konalo pouťové sousedské posezení  

                                                   (s občerstvením), na němž k tanci a poslechu hráli hudebníci Peňázovi ze Zubří 
 

                    –  3. července  –  účast na oslavách 135 let SDH Věcov 
 

                    –  9. července  –  účast na oslavách 120 let SDH Věchnov 
 

                    –  16. července  –  účast na oslavách 125 let SDH Písečné 
 
Srpen   –  20. srpna  –  účast na oslavách 120 let SDH Ždánice 

 
              –  26. srpna  –  účast na tradičním námětovém cvičení (vedle našeho sboru se účastnili také SDH Lísek                    
                                          a SDH Domanín), uspořádaném tentokrát u Lísku (poblíž zemědělského areálu) 

 
              –  22. až 29. srpna  –  shromáždění (sběr) a zajištění odvozu vysloužilých elektrospotřebičů  
 
Září   –  10. září  –  účast na soutěži O Putovní pohár SDH Dalečín, která se konala v Dalečíně na hřišti „na Bahnech“  

 
          –  18. září  –  u hasičské zbrojnice (na prostranství pod kulturním domem) v Bohuňově se konalo „vzpomínkové 

                                  posezení“ věnované místnímu obětavému dobrovolnému hasiči Láďovi Nebolovi (smutné výročí 
                                  10 let od jeho náhlého úmrtí) 
 
Prosinec   –  10. prosince  –  výroční valná hromada SDH (v KD Bohuňov)  


