Z historie SDH BOHUŇOV – chronologický přehled
1899 – obec Janovičky zakoupila od sousední obce Písečné starší nalévací stříkačku od firmy Knaust z Vídně
1900 – mezník v historii bohuňovských i janovičských dobrovolných hasičů – při likvidaci požáru zemědělské
usedlosti čp. 17 v Janovičkách se projevila jako samozřejmá vzájemná výpomoc a spolupráce
mezi obyvateli Bohuňova a Janoviček, která přetrvává (především v rámci SDH) dodnes
červen 1900 – zakoupena nová čtyřkolová zápřahová hasičská ruční stříkačka od firmy R. A. Smekal
5. července 1900 – v Bohuňově oficiálně založen „Dobrovolný hasičský sbor"
duben 1919 – součástí bohuňovského sboru se stal sedmičlenný „hasičský dorost", jenž vznikl jako první
v tehdejší novoměstské hasičské župě
1923–1936 – období aktivní ochotnické činnosti, přičemž divadelní představení byla sehrávána ve spolupráci
mezi místní jednotřídní školou, dobrovolným hasičským sborem, a obecním úřadem
září 1928 – slavnostně odhalen a vysvěcen pomník padlým za první světové války, na jehož realizaci
se významně podíleli právě bohuňovští dobrovolní hasiči
leden 1929 – ze starších hasičů utvořena „III. četa“ (tzv. ochránců)
25. března 1936 – při „schůzi obyvatelstva obce Janoviček“ dohodnuto ustanovit dobrovolný hasičský sbor,
přičemž si zakládající členové zvolili již i výbor SDH s jednotlivými funkcemi
19. února 1937 – datum oficiálního úředního zaregistrování a potvrzení vzniku SDH Janovičky
1938 – v reakci na dvoje mobilizace založen v Bohuňově „hasičský odbor žen" (ženy se tak poprvé aktivně
zapojují i do požární ochrany)
1942 – SDH Janovičky si pořídil novou dvoukolovou motorovou stříkačku 262–P od firmy Stratílek z Vys. Mýta
1947 – MNV Bohuňov zakoupil a daroval SDH Bohuňov novou motorovou stříkačku PS–8 od firmy Sigma pumpy
Lutín (počátkem 80. let, po pořízení nové PPS 12, stříkačka vyřazena z bohuňovské požární výzbroje)
1953 – dle zákona o požární ochraně přejmenovány sbory dobrovolných hasičů na místní jednoty Československého svazu požární ochrany (MJ ČSPO)
1954 – v Janovičkách založeno devítičlenné družstvo žen, účastnící se (úspěšně) též požárních soutěží
1960 – janovičskými ochotníky (jenž byli zároveň i dobrovolnými hasiči) sehráno poslední divadelní představení
1961 – výzbroj janovičských hasičů (požárníků) dovybavena přenosnou motorovou stříkačkou PPS 8
1970 – nová požární zbrojnice v části suterénu nově postavené budovy kulturního domu v Bohuňově
1973 – částečná změna názvu na Svaz požární ochrany ČSSR (místo zkratky ČSPO již jen SPO)
9. prosince 1973 – na výroční valné hromadě rozhodnuto o sloučení janovičských „hasičů“ (v dobové terminologii „požárníků“) s bohuňovskými, avšak sloučení vyššími orgány nakonec nepotvrzeno,
nicméně i přesto se janovičtí hasiči i nadále aktivně podíleli na činnosti MJ ČSPO Bohuňov
1981 – do požární zbrojnice v Bohuňově pořízena nová přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 12
II. polovina 80. let – družstvo žen (z Bohuňova i Janoviček) se několikrát úspěšně umístilo v požárních soutěžích
1990 – celostátní změna názvu, místo SPO – nový název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS),
pro dobrovolné sbory se opět používá zkratka SDH
1999 – definitivní sloučení SDH Janovičky se SDH Bohuňov; oficiální název – Sbor dobrovolných hasičů Bohuňov
2003 – nově vzniklé družstvo žen se jako jediné z bystřického hasičského okrsku účastnilo okrskové soutěže
v požárním útoku (konané v Domaníně) – počátek dlouhodobého období stabilnějších úspěchů
družstva žen na soutěžích
2007 – od SDH Lísek zakoupena Avia A30 N (v původním originálním požárním provedení)
2009 – přestěhování do nové hasičské zbrojnice, jenž byla vybudována v nevyužívané části suterénu budovy
kulturního domu v Bohuňově
13. června 2009 – družstvo žen SDH Bohuňov zvítězilo v okresním kole soutěže v požárním útoku (konaném
ve Věchnově) – nejvýznamnější úspěch na hasičských soutěžích v historii obou sborů
16. května 2010 – družstvo muži SDH Bohuňov dosáhlo v okrskovém kole soutěže v požárním útoku, konaném
v Bohuňově, (zřejmě) nejlepšího umístění v mužské kategorii v historii obou sborů – 2. místo
2010 – při příležitosti 110. výročí založení SDH zhotoven a v rámci oslavy udělen hasičský prapor SDH Bohuňov
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