
Zpráva z VVH SDH Bohdíkov za rok 2018 
 

   Jako každý rok jsme v listopadu uspořádali výroční valnou hromadu, kde jsme měli 

možnost zhodnotit naši práci za celý rok. Jsme rádi, že se naší výroční valné hromady 

zúčastnili: 

za Okresní sdružení hasičů pan Havlas Antonín. 

za Okrskové sdružení hasičů pan Hlásný Jiří. 

Za OÚ Bohdíkov starosta pan Janků Petr, který zároveň zastupoval TJ Bohdíkov. 

Za okolní hasičské sbory SDH Hrabenov pan Kamler Marek, SDH Komňátka pan Spáčil 

Miroslav, SDH Raškov Fleischer Libor. 

 

V tomto roce jsme se museli rozloučit s některými členy hasičů nejen z ostatních 

sborů, ale i z našeho sboru. Jedná se o paní Marii Marečkovou, která byla šestnáct let členkou 

našeho sboru. Za tuto dobu dostala dvě hasičská vyznamenání, a to Čestné uznání  SDH a 

Čestné uznání OSH. Byla stále usměvavá a obětavá. Nikdy našemu sboru neřekla ne a byla 

nápomocna při všech akcích. Opustil nás také starosta okresního sdružení hasičů pan ing. 

Oštádal Josef, pan Rýznar Jiří z SDH Nemile, který tragicky zahynul při výjezdu, bývalý 

starosta pan Ondráček z SDH Bušín. Při všech těchto posledních rozloučeních jsme byli 

přítomni. Naposled nesmím zapomenout na starostu ústředního výboru SDH pana Richtra 

Karla, který náhle zemřel při oslavách. 

 

Naši první akcí v dubnu byl 8. ročník „Pálení čarodějnic“. V červenci se uskutečnil 18. 

ročník „Pohádkového lesa“. Byli jsme nápomocni při uskutečnění Školní pouti. Pomáhali 

jsme při organizaci hasičské soutěže. Ani letos jsme nezapomněli na kulaté narozeniny našich 

členů. V průběhu celého roku jsme se snažili splnit plán práce, ale bohužel jsme 3 body 

nesplnili. Uspořádat kuželkový turnaj, a výstavbu WC pro veřejnost a pro obsluhující osoby v 

kuželně. Oprava elektriky je jen částečná. Tyto dva poslední body jsou závislé na OÚ 

Bohdíkov, a nadále se o nich jedná. Mimo plán práce jsme natřeli udírnu a prodej. Natřeli 

mříže na oknech, vymalovali po částečné opravě elektriky. I letos jsme pro děti našich členů 

měli překvapení formou Mikulášských balíčků a ty předával osobě Mikuláš, čert a anděl u 

dětí doma. Probíhala spolupráce se sborem Mažoretek  seniorek a Amazonek – fotbalistek. 

 

Za náš sbor chci poděkovat všem, co nám pomáhali a nás podporovali. Za dobrou 

spolupráci sborům  Komňátka, Raškov a Hrabenov. OÚ Bohdíkov za pomoc při úpravě 

areálu, ale i za finanční a jinou podporu, kterou nám je nápomocen, a také všem občanům co 

nás podporují. Budeme rádi, když nám všichni jmenovaní i nejmenovaní budou nadále 

nápomocni. 

 

 

                                                                                                                   Výbor SDH Bohdíkov 

 


