
KRONIKA SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

OBCE ČÍHAŇ 
 
Já, Jirka Potužák, toho času velitel sboru dobrovolných hasičů 

Číhaň, se ujímám pokračování v sepisování hasičských dějin 

společně s Míšou Kotlanovou, členkou téhož sboru, začátkem 

roku 2016 a to na apel místostarosty obce Pavla Bílého. Jde 

o pokračování zápisníku vedeného v letech 1907 až 1987.  

Důvod ukončení vedení tohoto deníku je dosud neznámý.  

 

Slibujeme že, zde uvedené informace budou pravdivé a skutečně prožité. Sepsané události se 

budou týkat především hasičského sboru obce Číhaň a významného dění této obce. Je možné, že 

zde budou uvedené naše názory, které se nemusí ztotožňovat s názory členů sboru a občanů 

Číhaně.  

 

Úvodem bude shrnut rok 2015. Podrobnější záznamy jsou vedeny od začátku roku 2016. 

 
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2015 

14. 2. 2015 

Jako již tradičně proběhl hasičský bál, na kterém zahrála kapela Andromeda. Byla připravena 

zajímavá tombola a dámská volenka.  

 

21. 2. 2015 

Obec Číhaň uspořádala autobusový zájezd do Národního divadla v Praze, kam se měli možnost 

podívat všichni zúčastnění výletu. Prohlídka byla velice zajímavou záležitostí a každý si z toho 

odnesl spoustu zážitků. Po prohlídce následovalo večerní představení „Tančírna“ v divadle Radka 

Brzobohatého v Praze.  

  

Výlet do Národního divadla v Praze 



28. 2. 2015 

Pro malé i větší děti se uskutečnil 

dětský maškarní ples, který se konal 

v místním hostinci U Potužáků. 

Pro děti byl připraven bohatý program 

v podobě zábavných soutěží a her. 

Některé místní ženy a dívky si 

přichystaly překvapení pro děti 

v podobě převleků za rodinu 

z televizního seriálu „The Simpsons“, 

což mělo u dětí velký úspěch. Děti se 

dostatečně vydováděly a nakonec 

obdržely různé výhry a dobroty. Účast 

hodnotíme jako poměrně hojnou. Byl 

naplněn náš hlavní cíl, kterým je 

spokojenost ratolestí i jejich rodičů.  

 

 

11. 4. 2015 

Brigáda SDH Číhaň, úklid na hřišti a místním přístřešku.  

 

 

9. 5. 2015 

Základní škola Plánice organizuje již několik let pochod pohádkovým lesem, kde jsou pro děti 

připraveny různé pohádky a soutěže. Tento rok se vycházelo ve Zdebořicích a šlo se směrem 

do Habartic. Ochotníci z Číhaně zde zaujali také jedno ze stanovišť a vystupují zde již šestým 

rokem. Tentokrát si připravili a sehráli zde pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na čele“. 

Přihlížející diváci odměnili účinkující herce velkým potleskem a byli z toho nadšeni nejen děti, ale 

i dospělí.  

 

 

 

 

16. 5. 2015 

Proběhla schůze SDH Číhaň, kde byly domluveny důležité organizační věci, které se týkají 

nadcházejících akcí letošního léta.  

 

  

Pochod pohádkovým lesem – hra Princezna se zlatou hvězdou na čele 

Maškarní ples pro děti 



23. 5. 2015 

Konala se okrsková soutěž v Zavlekově. Soutěže 

se zúčastnilo pouze družstvo mužů, kde obsadili 

5. místo. Ženské družstvo se pro nedostatek 

soutěžních členek bohužel nezúčastnilo.   

 

 

 

 

 

 

30. 5. 2015 

Za nejvýznamnější a zároveň největší akci, která se v roce 2015 uskutečnila, lze považovat 

„Den Číhaně“, která se konala netradičně na návsi obce. Akci zahájil starosta obce Ing. Josef Srb 

svým projevem a následně spolu s místostarostou obce Pavlem Bílým informovali přítomné 

o průběhu celého dění. Dále proběhlo představení místních spolků, svazů, sborů a významných 

fyzických osob obce Číhaň. Občané si například osobně mohli vyzkoušet posilování s činkami 

v rámci bench-pressu. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže v oblasti požární ochrany. Večer 

byl zakončen taneční zábavou s dechovou kapelou Skalanka. Obec požádala o zapůjčení stanu 

od dobrovolného svazku obcí Ostružná, jehož jsme členem.  

 

 

6. 6. 2015 

Uskutečnila se brigáda SDH Číhaň, kde proběhlo čištění místního koupaliště.  

Okrsková soutěž v Zavlekově - družstvo mužů 

Prezentace hokejového týmu HC Farma Číhaň Kapela Skalanka 

Setkání starostů sdružení Ostružná 



13. 6. 2015 

SDH Číhaň uspořádal večerní zábavu na hřišti 

s kapelou Andromeda. 

 

20. 6. 2015 

Odehrál se turnaj trojic v nohejbalu. Milan 

Pacholík, člen našeho sboru a hlavní pořadatel 

této akce, zajistil veškerou přípravu a dohlížel 

na průběh soutěže. Turnaje se zúčastnilo devět 

družstev, která s vypětím všech svých sil 

bojovala až do samého konce a to 

i přes nepříznivé a deštivé počasí.  

 

 

27. 6. 2015 

Velmi oblíbenou akcí je hasičská soutěž srandamatch v Kolinci. Závodu se zúčastnilo pouze 

družstvo číhaňských žen, které v hasičském útoku obsadilo 4. místo. V disciplíně pivní štafeta 

(pití piva na čas) se ženy umístily na krásném prvním místě.   

Turnaj v nohejbalu 

Nadšení diváci, kteří podporují hráče Vyhlášení výsledků a předávání cen 

Požární útok - družstvo žen z Číhaně Odměna pro družstvo 



4. 7. 2015 

Turnaj v nohejbale ve Zdebořicích, kterého se zúčastnilo i mužské družstvo z řad číhaňských 

zástupců.  

 

10. 7. 2015 

Proběhla další schůze SDH Číhaň.  

 

11. 7. 2015 

Milan Pacholík uspořádal již třetí ročník turnaje v malé 

kopané „Czihan Cup“. Na soutěž přijelo celkem devět týmů 

nadšených fotbalových hráčů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 7. 2015 

V okolních lesích naší obce proběhly závody 

v motokrosu, jehož organizaci měli na starost 

pořadatelé Enduro Team spolu s Karlem Maděrou, 

místním členem. Uspořádání této akce je velmi 

obtížnou a komplikovanou záležitostí.  

 

31. 7. 2015 

Sbor dobrovolných hasičů Číhaň je organizátorem 

hasičské soutěže Memoriál Zdeňka Pikharta. Právě 

v tento den vrcholily přípravy na toto soutěžení.  

 

 

1. 8. 2015 

SDH Číhaň zorganizoval již každoroční hasičskou 

soutěž memoriál Zdeňka Pikharta. Nejprve proběhly 

požární útoky jednotlivých týmů. Jako zpestření 

byla připravena druhá disciplína v přetahování 

lanem, kterého se zhostila všechna hasičská družstva 

s velkým odhodláním.   

Turnaj v malé kopané - pořadatel 

akce Milan Pacholík 

Zápas fotbalových týmů 

Závody v motokrosu 

Memoriál Zdeňka Pikharta - dvě družstva 

žen SDH Číhaň 



Soutěže se zúčastnilo pět družstev mužů a to: 

SDH Tedražice, SDH Týnec u Klatov, 

SDH Mochtín, SDH Křížovice a SDH Číhaň a dvě 

družstva žen SDH Číhaň. Večer zakončila dechová 

kapela Skalanka, která je oblíbená nejen u starších 

obyvatel, ale i mladší generace.  

 
7. 8. 2015 

Místní spolek „přátel vepřů“ uspořádal zábavu 

pro občany, kde zahrála kapela Ukradený Vjecy.  

 

 

 
28. 8. 2015 

Během prázdnin každý týden proběhlo skákání 

na trampolínách, tzv. „jumping“. Tuto sportovní 

aktivitu uspořádala Alena Kraucherová. Výtěžek 

akce putoval na pořízení umělých končetin 

pro Zdeňka Radu, občana ze Zdebořic.  

 
23. 9. 2015 

Byla svolána podzimní brigáda SDH. Proběhl také úklid hasičských překážek. 

 
5. 11. 2015 

Dokončení opravy místní komunikace "Hájovka"(parcelní číslo 302/14, 1178/3, 177/1). Obec 

obdržela dotaci na tuto opravu ve výši 250 000 Kč. Celkové náklady projektu činily 

578 696,42 Kč.  

 
7. 11. 2015 

Schůze SDH Číhaň, na které se vyřešily otázky týkající se 

nejen sboru samotného, ale také záležitosti kolem zbývajících 

akcí, které sbor čekaly do konce roku.  

 
14. 11. 2015 

Uskutečnil se lampionový průvod obcí. V hostinci 

U Potužáků proběhlo malování dětí na obličej. Na závěr 

průvodu bylo pro děti připraveno překvapení, kde na ně 

čekala samotná večernice. Děti se nakonec posilnily 

opečenými buřty z ohně.  

 
28. 11. 2015 

Proběhla druhá podzimní brigáda, kdy bylo třeba shrabat 

spadané listí ze stromů.   

Memoriál Zdeňka Pikharta - družstvo mužů 

SDH Číhaň 

Skákání na trampolínách - dobročinná akce 

Lampionový průvod - malování 

na obličej 



4. 12. 2015 

V místním hostinci byla připravena mikulášská nadílka pro naše malé i větší děti. Každý, kdo byl 

během roku hodný, obdržel po zazpívání písničky nebo odrecitování básně balíček se sladkostmi.  

 

 

24. 12. 2015 

Na Štědrý den večer si někteří občané z Číhaně připravili hru živý betlém. Pro všechny přítomné 

se podávalo horké svařené víno a panovala přátelská atmosféra.  

 
31. 12. 2015 

Rok 2015 byl zakončen silvestrem v hostinci U Potužáků na téma mořský svět. Děvčata připravila 

výzdobu s mořskou tématikou a většina přítomných se převlékla do nápaditých masek na toto 

téma. Veselou atmosféru podpořila živá hudba. Tancovalo se, popíjelo se a nálada se neustále 

zlepšovala. Někteří přítomní si připravili vtipné vystoupení 

pro ostatní přihlížející. O půlnoci byl připraven zajímavý 

ohňostroj na zakončení tohoto roku a přivítání nadcházejícího 

roku 2016.  

  

Mikulášská nadílka (na fotce Ivanka Nováčková, 

starostka našeho sboru, se synem Honzou) 
Mikulášská nadílka pro děti 

Hra živý betlém a její herci Živý betlém - hudební těleso 

Živá hudba Masky na téma vodní svět 



prosinec 2015 

Během prosince byla všem členům předána nová jednotná trika s erbem naší obce a s nápisem 

SDH Číhaň na zádech. Na nákup nových trik byly použity finanční prostředky od energetické 

firmy RWE, které zajistil Honza Holeček. Patří mu za to velký dík, protože tento finanční dar 

nezajistil poprvé.  

 

 

 

 

 

Výjezdy zásahové jednotky obce Číhaň v roce 2015 

26. 5. 2015 

Požár kouřovodu č. p. 67, Václav Kotlan. Místní zásahová jednotka vyjela, ale nezasahovala. 

Majitel uhasil požár sám. 

 

27. 9. 2015 

Požár kupy sena na nádvoří č. p. 1, Miroslav Volena. Jednotka zde zasahovala, zahájila prvotní 

hasební práce, poté bylo jejím úkolem doplňování vody pro společně zasahující jednotky 

Klatovy, Kolinec, Plánice.  

Nová trika SDH Číhaň 


