KRONIKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ČÍHAŇ
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2017
Leden 2017
V prvních lednových dnech roku 2017 napadl sníh ve větším množství a udeřil mráz.
Po několika letech se zima ukázala ve své pravé podobě. Komplikuje to sice běžný život, ale
pro přírodu a naplnění spodních vod, je to myslím dobře. Radost mají také děti pro užívání si
zimních radovánek a sportů.
21. 1. 2017
Proběhla jako již tradičně výroční valná hromada číhaňských hasičů. Jde spíše o splnění
formálních stanov a vyhodnocení předchozího roku. Zde je asi největší zájem o hospodaření
sboru. O to se již řadu let stará velice dobře Pavel Viták. Na konci roku 2016 činily finanční
prostředky sboru 130 000 Kč. Následovala společná večeře, kde byl podáván vepřový řízek
s bramborovým salátem. Poté pokračovala volná zábava za vyhrávání muzikantů Keiser
a Strnad z Habartic.

Představení mladých hasičů na téma filmu Madagascar

27. 1. 2017
Obecní úřad pořádal informativní schůzi k problematice odpadních vod v hospodě
U Potužáků. Setkala se z celkem velkým zájmem občanů. Debaty se zúčastnila zástupkyně
úřadu ze životního prostředí v Klatovech a pracovník odborné firmy na tuto problematiku
z Plzně. Bylo navrženo několik variant k likvidaci odpadních vod. Která varianta bude
vybrána, bude nejvíce záležet na vyjádření občanů formou ankety, jenž bude pravděpodobně
v budoucnosti organizována obecním úřadem. Odpadní vody trápí naši obec již několik let
a to represemi úřadu životního prostředí, kvůli údajnému znečišťování Hnačovského rybníka.
Dělá to velké starosti hlavně starší generaci občanů. Je nám líto, jak se vyšší moc chová
k obyčejným lidem.

4. 2. 2017
Proběhla schůze SDH v hospodě U Potužáků. V první části proběhlo školení zásahové
jednotky spojené s přednáškou pro širokou veřejnost na téma požární prevence
v domácnostech. Přednášku vedla naše starostka sboru Ivanka Trusková, která pracuje
na HZSPK v Plzni a má k tomuto tématu velice blízko. Přednes měla velice pěkně připravený
doprovázený videoprojekcí a za to ji velice děkujeme. Druhá část schůze se vedla v duchu
přípravy na hasičský bál, který nás čeká 18. 2. 2017.
11. 2. 2017
Na druhou únorovou sobotu byl připraven na sále v hospodě U Potužáků dětský maškarní rej.
Byl uspořádán od děvčat našeho sboru a to zajímavým nápadem. Přítomné děti byli rozděleni
do dvou družstev předem domluveného tématu, divokého západu kovbojové a indiáni. Tyto
dvě družstva mezi sebou soutěžily v různých westernových disciplínách za velmi legračních
příhod, při kterých se pobavili nejen děti, ale i jejich rodiče. Vítěz nakonec není důležitý,
hlavně že se odpoledne vyvedlo doprovázeno upřímnými úsměvy všech přítomných.

Dětský maškarní ples

Dětský maškarní ples

18. 2. 2017
První velká akce našeho sboru v letošním roce a to hasičský bál. Přípravy na tento bál byly
zahájeny po obědě téhož dne a to zorganizování tomboly, na níž přispívali nejen naši členové,
ale i přátele našeho sboru. Po letech se oživila nabídka chuťovek, jako takové malé pohoštění
pro naše hosty na tomto bále. Velmi nás potěšila celkem hojná účast na těchto přípravách, kde
se užila i nějaká ta legrace, což i tak hodnotili někteří další zúčastnění. Samotný ples vypukl
od 20 h večerní za doprovodu již tradiční kapely Andromeda z Kolince. I přes velký počet
konaných akcí v okolí se sešlo kolem stovky hostů, za což jsme velmi rádi a inspiruje nás to
v těchto akcích pokračovat a vylepšovat je. Vyhrávalo se do třetí hodiny ranní a všem
zúčastněným bylo líto hospodu po pohodově stráveném večeru a noci opustit.

Hasičský bál – zleva: Jirka Potužák, Vašek
Nováček

Hasičský bál

1. 3. 2017
Podařilo se zprovoznit radiostanice v našem novém zásahovém vozidle, což bylo provedeno
technikem operačního střediska v Plzni panem Dufkem. Je to u naší jednotky novinka, proto
bude třeba provést proškolení jednotlivých členů, tak aby užívání vysílaček bylo v souladu
s hasičskými zvyky a postupy. Chtěl bych, aby naše jednotka se základním minimálním
vybavením, byla dynamická a účinná v nenadálých událostech, kdy je třeba občanům pomoci.
Vyžaduje to neustále se věnovat výcviku a přípravě, což někdy pokulhává. Jako sbor s mojí
vizí pomoci občanům ve formě různých brigád v současné době selháváme. Od organizování
brigád momentálně upouštím a to z důvodu nezájmu o tuto činnost našich členů. Bylo by
dobré, aby naši občané měli u dobře fungující jednotky vidinu opory a pomoci. Společnost
momentálně vynakládá na provoz jednotek nemalé prostředky, což by mělo vést k určité
odpovědnosti jejich členů.
18. 3. 2017
Tuto březnovou sobotu se hokejový tým HC FARMA ČÍHAŇ zúčastnil v této sezoně již
podruhé hokejového turnaje v Sušici spolu s družstvy z Klatov, Blatné a dvou z Chanovic.
Našemu družstvu se nedařilo podle jeho představ a všechny utkání, i když některé
po vyrovnaném boji, prohrál a skončil na posledním místě. Celý turnaj se nesl v charitativním
duchu, kdy probíhala sbírka. Výtěžek převzala společnost Diakonia a bude věnován rodinám
s postiženými dětmi. Sešlo se neuvěřitelných 36 000 Kč a to je asi největší vítězství.

Hokejový turnaj v Sušici – tým HC Farma Číhaň
31. 3. 2017
Na přelomu března a dubna panovalo jarní až letní počasí, což většinu obyvatel vylákalo ven
za prací na svých zahrádkách, sportem nebo vycházkami do přírody. V plném proudu
probíhají také práce na stavbách nových rodinných domků za bytovkami, i když zatím jen
terénními úpravami. Parcely pro tyto stavby odprodala obec v rámci nového územního plánu,
který byl v loňském roce schválen.
1. 4. 2017
Proběhlo školení zásahové jednotky v hasičárně pod vedením velitele Jirky Potužáka, kde
hlavním tématem bylo seznámení s novým zásahovým vozidlem. Poté následovala pracovní
schůze SDH z důvodu organizace blížících se akcí, kterými jsou pingpongový turnaj, závody
kočárků a májka.

18. 4. 2017
Na tuto velikonoční neděli byl sborem uspořádán turnaj v ping pongu nebo také jinak
ve stolním tenise. Turnaj byl pořádán již po deváté, ale v předchozích letech Jirkou Pytlem
občanem naší obce a to pod názvem P - KOVOS OPEN, což je název jeho bývalé firmy
kovovýroby v Číhani. Již vloni byl tento turnaj přerušen ze zdravotních důvodů Jiřího. Jelikož
po ping pongu byla poptávka, SDH se ujal jeho pokračování. Zúčastnilo se šestnáct mužů
i z okolních vesnic a šest žen, které soupeřily mezi sebou ve své skupině. Turnaj probíhal
od rána do pozdních odpoledních hodin ve velice pohodové náladě, tradičně na sále v hospodě
U Potužáků. Vítězem se stal Tomáš Beránek z Číhaně, druhý byl Honza Fous ze Zavlekova
a třetí skončil Pepa Gondek rovněž z Číhaně. Dámskou část vyhrála Monika Plášková, dcera
Jirky Pytla a členka našeho sboru.

Turnaj ve stolním tenise

22. 4. 2017
Tuto dubnovou sobotu i přes nepříznivé počasí za deště
a nezvykle tento čas i sněhu, se vyrazilo do obecního lesa
pro máj. I přes malý počet účastníků se podařilo máj
dovézt. Měla by to být starost především mladší generace,
ale bohužel dva zástupci této věkové skupiny, je dost
málo, což svědčí o nezájem o tradice a zvyky.

Tradiční způsob dovážení máje

Zasloužený odpočinek po práci,
Milan Pacholík a Radek Kovářík

23. 4. 2017
Konal se již třetí ročník závodu kočárků, což je celorepubliková akce s charitativním
podtextem. Během této akce byla organizována finanční sbírka na pomoc a léčbu
pro nemocného Adámka Jiřinu. Zúčastnilo se kolem 50 diváků a soutěžících. Pod taktovkou
Lindy Klugerové svedli závodníci s kočárky napínavé boje. Od SDH bylo připraveno malé
občerstvení a opékání buřtíků. Za velmi chladného počasí byl největší zájem o čaj a grog.
Ve sbírce se sešlo 6500,- korun, za což přispívajícím velmi děkujeme.

Vystoupení taneční skupiny Diamond z Klatov

Závody kočárků

Účastníci závodů kočárků v Číhani
30. 4. 2017
Tak po roce jsme se sešli u stavění máje. Začalo se už brzy odpoledne po obědě, nejdříve
zdobením, o což se postarala místní děvčata, pánové připravovali osazení do železného
úchytu, ve kterém je máj osazen. Postarali se také o občerstvení ve formě naraženého sudu
s pivem. U této příležitosti bylo vyzkoušeno nové výčepní zařízení, který sbor v dubnu 2017
zakoupil za 25000,- korun od firmy Jedlička v Plzni Liticích. Bude to největší investice sboru
tohoto roku. Poté následovalo samotné postavení máje, i přes komplikovaný východní vítr se
vše povedlo bez komplikací. Prvně v historii byla postavena dvoumetrová dřevěná vatra,
na které byla při setmění spálena čarodějnice. Setkalo se to s velkým nadšením, za iniciativu
této novinky v Číhani děkujeme Radku Kovaříkovi, Vašku Nováčkovi a Karlu Maděrovi.
Celé noční hlídání májky probíhalo za veselé a po dlouhé době pohodové atmosféry
do svítání, sešlo se až k padesáti účastníkům. A za to jsme velmi rádi.

8. 5. 2017
Tento den je v naší zemi slaven státní svátek,
Den vítězství. Pracovní volno jsme využili
na cyklistický výlet, kdy hlavním cílem byl
hrad a zámek ve Velharticích. Zúčastnilo se
třináct výletníků, bylo hlášeno více, ale ostatní
odradila špatná předpověď počasí. Trasa byla
zvolena mimo hlavní silnici, krásnou přírodou
z Číhaně směrem na Bernatice, Jindřichovice.
Ve Velharticích jsme si dali zasloužený oběd
v hospodě Na Kovárně, a pak už následovala
prohlídka historického skvostu nad říčkou
Ostružná. Na zpáteční cestě se naplnily špatné
prognózy počasí a zastihl nás déšť. To ale
nezkazilo dobrou náladu a legraci, jež panovala
celou cestu a už je plánován další výlet
na kolech. Tady patří dík Pavlu Vitákovi, který
trasy pěkně naplánoval.

Společná fotografie z výletu

Cyklistický výlet

Nečekané překvapení - stádo koní na cestě

13. 5. 2017
A po roce byl opět zorganizován
pochod pohádkovým lesem
tentokrát ze Zdebořic do Habartic.
Jedno ze stanovišť zaujali
i divadelně naladění nadšenci
z Číhaně. Ti sehráli pohádku
sepsanou Milanem Pacholíkem,
pod vedením Hanky Perniklové
s názvem „O Meluzíně z Číhaně“.
Velice pěknému představení
tleskali s nadšením všichni, kdo
na pochod vyrazili. Herecký výkon
Pochod pohádkovým lesem
nezkazil ani déšť v závěru pochodu.
Po vystoupení si všichni společně
dali zaslouženou klobásu a pivo v cíli pochodu pohádkově nazvané Království Habartické.
Všem, kdo se na představení podíleli, patří velký dík.

20. 5. 2017
Na tuto květnovou sobotu připadla okrsková soutěž letos ve Skránčicích. Byla součástí oslav
75. výročí založení skránčického sboru. Začínalo se ve 14 hodin nástupem u hasičské
zbrojnice, kde jsme si poslechli projevy o historii a činnosti SDH Skránčice. Poté byla
slavnostně odhalena pamětní deska. Samotné soutěže se zúčastnila tři naše družstva,
a to muži, ženy, děti a shodně skončili na třetím místě ve svých kategoriích. Je třeba
vyzdvihnout výkon mužů, kteří se po několika letech dostali na stupně vítězů, ač nevlastníme
stříkačku se sportovní úpravou. Sborům, které ji vlastní se dá jen těžko konkurovat. Obdiv
a dík patří skránčickým, kteří i přes malou členskou základnu připravili pěkné hasičské
odpoledne. Večer byla ještě uspořádána taneční zábava.

SDH Číhaň - muži

SDH Číhaň - muži, ženy a děti

SDH Číhaň - děti
3. 6. 2017
Na první červnovou sobotu bylo
naplánováno čištění požární nádrže, která
je také využívána jako koupaliště v letních
měsících. Sešlo se celkem hodně
pracujících a to zejména dětí, ale byla opět
slabší účast mužské části našeho sboru.
Kolem poledne bylo vše hotovo
a následovala společná zasloužená svačina
v podobě opékání buřtů a zahnání žízně
studeným pivem nebo limonádou o tomto
parném dni. Účastníkům brigády
děkujeme.

Vyčištěné koupaliště pomocí košťat

10. 6. 2017
Začátkem června začalo panovat opravdu letní
počasí. V tento den se uskutečnil dětský den, kde
byla pro děti připravena řada disciplín, u kterých
plnily různé úkoly a soutěže. Jedno stanoviště též
zaujala Míša Kotlanová, která přítomné s několika
rekvizitami a maskami fotografovala, což bylo
na dětském dnu zajímavou novinkou. Sešlo se kolem
čtyřiceti dětí a celé odpoledne proběhlo v pohodové
atmosféře. Na závěr proběhlo oblíbené opékání
buřtíků. Po tomto odpoledni, následovala večerní
taneční zábava, kdy vystoupila, jako už řadu let,
kolinecká kapela Androméda. Účast kolem šedesáti
lidí je malá návštěva, nicméně zábava proběhla
za všeobecného veselí do ranních hodin. Velkým
zklamáním je však, velice slabá účast našich členů
na přípravách a závěrečném úklidu těchto akcí, pět
až šest členů ze šedesátičlenné základny je smutnou
vizitkou. Proto uvažuji do příštího roku o radikálním
snížení počtu pořádaných akcí a činností. Na sbor
dopadá jakýsi útlum z důvodu malého zájmu
Dětský den - fotografování
o provozování hasičské činnosti, která spočívá
hlavně ve službě lidu a společnosti. Je mi to velice líto hlavně vůči našim předkům, kteří
v této víře náš sbor zakládali a to ve velice těžkých podmínkách. Ohni zmar hasičům zdar.

17. 6. 2017
Tento den se naše soutěžní družstvo zúčastnilo hasičské soutěže v požárním útoku Memoriál
Slávy Horníka v Sedlišti u Nepomuka. Družstvo bylo smíšené tři pánové a čtyři dámy, proto
jsme byli zařazeni do mužské kategorie. Ve dvoukolovém soutěžení jsme vybojovali sedmé
místo.

Memoriál Slávy Horníka - Sedliště

Červen 2017
Tento měsíc začalo panovat letní až tropické počasí kolem 35 stupňů, způsobuje to obrovské
sucho k nevoli zahrádkářů a zemědělců. Prognózy do budoucna jsou takové, že tento trend
bude normálním jevem a s vodou budou značné problémy.
24. 6. 2017
Tato sobota se nesla v našem regionu ve sportovním duchu. V Číhani pořádal Milan Pacholík
již tradiční nohejbalový turnaj. Za účasti deseti trojic se svedlo mnoho zajímavých soubojů
v tomto sportu až do večerních hodin. Probíhaly také hasičské soutěže v Habarticích,
Zavlekově a Kolinci. Naše družstvo žen se zúčastnilo soutěže v Kolinci, kde skončily
na třetím místě a přivezly nádherný pohár za toto umístění. Bude nutné v rámci našeho okolí
jednotlivé akce nějakým způsobem lépe organizovat, aby nedocházelo ke střetu termínů.
V minulosti jsme se již o něco takového pokoušeli, ale u ostatních obcí se to nesetkalo
s kladnou odezvou.

Nohejbal trojic

Srandamatch v Kolinci

1. 7. 2017
První prázdninovou sobotu se konala svatba našeho člena Vaška Nováčka, který pojal za ženu
Janu Voráčovou z Karlových Varů. Samotný obřad se konal na statku v Krutěnicích
a svatební veselí probíhalo na našem krytém parketu na koupališti. Několik číhaňských hasičů
provedlo tradiční zatahování svatební kolony, při němž se připilo na zdraví Jany a Vaška.
Novomanželům přejeme v životě hodně štěstí.

Zatahování místních hasičů

5. 7. 2017
Opět se uskutečnil cyklovýlet a to za účasti 23 výletníků z naší obce. Jela se pohodová trasa,
kterou opět připravil Pavel Viták, a to: Číhaň-Krůtěnice-Čejkovy-Hrádek-Kolinec-MlázovyČíhaň. Zajímavé bylo věkové zastoupení těchto nadšenců, od nejmenšího pětiletého Vítka,
až po několik občanů v důchodovém věku, za což jsme velice rádi, a proto se tyto cyklo
toulky pořádají.

Výlet na kolech
21. 7. 2017
Tento páteční večer byla uspořádána taneční zábava spolkem přátel vepřů. Hrála kapela
z Klatov UKRADENÝ VJECY, která je především zaměřena na rockový styl.
22. 7. 2017
Byla svolána členská schůze SDH v číhaňské hospodě U Potužáků. Hlavním tématem byla
organizace hasičské soutěže memoriál Zdeňka Pikharta, který nás čeká 5. 8. 2017. Domluvil
se též zájezd na září do pražské zoo.
27. 7. 2017
Byl uspořádán čtyřdenní dětský tábor pro mladé hasiče pod vedením Hanky Perniklové.
Uskutečnil se v jihočeské vesničce Besednice v areálu zemědělské usedlosti. Na toto
nevšední místo číhaňské děti pozvala Alena Koukalová, bývalá členka našeho sboru, jenž se
do této oblasti provdala a žije zde. Byl připraven zajímavý program plný her, soutěží,
koupání, proběhla také návštěva místního ochotnického divadla. Áje za toto pozvání
děkujeme. Děti byly na tábor dopraveny naším starým vozidlem VOLKSWAGEN
TRANSPORTÉR, byla to jeho poslední jízda pro náš sbor před prodejem.

Tábor mladých hasičů

Srpen 2017
Každou srpnovou středu v podvečer se konal jumping pod vedením Áji Kraucherové, která
pochází z naší obce a tomuto zajímavému sportu se plně věnuje ve svém bydlišti na Rábí.
Jedná se o cvičení na trampolínách při hudební produkci. Zájem je značný hlavně z řad dam,
ovšem pravidelně ji navštěvuje také jeden muž, a to David Maděra.

Jumping - cvičení na trampolínách
Srpen 2017
Toto léto se v obecních lesích vyskytl ve větší míře kůrovec, který způsobuje velké škody
na smrkových porostech. Napadené stromy je nutno co nejrychleji pokácet a vyexpedovat
z lesa, aby se zabránilo dalšímu napadení. Ne vždy se to daří dle představ. Předchozí velké
problémy s kůrovcem byly po dva roky po orkánu Kyril v lednu 2007, který zasáhl naše
území. Nynější problémy jsou přisuzovány velkému suchu, kdy stromy nemají dostatečnou
sílu se škůdci bránit. Snad nám příroda pomůže.
5. 8. 2017
Jako již deset let předtím, první srpnovou
sobotu pořádá náš sbor hasičskou soutěž
memoriál Zdeňka Pikharta. Soutěž byla
zahájena nástupem, projevem starostky
sboru Ivči Truskové. Byla též předána
květina paní Pikhartové, která se této
události též pravidelně účastní.
Po poradě velitelů a rozlosování pořadí
startů začala samotná soutěž. Družstvo
muselo po odstartování přeplout na raftu
koupaliště a po vylodění pokračovalo
SDH Číhaň "veteráni"
v klasickém požárním útoku. Účastnila
se tato družstva: SDH Křížovice, SDH Kolinec, SDH Kříštín, SDH Zavlekov,
SDH Neznašovy, SDH Mlázovy, dvě družstva od Nepomuka SDH Sedliště, SDH Přešín, dvě
družstva mužů a jedno žen domácích a dvou družstev dětí z Číhaně a Zavlekova. Vítězem se
stal zaslouženě SDH Kolinec. Druhou disciplínou bylo přetahování lanem, kdy vyhráli
Přešínští. Třetí disciplínou byla pivní štafeta, kterou vyhrálo družstvo ze Zavlekova. Celé
odpoledne proběhlo ve velmi pohodové atmosféře, kdy se diváci a soutěžící dobře pobavili.
Večer probíhala taneční zábava s oblíbenou kapelou Skalanka. Přes sto dvacet návštěvníků
vytvořilo výbornou atmosféru a tančilo se do brzkých ranních hodin. Takovým škraloupem
na celém víkendu je slabá účast na přípravách a hlavně závěrečném úklidu našich členů.

12. 8. 2017
V naší vesničce proběhl sraz motocyklů značky JAWA a příznivců této světoznámé značky.
Setkání proběhlo na krytém parketu u hřiště. Hlavním aktérem této akce byl Tomáš Pojar,
jenž u našeho sboru zastává funkci strojníka. Celá akce začala v Hlavňovicích, odtud se celá
kolona motocyklů přesunula právě do Číhaně, kde bylo možné si stroje prohlédnout. Bylo
připraveno i malé občerstvení.
20. 8. 2017
Uskutečnil se letos třetí
cyklovýlet a to po plánickém
hřebenu. Trasa vedla přes
Zdebořice, Hoštice, Obytce,
Myslovice zde byl oběd,
Habartice, Nová Plánice,
Křížovice a Číhaň. I přes malý
počet účastníků, panovala
celou cestu velice dobrá nálada
a legrace, kterou nezkazili
ani dva defekty, které nás
cestou potkaly. Celý výlet
připravil a vedl opět Pavel
Viták, nejenže spravuje finance
sboru, ale je také cyklistickým
nadšencem. Díky Pavle.

Cyklovýlet do Myslovic a zpět - oprava defektu

26. 8. 2017
V tento den se konal fotbalový turnaj v malé kopané organizovaný Milanem Pacholíkem
za účasti pěti týmů.
29. 8. 2017
Poslední prázdninový týden byly pro číhaňské děti nově postaveny dřevěné hrací prvky,
zakoupené obecním úřadem od firmy z Rokycan. Byly umístěny uprostřed návsi na zeleném
trávníku. Snad budou dlouho sloužit pro potěchu dětí i jejich rodičů.

Nové dřevěné hrací prvky pro děti

2. 9. 2017
Byly pořádány motokrosové závody
klatovským moto klubem, se souhlasem
obecního zastupitelstva. Dle slov
organizátorů nejsou všude závodům
ve volné přírodě nakloněni. Ovšem
místní zastupitelstvo, kterého jsem také
členem, v tom vidí určité zviditelnění
obce a tak není proti. Zúčastnilo se
kolem stovky závodníků a to
i ze sousedního Německa. Menší byla
účast diváků, nebylo příznivé počasí.

Motokrosové závody

9. 9. 2017
Na tento den byl připraven výlet do Prahy a to do zdejší zoologické zahrady. Zúčastnili se
nejen členové sboru, ale i ostatní občané obce a jejich známí. Pražská zoo nabízí k nahlédnutí
do života zvířat, dá se říci z celé zeměkoule, od studeného polárního kruhu až po oblasti
tropického rovníku. Svou rozlohou není možné detailně prohlédnout celý areál, proto jsme se
po vstupu do zoo roztrousili a vydali se svou cestou, dle toho co bylo pro každého zajímavé.
Sešli jsme se až v podvečer na domluvený čas k odjezdu. Unaveni celodenním šlapáním, ale
nabiti nevšedním zážitkem jsme se vydali na cestu k domovu. Jako již tradičně nám dopravu
zajišťovala firma KT BUS z Hradešic.

Výlet do ZOO Praha
30. 9. 2017
Na poslední zářijovou sobotu připravil spolek přátel vepřů rybářské závody. Probíhaly
u rybníka na návsi za nádherného počasí babího léta. Zúčastnilo se kolem dvaceti rybářů, ať
už náruživých nebo náhodných. Bylo také připraveno občerstvení a to v podobě točeného piva
a pečeného prasete.

Říjen 2017
Od května tohoto roku platí tzv. protikuřácký zákon, který uzákonili naši poslanci a senátoři.
Nařizuje absolutní zákaz kouření v restauračních zařízeních všeho typu. Mezi kuřáckou
klientelou to budí značnou nevoli a pobouření po celé republice a týká se to i číhaňské
hospůdky. Smyslem tohoto zákona je zlepšit prostředí v restauracích. Kuřáci se tedy přesunuli
na chodníky, kde se o své kouření podělují s kolemjdoucími a obyvateli bytů nad hospodami.
Nejsme si jisti správností tohoto zákona a také to, zda nejsou potřeba řešit důležitější věci
a problémy. Na druhou stranu kuřáci by se měli povznést nad tímto nařízením a respektovat
ho, jak je psáno v předchozí větě. Jsou na světě důležitější věci.
21. 10. 2017
Tuto podzimní sobotu proběhla
soutěž mladých hasičů
v Předslavi v rámci hry plamen.
Zúčastnilo se i číhaňské
družstvo, které se na soutěž pilně
připravovalo již od léta.
Pod vedením vedoucích mladých
hasičů Hanky Perniklové a Nikol
Strejcové docházelo k přípravám
na hřišti u koupaliště. Naši
skončili na výborném desátém
místě. Je tedy škoda, že nasbírali
Hra plamen v Předslavi – družstvo dětí Číhaň
trestné body v teoretické části,
umístění mohlo být o hodně lepší. Družstvo startovalo ve složení Ondřej Pojar, Marek Šiman,
David Šiman, Jiří Slivoň, Magdaléna Váchová, Adam Vácha, Kristýna Strejcová, Adéla
Krbcová a Kristýna Černá.
Jak je již tradicí v tomto
podzimním čase, probíhají výlovy
rybníků. Tak tomu bylo i v Číhani,
kde spolek přátel vepřů provedl
výlov rybníka na návsi. Tuto
nevšední podívanou sledovala řada
diváků, kteří si za symbolickou
cenu mohli zakoupit nějakou tu
rybu. Podával se taky kančí guláš
připravený Milošem Marxem
v Číhani vyhlášeným
odborníkem na masové pochutiny.

Výlov rybníka na návsi

Na stejný termín připadly v naší zemi volby do poslanecké sněmovny. Účast 56 % je asi tak
republikovým průměrem. Vítězem v Číhani, jako též v celé republice, se stalo hnutí ANO,
druhá Pirátská strana a třetí SPD. Volilo se tradičně na obecním úřadě pod dohledem volební
komise ve složení Miluška Kotlanová, Alenka Holečková, Karel Čáp a Václav Kotlan.

28. 10. 2017
V tento sváteční den jsme se zúčastnili hasičského srazu v Tchořovicích u Blatné, kde
probíhala ukázka hasičské techniky pořádaná tamním sborem. Součástí této akce byla
prodejní burza, dá se říci všeho možného. Z důvodu velice špatného počasí se srazu zúčastnili
pouze tři sbory. Kromě našeho, SDH Vacovice z volyňska, ti též zajišťovali občerstvení, dále
SDH Chlum od Blovic, ti dorazili s historickou technikou. Nicméně navázali jsme nové
přátelské kontakty. SDH Vacovice slíbili účast na našem memoriálu a SDH Chlum nabízel
ukázky s historickou technikou na různých akcích.

Sraz hasičské techniky ve Tchořovicích - zleva: Míša Kotlanová,
Jirka Potužák, Míra Uhel, Pepa Srb
28. - 29. 10. 2017
V tuto noc a ráno se naší republikou prohnal orkán Herwart. Způsobil značné materiální
škody a co horšího, byly dokonce hlášeny tři oběti na životech, kteří zahynuli pod padajícími
stromy. V Číhani jsou největší škody způsobeny v lesích. Dokonce vyjížděla naše zásahová
jednotka. Zajišťovala zprůjezdnění silnice na Nový Dvůr, která byla zatarasena spadlými
stromy, které bylo nutné odřezat. Výjezd byl bez vyhlášení poplachu, ale oficiálně hlášen
na operační středisko.

Zprůjezdnění cesty na Nový Dvůr po orkánu Herwart

11. 11. 2017
Byl položen věnec k pomníku padlých na návsi, jako taková malá vzpomínka na padlé
v bojích první světové války na Den Veteránů. Věnec zdobený stuhou v národních barvách
vlastnoručně vyrobila Míša Kotlanová, za to ji velmi děkuji. Takovýto věnec má úplně jinou
hodnotu než ten kupovaný. Nezapomínejme na číhaňské hrdiny. Proběhl též pravidelný svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
17. 11. 2017
Jako už každý rok v tento den
pořádáme lampionový průvod,
a to hlavně pro naše nejmenší.
Začíná se v místní hospodě,
kde se dětem dle jejich přání
namalují na tváře různé
strašidelné obličeje. A až se
setmí, což je tento podzimní
čas kolem páté hodiny
odpolední, vyráží se průvodem
vsí s rozsvícenými lampiony,
za zhasnutého veřejného
osvětlení, což působí velmi
Malování na obličej
tajemně a je pro mnohé děti
nevšedním zážitkem. Průvod je ukončen na našem krytém parketu, kde probíhalo opékání
buřtů a bylo podáváno něco teplého na zahřátí. Bylo zde také připraveno překvapení v podání
Petry Kurcové, Míši Kotlanové a Nikol a Kristýny Strejcových. Předvedly zde tanec
přírodních živlů (oheň, voda, země, vítr) ve vlastnoručně vyrobených kostýmů kolem
plápolajícího ohně. Vystoupení sklidilo velký potlesk nejen od dětí, ale i od jejich rodičů.

Tanec přírodních živlů
18. 11. 2017
Proběhla pracovní schůze hasičů v hospodě U Potužáků, hlavním tématem bylo naplánování
činnosti v roce 2018. Účast pětadvaceti členů je na dnešní poměry celkem slušná účast.

8. 12. 2017
Opět po roce zavítal na sál
číhaňské hospody Mikuláš
s andělem
a jejich pekelnou
družinou, aby obdaroval
malými dárky přítomné
děti a někdy i trošičku
pokáral za malé
prohřešky, kterých se
během roku dopouštějí.
Celý podvečer proběhl
v pohodovém a veselém
duchu a to díky Pavlu
Bílému, hlavní postavě
celé akce. Je třeba
poděkovat ještě dalším
Mikulášská nadílka pro děti
činovníkům, a to Míše
Kotlanové, Hance Perniklové, Janě Kneblové, Janě Nováčkové, Radku Kovaříkovi a Milanu
Pacholíkovi.

9. 12. 2017
Naladit vánoční atmosféru přijel do Číhaně pěvecký sbor KOS svým adventním vystoupením.
Krásné hodinové vystoupení bylo provázeno také přednesem Františka Kohouta, moderátora
téhož pěveckého sboru, o vánočních zvycích a tradicích. K vánoční pohodě také přispěl
nádherně vyzdobený sál, za což děkujeme Potužákům.

Pěvecký sbor KOS z Kolince

Místní i přespolní občané,
kteří si přišli poslechnout
vánoční koledy

17. 12 2017
V tento předvánoční čas přišla do našich krajů paní zima. V Číhani napadlo kolem patnácti
centimetrů sněhu a teploty klesly v průměru na – 8 stupňů celsia. Bylo by hezké, kdyby sníh
vydržel i přes Vánoce, což působí velmi pohádkově obzvlášť u nás v Číhani. Napadaný sníh
způsobuje někdy problémy, hlavně v dopravě, kdy je nutné ho shrnout. V naší vesnici je toto
zajišťováno obecním traktorem Zetor a to Václavem Patlejchem, Pavlem Bílým a Miroslavem
Uhlem. Probíhají také přípravy na vánoční hru o štědrém dnu vedené Hankou Perniklovou.
24. 12. 2017
Na štědrý den panovalo velmi teplé počasí jako již několikátý rok po sobě, takže opět Vánoce
na blátě, ale taková je příroda. Trošku to kazí vánoční atmosféru, ke které bílý sníh určitě
patří. Kolem osmé hodiny večerní byla partou číhaňských nadšenců sehrána již tradiční
vánoční hra s biblickou tématikou o narození Ježíše. Hraje se v dobových kostýmech a u kulis
připomínající tuto dobu ve starověkém Betlémě. Herecké vystoupení je hudebně doprovázeno
vánočními písněmi a koledami. Vystoupení shlédlo kolem sto třiceti diváků. Bylo zde
podáváno svařené víno jako takové malé občerstvení.
25. 12. 2017
Na Boží hod tohoto roku oslavil 75. narozeniny významný občan a bývalý starosta SDH pan
Václav Tengler. Přejeme hodně štěstí a zdraví do dalšího života.
30. 12. 2017
Zimní stadion v Sušici
přivítal na vánočním turnaji
celkem 5 týmů. Posledního
hokejového derby v tomto
roce se utkali hokejisté HC
Farma Číhaň. Za podpory
skandujících fanoušků
na zaplněných tribunách
odehráli urputné boje
s družstvem z Klatov,
Blatné a dvěma týmy
z Chanovic. V průběhu
jednotlivých zápasů se atmosféra neustále vyostřovala a to hlavně díky kotoučům, které
padaly do branek na obou stranách. Nakonec se překvapivě podařilo strhnout vítězství na
svoji stranu družstvu z Blatné. Číhaňským hokejistům, kteří byli považováni za lídra tabulky,
se bohužel nepodařil udržet bodový náskok, a tím opustili čelo tabulky. Je však třeba ocenit
jejich urputnost v osobních soubojích a reprezentaci Číhaně, za což jim patří velký dík.
Největším vítězstvím však je to, že se všichni ve zdraví (ač s namoženými svaly) vrátili.
Na závěr nechyběla ani show číhaňských mistrů v podobě rozloučení s diváky. Hoši děkujem,
hoši děkujem!

31. 12. 2017
Poslední den v roce se v číhaňské hospodě sešlo kolem padesáti lidí k přátelskému posezení,
aby společně oslavili příchod Nového roku 2018. S Míšou Kotlanovou, se kterou společně
sepisujeme tyto dějiny, přejeme všem v Novém roce hodně štěstí, zdraví a rok splněných
přání a snů.

