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Tuto lednovou sobotu se uskutečnila v hospodě U Potužáků výroční valná hromada našeho
hasičského sboru. Dle stanov dobrovolného hasičstva musí proběhnout tato schůze
předepsaným scénářem a účastí nadpoloviční většinou členů. Nejdříve byl schválen program,
následovaly projevy, zpráva starostky sboru Ivanky Truskové, velitele Jiřího Potužáka,
hospodáře Pavla Vitáka, velitelky ženského družstva Míši Kotlanové, vedoucí mladých hasičů
Hanky Perniklové, a zpráva revizora Milouše Pojara. Celou schůzi řídila jednatelka paní
Marxová a závěrečné usnesení přednesla Jana Kneblová. Byla též předána čestná uznání
za vykonanou práci a to Monice Pláškové, Míše Kotlanové, Renatě Vitákové, Jiřímu
Potužákovi, Milanu Pacholíkovi a Davidu Maděrovi. Bylo též poděkováno Petru Kurcovi
malým dárkem za vytvoření foto portrétů našich členů na nové členské průkazy, které byly
v loňském roce realizovány. Zároveň bylo blahopřáno panu Tenglerovi k jeho
pětasedmdesátým narozeninám. Velice pěkné vystoupení pro zpestření večera předvedli mladí
hasiči, kteří zahráli pohádku O hodináři Pérkovi, za níž sklidili od šedesáti zúčastněných,
dlouhý a zasloužený potlesk. Následovala diskuse, kde mě nejvíce potěšil příspěvek pana
Václava Tenglera, který velice chválil naši vánoční hru o štědrém dnu. Právě toto mě
motivuje a doufám, že i ostatní mé kamarádky hasičky a kamarády hasiče k další činnosti
u číhaňských hasičů, sloužit této společnosti, pro její lepší žití a plnit myšlenky hasičstva,
pro něž byly sbory zakládány. Schůze byla ukončena společnou večeří a následovala volná
zábava, která se nesla v pohodovém a veselém duchu.

Předávání čestného uznání – zleva: Ivanka Trusková, Jiří Potužák

Vystoupení mladých hasičů - pohádka O hodináři Pérkovi
13. 1. a 20. 1. 2018
V těchto dnech proběhly v naší zemi prezidentské volby a to ve dvou kolech. V prvním kole
se ucházelo o hlasy voličů devět kandidátů, z něhož postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš
do druhého kola. Ve druhém kole zvítězil stávající prezident Miloš Zeman s 51,36 % hlasů.
Vítěz budí řadu rozpaků hlavně svým svérázným způsobem vedení prezidentského úřadu, ale
je třeba respektovat vítěze voleb zvoleného v demokratické společnosti. I když vítěze těsného
o pouhé tři procenta. V Číhani dopadly volby podobně jako v celé republice. Volilo se opět
ve volební místnosti na obecním úřadě pod dohledem komise ve složení Milušky Kotlanové,
Alenky Holečkové, Karla Čápa a Míši Kotlanové.

9. 2. 2018
Tento páteční večer proběhla na sále číhaňské hospody nevšední událost. Promítala se zde
pohádka O kouzelném jablku. Byla natočena a kompletně filmařsky zpracována ochotnickým
divadlem Rynek z Újezda u Plánice za režie pana Jindřicha Gregory. Na natáčení se podíleli
herci z ochotnických spolků z celého našeho regionu. Podívat se přišlo kolem padesáti
zvědavců na tento filmařský pokus, a to od těch nejmenších až po ty již věkem pokročilým,
a to nejen z Číhaně.

