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.

Maškarní ples pro děti

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.

Pochod pohádkovým lesem – hra Princezna se zlatou hvězdou na čele

16. 5. 2015
Proběhla schůze SDH Číhaň, kde byly domluveny důležité organizační věci, které se týkají
nadcházejících akcí letošního léta.

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.

Okrsková soutěž v Zavlekově - družstvo mužů
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.

Prezentace hokejového týmu HC Farma Číhaň

Kapela Skalanka

Setkání starostů sdružení Ostružná
6. 6. 2015
Uskutečnila se brigáda SDH Číhaň, kde proběhlo čištění místního koupaliště.

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.

Turnaj v nohejbalu

Vyhlášení výsledků a předávání cen

Nadšení diváci, kteří podporují hráče

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.

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.

Zápas fotbalových týmů

Turnaj v malé kopané - pořadatel
akce Milan Pacholík

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.

Závody v motokrosu

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.

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.
Memoriál Zdeňka Pikharta - družstvo mužů
SDH Číhaň
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.
Skákání na trampolínách - dobročinná akce
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.

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.

Mikulášská nadílka (na fotce Ivanka Nováčková,
starostka našeho sboru, se synem Honzou)

Mikulášská nadílka pro děti

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.

Živý betlém - hudební těleso

Hra živý betlém a její herci

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.

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.

Nová trika SDH Číhaň

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.

KRONIKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ČÍHAŇ
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2016
23. 1. 2016
Sbor uspořádal výlet do našeho hlavního města nejen pro své členy, ale též pro občany obce.
Hlavním cílem tohoto zájezdu bylo divadlo Broadway, kde byl uváděn muzikál Mýdlový
Princ, kde tahákem byly písně Václava Neckáře. Toto představení se setkalo s velkým
ohlasem a to u všech generací se žádostmi o opakování takovýchto výletů. Velkou zásluhu
na uspořádání má Hanka Perniklová, členka našeho sboru.
30. 1. 2016
Proběhla výroční valná hromada číhaňského sboru, kde byl vyhodnocen rok 2015. Dobře
dopadl stav účtu, který se přes větší nákupy nezměnil, výše se dorovnala výdělkem
z uspořádání zábav. Největší investice byla do opravy motoru historické stříkačky Sigmund,
kterou sbor vlastní. Kritiku sklidila malá účast na brigádách, s kterou se náš sbor potýká.
Po vyřízení všech náležitostí proběhla volná zábava, kterou zpestřila ke spokojenosti všech
dechová kapela Černí Baroni z Klatov.
13. 2. 2016
Byl uspořádán maškarní ples v číhaňské
hospodě pro naše nejmenší. Velkou měrou se
podílela děvčata Hanka Perniklová, Míša
Kotlanová, Jana Kneblová, Petra Kurcová,
Nikol Strejcová a Kristýna Strejcová. Rej se
protáhl do pozdních odpoledních hodin.

Dětský maškarní ples

zleva: Hanka Perniklová, Nikol Strejcová

zleva: Nikol Strejcová, Petra Kurcová,
Kristýna Strejcová, Jana Kneblová

20. 2. 2016
Proběhlo školení místní zásahové
jednotky. Hlavním tématem bylo
poskytování první pomoci s přednesem
Lindy Klugerové. Toto školení bylo
k dispozici i širší veřejnosti a setkalo se
s velice kladným ohlasem.
27. 2. 2016
Konala se brigáda v obecních lesích.
Práce se týkaly vyřezávání a pálení
plevelových dřevin a přípravy pro nové
osazení. Účast pouze sedmi členů sboru
Školení první pomoci
byla opět katastrofální. Brigáda proběhla
společně s místním mysliveckým
sdružením, od nich účastí jedenácti členů. Předpokládané práce byly splněny.
5. 3. 2016
Byl sborem uspořádán hasičský bál za vyhrávání už tradiční kapely z Kolince zvané
Andromeda. Bál měl pohodový průběh s účastí kolem devadesáti zábavně naladěných hostů.
Zpestřen byl celkem slušnou tombolou a dámskou volenkou. Zábava skončila jako již tradičně
v brzkých ranních hodinách. A ani v tu dobu se některým jedincům nechtělo domů.
12. 3. 2016
Proběhl 19. ročník zimního setkání
mladých hasičů v Nýrsku, kde se svojí
účastí podílelo také družstvo mladých
požárníků z Číhaně. Z celkového počtu
46 přítomných družstev se v tabulce
výsledků umístili na 16. místě. Soutěž
probíhala v hale ve sportovním duchu
v nezvyklých disciplínách s využitím
hasičského náčiní.
Zimní setkání mladých hasičů v Nýrsku
9. 4. 2016
Na ledě plzeňských indiánů se uskutečnilo hokejové utkání mezi týmy HC Farma Číhaň
a HC Zavlekov. Několik hráčů týmu z Číhaně je také našimi členy. Družstvo z Číhaně
zvítězilo po vyrovnaném boji 6:3 a ukončilo tak
sezónu, o které se pravidelně setkávají tito
soupeři, ale na ledě v Sušici.
10. 4. 2016
Na hřišti u koupaliště se konal závod kočárků,
který má hlavně dobročinný účel. Bylo vybráno
5 500 Kč. Sbor se podílel na organizaci
a zajištění občerstvení. Za organizaci děkujeme
Lindě Klugerové.
Závody kočárků

23. 4. 2016
Byla zorganizována brigáda – jarní úklid, kterého se zúčastnilo pouze 7 členů dospělých
a několik dětí z mladých hasičů. Nebyly provedeny všechny plánované práce kvůli nízké
účasti. Podařil se úklid návsi a areálu koupaliště. Problém slabé účasti na brigádách přetrvává
a je třeba položit si otázku, co s tím.
30. 4. 2016
Proběhlo každoroční stavění máje a jeho následné hlídání před poražením do ranního svítání.
Byl naražen sud piva a opékali se špekáčky. Hudba byla pouštěna v reproduktorové podobě.
Přesto si myslím, že nálada byla spíše pochmurná než bujará, jak tomu bývalo v minulých
letech. Čím to je, kolektiv není tak družný?
7. 5. 2016
Uskutečnil se pochod pohádkovým lesem z Habartic do Zdebořic. Tato událost je
organizována Základní školou v Plánici již sedmnáctým ročníkem. Během trasy návštěvníci
obdivují pohádkové postavičky, ze kterých mají radost zejména ti nejmenší. Jedno
ze stanovišť zaujalo též několik nadšenců z Číhaně. Podílejí se na této akci již po sedmé.
Ve stručném pojetí zahráli pohádku Princ a večernice, která sklidila u diváků velký úspěch.
Byla hrána dle scénáře Milana Pacholíka, za režie Hanky Perniklové. Technické zázemí
zajišťoval Jirka Potužák. O kostýmy se postaraly Monča Plášková a Ivča Nováčková. Další
herci z naší obce, většiny členy sboru, Míša Kotlanová, Jana Kneblová, Šárka Šimková, Petra
Kurcová, Lukáš Bílý, Tomáš Beránek, Vašek Nováček, Jana Voráčová a místostarosta obce
Pavel Bílý.

zleva: Monča Plášková, Ivanka Nováčková,
Vašek Nováček

Pochod pohádkovým lesem – Princ a večernice

14. 5. 2016
Byla svolána členská schůze, spíše pracovní, kvůli organizaci okrskové soutěže, kterou
pořádáme letos v naší obci 21. 5. 2016. Zdůraznil jsem také slabou účast na brigádách. Jako
zlepšení počtu na brigádách bylo navrženo svolávat členy pomocí obecního rozhlasu, což si
nemyslím, že pomůže. Můj názor je, že důvodem je doba, která nás nyní provází. Dostatek
hojnosti, peněz a při troše dobré vůle času, se lidé věnují spíše radovánkám a svým zálibám,
než různé činnosti pro veřejné dobro. V dobách různých útlaků a bídy se lidé lépe sdružují
a drží při sobě, jsou ochotni pomoci si vzájemně i druhým.

21. 5. 2016
Náš SDH se zhostil pořádání okrskové soutěže
pro letošní rok. Zúčastnila se jí družstva
Číhaně muži, ženy, děti; Křížovice muži;
Skránčice muži; Zavlekov dvě družstva mužů,
jedno družstvo žen a jedno dětí; Tužice muži,
ženy a děti; Plichtice muži a Buršice muži.
Z okrsku chybělo družstvo Zdebořice.
Organizace takovéto akce přináší mnoho
starostí a práce. Je třeba připravit dráhu
na štafetu 4x100 m a požárního útoku; zajistit
dopravu vody pro požární útoky; ozvučení
pro komentování průběhu soutěže. Obstarání
občerstvení, kde nám velice, již několik let,
pomáhá Hospoda U Potužáků, která poskytuje
zleva: Tomáš Pojar, Milan Pacholík, Jirka
zboží. Musí se zajistit možnost dát si něco
Potužák, Renata Vitáková, Klára Vitáková,
na zub, kdy opékáme klobásy nakoupené
Míša Kotlanová
od firmy Kloud v Klatovech-Luby. V rámci této
akce je večer pořádána taneční zábava, kde se musí zajistit informovanost pro případné
návštěvníky a to formou vyvěšení plakátů po okolních vesnicích a také uveřejněním inzerátů
v novinách.

Okrsková soutěž Číhaň - místní družstvo mužů,
žen a dětí

V ten den se vydařilo velice pěkné počasí,
což přilákalo kolem sto padesáti diváků.
Je to velmi pěkná účast, která v minulých
letech rapidně klesala na těchto soutěžích.
Co se týče sportovních výsledků, velice
dobře si vedla naše družstva žen a dětí,
která ve svých kategoriích zvítězila.
Velice špatně je hodnocen výsledek
družstva mužů, které obsadilo
předposlední místo. Je to důsledek špatné
přípravy, jenž s sebou nese malý zájem
o tento sport. Já osobně preferuji činnost
sboru ve prospěch veřejnosti než
sportovní výsledek. Nicméně to není
důvod, proč by se měl název Číhaň
pohybovat na konci výsledkových listin.
Toto bude třeba do budoucna zlepšit.

Celkově byla soutěž hodnocena velice kladně,
a to ze všech stran. Povedla se i večerní zábava
za doprovodu kolinecké kapely Andromeda.
Sto třicet platících se bavilo do druhé hodiny
ranní. Musím též zmínit, že večer byla
nabízena česneková polévka, kterou sám
připravil náš dlouhodobý člen Pavel Holeček.
Druhý den byl proveden úklid a závěrečné
vyúčtování celé akce. Toto zajišťuje a to velice
dobře fungující hospodář sboru, též dlouholetý
člen, Pavel Viták.
Družstvo dětí z Číhaně

28. 5. 2016
Svoz nebezpečného a nadměrného
odpadu.
4. 6. 2016
Provedl náš sbor jako každoročně
čištění požární nádrže. Při této činnosti
je nutné, při postupném upouštění,
vydrhnout celou nádrž košťaty. Nádrž
byla vybudovaná v roce 1977 a slouží
též jako koupaliště v letních měsících.
Brigáda - čištění místního koupaliště
V loňském roce byla provedena celková
oprava včetně nového nátěru. Část
finančních prostředků na tuto opravu se
podařilo získat z dotace Plzeňského
kraje. Akce se zúčastnilo
20 spoluobčanů. Tento počet
zúčastněných je zklamání, protože
v parných dnech je koupaliště celkem
hojně využíváno a to i lidmi z místních
chat a chalup.
Brigáda - čištění místního koupaliště

Turnaj v nohejbalu

25. 6. 2016
Uspořádal Milan Pacholík, člen našeho
sboru, turnaj v nohejbalu. Této akce,
pořádané již druhým rokem, se zúčastnilo
dvanáct družstev po třech hráčích.
Výborně organizovaný turnaj pokazilo
nepříznivé počasí v podobě prudkých
dešťů. Zápasy musely být přerušovány
a postupně se zhoršoval stav hřiště. Turnaj
nakonec vyhrálo družstvo z Kocourova,
jako druhé skončilo družstvo z Křížovic
a na třetím místě se umístilo družstvo
z Číhaně. Milanovi za tuto akci děkujeme.

1. 7. 2016
Uspořádal místní spolek „Přátel vepřů“ taneční zábavu s klatovskou kapelou Ukradený Vjecy.
Pro pořádající byla zklamáním malá návštěvnost. Přesto však panovala výborná atmosféra
do ranních hodin.

5. 7. 2016
Zorganizoval hasičský sbor dětský den
pro naše nejmenší s mnoha soutěžemi. Děti
soutěžily v různých disciplínách a to: skoky
v pytlích, běh v gumákách, chůdy, střelba
ze vzduchovky, překážková dráha pro kola
a koloběžky, poznávání rostlin a zvířat,
skládání puzzle, dráha s hasičskými prvky.
Jednu disciplínu připravil skautský oddíl
z Prahy, a to souboj s meči a logické skládání
obrazců ze sirek. Tento skautský oddíl
pořádá každoročně dětský tábor na Novém
Dvoře. Dětem udělalo radost také
namalování obličeje podle jejich přání.

Dětský den - vodní bitva

Dětský den - disciplína souboj s meči, kterou
si připravil skautský oddíl z Prahy
Po splnění jednotlivých disciplín
následovaly soutěže společné.
V přetahování lanem, což si vyzkoušely jak
děti, tak i jejich rodiče, dále se pokračovalo
společným závodem na kolech. Na závěr se
strhla bitva s balónky naplněnými vodou.
Po skončení soutěží byli vyhlášeni ti
nejlepší, kteří byli odměněni zajímavými
cenami. Celého odpoledne se zúčastnilo
kolem sedmdesáti dětí a to je největší účast
v historii pořádání těchto dnů. Děti
se svými rodiči odcházely spokojeni
a s dobrým pocitem společně prožitého dne
za krásného počasí.

Pro starší generaci bylo připraveno večerní
představení od ochotnického divadelního
spolku Černoch z Černíkova. Zahráli komedii
Prach a broky. Herci vytvořili mezi publikem
výbornou atmosféru plnou smíchu a emocí.
Přes sto diváků odměnilo herce
dlouhotrvajícím a upřímným potleskem.
Hlavním strůjcem dětského dne a divadelního
představení je členka našeho sboru Hanka
Perniklová, která taktéž vystupuje
v divadelním spolku Černoch.
Divadelní spolek Černoch - hra Prach a broky
9. 7. 2016
(na fotce Hanka Perniklová)
Konala se čtvrtá členská schůze SDH
v roce 2016. Hlavním tématem byla příprava hasičské soutěže již devátého ročníku
memoriálu Zdeňka Pikharta konaného 6. 8. 2016. Domluvilo se zatraktivnění soutěže
z důvodu malého zájmu soutěžních družstev a diváků. Schůze proběhla za účasti pouze
11 členů. Z celkového počtu 64 členů SDH je to velice slabá účast.

16. 7. 2016
Proběhla na návsi v Číhani zajímavá a nevšední událost. A to svatba Ivanky Nováčkové,
starostky našeho sboru. Oddávajícím byl starosta obce Pepa Srb, který ač oddával poprvé,
vedl si velice dobře. Manželem Ivanky se stal Honza Truska z Mochtína, tudíž naše starostka
se nyní jmenuje Ivana Trusková. Celý obřad přilákal ke stovce přihlížejících a stal se velice
obdivovaným zážitkem, o kterém se bude ještě dlouho povídat. Vždyť poslední svatební
obřad proběhl podle pamětníků před padesáti lety.

Svatba Ivanky Nováčkové - projev
starosty obce

Svatba - zatahování od mladých hasičů

29. 7. 2016
Proběhla pátá schůze SDH a to netradičně na koupališti z důvodu přípravy a vyzkoušení tratě
na memoriál. Sešlo se výjimečně 25 členů.
6. 8. 2016
Konečně nastal den „D“ pro naše SDH, kdy
jsme pořádali devátý ročník hasičské soutěže
memoriál Zdeňka Pikharta. Pan Pikhart býval
členem našeho sboru do roku 1999, kdy náhle
zemřel. Zastával řadu let funkci starosty
sboru. V letech 1994 až 1998 vykonával také
funkci starosty v naší obci. Na soutěž se
dostavily tyto sbory: SDH Kolinec,
SDH Mlázovy, SDH Křížovice,
SDH Zavlekov, SDH Sedliště, dvě družstva
mužů domácích, družstvo číhaňských žen
a dvě družstva dětí – z Číhaně a Zavlekova.

Požární útok dětí z Číhaně

Družstvo žen z Číhaně
Soutěžilo se ve dvou disciplínách. A to
v požárním útoku, kdy družstvo
po odstartování muselo přeplout koupaliště
na raftu, což se setkalo s nadšeným ohlasem
u přihlížejících. Po vylodění pokračovala
družstva již v klasickém požárním útoku.
Zvítězil mladší tým mužů z Číhaně,
před Kolincem a starším číhaňským
družstvem. U dětí vyhrál Zavlekov a u žen
opět místní číhaňské družstvo. V druhé
disciplíně se soutěžilo v přetahování lanem,
kde největší sílu ukázali hoši staršího
číhaňského týmu.

Družstvo starších mužů z Číhaně

Družstvo dětí z Číhaně

Celé odpoledne sklidilo úspěch u velkého
počtu diváků, což je naším hlavním cílem.
Večer, jak již tradičně, rozjela svoji show
kapela Skalanka. Přišlo si zatančit kolem
120 lidí. Po desáté hodině večerní byla
provedena ukázka vodní světelné fontány,
která byla odměněna potleskem
od návštěvníků večerní zábavy. Potom
pokračovala tancovačka do pozdních
nočních hodin. Celou akci hodnotíme jako
velice úspěšnou. Přišlo i o něco více členů
na závěrečný nedělní úklid než obvykle.
K večeru se ještě někteří z nás zúčastnili,
jako přihlížející, vzletu horkovzdušného
balónu, což zde není tak obvyklé.

Vodní světelná fontána

3. 9. 2016
Byl v Číhani zajímavým dnem. Uskutečnil se zde motokrosový závod zvaný crosscountry,
pořádaný motoklubem z Klatov. V tomto motoklubu je angažováno několik našich členů.
A to: Tengler Pavel, Tengler Aleš, Maděra David a Maděrová Eliška. Podílejí se na závodě
nejen organizačně, ale i jako soutěžící, kdy se nejvíce dařilo Davidu Maděrovi, jenž obsadil
desáté místo ve své kategorii. Jako diváci se zúčastnili nejen číhanští, ale také fandové tohoto
sportu z celého kraje. Ovšem tento závod se potýkal i se svými odpůrci, protože se projíždí
volnou přírodou. Naskýtá se zde otázka, zda tyto lokality veřejnosti otevírat či nikoliv.
Pravdou je, že organizátoři dali trať a její okolí dá se říci do původního stavu. Náš názor je
takový, že jsou daleko větší škůdci přírody, kterými by
bylo se třeba zabývat, kupříkladu harvesterové technologie
při těžbě dřeva v lesích.

Motokrossový závod

Závodnice Eliška Maděrová

10. 9. 2016
Hasičská soutěž v rámci oslav 120. výročí
založení SDH Sedliště byla zahájena
slavnostním průvodem, kdy se soutěžní
družstva přesunula z návsi na místní hřiště.
Za průvodem jela též doprovodná hasičská
vozidla jednotlivých soutěžních družstev.
U kapličky na návsi proběhlo, za doprovodu
národní hymny, slavnostní položení věnce
před památníkem padlým rodákům.
Po slavnostní ceremonii následoval nástup
soutěžních týmů, kde jsme si vyslechli
stručnou historii místního hasičského sboru.
Pokračovalo se předáváním významných
ocenění některým členům SDH Sedliště
za jejich činnost ve sboru.

Družstvo žen z Číhaně

Dále se postoupilo k samotné soutěži
v požárním útoku a to ve dvou kategoriích klasika a sport. Každé družstvo muselo dle
pravidel provést dva požární útoky.
Do závodu se přihlásilo 8 družstev mužů,
3 týmy žen a jedno družstvo dětí. Soutěže
se se zájmem zúčastnilo také družstvo žen
z Číhaně, kdy jsme po obou úspěšně
zdařilých útocích vybojovaly 3. místo
ve své kategorii. Během soutěžení panovala
v našem kolektivu veselá nálada, kterou
nezkazilo ani parné odpoledne. Součástí
oslav byla také ukázka vyproštění osob
z vraku vozidla a pěnová show nejen
Oslavy 120. výročí založení SDH v Sedlišti
pro děti. Při vyhlášení výsledků obdrželo
každé družstvo diplom, pamětní list a reklamní předměty. Ti, kteří se umístili na stupních
vítězů, navíc získali pohár a medaile. Večer byl zakončen taneční zábavou v místním hostinci,
které se však tým našich žen bohužel nezúčastnil. Namísto toho jsme si při zpáteční cestě
zajely do Nepomuka na zaslouženou večeři. Následně jsme se s dobrým pocitem, pohárem
a medailemi na krku vracely domů. V neposlední řadě bych ráda poděkovala ženám za jejich
zájem, ochotu a ukázněnost při soutěži i trénincích. Nesmím opomenout ani naši logistickou
podporu, velitele Jirku Potužáka, který nás ochotně dopravil na soutěž a zpět. Je třeba také
poděkovat týmu žen za reprezentaci Číhaně a zviditelnění obce Číhaň daleko za hranicemi
našeho okresu.

Oslavy 120. výročí založení SDH Sedliště

září 2016
Koncem září roku 2016 byla dokončena oprava silnice přes Nový Dvůr, která si vyžádala přes
jeden milion korun nákladů. Na tuto akci se podařilo místnímu obecnímu úřadu a hlavně
starostovi Josefu Srbovi získat státní dotaci z krajského úřadu. V získávání dotací je náš
starosta celkem úspěšný. Musím uvést, že obrovský podíl na dotacích, hlavně přes věci
administrativní má účetní obce Miluška Kotlanová. U ní si cením hlavně loajalitu k naší
vesnici a její zájem o ni, přesahující její povinnosti, což není v nynější společnosti až tak
obvyklé. Jsem rád, že se tato oprava povedla, protože občané spádových obcí mají pocit, že se
přílivem veřejných financí na ně tak trochu zapomíná a někdy mají pravdu.
7. – 8. 10. 2016
Proběhly volby v naší republice volby do krajských
zastupitelstev. K urně se šlo i v naší obci. Účast voličů
byla velice slabá, něco kolem 40 %. Zajímavý byl vítěz
voleb a to Pirátská strana volená zřejmě mladší generací.
Dle mého názoru tato strana získává popularitu hlavně
svým rebelským postojem. Protestovat proti všemu
a všem, ale vytvořit něco svého? Osobně volit nechodím
z důvodu chybného systému, který zde panuje. Volby
jsou nastaveny na získání moci jednotlivých politických
stran a jejich mecenášů. Blaho lidu je jen nenaplněná
reklama. Například u krajského zastupitelstva by měli být
voleni zástupci jednotlivých regionů. Tito lidé by měli
vstoupit do podvědomí voličů svými činy a prací, ne
předvolební kampaní. Proto jsem pro zrušení politických
stran a změnu celého systému ve prospěch obyčejných
lidí a národa jako celku.
8. 10. 2016
V sobotu 8. 10. se uskutečnil výlov
rybníka na návsi místním spolkem
nazývaný Přátel vepřů. Výlov proběhl
od ranních hodin skoro do samého
poledne. Jedná se o velice náročnou práci
v nepříliš příznivých podmínkách.
K radosti účastníků byl výnos
nadprůměrný, je to taková odměna
za celoroční práci kolem tohoto rybníka.
Na závěr byly úlovky přebrány, kdy menší
kusy se vrátily zpět na chov a větší se užijí
k přípravě různých rybích pochutin.
Překvapila mě malá účast přihlížejících
diváků, což nebývalo zvykem a výlov
vzbuzoval značný zájem. Bylo to dáno
malou informovaností.

Účetní obce Miluše Kotlanová

Výlov rybníka na návsi

9. 10. 2016
Překvapilo mě a hlavně potěšilo rozhodnutí několika našich členek sboru, hlavně
ze soutěžního družstva, nafotit kalendář na rok 2017 s hasičskou tématikou. Kalendář by měl
sloužit pro potěchu všech obyvatel obce. Fotilo se na návsi, na hřišti u koupaliště
i v samotném koupališti. Focení proběhlo řízené profesionálem Tomášem Maškem. Mrzí mě,
že nějakou aktivitu zorganizovat, něco připravit nebo vypomoct, až tak nevyvíjí mužská část
našeho sboru (tím nemyslím všechny).
15. 10. 2016
V ranních hodinách proběhl na návsi svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Soutěžní disciplína - štafeta 8x50 m

Číhaňské děti se umístily na 17. místě
z 37 družstev, což je úžasný výsledek.
Problémem těchto soutěží je to, že když jen
jeden člen patří již do starší kategorie, je do
této kategorie zařazeno celé družstvo. Proto lze
jen těžko porážet soupeře velkých sborů,
hlavně z měst, kdy jejich družstva ve starší
kategorii mají všichni členové 13 či 14 roků.
Obdivoval jsem u kolektivů se širokou
věkovou rozmanitostí odhodlanost porazit tyto
družstva. Ukázalo se to i u toho číhaňského
a za to jim velmi děkuji. Děkuji též Hance
Perniklové a Ivance Nováčkové za přípravu
mladých hasičů v Číhani, protože to vyžaduje
značnou dávku trpělivosti a času.

V tuto sobotu se zúčastnilo naše družstvo
mladých hasičů podzimního kola hasičské
soutěže Plamen v Nýrsku. Soutěž se skládá
ze dvou disciplín a to štafety 8x50 m
a běhu na 2,5 km. U štafety se předává jako
štafetový kolík proudnice a v osmi drahách
se překonávají připravené překážky.
U běhu je trasa vedena volnou přírodou
se stanovišti, kde se plní tyto úkoly: střelba
ze vzduchovky, určování azimutu,
topografie, zdravověda, přeručkování
zavěšeného lana, použití hasičských
přístrojů a vázání uhlů.

Družstvo mladých dětí z Číhaně

22. 10. 2016
Konala se členská schůze SDH v hospodě U Potužáků. Hlavním tématem bylo naplánování
akcí a činnosti na rok 2017. Sešlo se kolem 25 členů, což je na nynější poměry dobrá účast.
Celá schůze proběhla ve veselém duchu, což se přeneslo i po jejím skončení, kdy se jen tak
povídalo u piva. Někteří si zahráli svůj oblíbený desetníkový mariáš.

29. 10. 2016
V podvečer byla svolána brigáda SDH na hřišti. Vždy na podzim se různé sportovní náčiní
a obecní zařízení uklízí pod dřevěný přístřešek, aby byly ochráněny před povětrnostními
vlivy. I přes tuto časově nenáročnou akci se sešlo pouze 9 členů dospělých a tři mladí hasiči,
což je účast více než žalostná.
11. 11. 2016
Dne 11. 11. se potvrdila pranostika o příjezdu Martina na bílém koni a napadl sníh. Vedlo to
ke zrušení plánované brigády dne 12. 11. pro obecní potřeby. V tento den se také v naší zemi
připomíná Den veteránů nebo také Den příměří. Dne 11. listopadu 1918 byla ukončena první
světová válka a je vzpomínkou na padlé v tomto válečném konfliktu. Dotklo se to i naší obce,
kde byla celá řada padlých rodáků. V této době došlo zřejmě i k útlumu činnosti sboru,
protože jsou od roku 1914 do roku 1918 pouze dva zápisy v deníku, který byl jedním
z impulsů k sepisování této kroniky. Každoročně se dává k pomníku padlých na návsi věnec
jako takové malé uctění památky padlých.
17. 11. 2016
Pro děti byl připraven lampionový průvod.
Začínalo se na sále v místním hostinci
U Potužáků, kde probíhalo malování
obličejů pod taktovkou Jany Kneblové
a Nikoly Strejcové. Když byly obličeje dětí
patřičně vyzdobeny, vyšlo se společně
s rodiči na tajemnou procházku podvečerní
Číhaní za vypnutého veřejného osvětlení
a svíčkami ozářenými lampiony. Cestou
byl průvod překvapován strašidelnými
duchy. Této role se ujaly Míša a Miluška
Kotlanová společně s Janou Kneblovou.
Malování na obličej
Cílem průvodu bylo hřiště u koupaliště, kde
si všichni společně opekli buřtíky a dali si
něco teplého na zahřátí. Zúčastnilo se
dohromady kolem 50 lidí, a to dětí
včetně jejich rodičů. Potěšující bylo, že se
zúčastnily i děti z okolních vesnic. Svědčí
to o tom, že celá akce je pěkně připravena,
za což děkujeme Hance Perniklové.
Děkujeme též Potužákovým za poskytnutí
sálu a to nejen na tuto akci, ale i další
činnosti a akce.
Lampionový průvod obcí

19. 11. 2016
Spolek Přátel vepřů provedl výlov rybníka zvaného Dolina.
Tato událost se setkala s velkým zájmem a to hlavně těch, kteří
se zajímají o rybářství. Sešli se zde lidé nejen z Číhaně, ale
ze širokého okolí.

Výlov rybníka Dolina

Míra Paukert s úlovkem

26. 11. 2016
Byla svolána brigáda SDH. Úkolem bylo zajistit úklid obecních cest od ořezaných větví.
Účast 6 členů je více než katastrofální. Neochota udělat něco pro společnost a zadarmo je čím
dál tím větší a je to alarmující. Mrzí mě to právě u sboru dobrovolných hasičů, které vlastně
pro tyto potřeby byly zakládány.
8. 12. 2016
Tohoto dne se zúčastnila řada našich členů a občanů pohřbu Václava Nováčka, jenž zesnul
po těžké nemoci dne 2. 12. Právě on býval velitelem našeho sboru, můj předchůdce,
a významným činovníkem okrsku Zavlekov a okresního sdružení Klatovy dobrovolného
hasičstva. Modré uniformě zasvětil, dá se říci, celý svůj život. Čest jeho památce.
9. 12. 2016
V hostinci U Potužáků proběhla mikulášská nadílka pro děti malé i ty větší. Celý podvečer
proběhl i přes řádění čertíků ve veselé a přátelské atmosféře. Mikulášovi a jeho družině
děkujeme.

Mikulášská nadílka pro malé i větší děti

10. 12. 2016
Na sále číhaňské hospody vystoupil
pěvecký soubor z Kolince zvaný Kos
pod vedením Věry Žižkové, rodačky
z naší obce. Vánoční písně v podání
tohoto sboru nechaly zapomenout
na předvánoční shon, na což
upozorňoval i moderátor vystoupení
František Kohout. Program byl velmi
úspěšný a sklidil zasloužený potlesk
zaplněného sálu. Těšíme se na další
vystoupení.
Vánoční koncert pěveckého sboru Kos
11. 12. 2016
Letos se již podruhé jelo na výlet do Prahy organizovaným naším SDH, tedy hlavně Hankou
Perniklovou. Do celodenního programu byla zahrnuta prohlídka Staroměstské radnice a její
nádherné sály s podzemím. Následně bylo možno nasát vánoční atmosféru na vánočních
trzích Staroměstského náměstí. Večer následovala návštěva představení v Národním divadle
Strakonický dudák.
24. 12. 2016
Navečer Štědrého dne připravila parta nadšenců, pod vedením Hanky Perniklové, vánoční
divadelní představení, které se hraje na návsi u osvětleného stromečku. Hraje se biblický
příběh o zrození Ježíše. Vystoupení je provázeno živou hudbou s vánoční tématikou. Toto
půlhodinové představení zhlédlo kolem stovky diváků, kteří si mohli také dát svařené víno
na zahřátí. I tak krátké vystoupení vyžaduje náročnou přípravu. Všem účinkujícím proto
děkujeme. Toho večera předal slavnostně také starosta obce Pepík Srb představitelům
dobrovolných hasičů úplně nové hasičské vozidlo. Podařilo se mu ho získat za pomoci
dotačních titulů, ministerstva vnitra Plzeňského kraje a z části finančních prostředků obce.
Velice si toho vážíme a velmi děkujeme. Doufejme, že pěkně poslouží nejen hasičům, ale
všem číhaňským.

Vánoční hra Živý betlém - Tři králové

Vánoční hra Živý betlém

30. 12. 2016
V předposlední den v roce se zúčastnil číhaňský hokejový tým turnaje v Sušici s družstvy
z Chanovicka. Příliš se mu nedařilo, kdy po porážkách 1:3, 0:1, 0:1 a 0:4 skončil
na posledním místě. Výsledek sice není tak důležitý, ale každá porážka zamrzí.

Výjezdy zásahové jednotky obce Číhaň v roce 2016
3. 12. 2016
V poledních hodinách byl operačním střediskem z Plzně
vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. Vyjíždělo se
k požáru osobního automobilu na silnici směrem k obci
Křížovice. Jednotka dorazila na požářiště jako druhá
v pořadí, po jednotce SDH Kolinec, která prováděla hlavní
hašení. Poté dorazila ještě jednotka profesionálních hasičů
z Klatov. Naším úkolem, dle pokynů velitele zásahu, bylo
zajistit likvidaci úniku provozních kapalin a odstranění
trosek ze silnice. Posádce se vozidlo podařilo opustit včas,
takže škody byly pouze materiální.

Požár osobního automobilu
u obce Křížovice

