
KRONIKA SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČĶ 
OBCE ČÍHAħ 

 
Já, Jirka Potužák, toho času velitel sboru dobrovolných hasič] 
ČíhaO, se ujímám pokračování v sepisování hasičských dEjin 
společnE s Míšou Kotlanovou, členkou téhož sboru, začátkem 
roku Ň016 a to na apel místostarosty obce Pavla Bílého. Jde 
o pokračování zápisníku vedeného v letech 1907 až 1987.  
D]vod ukončení vedení tohoto deníku je dosud neznámý.  
 
Slibujeme že, zde uvedené informace budou pravdivé a skutečnE prožité. Sepsané události se 
budou týkat pUedevším hasičského sboru obce ČíhaO a významného dEní této obce. Je možné, 
že zde budou uvedené naše názory, které se nemusí ztotožOovat s názory člen] sboru 
a občan] ČíhanE.  
 
Úvodem bude shrnut rok Ň015. PodrobnEjší záznamy jsou vedeny od začátku roku 2016. 
 
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2015 

14. 2. 2015 
Jako již tradičnE probEhl hasičský bál, na kterém zahrála kapela Andromeda. Byla pUipravena 
zajímavá tombola a dámská volenka.  
 
21. 2. 2015 
Obec ČíhaO uspoUádala autobusový zájezd do Národního divadla v Praze, kam se mEli 
možnost podívat všichni zúčastnEní výletu. Prohlídka byla velice zajímavou záležitostí 
a každý si z toho odnesl spoustu zážitk]. Po prohlídce následovalo večerní pUedstavení 
„Tančírna“ v divadle Radka Brzobohatého v Praze.  
  

Výlet do Národního divadla v Praze 



28. 2. 2015 
Pro malé i vEtší dEti se uskutečnil 
dEtský maškarní ples, který se konal 
v místním hostinci U Potužák]. 
Pro dEti byl pUipraven bohatý program 
v podobE zábavných soutEží a her. 
NEkteré místní ženy a dívky si 
pUichystaly pUekvapení pro dEti 
v podobE pUevlek] za rodinu 
z televizního seriálu „The Simpsons“, 
což mElo u dEtí velký úspEch. DEti se 
dostatečnE vydovádEly a nakonec 
obdržely r]zné výhry a dobroty. Účast 
hodnotíme jako pomErnE hojnou. Byl 
naplnEn náš hlavní cíl, kterým je 
spokojenost ratolestí i jejich rodič].  
 
 
11. 4. 2015 
Brigáda SDH ČíhaO, úklid na hUišti a místním pUístUešku.  
 
 
9. 5. 2015 
Základní škola Plánice organizuje již nEkolik let pochod pohádkovým lesem, kde jsou pro dEti 
pUipraveny r]zné pohádky a soutEže. Tento rok se vycházelo ve ZdeboUicích a šlo se smErem 
do Habartic. Ochotníci z ČíhanE zde zaujali také jedno ze stanoviš[ a vystupují zde již šestým 
rokem. Tentokrát si pUipravili a sehráli zde pohádku „Princezna se zlatou hvEzdou na čele“. 
PUihlížející diváci odmEnili účinkující herce velkým potleskem a byli z toho nadšeni nejen 
dEti, ale i dospElí.  

 
 
 
 
16. 5. 2015 
ProbEhla sch]ze SDH ČíhaO, kde byly domluveny d]ležité organizační vEci, které se týkají 
nadcházejících akcí letošního léta.  
 
  

Pochod pohádkovým lesem – hra Princezna se zlatou hvEzdou na čele 

Maškarní ples pro dEti 



23. 5. 2015 
Konala se okrsková soutEž v ZavlekovE. SoutEže 
se zúčastnilo pouze družstvo muž], kde obsadili 
5. místo. Ženské družstvo se pro nedostatek 
soutEžních členek bohužel nezúčastnilo.   
 
 
 
 
 
 
30. 5. 2015 
Za nejvýznamnEjší a zároveO nejvEtší akci, která se v roce 2015 uskutečnila, lze považovat 
„Den ČíhanE“, která se konala netradičnE na návsi obce. Akci zahájil starosta obce Ing. Josef 
Srb svým projevem a následnE spolu s místostarostou obce Pavlem Bílým informovali 
pUítomné o pr]bEhu celého dEní. Dále probEhlo pUedstavení místních spolk], svaz], sbor] 
a významných fyzických osob obce ČíhaO. Občané si napUíklad osobnE mohli vyzkoušet 
posilování s činkami v rámci bench-pressu. Pro dEti byly pUipraveny zajímavé soutEže 
v oblasti požární ochrany. Večer byl zakončen taneční zábavou s dechovou kapelou Skalanka. 
Obec požádala o zap]jčení stanu od dobrovolného svazku obcí Ostružná, jehož jsme členem.  

 
 
6. 6. 2015 
Uskutečnila se brigáda SDH ČíhaO, kde probEhlo čištEní místního koupalištE.  

Okrsková soutEž v ZavlekovE - družstvo muž] 

Prezentace hokejového týmu HC Farma ČíhaO Kapela Skalanka 

Setkání starost] sdružení Ostružná 



13. 6. 2015 
SDH ČíhaO uspoUádal večerní zábavu na hUišti 
s kapelou Andromeda. 
 
20. 6. 2015 
Odehrál se turnaj trojic v nohejbalu. Milan 
Pacholík, člen našeho sboru a hlavní poUadatel 
této akce, zajistil veškerou pUípravu a dohlížel 
na pr]bEh soutEže. Turnaje se zúčastnilo devEt 
družstev, která s vypEtím všech svých sil 
bojovala až do samého konce a to 
i pUes nepUíznivé a deštivé počasí.  

 
 
27. 6. 2015 
Velmi oblíbenou akcí je hasičská soutEž srandamatch v Kolinci. Závodu se zúčastnilo pouze 
družstvo číhaOských žen, které v hasičském útoku obsadilo 4. místo. V disciplínE pivní štafeta 
(pití piva na čas) se ženy umístily na krásném prvním místE.   

Turnaj v nohejbalu 

Nadšení diváci, kteUí podporují hráče Vyhlášení výsledk] a pUedávání cen 

Požární útok - družstvo žen z ČíhanE OdmEna pro družstvo 



4. 7. 2015 
Turnaj v nohejbale ve ZdeboUicích, kterého se zúčastnilo i mužské družstvo z Uad číhaOských 
zástupc].  
 
10. 7. 2015 
ProbEhla další sch]ze SDH ČíhaO.  
 
11. 7. 2015 
Milan Pacholík uspoUádal již tUetí ročník turnaje v malé 
kopané „Czihan Cup“. Na soutEž pUijelo celkem devEt tým] 
nadšených fotbalových hráč].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 7. 2015 
V okolních lesích naší obce probEhly závody 
v motokrosu, jehož organizaci mEli na starost 
poUadatelé Enduro Team spolu s Karlem MadErou, 
místním členem. UspoUádání této akce je velmi 
obtížnou a komplikovanou záležitostí.  
 
31. 7. 2015 
Sbor dobrovolných hasič] ČíhaO je organizátorem 
hasičské soutEže Memoriál ZdeOka Pikharta. PrávE 
v tento den vrcholily pUípravy na toto soutEžení.  
 
 
1. 8. 2015 
SDH ČíhaO zorganizoval již každoroční hasičskou 
soutEž memoriál ZdeOka Pikharta. Nejprve probEhly 
požární útoky jednotlivých tým]. Jako zpestUení 
byla pUipravena druhá disciplína v pUetahování 
lanem, kterého se zhostila všechna hasičská družstva 
s velkým odhodláním.   

Turnaj v malé kopané - poUadatel 
akce Milan Pacholík 

Zápas fotbalových tým] 

Závody v motokrosu 

Memoriál ZdeOka Pikharta - dvE družstva 
žen SDH ČíhaO 



SoutEže se zúčastnilo pEt družstev muž] a to: 
SDH Tedražice, SDH Týnec u Klatov, 
SDH Mochtín, SDH KUížovice a SDH ČíhaO 
a dvE družstva žen SDH ČíhaO. Večer zakončila 
dechová kapela Skalanka, která je oblíbená 
nejen u starších obyvatel, ale i mladší generace.  

 
7. 8. 2015 
Místní spolek „pUátel vepU]“ uspoUádal zábavu 
pro občany, kde zahrála kapela Ukradený Vjecy.  
 

 

 
28. 8. 2015 
BEhem prázdnin každý týden probEhlo skákání 
na trampolínách, tzv. „jumping“. Tuto sportovní 
aktivitu uspoUádala Alena Kraucherová. VýtEžek 
akce putoval na poUízení umElých končetin 
pro ZdeOka Radu, občana ze ZdeboUic.  

 
23. 9. 2015 
Byla svolána podzimní brigáda SDH. ProbEhl také úklid hasičských pUekážek. 
 
5. 11. 2015 
Dokončení opravy místní komunikace "Hájovka"(parcelní číslo 302/14, 1178/3, 177/1). Obec 
obdržela dotaci na tuto opravu ve výši Ň50 000 Kč. Celkové náklady projektu činily 
578 696,42 Kč.  
 
7. 11. 2015 
Sch]ze SDH ČíhaO, na které se vyUešily otázky týkající se 
nejen sboru samotného, ale také záležitosti kolem zbývajících 
akcí, které sbor čekaly do konce roku.  

 
14. 11. 2015 
Uskutečnil se lampionový pr]vod obcí. V hostinci 
U Potužák] probEhlo malování dEtí na obličej. Na závEr 
pr]vodu bylo pro dEti pUipraveno pUekvapení, kde na nE 
čekala samotná večernice. DEti se nakonec posilnily 
opečenými buUty z ohnE.  
 
28. 11. 2015 
ProbEhla druhá podzimní brigáda, kdy bylo tUeba shrabat 
spadané listí ze strom].   

Memoriál ZdeOka Pikharta - družstvo muž] 
SDH ČíhaO 

Skákání na trampolínách - dobročinná akce 

Lampionový pr]vod - malování 
na obličej 



4. 12. 2015 
V místním hostinci byla pUipravena mikulášská nadílka pro naše malé i vEtší dEti. Každý, kdo 
byl bEhem roku hodný, obdržel po zazpívání písničky nebo odrecitování básnE balíček 
se sladkostmi.  

 
 

24. 12. 2015 
Na ŠtEdrý den večer si nEkteUí občané z ČíhanE pUipravili hru živý betlém. Pro všechny 
pUítomné se podávalo horké svaUené víno a panovala pUátelská atmosféra.  

 
31. 12. 2015 
Rok Ň015 byl zakončen silvestrem v hostinci U Potužák] na téma moUský svEt. DEvčata 
pUipravila výzdobu s moUskou tématikou a vEtšina pUítomných se pUevlékla do nápaditých 
masek na toto téma. Veselou atmosféru podpoUila živá hudba. Tancovalo se, popíjelo se 
a nálada se neustále zlepšovala. NEkteUí pUítomní si pUipravili 
vtipné vystoupení pro ostatní pUihlížející. O p]lnoci byl 
pUipraven zajímavý ohOostroj na zakončení tohoto roku 
a pUivítání nadcházejícího roku Ň016.  
  

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

Mikulášská nadílka pro dEti 

Hra živý betlém a její herci Živý betlém - hudební tEleso 

Živá hudba Masky na téma vodní svEt 



prosinec 2015 
BEhem prosince byla všem člen]m pUedána nová jednotná trika s erbem naší obce a s nápisem 
SDH ČíhaO na zádech. Na nákup nových trik byly použity finanční prostUedky od energetické 
firmy RWE, které zajistil Honza Holeček. PatUí mu za to velký dík, protože tento finanční dar 
nezajistil poprvé.  
 

 
 
 
 

Výjezdy zásahové jednotky obce ČíhaĨ v roce 2015 

26. 5. 2015 
Požár kouUovodu č. p. 67, Václav Kotlan. Místní zásahová jednotka vyjela, ale nezasahovala. 
Majitel uhasil požár sám. 
 
27. 9. 2015 
Požár kupy sena na nádvoUí č. p. 1, Miroslav Volena. Jednotka zde zasahovala, zahájila 
prvotní hasební práce, poté bylo jejím úkolem doplOování vody pro společnE zasahující 
jednotky Klatovy, Kolinec, Plánice.  

 

  

Nová trika SDH ČíhaO 



KRONIKA SBORU 
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OBCE ČÍHAħ 

 

VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2016 

23. 1. 2016  
Sbor uspoUádal výlet do našeho hlavního mEsta nejen pro své členy, ale též pro občany obce. 
Hlavním cílem tohoto zájezdu bylo divadlo Broadway, kde byl uvádEn muzikál Mýdlový 
Princ, kde tahákem byly písnE Václava NeckáUe. Toto pUedstavení se setkalo s velkým 
ohlasem a to u všech generací se žádostmi o opakování takovýchto výlet]. Velkou zásluhu 
na uspoUádání má Hanka Perniklová, členka našeho sboru.  
 
30. 1. 2016  
ProbEhla výroční valná hromada číhaOského sboru, kde byl vyhodnocen rok Ň015. DobUe 
dopadl stav účtu, který se pUes vEtší nákupy nezmEnil, výše se dorovnala výdElkem 
z uspoUádání zábav. NejvEtší investice byla do opravy motoru historické stUíkačky Sigmund, 
kterou sbor vlastní. Kritiku sklidila malá účast na brigádách, s kterou se náš sbor potýká. 
Po vyUízení všech náležitostí probEhla volná zábava, kterou zpestUila ke spokojenosti všech 
dechová kapela Černí Baroni z Klatov.  
 

13. 2. 2016  
Byl uspoUádán maškarní ples v číhaOské 
hospodE pro naše nejmenší. Velkou mErou se 
podílela dEvčata Hanka Perniklová, Míša 
Kotlanová, Jana Kneblová, Petra Kurcová, 
Nikol Strejcová a Kristýna Strejcová. Rej se 
protáhl do pozdních odpoledních hodin.  

 
  

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

DEtský maškarní ples 

zleva: Hanka Perniklová, Nikol Strejcová 



20. 2. 2016  
ProbEhlo školení místní zásahové 
jednotky. Hlavním tématem bylo 
poskytování první pomoci s pUednesem 
Lindy Klugerové. Toto školení bylo 
k dispozici i širší veUejnosti a setkalo se 
s velice kladným ohlasem.  
 
27. 2. 2016  
Konala se brigáda v obecních lesích. 
Práce se týkaly vyUezávání a pálení 
plevelových dUevin a pUípravy pro nové 
osazení. Účast pouze sedmi člen] sboru 
byla opEt katastrofální. Brigáda probEhla 
společnE s místním mysliveckým 
sdružením, od nich účastí jedenácti člen]. PUedpokládané práce byly splnEny.  
 
5. 3. 2016 
Byl sborem uspoUádán hasičský bál za vyhrávání už tradiční kapely z Kolince zvané 
Andromeda. Bál mEl pohodový pr]bEh s účastí kolem devadesáti zábavnE naladEných host]. 
ZpestUen byl celkem slušnou tombolou a dámskou volenkou. Zábava skončila jako již tradičnE 
v brzkých ranních hodinách. A ani v tu dobu se nEkterým jedinc]m nechtElo dom].  
 

12. 3. 2016 
ProbEhl 19. ročník zimního setkání 
mladých hasič] v Nýrsku, kde se svojí 
účastí podílelo také družstvo mladých 
požárník] z ČíhanE. Z celkového počtu 
46 pUítomných družstev se v tabulce 
výsledk] umístili na 16. místE. SoutEž 
probíhala v hale ve sportovním duchu 
v nezvyklých disciplínách s využitím 
hasičského náčiní.  
 
 

 
 

9. 4. 2016 
Na ledE plzeOských indián] se uskutečnilo hokejové utkání mezi týmy HC Farma ČíhaO 
a HC Zavlekov. NEkolik hráč] týmu z ČíhanE je také našimi členy. Družstvo z ČíhanE 
zvítEzilo po vyrovnaném boji 6:ň a ukončilo tak 
sezónu, o které se pravidelnE setkávají tito 
soupeUi, ale na ledE v Sušici.  
 
10. 4. 2016 
Na hUišti u koupalištE se konal závod kočárk], 
který má hlavnE dobročinný účel. Bylo vybráno 
5 500 Kč. Sbor se podílel na organizaci 
a zajištEní občerstvení. Za organizaci dEkujeme 
LindE Klugerové.   

Školení první pomoci 

Zimní setkání mladých hasič] v Nýrsku 

Závody kočárk] 



23. 4. 2016 
Byla zorganizována brigáda – jarní úklid, kterého se zúčastnilo pouze 7 člen] dospElých 
a nEkolik dEtí z mladých hasič]. Nebyly provedeny všechny plánované práce kv]li nízké 
účasti. PodaUil se úklid návsi a areálu koupalištE. Problém slabé účasti na brigádách pUetrvává 
a je tUeba položit si otázku, co s tím.  
 
30. 4. 2016 
ProbEhlo každoroční stavEní máje a jeho následné hlídání pUed poražením do ranního svítání. 
Byl naražen sud piva a opékali se špekáčky. Hudba byla pouštEna v reproduktorové podobE. 
PUesto 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 ZdeboUic. Tato událost je 
organizována Základní školou v Plánici již sedmnáctým ročníkem. BEhem trasy návštEvníci 
obdivují pohádkové postavičky, ze kterých mají radost zejména ti nejmenší. Jedno 
ze stanoviš[ zaujalo též nEkolik nadšenc] z ČíhanE. Podílejí se na této akci již po sedmé. 
Ve stručném pojetí zahráli pohádku Princ a večernice, která sklidila u divák] velký úspEch. 
Byla hrána dle scénáUe Milana Pacholíka, za režie Hanky Perniklové. Technické zázemí 
zajiš[oval Jirka Potužák. O kostýmy se postaraly Monča Plášková a Ivča Nováčková. Další 
herci z naší obce, vEtšiny členy sboru, Míša Kotlanová, Jana Kneblová, Šárka Šimková, Petra 
Kurcová, Lukáš Bílý, Tomáš Beránek, Vašek Nováček, Jana Voráčová a místostarosta obce 
Pavel Bílý.   

 
 

 
 

14. 5. 2016 
Byla svolána členská sch]ze, spíše pracovní, kv]li organizaci okrskové soutEže, kterou 
poUádáme letos v naší obci Ň1. 5. Ň016. Zd]raznil jsem také slabou účast na brigádách. Jako 
zlepšení počtu na brigádách bylo navrženo svolávat členy pomocí obecního rozhlasu, což si 
nemyslím, že pom]že. M]j názor je, že d]vodem je doba, která nás nyní provází. Dostatek 
hojnosti, penEz a pUi troše dobré v]le času, se lidé vEnují spíše radovánkám a svým zálibám, 
než r]zné činnosti pro veUejné dobro. V dobách r]zných útlak] a bídy se lidé lépe sdružují 
a drží pUi sobE, jsou ochotni pomoci si vzájemnE i druhým.  
  

zleva: Monča Plášková, Ivanka Nováčková, 
Vašek Nováček 

Pochod pohádkovým lesem – Princ a večernice 



21. 5. 2016 
Náš SDH se zhostil poUádání okrskové soutEže 
pro letošní rok. Zúčastnila se jí družstva 
ČíhanE muži, ženy, dEti; KUížovice muži; 
Skránčice muži; Zavlekov dvE družstva muž], 
jedno družstvo žen a jedno dEtí; Tužice muži, 
ženy a dEti; Plichtice muži a Buršice muži. 
Z okrsku chybElo družstvo ZdeboUice. 
Organizace takovéto akce pUináší mnoho 
starostí a práce. Je tUeba pUipravit dráhu 
na štafetu 4x100 m a požárního útoku; zajistit 
dopravu vody pro požární útoky; ozvučení 
pro komentování pr]bEhu soutEže. Obstarání 
občerstvení, kde nám velice, již nEkolik let, 
pomáhá Hospoda U Potužák], která poskytuje 
zboží. Musí se zajistit možnost dát si nEco 
na zub, kdy opékáme klobásy nakoupené 
od firmy Kloud v Klatovech-Luby. V rámci této 
akce je večer poUádána taneční zábava, kde se musí zajistit informovanost pro pUípadné 
návštEvníky a to formou vyvEšení plakát] po okolních vesnicích a také uveUejnEním inzerát] 
v novinách.  
 

V ten den se vydaUilo velice pEkné počasí, 
což pUilákalo kolem sto padesáti divák]. 
Je to velmi pEkná účast, která v minulých 
letech rapidnE klesala na tEchto soutEžích. 
Co se týče sportovních výsledk], velice 
dobUe si vedla naše družstva žen a dEtí, 
která ve svých kategoriích zvítEzila. 
Velice špatnE je hodnocen výsledek 
družstva muž], které obsadilo 
pUedposlední místo. Je to d]sledek špatné 
pUípravy, jenž s sebou nese malý zájem 
o tento sport. Já osobnE preferuji činnost 
sboru ve prospEch veUejnosti než 
sportovní výsledek. NicménE to není 
d]vod, proč by se mEl název ČíhaO 
pohybovat na konci výsledkových listin. 
Toto bude tUeba do budoucna zlepšit.  

 

CelkovE byla soutEž hodnocena velice kladnE, 
a to ze všech stran. Povedla se i večerní zábava 
za doprovodu kolinecké kapely Andromeda. 
Sto tUicet platících se bavilo do druhé hodiny 
ranní. Musím též zmínit, že večer byla 
nabízena česneková polévka, kterou sám 
pUipravil náš dlouhodobý člen Pavel Holeček. 
Druhý den byl proveden úklid a závErečné 
vyúčtování celé akce. Toto zajiš[uje a to velice 
dobUe fungující hospodáU sboru, též dlouholetý 
člen, Pavel Viták.  

Okrsková soutEž ČíhaO - místní družstvo muž], 
žen a dEtí 

Družstvo dEtí z ČíhanE 

zleva: Tomáš Pojar, Milan Pacholík, Jirka 
Potužák, Renata Vitáková, Klára Vitáková, 

Míša Kotlanová 



28. 5. 2016 
Svoz nebezpečného a nadmErného 
odpadu.  
 
4. 6. 2016 
Provedl náš sbor jako každoročnE 
čištEní požární nádrže. PUi této činnosti 
je nutné, pUi postupném upouštEní, 
vydrhnout celou nádrž koš[aty. Nádrž 
byla vybudovaná v roce 1977 a slouží 
též jako koupalištE v letních mEsících.  

 
V loOském roce byla provedena celková 
oprava včetnE nového nátEru. Část 
finančních prostUedk] na tuto opravu se 
podaUilo získat z dotace PlzeOského 
kraje. Akce se zúčastnilo 
20 spoluobčan]. Tento počet 
zúčastnEných je zklamání, protože 
v parných dnech je koupalištE celkem 
hojnE využíváno a to i lidmi z místních 
chat a chalup.   
 

 
 
 

25. 6. 2016 
UspoUádal Milan Pacholík, člen našeho 
sboru, turnaj v nohejbalu. Této akce, 
poUádané již druhým rokem, se zúčastnilo 
dvanáct družstev po tUech hráčích. 
VýbornE organizovaný turnaj pokazilo 
nepUíznivé počasí v podobE prudkých 
deš[]. Zápasy musely být pUerušovány 
a postupnE se zhoršoval stav hUištE. Turnaj 
nakonec vyhrálo družstvo z Kocourova, 
jako druhé skončilo družstvo z KUížovic 
a na tUetím místE se umístilo družstvo 
z ČíhanE. Milanovi za tuto akci dEkujeme.  

 
1. 7. 2016 
UspoUádal místní spolek „PUátel vepU]“ taneční zábavu s klatovskou kapelou Ukradený Vjecy. 
Pro poUádající byla zklamáním malá návštEvnost. PUesto však panovala výborná atmosféra 
do ranních hodin.  

  

Brigáda - čištEní místního koupalištE 

Brigáda - čištEní místního koupalištE 

Turnaj v nohejbalu 



5. 7. 2016 
Zorganizoval hasičský sbor dEtský den 
pro naše nejmenší s mnoha soutEžemi. DEti 
soutEžily v r]zných disciplínách a to: skoky 
v pytlích, bEh v gumákách, ch]dy, stUelba 
ze vzduchovky, pUekážková dráha pro kola 
a kolobEžky, poznávání rostlin a zvíUat, 
skládání puzzle, dráha s hasičskými prvky. 
Jednu disciplínu pUipravil skautský oddíl 
z Prahy, a to souboj s meči a logické skládání 
obrazc] ze sirek. Tento skautský oddíl 
poUádá každoročnE dEtský tábor na Novém 
DvoUe. DEtem udElalo radost také 
namalování obličeje podle jejich pUání.  
 

Po splnEní jednotlivých disciplín 
následovaly soutEže společné. 
V pUetahování lanem, což si vyzkoušely jak 
dEti, tak i jejich rodiče, dále se pokračovalo 
společným závodem na kolech. Na závEr se 
strhla bitva s balónky naplnEnými vodou. 
Po skončení soutEží byli vyhlášeni ti 
nejlepší, kteUí byli odmEnEni zajímavými 
cenami. Celého odpoledne se zúčastnilo 
kolem sedmdesáti dEtí a to je nejvEtší účast 
v historii poUádání tEchto dn]. DEti 
se svými rodiči odcházely spokojeni 
a s dobrým pocitem společnE prožitého dne 
za krásného počasí. 
 

 
Pro starší generaci bylo pUipraveno večerní 
pUedstavení od ochotnického divadelního 
spolku Černoch z Černíkova. Zahráli komedii 
Prach a broky. Herci vytvoUili mezi publikem 
výbornou atmosféru plnou smíchu a emocí. 
PUes sto divák] odmEnilo herce 
dlouhotrvajícím a upUímným potleskem. 
Hlavním str]jcem dEtského dne a divadelního 
pUedstavení je členka našeho sboru Hanka 
Perniklová, která taktéž vystupuje 
v divadelním spolku Černoch.  

 
9. 7. 2016 
Konala se čtvrtá členská sch]ze SDH 
v roce Ň016. Hlavním tématem byla pUíprava hasičské soutEže již devátého ročníku 
memoriálu ZdeOka Pikharta konaného 6. 8. Ň016. Domluvilo se zatraktivnEní soutEže 
z d]vodu malého zájmu soutEžních družstev a divák]. Sch]ze probEhla za účasti pouze 
11 člen]. Z celkového počtu 64 člen] SDH je to velice slabá účast.  
 

DEtský den - disciplína souboj s meči, kterou 
si pUipravil skautský oddíl z Prahy 

DEtský den - vodní bitva 

Divadelní spolek Černoch - hra Prach a broky 
(na fotce Hanka Perniklová) 



16. 7. 2016 
ProbEhla 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 dobUe. Manželem Ivanky se stal Honza Truska z Mochtína, tudíž naše starostka 
se nyní jmenuje Ivana Trusková. Celý obUad pUilákal ke stovce pUihlížejících a stal se velice 
obdivovaným zážitkem, o kterém se bude ještE dlouho povídat. Vždy[ poslední svatební 
obUad probEhl podle pamEtník] pUed padesáti lety.  

 

 
23. 7. 2016 
Na hUišti u koupalištE se konal již čtvrtý ročník turnaje v malé kopané organizován Milanem 
Pacholíkem mladším. Zúčastnilo se ho osm soutEžních tým] a velice slušná návštEva divák], 
kterých bylo kolem stovky. Konečné poUadí družstev bylo následující: 1. BoUíkovští tornáda, 
Ň. Švestkovej lívanec, 3. Kuckuck, 4. Farma ČíhaO, 5. Bébečka, 6. Kobry, 7. Turbo ČíhaO 
a 8. Clips. Výsledek asi není tak d]ležitý, hlavnE že se všichni dobUe pobavili, i když 
sportovní výkony stEžovaly deš[ové pUeháOky. Milanovi za organizaci dEkujeme a pUejeme 
hodnE úspEch] do dalších ročník]. Jen tak dál Milane. 
 
29. 7. 2016 
ProbEhla pátá sch]ze SDH a to netradičnE na koupališti z d]vodu pUípravy a vyzkoušení tratE 
na memoriál. Sešlo se výjimečnE Ň5 člen].  
 
6. 8. 2016 
KonečnE nastal den „D“ pro naše SDH, kdy 
jsme poUádali devátý ročník hasičské soutEže 
memoriál ZdeOka Pikharta. Pan Pikhart býval 
členem našeho sboru do roku 1999, kdy náhle 
zemUel. Zastával Uadu let funkci starosty 
sboru. V letech 1994 až 1998 vykonával také 
funkci starosty v naší obci. Na soutEž se 
dostavily tyto sbory: SDH Kolinec, 
SDH Mlázovy, SDH KUížovice, 
SDH Zavlekov, SDH SedlištE, dvE družstva 
muž] domácích, družstvo číhaOských žen 
a dvE družstva dEtí – z ČíhanE a Zavlekova. 
 

Svatba Ivanky Nováčkové - projev 
starosty obce 

Svatba - zatahování od mladých hasič] 

Družstvo žen z ČíhanE 



SoutEžilo se ve dvou disciplínách. A to 
v požárním útoku, kdy družstvo 
po odstartování muselo pUeplout koupalištE 
na raftu, což se setkalo s nadšeným ohlasem 
u pUihlížejících. Po vylodEní pokračovala 
družstva již v klasickém požárním útoku. 
ZvítEzil mladší tým muž] z ČíhanE, 
pUed Kolincem a starším číhaOským 
družstvem. U dEtí vyhrál Zavlekov a u žen 
opEt místní číhaOské družstvo. V druhé 
disciplínE se soutEžilo v pUetahování lanem, 
kde nejvEtší sílu ukázali hoši staršího 
číhaOského týmu.  

 
 

Celé odpoledne sklidilo úspEch u velkého 
počtu divák], což je naším hlavním cílem. 
Večer, jak již tradičnE, rozjela svoji show 
kapela Skalanka. PUišlo si zatančit kolem 
120 lidí. Po desáté hodinE večerní byla 
provedena ukázka vodní svEtelné fontány, 
která byla odmEnEna potleskem 
od návštEvník] večerní zábavy. Potom 
pokračovala tancovačka do pozdních 
nočních hodin. Celou akci hodnotíme jako 
velice úspEšnou. PUišlo i o nEco více člen] 
na závErečný nedElní úklid než obvykle. 
K večeru se ještE nEkteUí z nás zúčastnili, 
jako pUihlížející, vzletu horkovzdušného 
balónu, což zde není tak obvyklé.  

 

Družstvo starších muž] z ČíhanE 

Požární útok dEtí z ČíhanE 

Družstvo dEtí z ČíhanE Vodní svEtelná fontána 



3. 9. 2016 
Byl v Číhani zajímavým dnem. Uskutečnil se zde motokrosový závod zvaný crosscountry, 
poUádaný motoklubem z Klatov. V tomto motoklubu je angažováno nEkolik našich člen]. 
A to: Tengler Pavel, Tengler Aleš, MadEra David a MadErová Eliška. Podílejí se na závodE 
nejen organizačnE, ale i jako soutEžící, kdy se nejvíce daUilo Davidu MadErovi, 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 odp]rci, protože se projíždí 
volnou pUírodou. Naskýtá se zde otázka, zda tyto lokality veUejnosti otevírat či nikoliv. 
Pravdou je, že organizátoUi dali tra[ a její okolí dá se Uíci do p]vodního stavu. Náš názor je 
takový, že jsou daleko vEtší šk]dci pUírody, kterými by 
bylo se tUeba zabývat, kupUíkladu harvesterové technologie 
pUi tEžbE dUeva v lesích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. 9. 2016 
Hasičská soutEž v rámci oslav 1Ň0. výročí 
založení SDH SedlištE byla zahájena 
slavnostním pr]vodem, kdy se soutEžní 
družstva pUesunula z návsi na místní hUištE. 
Za pr]vodem jela též doprovodná hasičská 
vozidla jednotlivých soutEžních družstev. 
U kapličky na návsi probEhlo, za doprovodu 
národní hymny, slavnostní položení vEnce 
pUed památníkem padlým rodák]m. 
Po slavnostní ceremonii následoval nástup 
soutEžních tým], kde jsme si vyslechli 
stručnou historii místního hasičského sboru. 
Pokračovalo se pUedáváním významných 
ocenEní nEkterým člen]m SDH SedlištE 
za jejich činnost ve sboru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Závodnice Eliška MadErová Motokrossový závod 

Družstvo žen z ČíhanE 



Dále se postoupilo k samotné soutEži 
v požárním útoku a to ve dvou kategoriích - 
klasika a sport. Každé družstvo muselo dle 
pravidel provést dva požární útoky. 
Do závodu se pUihlásilo 8 družstev muž], 
3 týmy žen a jedno družstvo dEtí. SoutEže 
se se zájmem zúčastnilo také družstvo žen 
z ČíhanE, kdy jsme po obou úspEšnE 
zdaUilých útocích vybojovaly ň. místo 
ve své kategorii. BEhem soutEžení panovala 
v našem kolektivu veselá nálada, kterou 
nezkazilo ani parné odpoledne. Součástí 
oslav byla také ukázka vyproštEní osob 
z vraku vozidla a pEnová show nejen 
pro dEti. PUi vyhlášení výsledk] obdrželo 

každé družstvo diplom, pamEtní list a reklamní pUedmEty. Ti, kteUí se umístili na stupních 
vítEz], 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 pUi zpáteční cestE 
zajely do Nepomuka na zaslouženou večeUi. NáslednE jsme se s dobrým pocitem, pohárem 
a medailemi na krku vracely dom]. V neposlední UadE bych ráda podEkovala ženám za jejich 
zájem, ochotu a ukáznEnost pUi soutEži i trénincích. Nesmím opomenout ani naši logistickou 
podporu, velitele Jirku Potužáka, který nás ochotnE dopravil na soutEž a zpEt. Je tUeba také 
podEkovat týmu žen za reprezentaci ČíhanE a zviditelnEní obce ČíhaO daleko za hranicemi 
našeho okresu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
záUí 2016 
Koncem záUí roku Ň016 byla dokončena oprava silnice pUes Nový Dv]r, která si vyžádala pUes 
jeden milion korun náklad]. Na tuto akci se podaUilo místnímu obecnímu úUadu a hlavnE 
starostovi Josefu Srbovi získat státní dotaci z krajského úUadu. V získávání dotací je náš 
starosta celkem úspEšný. Musím uvést, že obrovský podíl na dotacích, hlavnE pUes vEci 
administrativní má účetní obce Miluška Kotlanová. U ní si cením hlavnE loajalitu k naší 
vesnici a její zájem o ni, pUesahující její povinnosti, což není v nynEjší společnosti až tak 
obvyklé. Jsem rád, že se tato oprava povedla, protože občané spádových obcí mají pocit, že se 
pUílivem veUejných financí na nE tak trochu zapomíná a nEkdy mají pravdu.  
  

Oslavy 1Ň0. výročí založení SDH v Sedlišti 

Oslavy 1Ň0. výročí založení SDH SedlištE 



7. – 8. 10. 2016 
ProbEhly volby v naší republice volby do krajských 
zastupitelstev. K urnE se šlo i v naší obci. Účast volič] 
byla velice slabá, nEco kolem 40 %. Zajímavý byl vítEz 
voleb a to Pirátská strana volená zUejmE mladší generací. 
Dle mého názoru tato strana získává popularitu hlavnE 
svým rebelským postojem. Protestovat proti všemu 
a všem, ale vytvoUit nEco svého? OsobnE volit nechodím 
z d]vodu chybného systému, který zde panuje. Volby 
jsou nastaveny na získání moci jednotlivých politických 
stran a jejich mecenáš]. Blaho lidu je jen nenaplnEná 
reklama. NapUíklad u krajského zastupitelstva by mEli být 
voleni zástupci jednotlivých region]. Tito lidé by mEli 
vstoupit do podvEdomí volič] svými činy a prací, ne 
pUedvolební kampaní. Proto jsem pro zrušení politických 
stran a zmEnu celého systému ve prospEch obyčejných 
lidí a národa jako celku.  
 
8. 10. 2016 
V sobotu 8. 10. se uskutečnil výlov 
rybníka na návsi místním spolkem 
nazývaný PUátel vepU]. Výlov probEhl 
od ranních hodin skoro do samého 
poledne. Jedná se o velice náročnou práci 
v nepUíliš pUíznivých podmínkách. 
K radosti účastník] byl výnos 
nadpr]mErný, je to taková odmEna 
za celoroční práci kolem tohoto rybníka. 
Na závEr byly úlovky pUebrány, kdy menší 
kusy se vrátily zpEt na chov a vEtší se užijí 
k pUípravE r]zných rybích pochutin. 
PUekvapila mE malá účast pUihlížejících 
divák], což nebývalo zvykem a výlov 
vzbuzoval značný zájem. Bylo to dáno 
malou informovaností.  
 
9. 10. 2016 
PUekvapilo mE a hlavnE potEšilo rozhodnutí nEkolika našich členek sboru, hlavnE 
ze soutEžního družstva, nafotit kalendáU na rok 2017 s hasičskou tématikou. KalendáU by mEl 
sloužit pro potEchu všech obyvatel obce. Fotilo se na návsi, na hUišti u koupalištE 
i v samotném koupališti. Focení probEhlo Uízené profesionálem Tomášem Maškem. Mrzí mE, 
že nEjakou aktivitu zorganizovat, nEco pUipravit nebo vypomoct, až tak nevyvíjí mužská část 
našeho sboru (tím nemyslím všechny).  
 
  

Účetní obce Miluše Kotlanová 

Výlov rybníka na návsi 



15. 10. 2016 
V ranních hodinách probEhl na návsi svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  
 
V tuto sobotu se zúčastnilo naše družstvo 
mladých hasič] podzimního kola hasičské 
soutEže Plamen v Nýrsku. SoutEž se skládá 
ze dvou disciplín a to štafety 8x50 m 
a bEhu na 2,5 km. U štafety se pUedává jako 
štafetový kolík proudnice a v osmi drahách 
se pUekonávají pUipravené pUekážky. 
U bEhu je trasa vedena volnou pUírodou 
se stanovišti, kde se plní tyto úkoly: stUelba 
ze vzduchovky, určování azimutu, 
topografie, zdravovEda, pUeručkování 
zavEšeného lana, použití hasičských 
pUístroj] a vázání uhl].  

 
ČíhaOské dEti se umístily na 17. místE 
z 37 družstev, což je úžasný výsledek. 
Problémem tEchto soutEží je to, že když jen 
jeden člen patUí již do starší kategorie, je do 
této kategorie zaUazeno celé družstvo. Proto lze 
jen tEžko porážet soupeUe velkých sbor], 
hlavnE z mEst, kdy jejich družstva ve starší 
kategorii mají všichni členové 1ň či 14 rok]. 
Obdivoval jsem u kolektiv] se širokou 
vEkovou rozmanitostí odhodlanost porazit tyto 
družstva. Ukázalo se to i u toho číhaOského 
a za to jim velmi dEkuji. DEkuji též Hance 
Perniklové a Ivance Nováčkové za pUípravu 
mladých hasič] v Číhani, protože to vyžaduje 
značnou dávku trpElivosti a času.  
  
22. 10. 2016 
Konala se členská sch]ze SDH v hospodE U Potužák]. Hlavním tématem bylo naplánování 
akcí a činnosti na rok Ň017. Sešlo se kolem Ň5 člen], což je na nynEjší pomEry dobrá účast. 
Celá sch]ze probEhla ve veselém duchu, což se pUeneslo i po jejím skončení, kdy se jen tak 
povídalo u piva. NEkteUí si zahráli sv]j oblíbený desetníkový mariáš.  
 
29. 10. 2016 
V podvečer byla svolána brigáda SDH na hUišti. Vždy na podzim se r]zné sportovní náčiní 
a obecní zaUízení uklízí pod dUevEný pUístUešek, aby byly ochránEny pUed povEtrnostními 
vlivy. I pUes tuto časovE nenáročnou akci se sešlo pouze 9 člen] dospElých a tUi mladí hasiči, 
což je účast více než žalostná.  
  

Družstvo mladých dEtí z ČíhanE 

SoutEžní disciplína - štafeta 8x50 m 



11. 11. 2016 
Dne 11. 11. se potvrdila pranostika o pUíjezdu Martina na bílém koni a napadl sníh. Vedlo to 
ke zrušení plánované brigády dne 1Ň. 11. pro obecní potUeby. V tento den se také v naší zemi 
pUipomíná Den veterán] nebo také Den pUímEUí. Dne 11. listopadu 1918 byla ukončena první 
svEtová válka a je vzpomínkou na padlé v tomto válečném konfliktu. Dotklo se to i naší obce, 
kde byla celá Uada padlých rodák]. V této dobE došlo zUejmE i k útlumu činnosti sboru, 
protože jsou od roku 1914 do roku 1918 pouze dva zápisy v deníku, který byl jedním 
z impuls] k sepisování této kroniky. KaždoročnE se dává k pomníku padlých na návsi vEnec 
jako takové malé uctEní památky padlých.  
 
17. 11. 2016 
Pro dEti byl pUipraven lampionový pr]vod. 
Začínalo se na sále v místním hostinci 
U Potužák], kde probíhalo malování 
obličej] pod taktovkou Jany Kneblové 
a Nikoly Strejcové. Když byly obličeje dEtí 
patUičnE vyzdobeny, vyšlo se společnE 
s rodiči na tajemnou procházku podvečerní 
Číhaní za vypnutého veUejného osvEtlení 
a svíčkami ozáUenými lampiony. Cestou 
byl pr]vod pUekvapován strašidelnými 
duchy. Této role se ujaly Míša a Miluška 
Kotlanová společnE s Janou Kneblovou.  

 
 
Cílem pr]vodu bylo hUištE u koupalištE, kde 
si všichni společnE opekli buUtíky a dali si 
nEco teplého na zahUátí. Zúčastnilo se 
dohromady kolem 50 lidí, a to dEtí 
včetnE jejich rodič]. PotEšující bylo, že se 
zúčastnily i dEti z okolních vesnic. SvEdčí 
to o tom, že celá akce je pEknE pUipravena, 
za což dEkujeme Hance Perniklové. 
DEkujeme též Potužákovým za poskytnutí 
sálu a to nejen na tuto akci, ale i další 
činnosti a akce.  
 
 
 

  

Lampionový pr]vod obcí 

Malování na obličej 



19. 11. 2016 
Spolek PUátel vepU] provedl výlov rybníka zvaného Dolina. 
Tato událost se setkala s velkým zájmem a to hlavnE tEch, kteUí 
se zajímají o rybáUství. Sešli se zde lidé nejen z ČíhanE, ale 
ze širokého okolí.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

26. 11. 2016 
Byla svolána brigáda SDH. Úkolem bylo zajistit úklid obecních cest od oUezaných vEtví. 
Účast 6 člen] je více než katastrofální. Neochota udElat nEco pro společnost a zadarmo je čím 
dál tím vEtší a je to alarmující. Mrzí mE to právE u sboru dobrovolných hasič], které vlastnE 
pro tyto potUeby byly zakládány. 
 
8. 12. 2016 
Tohoto dne se zúčastnila Uada našich člen] a občan] pohUbu Václava Nováčka, jenž zesnul 
po tEžké nemoci dne Ň. 1Ň. PrávE on býval velitelem našeho sboru, m]j pUedch]dce, 
a významným činovníkem okrsku Zavlekov a okresního sdružení Klatovy dobrovolného 
hasičstva. Modré uniformE zasvEtil, dá se Uíci, celý sv]j život. Čest jeho památce.  
 
9. 12. 2016 
V hostinci U Potužák] probEhla mikulášská nadílka pro dEti malé i ty vEtší. Celý podvečer 
probEhl i pUes UádEní čertík] ve veselé a pUátelské atmosféUe. Mikulášovi a jeho družinE 
dEkujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlov rybníka Dolina Míra Paukert s úlovkem 

Mikulášská nadílka pro malé i vEtší dEti 



10. 12. 2016 
Na sále číhaOské hospody vystoupil 
pEvecký soubor z Kolince zvaný Kos 
pod vedením VEry Žižkové, rodačky 
z naší obce. Vánoční písnE v podání 
tohoto sboru nechaly zapomenout 
na pUedvánoční shon, na což 
upozorOoval i moderátor vystoupení 
František Kohout. Program byl velmi 
úspEšný a sklidil zasloužený potlesk 
zaplnEného sálu. TEšíme se na další 
vystoupení.  
 

 
11. 12. 2016 
Letos se již podruhé jelo na výlet do Prahy organizovaným naším SDH, tedy hlavnE Hankou 
Perniklovou. Do celodenního programu byla zahrnuta prohlídka StaromEstské radnice a její 
nádherné sály s podzemím. NáslednE bylo možno nasát vánoční atmosféru na vánočních 
trzích StaromEstského námEstí. Večer následovala návštEva pUedstavení v Národním divadle 
Strakonický dudák.  
 
24. 12. 2016 
Navečer ŠtEdrého dne pUipravila parta nadšenc], pod vedením Hanky Perniklové, vánoční 
divadelní pUedstavení, které se hraje na návsi u osvEtleného stromečku. Hraje se biblický 
pUíbEh o zrození Ježíše. Vystoupení je provázeno živou hudbou s vánoční tématikou. Toto 
p]lhodinové pUedstavení zhlédlo kolem stovky divák], kteUí si mohli také dát svaUené víno 
na zahUátí. I tak krátké vystoupení vyžaduje náročnou pUípravu. Všem účinkujícím proto 
dEkujeme. Toho večera pUedal slavnostnE také starosta obce Pepík Srb pUedstavitel]m 
dobrovolných hasič] úplnE nové hasičské vozidlo. PodaUilo se mu ho získat za pomoci 
dotačních titul], ministerstva vnitra PlzeOského kraje a z části finančních prostUedk] obce. 
Velice si toho vážíme a velmi dEkujeme. Doufejme, že pEknE poslouží nejen hasič]m, ale 
všem číhaOským.  

 
 
30. 12. 2016 
V pUedposlední den v roce se zúčastnil číhaOský hokejový tým turnaje v Sušici s družstvy 
z Chanovicka. PUíliš se mu nedaUilo, kdy po porážkách 1:ň, 0:1, 0:1 a 0:4 skončil 
na posledním místE. Výsledek sice není tak d]ležitý, ale každá porážka zamrzí.  

Vánoční koncert pEveckého sboru Kos 

Vánoční hra Živý betlém - TUi králové Vánoční hra Živý betlém 



Výjezdy zásahové jednotky obce ČíhaĨ v roce 2016 

3. 12. 2016 
V poledních hodinách byl operačním stUediskem z PlznE 
vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. VyjíždElo se  
k požáru osobního automobilu na silnici smErem k obci 
KUížovice. Jednotka dorazila na požáUištE jako druhá 
v poUadí, po jednotce SDH Kolinec, která provádEla hlavní 
hašení. Poté dorazila ještE jednotka profesionálních hasič] 
z Klatov. Naším úkolem, dle pokyn] velitele zásahu, bylo 
zajistit likvidaci úniku provozních kapalin a odstranEní 
trosek ze silnice.  Posádce se vozidlo podaUilo opustit včas, 
takže škody byly pouze materiální.   

Požár osobního automobilu 
u obce KUížovice 



KRONIKA SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČĶ 
OBCE ČÍHAħ 

 

VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2017 

 

Leden 2017 

V prvních lednových dnech roku Ň017 napadl sníh ve vEtším množství a udeUil mráz.  
Po nEkolika letech se zima ukázala ve své pravé podobE. Komplikuje to sice bEžný život, ale 
pro pUírodu a naplnEní spodních vod, je to myslím dobUe. Radost mají také dEti pro užívání si 
zimních radovánek a sport].  
 

21. 1. 2017 

ProbEhla jako již tradičnE výroční valná hromada číhaOských hasič]. Jde spíše o splnEní 
formálních stanov a vyhodnocení pUedchozího roku. Zde je asi nejvEtší zájem o hospodaUení 
sboru. O to se již Uadu let stará velice dobUe Pavel Viták. Na konci roku Ň016 činily finanční 
prostUedky sboru 1ň0 000 Kč. Následovala společná večeUe, kde byl podáván vepUový Uízek 
s bramborovým salátem. Poté pokračovala volná zábava za vyhrávání muzikant] Keiser 
a Strnad z Habartic.  

 

27. 1. 2017 
Obecní úUad poUádal informativní sch]zi k problematice odpadních vod v hospodE 
U Potužák]. Setkala se z celkem velkým zájmem občan]. Debaty se zúčastnila zástupkynE 
úUadu ze životního prostUedí v Klatovech a pracovník odborné firmy na tuto problematiku 
z PlznE. Bylo navrženo nEkolik variant k likvidaci odpadních vod. Která varianta bude 
vybrána, bude nejvíce záležet na vyjádUení občan] formou ankety, jenž bude pravdEpodobnE 
v budoucnosti organizována obecním úUadem. Odpadní vody trápí naši obec již nEkolik let 
a to represemi úUadu životního prostUedí, kv]li údajnému znečiš[ování Hnačovského rybníka. 
DElá to velké starosti hlavnE starší generaci občan].  Je nám líto, jak se vyšší moc chová 
k obyčejným lidem.   

PUedstavení mladých hasič] na téma filmu Madagascar 



4. 2. 2017 
ProbEhla sch]ze SDH v hospodE U Potužák]. V první části probEhlo školení zásahové 
jednotky spojené s pUednáškou pro širokou veUejnost  na téma požární prevence 
v domácnostech. PUednášku vedla naše starostka sboru Ivanka Trusková, která pracuje 
na HZSPK v Plzni a má k tomuto tématu velice blízko. PUednes mEla velice pEknE pUipravený 
doprovázený videoprojekcí a za to ji velice dEkujeme. Druhá část sch]ze  se vedla v duchu 
pUípravy na hasičský bál, který nás čeká 18. 2. 2017.  
 

11. 2. 2017 
Na druhou únorovou sobotu byl pUipraven na sále v hospodE U Potužák] dEtský maškarní rej. 
Byl uspoUádán od dEvčat našeho sboru a to zajímavým nápadem. PUítomné dEti byli rozdEleni 
do dvou družstev pUedem domluveného tématu,  divokého západu kovbojové a indiáni. Tyto 
dvE družstva mezi sebou soutEžily v r]zných westernových disciplínách za velmi legračních 
pUíhod, pUi kterých se pobavili nejen dEti, ale i jejich rodiče. VítEz nakonec není d]ležitý, 
hlavnE že se odpoledne vyvedlo doprovázeno upUímnými úsmEvy všech pUítomných.  

 

18. 2. 2017 
První velká akce našeho sboru v letošním roce a to hasičský bál. PUípravy na tento bál byly 
zahájeny po obEdE téhož dne a to zorganizování tomboly, na níž pUispívali nejen naši členové, 
ale i pUátele našeho sboru. Po letech se oživila nabídka chu[ovek, jako takové malé pohoštEní 
pro naše hosty na tomto bále. Velmi nás potEšila celkem hojná účast na tEchto pUípravách, kde 
se užila i nEjaká ta legrace, což i tak hodnotili nEkteUí další zúčastnEní. Samotný ples vypukl 
od Ň0 h večerní za doprovodu již tradiční kapely Andromeda z Kolince. I pUes velký počet 
konaných akcí v okolí se sešlo kolem stovky host], za což jsme velmi rádi a inspiruje nás to 
v tEchto akcích pokračovat a vylepšovat je. Vyhrávalo se do tUetí hodiny ranní a všem 
zúčastnEným bylo líto hospodu po pohodovE stráveném večeru a noci opustit. 

 

DEtský maškarní ples DEtský maškarní ples 

Hasičský bál – zleva: Jirka Potužák, Vašek 
Nováček 

Hasičský bál 



1. 3. 2017 

PodaUilo se zprovoznit radiostanice v našem novém zásahovém vozidle, což bylo provedeno 
technikem operačního stUediska v Plzni panem Dufkem. Je to u naší jednotky novinka, proto 
bude tUeba provést proškolení jednotlivých člen], tak aby užívání vysílaček bylo v souladu 
s hasičskými zvyky a postupy. ChtEl bych, aby naše jednotka se základním minimálním 
vybavením, byla dynamická a účinná v nenadálých událostech, kdy je tUeba občan]m pomoci. 
Vyžaduje to neustále se vEnovat výcviku a pUípravE, což nEkdy pokulhává. Jako sbor s mojí 
vizí pomoci občan]m ve formE r]zných brigád v současné dobE selháváme. Od organizování 
brigád momentálnE upouštím a to z d]vodu nezájmu o tuto činnost našich člen]. Bylo by 
dobré, aby naši občané mEli u dobUe fungující jednotky vidinu opory a pomoci. Společnost 
momentálnE vynakládá na provoz jednotek nemalé prostUedky, což by mElo vést  k určité 
odpovEdnosti jejich člen].  
 

18. 3. 2017 
Tuto bUeznovou sobotu se hokejový tým HC FARMA ČÍHAN zúčastnil v této sezonE již 
podruhé hokejového turnaje v Sušici spolu s družstvy z Klatov, Blatné a dvou z Chanovic. 
Našemu družstvu se nedaUilo podle jeho pUedstav a všechny utkání, i když nEkteré 
po vyrovnaném boji, prohrál a skončil na posledním místE. Celý turnaj se nesl v charitativním 
duchu, kdy probíhala sbírka. VýtEžek pUevzala společnost Diakonia a bude vEnován rodinám 
s postiženými dEtmi. Sešlo se neuvEUitelných ň6 000 Kč a to je asi nejvEtší vítEzství.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. 3. 2017 
Na pUelomu bUezna a dubna panovalo jarní až letní počasí, což vEtšinu obyvatel vylákalo ven 
za prací na svých zahrádkách, sportem nebo vycházkami do pUírody. V plném proudu 
probíhají také práce na stavbách nových rodinných domk] za bytovkami, i když zatím jen 
terénními úpravami. Parcely pro tyto stavby odprodala obec v rámci nového územního plánu, 
který byl v loOském roce schválen.  
 
1. 4. 2017 
ProbEhlo školení zásahové jednotky v hasičárnE pod vedením velitele Jirky Potužáka, kde 
hlavním tématem bylo seznámení s novým zásahovým vozidlem. Poté následovala pracovní 
sch]ze SDH z d]vodu organizace blížících se akcí, kterými jsou pingpongový turnaj, závody 
kočárk] a májka.  
 

  

Hokejový turnaj v Sušici – tým HC Farma ČíhaO 



18. 4. 2017 
Na tuto velikonoční nedEli byl sborem uspoUádán turnaj v ping pongu nebo také jinak 
ve stolním tenise. Turnaj byl poUádán již po deváté, ale v pUedchozích 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 pUerušen ze zdravotních d]vod] JiUího. Jelikož 
po ping pongu byla poptávka, SDH se ujal jeho pokračování. Zúčastnilo se šestnáct muž] 
i z okolních vesnic a šest žen, které soupeUily mezi sebou ve své skupinE. Turnaj probíhal 
od rána do pozdních odpoledních hodin ve velice pohodové náladE, tradičnE na sále v hospodE 
U Potužák]. VítEzem se stal Tomáš Beránek z ČíhanE, druhý byl Honza Fous ze Zavlekova 
a tUetí skončil Pepa Gondek rovnEž z ČíhanE. Dámskou část vyhrála Monika Plášková, dcera 
Jirky Pytla a členka našeho sboru.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 4. 2017 
Tuto dubnovou sobotu i pUes nepUíznivé počasí za deštE 
a nezvykle tento čas i snEhu, se vyrazilo do obecního lesa 
pro máj. I pUes malý počet účastník] se podaUilo máj 
dovézt. MEla by to být starost pUedevším mladší generace, 
ale bohužel dva zástupci této vEkové skupiny, je dost 
málo, což svEdčí o nezájem o tradice a zvyky. 

  

Tradiční zp]sob dovážení máje Zasloužený odpočinek po práci, 
Milan Pacholík a Radek KováUík 

Turnaj ve stolním tenise 



23. 4. 2017 
Konal se již tUetí ročník závodu kočárk], což je celorepubliková akce s charitativním 
podtextem. BEhem této akce byla organizována finanční sbírka na pomoc a léčbu 
pro nemocného Adámka JiUinu. Zúčastnilo se kolem 50 divák] a soutEžících. Pod taktovkou 
Lindy Klugerové svedli závodníci s kočárky napínavé boje. Od SDH bylo pUipraveno malé 
občerstvení a opékání buUtík]. Za velmi chladného počasí byl nejvEtší zájem o čaj a grog. 
Ve sbírce se sešlo 6500,- korun, za což pUispívajícím velmi dEkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 4. 2017 
Tak po roce jsme se sešli u stavEní máje. Začalo se už brzy odpoledne po obEdE, nejdUíve 
zdobením, o což se postarala místní dEvčata, pánové pUipravovali osazení do železného 
úchytu, ve kterém je máj osazen. Postarali se také o občerstvení ve formE naraženého sudu 
s pivem. U této pUíležitosti bylo vyzkoušeno nové výčepní zaUízení, který sbor v dubnu Ň017 
zakoupil za 25000,- korun od firmy Jedlička v Plzni Liticích. Bude to nejvEtší investice sboru 
tohoto roku. Poté následovalo samotné postavení máje, i pUes komplikovaný východní vítr se 
vše povedlo bez komplikací. PrvnE v historii byla postavena dvoumetrová dUevEná vatra, 
na které byla pUi setmEní spálena čarodEjnice. Setkalo se to s velkým nadšením, za iniciativu 
této novinky v Číhani dEkujeme Radku KovaUíkovi, Vašku Nováčkovi a Karlu MadErovi. 
Celé noční hlídání májky probíhalo za veselé a po dlouhé dobE pohodové atmosféry 
do svítání, sešlo se až k padesáti účastník]m. A za to jsme velmi rádi.  

Vystoupení taneční skupiny Diamond z Klatov Závody kočárk] 

Účastníci závod] kočárk] v Číhani 



8. 5. 2017 
Tento den je v naší zemi slaven státní svátek, 
Den vítEzství. Pracovní volno jsme využili 
na cyklistický výlet, kdy hlavním cílem byl 
hrad a zámek ve Velharticích. Zúčastnilo se 
tUináct výletník], bylo hlášeno více, ale ostatní 
odradila špatná pUedpovE@ počasí. Trasa byla 
zvolena mimo hlavní silnici, krásnou pUírodou 
z ČíhanE smErem na Bernatice, JindUichovice. 
Ve Velharticích jsme si dali zasloužený obEd 
v hospodE Na KovárnE, a pak už následovala 
prohlídka historického skvostu nad Uíčkou 
Ostružná. Na zpáteční cestE se naplnily špatné 
prognózy počasí a zastihl nás déš[. To ale 
nezkazilo dobrou náladu a legraci, jež panovala 
celou cestu a už je plánován další výlet 
na kolech. Tady patUí dík Pavlu Vitákovi, který 
trasy pEknE naplánoval. 

 
13. 5. 2017 
A po roce byl opEt zorganizován 
pochod pohádkovým lesem 
tentokrát ze ZdeboUic do Habartic. 
Jedno ze stanoviš[ zaujali 
i divadelnE naladEní nadšenci 
z ČíhanE. Ti sehráli pohádku 
sepsanou Milanem Pacholíkem, 
pod vedením Hanky Perniklové 
s názvem „O MeluzínE z ČíhanE“. 
Velice pEknému pUedstavení 
tleskali s nadšením všichni, kdo 
na pochod vyrazili. Herecký výkon 
nezkazil ani déš[ v závEru pochodu. 
Po vystoupení si všichni společnE 
dali zaslouženou klobásu a pivo v cíli pochodu pohádkovE nazvané Království Habartické. 
Všem, kdo se na pUedstavení podíleli, patUí velký dík.   

Cyklistický výlet 

Nečekané pUekvapení - stádo koní na cestE Společná fotografie z výletu 

Pochod pohádkovým lesem 



20. 5. 2017 
Na tuto kvEtnovou sobotu pUipadla okrsková soutEž 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 
slavnostnE odhalena pamEtní deska. Samotné soutEže se zúčastnila tUi naše družstva, 
a to muži, ženy, dEti a shodnE skončili na tUetím místE ve svých kategoriích. Je tUeba 
vyzdvihnout výkon muž], kteUí se po nEkolika letech dostali na stupnE vítEz], ač nevlastníme 
stUíkačku se sportovní úpravou. Sbor]m, které ji vlastní se dá jen tEžko konkurovat. Obdiv 
a dík patUí skránčickým, kteUí i pUes malou členskou základnu pUipravili pEkné hasičské 
odpoledne. Večer byla ještE uspoUádána taneční zábava.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 6. 2017 
Na první červnovou sobotu bylo 
naplánováno čištEní požární nádrže, která 
je také využívána jako koupalištE v letních 
mEsících. Sešlo se celkem hodnE 
pracujících a to zejména dEtí, ale byla opEt 
slabší účast mužské části našeho sboru. 
Kolem poledne bylo vše hotovo 
a následovala společná zasloužená svačina 
v podobE opékání buUt] a zahnání žíznE 
studeným pivem nebo limonádou o tomto 
parném dni. Účastník]m brigády 
dEkujeme.   

SDH ČíhaO - muži SDH ČíhaO - muži, ženy a dEti 

SDH ČíhaO - dEti 

VyčištEné koupalištE pomocí koš[at 



10. 6. 2017 
Začátkem června začalo panovat opravdu letní 
počasí. V tento den se uskutečnil dEtský den, kde 
byla pro dEti pUipravena Uada disciplín, u kterých 
plnily r]zné úkoly a soutEže. Jedno stanovištE též 
zaujala Míša Kotlanová, která pUítomné s nEkolika 
rekvizitami a maskami fotografovala, což bylo 
na dEtském dnu zajímavou novinkou. Sešlo se kolem 
čtyUiceti dEtí a celé odpoledne probEhlo v pohodové 
atmosféUe. Na závEr probEhlo oblíbené opékání 
buUtík]. Po tomto odpoledni, následovala večerní 
taneční zábava, kdy vystoupila, jako už Uadu let, 
kolinecká kapela Androméda. Účast kolem šedesáti 
lidí je malá návštEva, nicménE zábava probEhla 
za všeobecného veselí do ranních hodin. Velkým 
zklamáním je však, velice slabá účast našich člen] 
na pUípravách a závErečném úklidu tEchto akcí, pEt 
až šest člen] ze šedesátičlenné základny je smutnou 
vizitkou. Proto uvažuji do pUíštího roku o radikálním 
snížení počtu poUádaných akcí a činností. Na sbor 
dopadá jakýsi útlum z d]vodu malého zájmu 
o provozování hasičské činnosti, která spočívá 
hlavnE ve službE lidu a společnosti. Je mi to velice líto hlavnE v]či našim pUedk]m, kteUí 
v této víUe náš sbor zakládali a to ve velice tEžkých podmínkách. Ohni zmar hasič]m zdar.  

 
17. 6. 2017 
Tento den se naše soutEžní družstvo zúčastnilo hasičské soutEže v požárním útoku Memoriál 
Slávy Horníka v Sedlišti u Nepomuka. Družstvo bylo smíšené tUi pánové a čtyUi dámy, proto 
jsme byli zaUazeni do mužské kategorie. Ve dvoukolovém soutEžení jsme vybojovali sedmé 
místo.  
 
 
  

DEtský den - fotografování 

Memoriál Slávy Horníka - SedlištE 



Červen 2017 
Tento mEsíc začalo panovat letní až tropické počasí kolem ň5 stupO], zp]sobuje to obrovské 
sucho k nevoli zahrádkáU] a zemEdElc]. 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 poUádal Milan Pacholík 
již tradiční nohejbalový turnaj. Za účasti deseti trojic se svedlo mnoho zajímavých souboj] 
v tomto sportu až do večerních hodin. Probíhaly také hasičské soutEže v Habarticích, 
ZavlekovE a Kolinci. Naše družstvo žen se zúčastnilo soutEže v Kolinci, kde skončily 
na tUetím místE a pUivezly nádherný pohár za toto umístEní. Bude nutné v rámci našeho okolí 
jednotlivé akce nEjakým zp]sobem lépe organizovat, aby nedocházelo ke stUetu termín]. 
V minulosti jsme se již o nEco takového pokoušeli, ale u ostatních obcí se to nesetkalo 
s kladnou odezvou.  

 
1. 7. 2017 
První prázdninovou sobotu se konala svatba našeho člena Vaška Nováčka, který pojal za ženu 
Janu Voráčovou z Karlových Var]. Samotný obUad se konal na statku v KrutEnicích 
a svatební veselí probíhalo na našem krytém parketu na koupališti. NEkolik číhaOských hasič] 
provedlo tradiční zatahování svatební kolony, pUi nEmž se pUipilo na zdraví Jany a Vaška. 
Novomanžel]m pUejeme v životE hodnE štEstí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nohejbal trojic Srandamatch v Kolinci 

Zatahování místních hasič] 



5. 7. 2017 
OpEt se uskutečnil cyklovýlet a to za účasti Ňň výletník] z naší obce. Jela se pohodová trasa, 
kterou opEt pUipravil Pavel Viták, a to: ČíhaO-Kr]tEnice-Čejkovy-Hrádek-Kolinec-Mlázovy-
ČíhaO. Zajímavé bylo vEkové zastoupení tEchto nadšenc], od nejmenšího pEtiletého Vítka, 
až po nEkolik občan] v d]chodovém vEku, za což jsme velice rádi, a proto se tyto cyklo 
toulky poUádají.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
21. 7. 2017 
Tento páteční večer byla uspoUádána taneční zábava spolkem pUátel vepU]. Hrála kapela 
z Klatov UKRADENÝ VJECY, která je pUedevším zamEUena na rockový styl. 
 
22. 7. 2017 
Byla svolána členská sch]ze SDH v číhaOské hospodE U Potužák]. Hlavním tématem byla 
organizace hasičské soutEže memoriál ZdeOka Pikharta, který nás čeká 5. 8. Ň017. Domluvil 
se též zájezd na záUí do pražské zoo.  
 
27. 7. 2017 
Byl uspoUádán čtyUdenní dEtský tábor pro mladé hasiče pod vedením Hanky Perniklové. 
Uskutečnil se v jihočeské vesničce Besednice v areálu zemEdElské usedlosti.  Na toto 
nevšední místo číhaOské dEti pozvala Alena Koukalová, bývalá členka našeho sboru, jenž se 
do této oblasti provdala a žije zde. Byl pUipraven zajímavý program plný her, soutEží, 
koupání, probEhla také návštEva místního ochotnického divadla. Áje za toto pozvání 
dEkujeme. DEti byly na tábor dopraveny naším starým vozidlem VOLKSWAGEN 
TRANSPORTÉR, byla to jeho poslední jízda pro náš sbor pUed prodejem.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Výlet na kolech 

Tábor mladých hasič] 



Srpen 2017 
Každou srpnovou stUedu v podvečer se konal jumping pod vedením Áji Kraucherové, která 
pochází z naší obce a tomuto zajímavému sportu se plnE vEnuje ve svém bydlišti na Rábí. 
Jedná se o cvičení na trampolínách pUi hudební produkci. Zájem je značný hlavnE z Uad dam, 
ovšem pravidelnE ji navštEvuje také jeden muž, a to David MadEra. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Srpen 2017 
Toto léto se v obecních lesích vyskytl ve vEtší míUe k]rovec, který zp]sobuje 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 daUí dle pUedstav. PUedchozí velké 
problémy s k]rovcem byly po dva roky po orkánu Kyril v lednu Ň007, který zasáhl naše 
území. NynEjší problémy jsou pUisuzovány velkému suchu, kdy stromy nemají dostatečnou 
sílu se šk]dci bránit. Snad nám pUíroda pom]že.  
 
5. 8. 2017 
Jako již deset let pUedtím, první srpnovou 
sobotu poUádá náš sbor hasičskou soutEž 
memoriál ZdeOka Pikharta. SoutEž byla 
zahájena nástupem, projevem starostky 
sboru Ivči Truskové. Byla též pUedána 
kvEtina paní Pikhartové, která se této 
události též pravidelnE účastní. 
Po poradE velitel] a rozlosování poUadí 
start] začala samotná soutEž. Družstvo 
muselo po odstartování pUeplout na raftu 
koupalištE a po vylodEní pokračovalo 
v klasickém požárním útoku. Účastnila 
se tato družstva: SDH KUížovice, SDH Kolinec, SDH KUíštín, SDH Zavlekov, 
SDH Neznašovy, SDH Mlázovy, dvE družstva od Nepomuka SDH SedlištE, SDH PUešín, dvE 
družstva muž] a jedno žen domácích a dvou družstev dEtí z ČíhanE a Zavlekova. VítEzem se 
stal zaslouženE SDH Kolinec. Druhou disciplínou bylo pUetahování lanem, kdy vyhráli 
PUešínští. TUetí disciplínou byla pivní štafeta, kterou vyhrálo družstvo ze Zavlekova. Celé 
odpoledne probEhlo ve velmi pohodové atmosféUe, kdy se diváci a soutEžící dobUe pobavili. 
Večer probíhala taneční zábava s oblíbenou kapelou Skalanka. PUes sto dvacet návštEvník] 
vytvoUilo výbornou atmosféru a tančilo se do brzkých ranních hodin. Takovým škraloupem 
na celém víkendu je slabá účast na pUípravách a hlavnE závErečném úklidu našich člen].  

Jumping - cvičení na trampolínách 

SDH ČíhaO "veteráni" 



12. 8. 2017 
V naší vesničce probEhl sraz motocykl] značky JAWA a pUíznivc] této svEtoznámé značky. 
Setkání probEhlo na krytém parketu u hUištE. Hlavním aktérem této akce byl Tomáš Pojar, 
jenž u našeho sboru zastává funkci strojníka. Celá akce začala v HlavOovicích, odtud se celá 
kolona motocykl] pUesunula právE do ČíhanE, kde bylo možné si stroje prohlédnout. Bylo 
pUipraveno i malé občerstvení. 
 
20. 8. 2017 
Uskutečnil se letos tUetí 
cyklovýlet a to po plánickém 
hUebenu. Trasa vedla pUes 
ZdeboUice, Hoštice, Obytce, 
Myslovice zde byl obEd, 
Habartice, Nová Plánice, 
KUížovice a ČíhaO. I pUes malý 
počet účastník], panovala 
celou cestu velice dobrá nálada 
a legrace, kterou nezkazili 
ani dva defekty, které nás 
cestou potkaly. Celý výlet 
pUipravil a vedl opEt Pavel 
Viták, nejenže spravuje finance 
sboru, ale je také cyklistickým 
nadšencem. Díky Pavle.  
 
26. 8. 2017 
V tento den se konal fotbalový turnaj v malé kopané organizovaný Milanem Pacholíkem 
za účasti pEti tým].  
 
29. 8. 2017 
Poslední prázdninový týden byly pro číhaOské dEti novE postaveny dUevEné hrací prvky, 
zakoupené obecním úUadem od firmy z Rokycan. Byly umístEny uprostUed návsi na zeleném 
trávníku. Snad budou dlouho sloužit pro potEchu dEtí i jejich rodič].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyklovýlet do Myslovic a zpEt - oprava defektu 

Nové dUevEné hrací prvky pro dEti 



2. 9. 2017 
Byly poUádány motokrosové závody 
klatovským moto klubem, se souhlasem 
obecního zastupitelstva. Dle slov 
organizátor] nejsou všude závod]m 
ve volné pUírodE naklonEni. Ovšem 
místní zastupitelstvo, kterého jsem také 
členem, v tom vidí určité zviditelnEní 
obce a tak není proti. Zúčastnilo se 
kolem stovky závodník] a to 
i ze sousedního NEmecka. Menší byla 
účast divák], nebylo pUíznivé počasí. 
 
9. 9. 2017 
Na tento den byl pUipraven 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 zvíUat, dá se Uíci z celé zemEkoule, od studeného polárního kruhu až po oblasti 
tropického rovníku. Svou rozlohou není možné detailnE 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 tradičnE nám dopravu 
zajiš[ovala firma KT BUS z Hradešic. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 9. 2017 
Na poslední záUijovou sobotu pUipravil spolek pUátel vepU] rybáUské závody. Probíhaly 
u rybníka na návsi za nádherného počasí babího léta. Zúčastnilo se kolem dvaceti rybáU], a[ 
už náruživých nebo náhodných. Bylo také pUipraveno občerstvení a to v podobE točeného piva 
a pečeného prasete. 
 
  

Motokrosové závody 

Výlet do ZOO Praha 



Tíjen 2017 
Od kvEtna tohoto roku platí tzv. protikuUácký zákon, který uzákonili naši poslanci a senátoUi. 
NaUizuje absolutní zákaz kouUení v restauračních zaUízeních všeho typu. Mezi kuUáckou 
klientelou to budí značnou nevoli a pobouUení po celé republice a týká se to i číhaOské 
hosp]dky. Smyslem tohoto zákona je zlepšit prostUedí v restauracích. KuUáci se tedy pUesunuli 
na chodníky, kde se o své kouUení podElují s kolemjdoucími a obyvateli byt] nad hospodami. 
Nejsme si jisti správností tohoto zákona a také to, zda nejsou potUeba Uešit d]ležitEjší vEci 
a problémy. Na druhou stranu kuUáci by se mEli povznést nad tímto naUízením a respektovat 
ho, jak je psáno v pUedchozí vEtE. Jsou na svEtE d]ležitEjší vEci.  
 

21. 10. 2017 
Tuto podzimní sobotu probEhla 
soutEž mladých hasič] 
v PUedslavi v rámci hry plamen. 
Zúčastnilo se i číhaOské 
družstvo, které se na soutEž pilnE 
pUipravovalo již od léta. 
Pod vedením vedoucích mladých 
hasič] Hanky Perniklové a Nikol 
Strejcové docházelo k pUípravám 
na hUišti u koupalištE. Naši 
skončili na výborném desátém 
místE. Je tedy škoda, že nasbírali 
trestné body v teoretické části, 

umístEní mohlo být o hodnE lepší. Družstvo startovalo ve složení OndUej Pojar, Marek Šiman, 
David Šiman, JiUí SlivoO, Magdaléna Váchová, Adam Vácha, Kristýna Strejcová, Adéla 
Krbcová a Kristýna Černá. 
 
Jak je již tradicí v tomto 
podzimním čase, probíhají výlovy 
rybník]. Tak tomu bylo i v Číhani, 
kde spolek pUátel vepU] provedl 
výlov rybníka na návsi. Tuto 
nevšední podívanou sledovala Uada 
divák], kteUí si za symbolickou 
cenu mohli zakoupit nEjakou tu 
rybu. Podával se taky kančí guláš 
pUipravený Milošem Marxem 
v Číhani vyhlášeným 
odborníkem na masové pochutiny.  
 
 
Na stejný termín pUipadly v naší zemi volby do poslanecké snEmovny. Účast 56 % je asi tak 
republikovým pr]mErem. VítEzem v Číhani, jako též v celé republice, se stalo hnutí ANO, 
druhá Pirátská strana a tUetí SPD. Volilo se tradičnE na obecním úUadE pod dohledem volební 
komise ve složení Miluška Kotlanová, Alenka Holečková, Karel Čáp a Václav Kotlan.  
 
  

Hra plamen v PUedslavi – družstvo dEtí ČíhaO 

Výlov rybníka na návsi 



28. 10. 2017 
V tento sváteční den jsme se zúčastnili hasičského srazu v TchoUovicích u Blatné, kde 
probíhala ukázka hasičské techniky poUádaná tamním sborem. Součástí této akce byla 
prodejní burza, dá se Uíci všeho možného. Z d]vodu velice špatného počasí se srazu zúčastnili 
pouze tUi sbory. KromE našeho, SDH Vacovice z volyOska, ti též zajiš[ovali  občerstvení, dále 
SDH Chlum od Blovic, ti dorazili s historickou technikou. NicménE navázali jsme nové 
pUátelské kontakty. SDH Vacovice slíbili účast na našem memoriálu a SDH Chlum nabízel 
ukázky s historickou technikou na r]zných akcích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. - 29. 10. 2017 
V tuto noc a ráno se naší republikou prohnal orkán Herwart. Zp]sobil značné materiální 
škody a co horšího, byly dokonce hlášeny tUi obEti na životech, kteUí zahynuli pod padajícími 
stromy. V Číhani jsou nejvEtší škody zp]sobeny v lesích. Dokonce vyjíždEla naše zásahová 
jednotka. Zajiš[ovala zpr]jezdnEní silnice na Nový Dv]r, která byla zatarasena spadlými 
stromy, které bylo nutné odUezat. Výjezd byl bez vyhlášení poplachu, ale oficiálnE hlášen 
na operační stUedisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sraz hasičské techniky ve TchoUovicích - zleva: Míša Kotlanová, 
Jirka Potužák, Míra Uhel, Pepa Srb 

Zpr]jezdnEní cesty na Nový Dv]r po orkánu Herwart 



11. 11. 2017 
Byl položen vEnec k pomníku padlých na návsi, jako taková malá vzpomínka na padlé 
v bojích první svEtové války na Den Veterán]. VEnec zdobený stuhou v národních barvách 
vlastnoručnE vyrobila Míša Kotlanová, za to ji velmi dEkuji. Takovýto vEnec má úplnE jinou 
hodnotu než ten kupovaný. Nezapomínejme na číhaOské hrdiny. ProbEhl též pravidelný svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  
 

17. 11. 2017 
Jako už každý rok v tento den 
poUádáme lampionový pr]vod, 
a to hlavnE pro naše nejmenší. 
Začíná se v místní hospodE, 
kde se dEtem dle jejich pUání 
namalují na tváUe r]zné 
strašidelné obličeje. A až se 
setmí, což je tento podzimní 
čas kolem páté hodiny 
odpolední, vyráží se pr]vodem 
vsí s rozsvícenými lampiony, 
za zhasnutého veUejného 
osvEtlení, což p]sobí velmi 
tajemnE a je pro mnohé dEti 

nevšedním zážitkem. Pr]vod je ukončen na našem krytém parketu, kde probíhalo opékání 
buUt] a bylo podáváno nEco teplého na zahUátí. Bylo zde také pUipraveno pUekvapení v podání 
Petry Kurcové, Míši Kotlanové a Nikol a Kristýny Strejcových. PUedvedly zde tanec 
pUírodních živl] (oheO, voda, zemE, vítr) ve vlastnoručnE vyrobených kostým] kolem 
plápolajícího ohnE. Vystoupení sklidilo velký potlesk nejen od dEtí, ale i od jejich rodič].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 11. 2017 
ProbEhla pracovní sch]ze hasič] v hospodE U Potužák], hlavním tématem bylo naplánování 
činnosti v roce 2018. Účast pEtadvaceti člen] je na dnešní pomEry celkem slušná účast.  
  

Malování na obličej 

Tanec pUírodních živl] 



8. 12. 2017 
OpEt po roce zavítal na sál 
číhaOské hospody Mikuláš 
s andElem 
a jejich pekelnou 
družinou, aby obdaroval 
malými dárky pUítomné 
dEti a nEkdy i trošičku 
pokáral za malé 
prohUešky, kterých se 
bEhem roku dopouštEjí. 
Celý podvečer probEhl 
v pohodovém a veselém 
duchu a to díky Pavlu 
Bílému, hlavní postavE 
celé akce. Je tUeba 
podEkovat ještE dalším 
činovník]m, a to Míše 
Kotlanové, Hance Perniklové, JanE Kneblové, JanE Nováčkové, Radku KovaUíkovi a Milanu 
Pacholíkovi.  
 
 
9. 12. 2017 
Naladit vánoční atmosféru pUijel do ČíhanE pEvecký sbor KOS svým adventním vystoupením. 
Krásné hodinové vystoupení bylo provázeno také pUednesem Františka Kohouta, moderátora 
téhož pEveckého sboru, o vánočních zvycích a tradicích. K vánoční pohodE také pUispEl 
nádhernE vyzdobený sál, za což dEkujeme Potužák]m.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

Mikulášská nadílka pro dEti 

PEvecký sbor KOS z Kolince 

Místní i pUespolní občané, 
kteUí si pUišli poslechnout 

vánoční koledy 



17. 12 2017 
V tento pUedvánoční čas pUišla do našich kraj] paní zima. V Číhani napadlo kolem patnácti 
centimetr] snEhu a teploty klesly v pr]mEru na – 8 stupO] celsia. Bylo by hezké, kdyby sníh 
vydržel i pUes Vánoce, což p]sobí velmi pohádkovE obzvláš[ u nás v Číhani. Napadaný sníh 
zp]sobuje nEkdy problémy, hlavnE v dopravE, kdy je nutné ho shrnout. V naší vesnici je toto 
zajiš[ováno obecním traktorem Zetor a to Václavem Patlejchem, Pavlem Bílým a Miroslavem 
Uhlem. Probíhají také pUípravy na vánoční hru o štEdrém dnu vedené Hankou Perniklovou. 
 
24. 12. 2017 
Na štEdrý den panovalo velmi teplé počasí jako již nEkolikátý rok po sobE, takže opEt Vánoce 
na blátE, ale taková je pUíroda. Trošku to kazí vánoční atmosféru, ke které bílý sníh určitE 
patUí. Kolem osmé hodiny večerní byla partou číhaOských nadšenc] sehrána již tradiční 
vánoční hra s biblickou tématikou o narození Ježíše. Hraje se v dobových kostýmech a u kulis 
pUipomínající tuto dobu ve starovEkém BetlémE. Herecké vystoupení je hudebnE doprovázeno 
vánočními písnEmi a koledami. Vystoupení shlédlo kolem sto tUiceti divák]. Bylo zde 
podáváno svaUené 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. PUejeme hodnE štEstí a zdraví do dalšího života. 
 

30. 12. 2017 
Zimní stadion v Sušici 
pUivítal na vánočním 
turnaji celkem 5 tým]. 
Posledního hokejového 
derby v tomto roce se 
utkali hokejisté HC 
Farma ČíhaO. Za podpory 
skandujících fanoušk] 
na zaplnEných tribunách 
odehráli urputné boje 
s družstvem z Klatov, 
Blatné a dvEma týmy 

z Chanovic. V pr]bEhu jednotlivých zápas] se atmosféra neustále vyostUovala a to hlavnE 
díky kotouč]m, které padaly do branek na obou stranách. Nakonec se pUekvapivE podaUilo 
strhnout vítEzství na svoji stranu družstvu z Blatné. ČíhaOským hokejist]m, kteUí byli 
považováni za lídra tabulky, se bohužel nepodaUil udržet bodový náskok, a tím opustili čelo 
tabulky. Je však tUeba ocenit jejich urputnost v osobních soubojích a reprezentaci ČíhanE, 
za což jim patUí velký dík. NejvEtším vítEzstvím však je to, že se všichni ve zdraví 
(ač s namoženými svaly) vrátili. Na závEr nechybEla ani show číhaOských mistr] v podobE 
rozloučení s diváky. Hoši dEkujem, hoši dEkujem!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



31. 12. 2017 
Poslední den v roce se v číhaOské hospodE sešlo kolem padesáti lidí k pUátelskému posezení, 
aby společnE oslavili pUíchod Nového roku Ň018. S Míšou Kotlanovou, se kterou společnE 
sepisujeme tyto dEjiny, pUejeme všem v Novém roce hodnE štEstí, zdraví a rok splnEných 
pUání a sn].  
 

 



KRONIKA SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČĶ 
OBCE ČÍHAħ 

 

VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2018 
 

20. 1. 2018 

Tuto lednovou sobotu se uskutečnila v hospodE U Potužák] výroční valná hromada našeho 
hasičského sboru. Dle stanov dobrovolného hasičstva musí probEhnout tato sch]ze 
pUedepsaným scénáUem a účastí nadpoloviční vEtšinou člen]. NejdUíve byl schválen program, 
následovaly projevy, zpráva starostky sboru Ivanky Truskové, velitele JiUího Potužáka, 
hospodáUe Pavla Vitáka, velitelky ženského družstva Míši Kotlanové, vedoucí mladých hasič] 
Hanky Perniklové, a zpráva revizora Milouše Pojara. Celou sch]zi Uídila jednatelka paní 
Marxová a závErečné usnesení pUednesla Jana Kneblová. Byla též pUedána čestná uznání 
za vykonanou práci a to Monice Pláškové, Míše Kotlanové, RenatE Vitákové, JiUímu 
Potužákovi, Milanu Pacholíkovi a Davidu MadErovi. Bylo též podEkováno Petru Kurcovi 
malým dárkem za vytvoUení foto portrét] našich člen] na nové členské pr]kazy, které byly 
v loOském roce realizovány. ZároveO bylo blahopUáno panu Tenglerovi k jeho 
pEtasedmdesátým narozeninám. Velice pEkné vystoupení pro zpestUení večera pUedvedli mladí 
hasiči, kteUí zahráli pohádku O hodináUi Pérkovi, za níž sklidili od šedesáti zúčastnEných, 
dlouhý a zasloužený potlesk. Následovala diskuse, kde mE nejvíce potEšil pUíspEvek pana 
Václava Tenglera, který velice chválil naši vánoční hru o štEdrém dnu. PrávE toto mE 
motivuje a doufám, že i ostatní mé kamarádky hasičky a kamarády hasiče k další činnosti 
u číhaOských hasič], sloužit této společnosti, pro její lepší žití a plnit myšlenky hasičstva, 
pro nEž byly sbory zakládány. Sch]ze byla ukončena společnou večeUí a následovala volná 
zábava, která se nesla v pohodovém a veselém duchu.  

PUedávání čestného uznání – zleva: Ivanka Trusková, JiUí Potužák 



 
13. 1. a 20. 1. 2018 

V tEchto dnech probEhly v naší zemi prezidentské volby a to ve dvou kolech. V prvním kole 
se ucházelo o hlasy volič] devEt kandidát], z nEhož postoupili Miloš Zeman a JiUí Drahoš 
do druhého kola. Ve druhém kole zvítEzil stávající prezident Miloš Zeman s 51,36 % hlas]. 
VítEz budí Uadu rozpak] hlavnE svým svérázným zp]sobem vedení prezidentského úUadu, ale 
je tUeba respektovat vítEze voleb zvoleného v demokratické společnosti. I když vítEze tEsného 
o pouhé tUi procenta. V Číhani dopadly volby podobnE jako v celé republice. Volilo se opEt 
ve volební místnosti na obecním úUadE pod dohledem komise ve složení Milušky Kotlanové, 
Alenky Holečkové, Karla Čápa a Míši Kotlanové. 
 
9. 2. 2018 
Tento páteční večer probEhla na sále číhaOské hospody nevšední událost. Promítala se zde 
pohádka O kouzelném jablku. Byla natočena 
a kompletnE filmaUsky zpracována ochotnickým 
divadlem Rynek z Újezda u Plánice za režie pana 
JindUicha Gregory. Na natáčení se podíleli herci 
z ochotnických spolk] z celého našeho regionu. Podívat 
se pUišlo kolem padesáti zvEdavc] na tento filmaUský 
pokus, a to od tEch nejmenších až po ty již vEkem 
pokročilým, a to nejen z ČíhanE.  
 

24. 2. 2018 
Na sále v hospodE bylo v tento den pUipraveno dEtské 
maškarní odpoledne. MElo zábavný, ale i naučný 
charakter. Zúčastnilo se ho kolem 25 dEtí. Ve svých 
kostýmech byly rozdEleny do dvou družstev. Na motivy 
animovaného seriálu Cesta kolem svEta za 80 dní 
projíždEly jednotlivé svEtadíly a plnily úkoly, jež jsou 
pro dané části svEta typické. Nadšení v jejich tváUích 
svEdčilo o tom, že je karneval velice baví a užívají si 
ho. Celé odpoledne pUipravila a režírovala dEvčata 
z našeho sboru, Petra Kurcová, Nikol a Kristýna 
Strejcovy a Míša Kotlanová. Za to jim velice dEkuji.   

Vystoupení mladých hasič] - pohádka O hodináUi Pérkovi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únor 201Ř 
V Jižní Korei probíhaly zimní olympijské hry, které sledovali též číhaOští sportovní fanoušci. 
V číhaOské hospodE se scházeli ke společnému sledování pUenos] hlavnE z ledního hokeje, 
jak je již dobrým zvykem. Náš národní tým skončil nakonec na čtvrtém místE. DvE zlaté 
medaile získala ve sjezdovém a snowboardovém lyžování Ester Ledecká.  
Na konci února též udeUila zima v plné síle. Napadlo nEkolik centimetr] snEhu, ale hlavnE 
klesly teploty v noci až k mínus dvaceti stupO]m. Toto počasí stEžuje život, ale je to pro toto 
období pUirozené a normální.  
  

DEtský maškarní bál (zleva: Nikol Strejcová, Miluše Kotlanová, Míša 
Kotlanová, Kristýna Strejcová, Petra Kurcová) 

Maškarní odpoledne pro dEti 



3. 3. 2018 
Tuto sobotu probEhlo již XXI. zimní setkání mladých hasič] v Sušici. Každé družstvo zde 
mElo za úkol projít Uadou stanoviš[ jak z oblasti hasičské tématiky, tak i soutEže zručnostní 
a týmové. Vzhledem k vysoké účasti družstev se setkání protáhlo na celé dopoledne. Týmy 
byly rozdEleny do dvou skupin – mladší a starší. Naše dEti se v kategorii starších umístily 
na 22. místE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večer, tentýž den, probEhla první pracovní sch]ze našeho sboru. Bylo zorganizováno školení 
první pomoci, určeno hlavnE člen]m zásahové jednotky, ale zúčastnit se mohla i široká 
veUejnost. Odborný pUednes provedla Linda Klugerová, která pracuje ve zdravotnictví a má 
k tomuto tématu odbornE nejblíže. Zajímavá bylo hlavnE možnost prakticky si vyzkoušet 
resuscitaci masáže srdce na zap]jčené figurínE. V další části této sch]ze se Uešily organizační 
záležitosti hasičského bálu, který poUádáme za týden 10. 3. 201Ř.  
 
 
10. 3. 2018 
ProbEhla první velká akce poUádaná naším sborem v letošním roce a to hasičský bál. Večer 
hudbou provázela již tradičnE  kapela Androméda z Kolince. PUipravili jsme malé pohoštEní 
ve formE oblíbených chu[ovek, které si mnozí velmi pochvalovali. Velký úspEch sklidilo 
vystoupení číhaOských dam a dívek, inspirováno známou filmovou komedií Slunce, 
seno. DEvčata toto vystoupení nacvičovala tajnE nEkolik nedElních odpolední na sále 
v hospodE a opravdu to stálo za to. Velmi se pobavilo celé pUítomné osazenstvo.  
 
 



Za nápad a realizaci dEkuji Míše Kotlanové. Nelze opomenout ani mužskou postavu „faráUe 
Otíka“, kterou ztvárnil Jirka Potužák. Na vystoupení navazovala dámská volenka a potom se 
tančilo až do rána. Kolem ř0 zúčastnEných je obvyklá návštEvnost, ovšem zamrzí slabší účast 
samotných místních. Tak uvidíme pUíští rok, už máme domluvený termín a to 16. 2. 2019.  

 

 

  

PUíprava jednohubek na hasičský bál 

Vystoupení místních žen na téma z filmu Slunce, seno 



17. 3. 2018 
ČíhaOský hokejový tým se zúčastnil turnaje na zimním stadionu v Sušici. Po tUech remízách 
a jedné porážce skončil na čtvrtém místE, což je po minulém turnaji, kdy jsme skončili 
poslední, určitým úspEchem. V Číhani je hokej určitE nejoblíbenEjším sportem. PravidelnE se 
scházejí fanoušci v místní hospodE pUi sledování televizních pUenos] národního mužstva 
a hokejového týmu HC Škoda PlzeO z české nejvyšší ligy ke společnému fandEní. 
 

 

 

HC Farma ČíhaO 

Hokejový turnaj v Sušici 



1. 4. 2018 
Na tento den vyšla nedEle velikonoční a již podruhé jsme poUádali ping-pongový turnaj zvaný 
P-KOVOS OPEN. Byl to jubilejní desátý ročník, který začal poUádat JiUí Pytel a náš sbor 
v jeho organizaci pokračuje. Sešlo se 17 hráč] a 7 hráček a to nejen z ČíhanE, ale i z okolních 
vesnic. V kategorii muž] zvítEzil JiUí Bejček z Dolan, jako druhý se umístil Tomáš Beránek 
z ČíhanE a na tUetím místE skončil JiUí Janča ze ZdeboUic. Mezi ženami zvítEzila Anna HoUejší 
z Prahy, druhá byla Šárka Šimková a tUetí Monika Plášková. Byly pUedány pEkné ceny díky 
sponzorskému daru od Farmy ČíhaO. 

12. 4. 2018 
Narychlo jsme se vrhli do natáčení vtipného videa s hasičskou tématikou, v rámci soutEže 
Cold water challenge, ke které nás vyzvalo SDH Černíkov. V pUípadE, že by se tento klip 
do týdne nepodaUil natočit, dle výzvy bychom museli do Černíkova poslat sud 
dvanáctistupOového piva, a to se nám nechtElo. Video je možné shlédnout 
na https://www.youtube.com/watch?v=JV-KAu01Kzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnaj v ping-pongu 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-KAu01Kzo


Duben 2018 
BEhem mEsíce dubna pUišly po dlouhé zimE jarní až letní teploty, kdy rtu[ teplomEru sahala 
nEkdy k 27 stupO]m. V Číhani lidé zahájili práce na svých zahrádkách a zemEdElci na polích. 
Stále panuje sucho, což vzbuzuje obavu o úrodu a dostatečné zásoby vody ve studních. 
V obecních lesích pokračují práce na likvidaci k]rovcové kalamity. Snahou je také osadit 
vykácené plochy novými stromky. Toto jaro bylo vysázeno 7 000 sazenic smrku 
a 1 200 buku.  
 
Bude také provedena další etapa rekonstrukce silnice Nový Dv]r – Bukovák. Na tuto opravu 
se podaUilo získat pUíspEvek z krajského úUadu PlzeOského kraje. Do konce června bude 
podána žádost o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Na české politické scénE panuje 
určitá nervozita, stále se totiž nepodaUilo sestavit fungující vládu s d]vErou a to je již p]l roku 
po parlamentních volbách. Hledá se stále podpora Hnutí Ano, ale to se mezi politiky nedaUí. 
Myslím, že by se mEl respektovat volební výsledek, kde se voliči jasnE vyjádUili, koho chtEjí, 
aby jim vládnul a pustit od stranických boj] o moc. 
 
21. 4. 2018 
Vyrazili jsme do obecních les] pro máj, který budeme jako již tradičnE stavEt 30. 4. 201Ř.  
 
28. 4. 2018 
ProbEhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu za pomoci firmy Pošumavská 
odpadová, a. s., se kterou obec spolupracuje v oblasti odpadového hospodáUství. 
 
30. 4. 2018 
Také letos byl postaven máj na číhaOské návsi. Po pUípravách z minulého týdne, kdy se dovezl 
strom z obecních les], byl za pUispEní místních dEvčat a žen krásnE ozdoben. Samotné stavEní 
zajiš[ovali chlapci a muži. Jedná se o pomErnE náročnou akci vyžadující velkou pozornost 
na bezpečnost. Po úspEšném postavEní máje probíhalo jeho hlídání až do ranního svítání, a to 
z toho d]vodu, aby nedošlo k jeho poražení od nájezdník] z okolních vesnic. 
 

  



8. 5. 2018 
Na tento den volna, díky státnímu svátku, jsme si naplánovali cyklistický výlet na hrad Rabí. 
Kolem deváté hodiny ranní vyrazilo 21 nadšenc] na kolech smEr Kr]tEnice, BudEtice. 
Na Rabí jsme dojeli kolem poledne a po dobrém obEdE v hospodE U vystUeleného očka jsme 
vyrazili na prohlídku stUedovEkého hradu. NejvEtším zážitkem pro všechny zde byl výstup 
na nejvyšší vEž, odkud je nádherný výhled do dalekého okolí. Po prohlídce jsme se vydali 
dom] a to na Sušici, Kolinec. Ujeli jsme 51 km, což je docela slušný sportovní výkon. Trasu 
naplánoval Pavel Viták a za to mu velmi dEkujeme.  

 

12. 5. 2018 
Hranou pohádkou O létajícím ševci se zúčastnila parta nadšenc] z ČíhanE již ř. ročníku 
pochodu pohádkovým lesem. Pochod letos smEUoval z Habartic do ZdeboUic. Hlavním 
organizátorem celé akce je základní škola v Plánici, pUedevším tedy manželé Bulánkovi, 
p]sobící na této škole jako pedagogové. ScénáU pohádky pUipravil Milan Pacholík a režie se 
ujala Hanka Perniklová, oba též herecky obsazeni. Další role ztvárnili Míša Kotlanová, Šárka 
Šimková, Pepa Gondek, Jana a Vašek Nováčkovi, Monika Plášková, Ivana Trusková, Radek 
KováUík, Petra Kurcová a Kristýna Strejcová. Vystoupení pUedcházelo zhruba mEsíc zkoušek 
a pUíprav, kdy snahou je p]sobit co nejvíce pohádkovE, a to nejen kostýmy a kulisami. 
PodaUilo se také zajistit, že hlavní postava, švec Jíra, skutečnE létal pomocí kladky 
a zavEšeného lana. Všem patUí velký dík, jelikož tato akce má též charitativní účel. V letošním 
ročníku se podaUilo vybrat celkem 25 000 Kč, které poputují dEtem se zdravotním postižením.  
 
  



19. 5. 2018 
ProbEhl soutEžní den pro naše družstva. Mladí hasiči se zúčastnili jarního kola hry Plamen 
v Nýrsku. Nezačali zrovna nejlépe, kdy v první disciplínE požárního útoku mEli veliké 
problémy se sestavením sacího potrubí a ztratili tam cenné vteUiny. Tekli jsme si trochu 
možná i kritických slov a došlo ke zlepšení bojovnosti a soustUedEní v dalších disciplínách. 
Mladí hasiči se nakonec umístili na 18 místE ze 34 družstev, což je velice pEkné umístEní 
vzhledem k tomu, že jsou zaUazeni do kategorie starších, i když více jak polovinu družstva je 
tvoUena dEtmi mladšími deseti let a to David Šiman, Marek Šiman, Katka Uhlová, Jirka 
SlivoO, Ondra Pojar, Adéla Krbcová, Kristýna Černá, Adam Vácha a Mája Váchová. 
DEkujeme hlavnE Hance Perniklové, vedoucí, která je na soutEž trpElivE pUipravila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DospElí se na stejný datum vydali na okrskovou soutEž do Tužic. Tamní sbor se ujal poUádání 
této soutEže v rámci oslav Ř0 let založení sboru. Družstvo muž] ve složení Tomáš Pojar, Jirka 
Potužák, Aleš Tengler, David MadEra, Pepa Gondek, Milan Pacholík a Lukáš Bílý skončilo 
po štafetE 4x100m a po požárním útoku, kde jsme obdrželi 10 trestných vteUin, na šestém 
místE. Projevila se slabá pUíprava a také to, že nedisponujeme stUíkačkou se sportovní 
úpravou, ale je tUeba ocenit bojovnost. Velice dobUe si vedly číhaOské ženy, které svou 
kategorii vyhrály. PUekonaly i handicap sportovní stUíkačky a vEtší tréninkovou pílí, slavily 
úspEch. Za tým žen bEžely Lucka NEmcová, Klára Vitáková, Renča Vitáková, Monika 
Plášková, Míša Kotlanová, Eva KováUíková a Nikča Strejcová. Zde je tUeba podEkovat Míše 
Kotlanové, která ženský tým dala dohromady a organizovala jejich pUípravu.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



26. 5. 2018 
Sešli jsme se k vyčištEní víceúčelové požární nádrže, která pUes léto slouží též jako koupalištE. 
I pUes velké horko jsme vše zvládli a letní sezona m]že začít. Letos čištEní probEhlo o nEco 
dUíve a to z d]vodu pUedpokládaného delšího času zpEtného napouštEní, jelikož stále panuje 
veliké sucho. TémEU 800 m3 vody, které číhaOská nádrž obsáhne, pUeci jen chvíli potrvá 
naplnit. Také se realizuje nové sociální zaUízení u krytého parketu. O jeho vybudování 
rozhodlo obecní zastupitelstvo v loOském roce. To jistE potEší zejména dámskou část 
návštEvník] kulturních akcí. 
 

 
2. 6. 2018 
U pUíležitosti oslav sto let od založení Československého státu uspoUádal Hasičský záchranný 
sbor České republiky svEtelnou vodní fontánu v Praze na Uece VltavE. Jednalo se o dosud 
nejvEtší vodní fontánu na svEtE, jakou kdo kdy uspoUádal. Dochází zde k vytvoUení vodních 
proud] pomocí požárních stUíkaček, jejich nasvícení barevnými reflektory a následné 
provádEní synchronních sestav s použitím hudby. Jelikož je to akce velmi náročná, je 
zapotUebí Uízení proud] prostUednictvím koordinátor]. Tato akce vyžadovala celkem pEt 
takovýchto koordinátor]. Jednotlivé proudy mEly určeného svého koordinátora, kdy každý 
z nich na výškových plošinách určoval pohyb proud] pomocí svEtelných tyčí. Za podpory 
hudby a barevných svEtel to vytváUelo nad hladinou Vltavy neuvEUitelné obrazce. Celé 
události se zúčastnilo pUes 1 000 dobrovolných hasič] doslova ze všech kout] naší zemE. 
Na jednom místE se tedy setkalo více než 200 hasičských sbor] po pEti členech.  
 
MEli jsme tu čest a náš sbor byl pro provedení hasičské svEtelné fontány vybrán také. Naše 
družstvo se ve složení Jirka Potužák, Pepa Srb, Vašek Nováček, Radek KováUík a Franta Srb 
vydalo do Prahy už o den dUíve v dopoledních hodinách. Po ubytování družstva v areálu 
Sokola Královské Vinohrady, následovala porada, kde jsme obdrželi instrukce pro provedení 
celé akce. Od 20:30 hod. témEU do p]lnoci byly provádEny zkoušky. Na samotné vystoupení 
následující den se ve 22 hod. rozeznEly tUi nádherné skladby – státní hymna, Vltava 
a Slovanské tance. Za jejich doprovodu hasiči vytvoUili skvostné dílo v podobE svEtelné 
fontány, až se pUítomným tajil dech. To lze usoudit ze závErečného potlesku a pokUik] 
v podobE podEkování všem účastník]m.  
 
Jako sbor jsme na tuto událost zorganizovali výlet autobusem spojený s prohlídkou Národního 
technického muzea. Jelikož se jedná o ohromné množství expozic a výstav z r]zných oblastí 
vEdy či techniky, každý se zde mohl pUijít na své. Ovšem nejvEtší nadšení z celého výletu 
vzbudila právE vodní fontána, což potvrzovaly obdivuhodné ohlasy číhaOských na nevšední 
vystoupení. Je vidEt, že v lidech ještE nevymizela národní hrdost a jeli se podívat na toto 



pUedstavení, které mElo symbolizovat soudržnost, víru v nEco lepšího a vzájemné porozumEní. 
Jsem rád, že i hasiči se mohli podílet na tEchto oslavách a že to nez]stalo pouze na armádE, 
jak je tomu zvykem u tEchto událostí. Myslím, že hasič v posledních letech zvýšil svoje 
renomé a stává se ve společnosti respektovaným pojmem. Já bych chtEl moc podEkovat mým 
koleg]m, kteUí se mnou do Prahy jako pUímí účastníci jeli a jméno ČíhaO jsme tak zapsali 
do historie.  
 
 

  



16. 6. 2018 
Od 14 hodin tohoto dne jsme poUádali dEtský den pro naše nejmenší. Panovalo velmi 
nádherné letní počasí, což na hUištE, kde se dEtský den konal, pUilákalo kolem čtyUiceti dEtí 
se svými rodiči. Byla pUipravena Uada disciplín, jak pohybové, tak vEdomostní soutEže, kde 
dEti s velkým nadšením plnily dané úkoly. Za odmEnu pro nE byly pUipraveny drobné 
dárečky, na nEž pUispEl obecní úUad. Organizaci zajiš[ovala starostka sboru Ivanka Trusková. 
Občerstvit se bylo možné v našem stánku a o hudbu se postaral Pepa Srb.  
 

Večer téhož dne jsme poUádali taneční zábavu za vyhrávání kapely Androméda. PUišlo se 
pobavit pUes sto host], za což jsme velmi rádi. ChtEl bych zde zmínit, že na této akci bylo 
poprvé použito nové sociální zaUízení poUízené naší obcí a všemi bylo velmi chváleno.  

 
  



23. 6. 2018 
Po roce byl Milanem Pacholíkem uspoUádán opEt nohejbalový turnaj trojic FUSS - CUP.   
Zúčastnilo se ho rekordních 14 družstev a to nejen z ČíhanE, ale i ze širokého okolí. VítEzem 
se stal tým z KUížovic, druhý byl tým XXX, což byl společný tým z ČíhanE, ZdeboUic 
a Zavlekova a na tUetím místE skončilo družstvo z Klatov pod názvem NEVÍM. Divácká 
kulisa byla též velmi dobrá, sportovní výkony sledovalo kolem 50 pUihlížejících. Tento turnaj 
bývá takovým zpestUením kultury v Číhani, kde si i sportovní nadšenci pUijdou na své.  

 

 
  



30. 6. 2018 
Naše soutEžní družstva se zúčastnila tradiční hasičské soutEže v Kolinci, kterou je 
KOLINECKÝ SRANDAMATCH. Velký úspEch jsme nezaznamenali. ObE družstva skončila 
na posledních místech, muži pátí a ženy tUetí. Ne, že bychom dElali velké chyby než ostatní, 
ale nejvEtší rozdíl oproti soupeU]m je v tom, že nemáme stUíkačku se sportovní úpravou 
a pUi sání vody ztrácíme mnoho času. Novinkou na této soutEži byla soutEž jednotlivc], kdy 
soutEžící musel, v zásahovém obleku a po ubEhnutí 50 m s džberovou stUíkačkou, uhasit 
otevUený oheO. ČíhaO reprezentoval Radek KováUík, který skončil na výborném tUetím místE 
a Jirka Potužák, který se umístil na místE čtvrtém.  

 

  

SoutEž jednotlivc] - Radek KováUík 



5. 7. 2018 
Kolem deváté hodiny ranní se vydala parta jedenácti sportovních nadšenc] na výlet 
na cyklistických kolech. Trasu již tradičnE naplánoval, a to výbornE, Pavel Viták. Z ČíhanE 
jsme vyjeli smErem pUes les zvaný Pajedla, KUížovice, Hnačov, kde byla první zastávka 
na občerstvení a dále na Velenovy. Naším cílem byla hospoda U Svatého Antonína, která se 
nachází za Nalžovskými Horami. Zde jsme si s chutí dali vydatný obEd. Jelikož nám počasí 
pUálo a bylo velmi dusno, pUišlo vhod zchlazení v podobE studeného piva. Odtud jsme se 
odebrali dále na kolech smErem na KrutEnice, Buršice a Brod, až do naší domoviny ČíhaO. 
Tam jsme všichni ještE společnE posedEli pUed místní hosp]dkou a sdíleli společné zážitky 
z povedeného výletu. Celková vzdálenost, kterou jsme za tento den ujeli, činila 35 km, což je 
pEkný výkon i vzhledem k tomu, že se výletu zúčastnili občané v r]zných vEkových 
kategoriích, od dEtí až po seniory.  

 

8. 7. 2018 
Po dvou letech do ČíhanE zavítal ochotnický divadelní spolek z Černíkova a pUedstavil se 
komedií Na správné adrese, která se hrála na podiu krytého parketu u koupalištE. PUítomným 
divák]m, kterých pUišlo kolem stovky, se pUedstavení jistE velmi líbilo. O tom svEdčí nejen 
dlouhotrvající závErečný potlesk, ale i spontánní reakce publika bEhem pUedstavení. A jak rádi 
Uíkají samotní herci, diváci jsou takto vtaženi nepUímo do dEje a tím se stávají jakoby jeho 
součástí a samotné hraní je pro nE potEšením. Jako sbor jsme zajiš[ovali herc]m zázemí 
a divák]m občerstvení.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



12. 7. 2018 
Po devíti mEsících od parlamentních voleb se podaUilo sestavit vládu podpoUenou d]vErou 
poslaneckou snEmovnou. A snad konečnE zvolení politici začnou pracovat ve prospEch 
občan] této zemE. Na podzim letošního roku se konají opEt volby a to do obecních 
a mEstských zastupitelstev. Jakási pUedvolební kampaO probíhá i u nás v Číhani, což nebývalo 
zvykem. Objevují se letáčky, kde jedna parlamentní strana a jejich pUedstavitelé vyjadUují 
nespokojenost se současným zastupitelstvem obce a nabádají ke zvolení právE jejich 
kandidát]. Je mi líto, že praktiky z vysoké politiky se objevují i u nás a že nespokojenost se 
neUeší v klidu rozumným dialogem, kdy se hledá jak problémy Uešit ke spokojenosti všech. To 
ale není vždy jednoduché.  
 
13. 7. 2018 
Spolek PUátel vepU] uspoUádal taneční zábavu. Účinkovala zde kapela Ukradený Vjecy.  
 
14. 7. 2018 
Konala se pracovní sch]ze SDH v hospodE U Potužák]. Hlavním tématem byla organizační 
pUíprava hasičské soutEže, kterou poUádáme 4. Ř. 201Ř. Účast 12 člen] je určitým zklamáním, 
jestliže nás čeká nejvEtší akce tohoto roku.  
 
21. 7. 2018 
Sportovní nadšenec Milan Pacholík opEt po roce zorganizoval turnaj v malé kopané. NEkteré 
týmy se začaly sjíždEt na místo již den pUed samotnou soutEží a nocovaly zde ve stanech. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 tým], kromE místního družstva napUíklad mužstva 
ze ZdeboUic, BoUíkov či Klatov. Zápasy probíhaly od brzkých ranních hodin až do šesti hodin 
večer. Jako vítEz po soubojích s ostatními soupeUi vyšel tým z BoUíkov, který si odvezl 
zasloužené první místo. Turnaj bEhem dne sledovala zhruba stovka pUihlížejících.  

Ve stejný den byl zaUízen výlet pUedevším pro starší generaci a to do Dlouhé Vsi u Sušice, kde 
se konal dechovkový festival. Z naší vsi vyjelo sedm senior], které tam a zpEt ochotnE dovezl 
Jirka Potužák hasičským transportérem. Po pUedchozím apelu na to, že se pro tuto generaci 
dElá pomErnE málo akcí, byla očekávána o nEco silnEjší účast. Avšak ti, kteUí tuto akci 
navštívili, se vraceli spokojeni, což lze soudit podle následných kladných ohlas]. K tanci 
a poslechu zde zahrály kapely Solovačka, Oplova dechovka, Otavanka a Jižani.  
  



28. 7. 2018 
Spolek pUátel vepU] uspoUádal na číhaOském rybníce rybáUské závody, kterých se zúčastnilo 
jedenáct soutEžících. Tato zajímavá soutEž nespočívá v počtu chycených ryb, ale v součtu 
jejich délky. Na prvním místE skončil Tomáš Beránek z ČíhanE, který mEl úlovky o celkové 
délce 3 m, druhá Šárka Šimková, též z ČíhanE, s délkou 1,45 m a tUetí František Maxa 
ze Zavlekova s délkou 1,38 m. Tato soutEž není o rychlosti, ale o klidu a trpElivosti. Bylo 
pUipraveno také občerstvení v podobE chlazeného piva a r]zné uzené rybí pochutiny, což 
ocenili nejen soutEžící, ale i kolem tUiceti pUihlížejících.  
 

 
 
4. 8. 2018 
PoUádali jsme 11. ročník hasičské soutEže Memoriál ZdeOka Pikharta. SoutEž spočívá již 
tradičnE v pUeplutí koupalištE družstva na raftu a následnE provedení požárního útoku. Letos 
bylo provedeno ještE vylepšení o netradiční nástUik, kdy proudaUi museli naplnit na terčích 
umístEnou nádobu. Po jejím naplnEní vyplul míček, který se musel proudem vody z nádoby 
dostat ven a po dopadu míčku na zem byl zmEUen čas. I pUes tropické vedro se sjelo 
rekordních 14 družstev, a to tUi z ČíhanE dvE mužská a jedno ženské, SDH KUížovice, 
SDH Nová Plánice, SDH PUešín, SDH Mlázovy, SDH Kolinec, SDH Myslovice, 
SDH Nezdice muži i ženy, SDH Zavlekov, SDH Záhorčice a SDH Klatovy. V požárním 
útoku zvítEzilo družstvo z Kolince, druzí Nezdice muži a tUetí Myslovice. Odpoledne zpestUil 
pan Jan Holeček ukázkou své historické stUíkačky, kdy s mladými hasiči pUedvedli zásah 
v podobE uhašení požáru. Po vyhlášení výsledk] následovaly disciplíny pUetahování lanem, 
kde zvítEzili hasiči z Nové Plánice a oblíbená pivní štafeta, zde byli nejlepší Číhanští, a to jak 
ženy, tak muži. Večer probíhala taneční zábava za vyhrávání oblíbené kapely Skalanka 
ze Švihova.  
 
Tento memoriál byl jedním z nejúspEšnEjší jak z účasti družstev, tak z účasti návštEvník]. 
Celé odpoledne pozvedla moderátorská dvojice Monika Plášková a Pavel Bílý, kteUí svým 
vEcným a vtipným komentáUem oživili celý pr]bEh odpoledne a za to jim velmi dEkuji. SoutEž 
se pr]bEhem let stala již celkem velkou a organizačnE náročnou záležitostí. ME osobnE 
nejvíce potEšila široká účast našich člen] na pUípravách, které probíhaly od čtvrtka 
až do nedEle, kdy se provádí závErečný úklid. Možná umístEní našich družstev mohlo být 
lepší, ale pokusíme se o to pUíští rok, kdy by mEly být součástí memoriálu oslavy 120 let 
založení našeho sboru.  
 
  



 

 

 

  

PUeplutí koupalištE na raftu - SDH ČíhaO, starší tým muž] 

Ukázka zásahu v podobE hašení požáru mladými požárníky 



28. 8. 2018 
V posledním prázdninovém týdnu byl zorganizován výlet pro mladé hasiče do plzeOské 
Techmánie. Jedná se o zrekonstruované historické budovy strojírenského závodu Škoda 
PlzeO, kde bylo zUízeno centrum vEdy a techniky. Výstava je tedy určena hlavnE dEtem, 
ale na své si pUijdou i dospElí, kde uvidí napUíklad skutečné exponáty lokomotiv a trolejbus], 
které byly v Plzni kdysi vyrábEné. Poznatky z fyziky, chemie, biologie, astrologie, mechaniky 
a dalších obor] jsou zde prezentovány a názornE pUedvádEny formou her, zábavných zaUízení 
a až obdivuhodných mechanism]. Součástí je též planetárium, kde dEti zhlédli promítaný 
pUíbEh s astrologickou tématikou ve formátu 3D. Prožitý den v Techmánii byl 
pro všechny radostným zážitkem a bude se na nEj určitE hezky vzpomínat.  

 
 
8. 9. 2018 
Na sklonku léta, kdy panovalo stále slunečné a teplé počasí, jsme uspoUádali na krytém 
parketu pUátelské posezení a to nejen číhaOských hasič], ale i dalších občan] naší obce, kteUí 
se podílejí na jejím rozvoji. Grilovalo se maso pUipravené Vaškem Nováčkem, čepovalo se 
dobré pivo a v pUíjemné pUátelské atmosféUe došlo i na tanec pUi reprodukované hudbE.  
 
13. 9. 2018 
Na základE pozvání pUedsedy senátu České republiky p. Milana ŠtEcha jsem se já, Jirka 
Potužák, zúčastnil jako velitel naší jednotky, setkání hasič] konaného v Praze 
ve Valdštejnském paláci. PrávE tento palác je sídlem horní komory parlamentu ČR. Hlavním 
d]vodem tohoto setkání bylo podEkování od pana senátora ŠtEcha za účast na hasičské 
fontánE v rámci oslav stého výročí založení Československého státu. Velkolepé oslavy 
probíhaly v červnu letošního roku na VltavE. Po projevech dík] od senátora ŠtEcha, 
Veseckého a od zástupc] HZS České republiky, jsme pUevzali pamEtní listy, kdy zároveO 
docházelo k vyhlášení jednotlivých mEst a obcí. Následovalo malé pohoštEní a možnost 
prohlídky prostor] Valdštejnského paláce, nádherné historické památky naší zemE.  
 
  



 

 

 

PodEkování pUedsedy Senátu parlamentu ČR za účast na hasičské fontánE 201Ř 



 

 

Certifikát o zapsání do Guinnessovy knihy rekord] - nejvEtší hasičská fontána na svEtE,        
na které se podílel také SDH ČíhaO 



 

29. 9. 2018 
Pod vedením zkušeného kolaUe Pavla Vitáka, jsme uskutečnili další z našich cyklovýlet], 
tentokrát po regionu BEšinska. Zúčastnilo se deset sportovních nadšenc] spíše starší 
generace. Navštívili jsme zUíceninu kostela sv. BartolomEje, který svým umístEním uprostUed 
hlubokých les] p]sobí velmi tajemnE a dodnes se zde konají poutní setkání hlavnE tedy 
vEUících a to na svátek BartolomEje dne 24. srpna. Po dobrém obEdE v Eurocampu BEšiny 
jsme vyrazili smEr Malonice, JindUichovice, Mlázovy a odtud, po malém občerstvení v místní 
hosp]dce U Podkovy, dom] do ČíhanE. Celý výlet se nesl ve velmi pUátelské a pohodové 
atmosféUe, proto jsme se domluvili, že letos ještE nEjaký ten výlet podnikneme a to i pUesto, že 
se hlásí podzim. 
 

 
 

 

 

  



ZáUí 201Ř 
V tomto období stále pokračují práce na likvidaci škod zp]sobených k]rovcem v obecních 
lesích. V letošním roce došlo k rozsáhlému rozmnožení tohoto šk]dce, kterému napomáhá 
extrémní sucho a malá kapacita techniky, které by bylo potUeba pro včasnou tEžbu 
napadených strom] a následnou asanaci. Já, Jirka Potužák, člen místního zastupitelstva, jež 
mám obecní lesy na starosti, tyto Uádky nepíši lehce. Tento problém má celorepublikový 
charakter a lze ho pUirovnat k pUírodní katastrofE. PUedpokládané množství vytEženého dUeva 
je až 3000 m3. Nejvíce postižené lokality jsou Jedlový kopec a H]rka. Les, který vzr]stá  
80 – 100 let a stará se o nEj nEkolik lidských generací, je zničen napadením k]rovce prakticky 
bEhem nEkolika týdn]. Je mi líto postoje státu k tomuto problému, který by mEl dle mého 
názoru zorganizovat nasazení techniky ze zahraničí a rozhýbat trh se dUevem rovnEž se 
zahraničím, jelikož domácí trh je pUesycen a cena dUeva klesá k minimálním hodnotám. Státní 
správa zatím jen vyzývá k likvidaci k]rovcové kalamity pod hrozbou pokut, ale je to velice 
tEžké z d]vodu malé tEžební kapacity, jak jsem již uvedl a pro malé soukromé lesy prakticky 
nedostupné. Stále platí, že pUíroda je silnEjší než človEk a je nutná určitá pokora a víra v to, že 
nám pom]že. Na likvidaci v obecních lesích se podílí firma KREEGER, s.r.o. z TEšovic 
u Prachatic s harvestorovou technologií, za což jim dEkujeme.  
 

 
 

 



Tíjen 201Ř 
Ve dnech 5. – 6. Uíjna probEhlo první kolo voleb do obecních zastupitelstev a zároveO s tím 
u nás v Číhani také volby do jedné tUetiny Senátu Parlamentu ČR. Zastupitelstvo bylo opEt 
zvoleno sedmičlenné, pUičemž došlo k výmEnE dvou člen]. NovE byl zvolen Vašek Nováček 
a Radek KováUík. Ostatní členové z]stali stejní jako v minulém období a to Pepa Srb, Hanka 
Perniklová, Jirka Potužák, Pavel Bílý a Milouš Pojar. Je vidEt, že je pUevážná vEtšina místních 
s vedením obce spokojena, protože jeho složení je stálé již nEkolik po sobE jdoucích 
volebních období. KaždoročnE se zrealizovalo velké množství projekt]. NejvEtší zájem je 
vždy právE o komunální volby, nebo[ ty se bezprostUednE týkají všech občan]. I pUes to je 
účast 54 %, dle mého názoru, pomErnE nízká. Místní by mEli projevovat vEtší aktivitu o dEní 
v obci.  
 
Jelikož do senátu nikdo z kandidát] neobdržel nadpoloviční vEtšinu hlas], konalo se druhé 
kolo o týden pozdEji, tedy 12. – 13. Uíjna. Z místních obyvatel byl tentokrát zájem 
podpr]mErný, volit pUišlo pouze necelých 10 % občan]. Zde by možná nebylo od vEci zavést 
celostátnE pouze jedno kolo voleb, jak je tomu v nEkterých zahraničních státech. Ale to je již 
otázkou vyšší politiky.  
 
20. 10. 2018 
Družstvo mladých hasič] po poctivém každotýdenním tréninku vyrazilo na celostátní soutEž 
Plamen, která se letos odehrávala v Horaž@ovicích. Jedná se o závod požárnické 
všestrannosti, kde musí každý tým splnit nejprve štafetu CTIF 8x50 m s pUekážkami 
a následnE bEh ve vzdálenosti zhruba 2,5 km. Za SDH ČíhaO vybEhla 5ti členná hlídka 
ve složení Ondra Pojar, Mája Váchová, Kristýna Strejcová, Marek Šiman a David Šiman. BEh 
trvá necelou p]l hodinu a po cestE je zapotUebí splnit r]zné úkoly, které se nacházejí 
na jednotlivých stanovištích. Družstvo se muselo poprat s úkoly, jako je stUelba 
ze vzduchovky, základy první pomoci s transportem zranEného, topografické značky, správné 
označení prostUedk] požární ochrany, lezení na zavEšeném lanE, vázání r]zných druh] uzl], 
určování azimutu na sever a jmenování vhodnosti či nevhodnosti hasicích pUístroj] pro danou 
skupinu hoUlavých látek. Naši mladí hasiči skončili po obou disciplínách na krásném Ř. místE 
z 29 soutEžících, což je krásný výsledek. U dEtí byla navíc vidEt snaha, bojovnost a týmová 
spolupráce, a tak by to mElo být.  
 

 

Štafeta CTIF s pUekážkami 



 

 
 
 

 

  

Štafeta CTIF s pUekážkami 

Start hlídky SDH ČíhaO v bEhu na 2,5 km 



 

28. 10. 2018 
Tento víkend probEhly po celé naší zemi oslavy 100. výročí založení Československého státu. 
Také v Číhani jsme se v nedEli odpoledne sešli na návsi, abychom společnE oslavili tuto 
událost malým slavnostním aktem. A to zasazením lípy, která je považována za náš národní 
strom. Poté jsme s náležitou hrdostí vyslechli státní hymnu. Odpoledne bylo zakončeno 
opékáním buUt], což ocenili hlavnE ti nejmenší. Sešlo se kolem 50 obyvatel. Bylo to vcelku 
pUekvapivé, protože celá akce byla zorganizována narychlo a také napadl první sníh letošní 
zimy, takže panovalo dosti nevlídné počasí. Ale je dobUe, že lidé nezapomínají na d]ležitá 
data našich dEjin. KonkrétnE 2Ř. Uíjen 1ř1Ř je všeobecnE považován za jeden z nejš[astnEjších 
dní našeho národa. Nejenže se blížila ke konci první svEtová válka, ale české a slovenské 
národy se osamostatnily po 400 letech trvající nadvlády Habsburk], jakožto vládc] 
Rakousko - Uherské monarchie.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladí hasiči SDH ČíhaO 



3. 11. 2018  
V podzimním čase jsou obvyklé výlovy rybník], a tak je tomu i u nás v Číhani. Výlov 
rybníka na návsi pUilákal Uadu zvEdavc]. Bylo zde možné poUídit si rybu tUeba k dobrému 
obEdu anebo už kapra na vánoční st]l. Též byly pUipraveny rybí pochutiny upravené v udírnE. 
Celá událost je organizována spolkem pUátel vepU] a hlavnE Mírou Paukertem, obyvatelem 
ČíhanE a zootechnikem místní farmy, který má odborné znalosti k jakémukoli chovnému 
zvíUectvu. RybáUství spjaté s rybníkáUstvím je pro nEj velkým koníčkem. Jeho zásluhou je 
o číhaOské rybníky postaráno.  
 

 
 

16. 11. 2018 
V podvečer, den pUed státním svátkem nazvaným Den boje za svobodu a demokracii, který je 
vzpomínán u pUíležitosti událostí roku 1ř3ř a 1řŘř, uspoUádali naši hasiči lampionový 
pr]vod, hlavnE tedy pro ty nejmenší. Začínalo se v místní hospodE malováním obličej]. 
Jakmile se setmElo, vyšlo se se zapálenými lampiony pr]vodem temnou a tajemnE vyzývavou 
Číhaní. Večerní procházka vedla na hUištE, kde čekalo na pr]vod pUekvapení. Jednalo se 
o taneční vystoupení dEvčat ve tmE. Byly vystrojeny svEtelnými prvky, které vytváUely úžasné 
obrazce. Vystoupení pUedvedly Petra Kurcová, Nikola Strejcová, Kristýna Strejcová, Miluška 
Kotlanová a Jana Nováčková. Poté se rozsvítilo a všichni si společnE opekli buUty u hUejivého 
táboráku.  
 
24. 11. 2018  
ProbEhl podzimní svoz objemného a nebezpečného odpadu organizovaný pro občany obcí. 
Jako sbor jsme u této akce nápomocni. 
 
  



28. 11. 2018 
I v tomto podzimním čase probíhají pod vedením Hanky Perniklové a Míši Kotlanové 
sch]zky mladých hasič] a to každý čtvrtek od 17h v zasedací místnosti obecního úUadu. Mladí 
hasiči se zde zdokonalují v hasičské teorii, ale hrají se i r]zné hry a soutEže. V tento čtvrtek 
vyrazili na exkurzi, jejímž cílem byla stanice profesionálních hasič] v Klatovech. Prohlídkou 
zázemí hasič] a seznámení s jejich prací se ujal Pepa ŠafaUík, člen našeho sboru, který u HZS 
pracuje jako vyšetUovatel. Velice zajímavá prohlídka, jak samotné stanice, tak nejmodernEjší 
hasičské techniky, se nakonec protáhla z plánované hodiny o další hodinu déle a každý si 
odnesl spoustu nových poznatk] a zážitk]. Poté se vyrazilo na oblíbenou pizzu, která byla 
mladým hasič]m slíbena za velice pEkné umístEní pUi podzimním kole hry plamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



30. 11. 2018  
Naši republiku zastihla ledovka zp]sobená vytrvalým namrzajícím deštEm. To zp]sobilo 
značné problémy hlavnE Uidič]m na silnicích, které se nevyhnuly ani Číhani. Riziko 
na obecních silnicích v Číhani, Novém DvoUe a Pláničce se snížilo posypem solí zajištEné 
obecním traktorem. Práce, jako je posyp, pluhování snEhu, v létE sečení trávy a další práce, 
provádí pan Václav Patlejch. Ač už d]chodového vEku, tyto činnosti vykonává velmi 
svEdomitE, stejnE jako údržbu svEUené techniky.  
 
2. 12. 2018  
Vánoční atmosféra se kvapem blíží, a tak jsme v tuto první adventní nedEli rozsvítili vánoční 
strom na návsi. Jedná se spíše o menší akci bez pUipraveného programu. Vánoční koledy se 
zpívají až pUímo na ŠtEdrý den večer, kdy se již nEkolik let hraje živý betlém. Protože se jedná 
o slavnostní čas, oslavili jsme ho společným pUípitkem pUímo u stromečku. PodEkování 
za pUípravu osvEtlení vánočního stromku patUí Jirkovi Potužákovi a Tomáši Pojarovi.  
 

7. 12. 2018 
Na první prosincový pátek byla pUipravena v hostinci U Potužák] mikulášská nadílka pro dEti. 
Sál se promEnil témEU k nepoznání, nebo[ se z nEj stalo hotové peklo. Potencionální hUíšníky 
navštívil Mikuláš se svojí družinou – andElem a čerty. Po pUečtení z knihy hUích] musely dEti 
pUednést báseO nebo zazpívat písničku, aby nez]staly uvEznEny v pekle. Jelikož to všichni 
splnili, hUíchy jim byly smazány a byli odmEnEni pUipravenými dárečky. Na závEr si dEti, 
kterých se sešlo kolem dvaceti, zatančily čertí tanec. Velké podEkování patUí Hance 
Perniklové, Pavlu Bílému, Milanu Pacholíkovi, JanE Nováčkové a KristýnE Strejcové.  
 

  



15. 12. 2018  
Vánoční atmosféru nám zpUíjemnil pEvecký sbor KOS z Kolince pod vedením sbormistrynE 
paní Žižkové. Hodinové vystoupení, bEhem kterého sbor zazpíval vánoční koledy známé 
i neznámé, si vyslechlo pUes 40 posluchač]. Zajímavostí pro diváky byla PlzeOská koleda 
nebo vlastní tvorba v podobE koledy, kterou si sbor složil sám. Na slavnostní náladE pUidala 
také krásná výzdoba na sále v místním hostinci.  

 
16. 12. 2018  
Na tUetí adventní nedEli jsme si pUipravili nezvyklou akci, kdy jsme vyrábEli figuríny 
do Betléma. Všechny figuríny byly zhotoveny již dUíve z dUevEných korpus] a zde je tUeba 
podEkovat Jirkovi Potužákovi, protože s jejich výrobou mEl obrovskou práci. A právE tuto 
nedEli se sešlo kolem deseti místních, kteUí se zapojili do jejich následného oblékaní pomocí 
látek r]zných druh] a barev, které každý z pUítomných pUinesl z domova. BEhem odpoledne 
se podaUilo vyrobit pEt figurín – TUi krále, andEla a pasáčka ovcí. A na závEr nesmEla chybEt 
výroba Ježíška, kterého jsme následnE umístili do pUipravených jesliček.   



Figuríny ode dneška zdobí naši náves, kde jsou umístEny spolu s novE vyrobeným dUevEným 
Betlémem. Celý Betlém je navíc ve tmE osvEtlený a podle prvních ohlas] místních lidí 
vypadají postavy prý jako živé. Takto zkrášlenou náves budeme mít v Číhani po celé vánoční 
období až do pUíchodu TUí král].  
 

 
 

 
  



Na výrobE oveček do Betléma se podílely také dEti, mladí hasiči, bEhem hasičských sch]zek. 
V rámci posledního čtvrtečního setkání mladí požárníci natočili také video pro PoUádkovou 
policii ČR jako pUání k vánočním svátk]m a podEkování za jejich práci. D]vodem natáčení 
tohoto videa je letošní 20. výročí od založení poUádkové jednotky.  

 
 
24. 12. 2018 
Na ŠtEdrý den tohoto roku jsme opEt pUipravili vánoční hru nazvanou Živý Betlém. Hrálo se 
od 20 hodin pod rozsvíceným stromečkem na návsi. Letos hra byla vylepšena novými 
dUevEnými rekvizitami hospody a betlémské stáje. Vše bylo novE doplnEno postavičkami 
ze dUeva a slámy, zmínEnými již v pUedešlém pUíspEvku. Podávalo se také svaUené víno 
na zahUátí, panovalo mrazivé počasí lehce pod nulou. Tato hra ve své desetileté historii láká 
stálé více divák]. Letos se jich sešlo ke dvEma stovkám nejen z ČíhanE, ale i z blízkého 
a vzdálenEjšího okolí, což je zatím nejvEtší návštEva. Snažíme se o neustále vylepšení této hry 
a to i reprodukovanou technikou, protože pro takový počet pUihlížejících musíme zajistit 
dostatečnou hlasitost. PEvecký, hudební a herecký výkon účinkujících je amatérský. PUesto 
vánoční atmosféra a zvEdavé oči divák] pUinutí každého o co nejlepší ztvárnEní své role. 
OdmEnou je dlouhotrvající nadšený potlesk. Dokonce jedna z divaček  pUiznala, že uronila 
slzu.  
  



Na hUe se v letošním roce podíleli: 
Režie, zpEv, klávesy – Hanka Perniklová 
Kytara, zpEv – Míša Kotlanová 
Sólový zpEv – Verunka Sýkorová 
Sborový zpEv – Alenka Holečková, Miluška Kotlanová, Jitka Lašková 
Marie – Kájina Sýkorová 
Josef – Radek KováUík 
PastýU, vypravEč – Týnka Strejcová 
AndEl Gabriel – Jana Kneblová 
Voják – David Šiman 
Hostinský – Jirka Potužák 
AndElé – Monika Plášková, Anetka Plášková 
PastýUové – Petra Kurcová, Nikola Strejcová   
Oslí spUežení – Jirka SlivoO, David MadEra 
TUi králové – Marek Šiman, Mája Váchová, Ondra Pojar 
OsvEtlení, zvuk – Tomáš Pojar 
Nalévání svaUáku – Pavel Holeček 

 
29. 12. 2018 
I tuto zimní sezónu svádí HC Farma ČíhaO hokejové bitvy s mužstvem sousedního 
Zavlekova. Poslední sobotu tohoto roku se číhaOské družstvo zúčastnilo vánočního turnaje 
v Sušici poUádaného tradičnE dUevaUským závodem Pfeifer z Chanovic. Našemu týmu se 
nedaUilo, po porážkách s HC Klatovy 5:0, s Red Chanovice 2:1, s Blatenskými kanci 5:2 
a s Black Chanovice 3:1 skončil na posledním pátém místE. S chanovickými družstvy to byly 
velice vyrovnané souboje, kde jsme sahali i po nEjakém úspEchu, ale bohužel nezdaUilo se. 
Každá porážka mrzí, ale hokej hrajeme hlavnE pro zábavu a pro udržení fyzické kondice. 
DEkujeme Milanu Pacholíkovi ze ZdeboUic, který práci kolem hokeje v Číhani organizuje 
a zajiš[uje. Pod hlavičkou HC Farma ČíhaO hrajeme z toho d]vodu, že část hráč] včetnE 
Milana Pacholíka pracuje u této firmy v Číhani a obdržíme i nEjaký sponzorský dar hlavnE 
na turnaje, kterých se účastníme. Jinak tento tým není součástí žádné oficiální hokejové 
soutEže. 
 
31. 12. 2018 
ProbEhlo pUátelské a pohodové setkání číhaOských v místní hospodE U Potužák], aby 
společnE pUivítali pUíchod roku 201ř. Vrcholem silvestrovské noci byl spontánní ohOostroj 
provedený slavícími sešlostmi z celé ČíhanE.   



Výjezdy zásahové jednotky obce ČíhaĨ v roce 2018 

 
2. 6. 2018 
Naše jednotka vyjela do Prahy za účelem účasti na hasičské vodní fontánE, kterou organizoval 
HZS jako sv]j pUíspEvek k oslavám stého výročí založení našeho státu. Celá akce probíhala 
od 1. června a byla součástí taktického cvičení. Zkoušelo se shromáždit a organizovat velké 
množství hasičských jednotek v hlavním mEstE, kdyby bylo tUeba zasáhnout pUi r]zných 
živelných pohromách. Sjelo se celkem 207 jednotek a 1 055 hasič].  
 
8. 11. 2018 
Ve 12:47 hodin byl operačním stUediskem vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. VyjíždEli 
jsme k dopravní nehodE na silnici Klatovy - Horaž@ovice v katastru obce ČíhaO pod kopcem 
Bukovák. Došlo k čelnímu stUetu protijedoucích vozidel. Bohužel dva lidé zemUeli a čtyUi byli 
zranEni včetnE dvou dEtí. Asistovali jsme u záchranných prací provádEných lékaUskou 
záchrannou službou a profesionálními hasiči z Klatov, zajiš[ovali též uniklé provozní 
kapaliny z obou automobil]. Poté jsme odklízeli trosky ze silnice, v 16:30 byl obnoven bEžný 
silniční provoz. Zásah se smrtelným zranEním je velice psychicky náročný, ale i to patUí 
do práce dobrovolných hasič]. Chci podEkovat svým koleg]m za účast na tomto výjezdu. 
VyjíždEli jsme ve složení Pepa Srb, Vašek Nováček, Milan Pacholík, Petr Kurc a Jirka 
Potužák. Poz]stalým rodinám projevujeme lítost nad touto událostí.  
 

 


