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USPOŘÁDANÉ AKCE V ROCE 2020 
 

2. 1. 2020 
Začátkem roku jsme uspořádali brigádu na úklid naší hasičské zbrojnice. Přeorganizoval se též prostor 

pro zázemí zásahové jednotky. Mělo by to posloužit k rychlejším výjezdům při poplachu. Účast nebyla valná, 

zúčastnily se: Pavel Tengler, Radek Kovářík, Hanka Perniklová a z řad mladých hasičů, Ondra Pojar a Katka 

Milotová.  

 
11. 1. 2020 
Od 18 hodin proběhla výroční valná hromada číhaňského hasičského sboru na sále v hospodě U Potužáků. Po 

projevech činovníků byl vyhodnocen rok 2019 a to po stránce pracovní, kulturní, sportovní a v neposlední 

řadě i finanční. A dle předepsaných stanov byl po pětiletém mandátu volen nový výbor. Na jednotlivé posty 

byli zvoleni tito členové:  

 starostka – Ing. Ivana Trusková, 

 náměstkyně starostky – Bc. Michaela Kotlanová, 

 hospodář – Ing. Pavel Viták, 

 velitel – Jiří Potužák, 

 zástupce velitele – Ing. Josef Srb, 

 jednatelka – Ing. Monika Plášková, 

 vedoucí mládeže – Bc. Hana Perniklová, 

 revizoři – Miloslav Pojar, Ing. Pavel Viták, Pavel Tengler, 

 strojníci – Tomáš Pojar, František Srb, Miroslav Uhel. 

 

Z předešlého výboru nekandidovali Miluše Marxová jednatelka a Václav Tengler náměstek starostky. 

Za jejich dlouholetou činnost děkujeme a velice si jí vážíme. A jistě budou přínosem svými zkušenostmi 

i v dalších letech, když ne jako funkcionáři. Malým dárkem se poděkovalo paní Pavle Potužákové 

za dlouhodobé a bezplatné poskytnutí sálu pro potřeby sboru. Předávaly se také ocenění: čestné uznání 

Krajského sdružení hasičů Václavu Šafaříkovi, Josefu Kováříkovi, Františku Kováříkovi, medaile Sv. Floriána 

Václavu Tenglerovi, medaile za zásluhy Pavlu Vitákovi, Pavlu Holečkovi a Miloslavu Pojarovi. Po schválení 

návrhu usnesení následovala večeře a volná zábava, kterou zpříjemnil hrou na harmoniku Vladislav Klička.  



 
Předání ocenění Václavu Tenglerovi – medaile Sv. Floriána 

 

Předání ocenění Pavlu Holečkovi – medaile za zásluhy  



25. 1. 2020 

Největší kulturní událostí v zimním období v naší obci je bezesporu hasičský bál, který každoročně pořádáme 

v hospůdce U Potužáků. Hudbou k tanci a poslechu provázela v Číhani osvědčená kapela Androméda. 

Ve stejný den jsme se po poledni sešli k přípravě oblíbené tomboly a výrobě chuťovek, jako takové malé 

pohoštění pro příchozí. Vše probíhalo na sále za velice dobré nálady, což nasvědčovalo, že se v tomto duchu 

ponese celý večer. A tak tomu také bylo. Sešlo se 111 návštěvníků nejen z Číhaně, ale i okolních vesnic jako 

třeba Zdebořice, Habartice či Bystré. Ovšem nejvíce se očekávalo vystoupení číhaňských žen jako 

předpůlnoční překvapení, které tajně nacvičovaly hlavně pod vedením Míši Kotlanové. Ženy převlečené 

za hasičky přiběhly za zvuku sirény na sál. Avšak jejich neustrojenost musela přijít ukáznit velitelka, která si 

všechny hasičky postavila do latě. Následovala vtipná rozcvička a nechyběla nacvičená choreografie s hadicí 

na připravenou hudbu. Na konci jejich překvapení se jim podařilo uhasit žízeň a vše dobře dopadlo. 

Vystoupení sklidilo velký úspěch a bylo odměněno nadšeným potleskem a úsměvem od všech přítomných. 

Následovala dámská volenka a pak již bujaré veselí do ranních hodin.  

 

 

Předpůlnoční překvapení místních žen 

 

9. 2. 2020 

Toho dne večer začala na území naší republiky působit větrná vichřice Sabina, někde dosahující parametrů 

orkánu. Příchod vichřice ze západní Evropy předpovídala média již několik dnů předem. Orkán byl příčinou 

značných škod v dopravě, na dodávkách elektrické energie, materiálních ztrát a v neposlední řadě následků 

psychických. U nás v Číhani vichřice způsobila několik spíše drobných škod na střechách domů, a tak jsme 

velký vítr přečkali bez větších ztrát. Nepříjemné jsou škody v obecních lesích už tak oslabených kůrovcovou 

kalamitou, polomy či vývraty. Tato zima je provázena velmi nezvyklým počasím, někdy teplota dosáhne 

až 15 stupňů celsia a panuje jarní počasí a hned druhý den sněží a mrzne. U odborné veřejnosti jsou tyto jevy 

přisuzovány globálnímu oteplování jako následek špatného chování se k přírodě a životnímu prostředí 

ze strany lidské populace. Nicméně je třeba si zachovat, jak se říká, zdravý selský rozum a vnímat tyto 

události tak, jak přichází a odchází a vzdorovat nepřízni počasí společnými silami.   



 
Škody v obecních lesích po vichřici 

 

13. 2. 2020 
V tomto týdnu, kdy děti z našeho okresu užívaly jarní prázdniny, přišla nečekaná sněhová nadílka, která 

vydržela více dní. Proto jsme nelenili a vypravili jsme se společně s mladými hasiči a dalšími dětmi sáňkovat 

na místní kopec Hůrka. Kluci sjížděli na saních největší kopce, holky stavěly sněhuláka a zimní radovánky 

byly zakončeny společnou koulovačkou. Na zahřátí poté všichni přivítali horký čaj.  

 

 
 



 
 

23. 2. 2020 

Opět se Českem a celou Evropou přehnala vichřice mnohde přesahující síly orkánu. Scénář se opakoval jako 

při nedávné vichřici Sabina. Přerušené vedení elektrického proudu, problémy v dopravě, stržené střechy atd. 

V Číhani byly největší škody opět v lesích. 

 

Únor 2020 

Celosvětovou hrozbou se stává nemoc šířící se z Číny zvaná koronavirus. Jedná se o jakýsi neznámý druh 

chřipky, která má až smrtelné následky. Má již několik tisíc obětí a šíří se závratnou rychlostí po celém světě. 

V Evropě je nejvíce postižen sever Itálie. V České republice je k 6. březnu 2020 19 nakažených. Státní 

instituce se všemožně snaží, spíše preventivním opatřením a doporučením, náš lid ochránit. Doufejme, že 

nemoc nepropukne do větších měřítek, jak o tom mluví nejrůznější katastrofické scénáře. Je zde důležité 

zodpovědné chování každého z nás a chovat více než jindy úctu člověka k člověku. Jedině tak lze ochránit 

naši civilizaci a to nejcennější co máme, vlastní život.  

 

 

29. 2. 2020 

Veselou událostí se stal dětský maškarní karneval na sále naší 

hospody. Pohádková babička přivítala malé i větší děti a seznámila 

je s knihou O pejskovi a kočičce, o které si společně popovídaly. 

Právě tyto postavičky se staly tématem letošního maškarního bálu. 

Děti měly radost z příchodu pejska a kočičky a dohromady si 

zahrály různé hry, řešily zapeklité hádanky, věšely podle barev 

prádlo, vyzkoušely si svoji paměť na smyšleném příběhu a nesmělo 

se zapomenout ani na pečení narozeninového dortu. Na tom si 

všichni náramně pochutnali.  

 

Během odpoledne se tančilo a nechybělo závěrečné vyhlášení 

nejlepší masky. Všichni si na památku odnesli originální diplom 

a hezké ceny z tomboly. Velký dík patří Petře Kurcové, Nikol 

Kurcové, Kristýně Strejcové a Míše Kotlanové.  

  



 

Dětský maškarní bál – Pejsek a kočička 

 

 

Dětský maškarní bál 

  



Březen 2020 

Lidská společnost prochází v této době těžkou zkouškou, nejhorší od konce druhé světové války. Důvodem je 

šíření smrtelné nemoci koronavirus a to v celosvětovém měřítku, zmíněno již v jednom předchozím 

příspěvku. V současné době je po celém světě 14 000 úmrtí a 220 000 nakažených, každý den přibývají 

stovky či tisíce. V Evropě je nejhorší situace v Itálii, Španělsku a Německu. V České republice je nejvíce 

nemocných v Praze, po celé zemi je 1 100 infikovaných a bohužel již jeden mrtvý. Vláda vyhlásila nouzový 

stav, je zákaz volného pohybu lidí, povoleny jsou jen cesty do práce, na nákup, k zajištění blízkých. 

Do odvolání jsou uzavřeny školy, hospody a restaurace, některé obchody, sportoviště, kina, divadla, kostely. 

Kulturní akce jsou zrušeny a zastavil se veškerý společenský život. Pohyb na veřejnosti je pouze se zakrytým 

obličejem. Jedná se o plicní onemocnění, kdy se vir přenáší dýchacími cestami. A právě ochranné prostředky 

jsou velkým problémem, je jich absolutní nedostatek a to i ve zdravotnických zařízeních.  

 

I proto se naši občané, Jitka Bílá, Vlaďka a Václav Geigerovi, Alena a Pavel Holečkovi a paní Černá, pustili 

do domácího šití roušek pro své spoluobčany a za to jim patří velký dík. Podařilo se vyrobit přes 200 ks 

roušek a v rámci SDH jsme zajistili distribuci každému občanovi Číhaně, Nového Dvora a Malé 

Pláničky. Věřím, že tuto těžkou dobu přečkáme a postupem času se bude obnovovat nejen ekonomický růst, 

jenž v současné době kolabuje, ale i kulturní a sportovní život. A v neposlední řadě se stane toto zlé jakýsi 

odrazový můstek k lidské pokoře, větší skromnosti, vážit si jeden druhého a pomoc bližnímu svému se stane 

samozřejmostí, lhostejnost bude spíše vzácností.  

 

Duben 2020 

Náš život je stále ovlivňován šířící se nemocí koronavirus.  Ke 12. dubnu je po celém světě 1,5 milionu 

nakažených a 100 tisíc mrtvých. V České republice je 5 952 nakažených a bohužel 138 lidí zemřelo. Stále trvá 

vládou vyhlášený nouzový stav, prodloužen do 30. dubna. V Číhani se hasiči ve spolupráci s obecním úřadem 

snaží zajišťovat občanům ochranné prostředky, každé úterý je na požádání seniorů zajišťován nákup potravin, 

aby nemuseli cestovat do města za nákupy do obchodních center, kde dochází ke shlukování lidí a tím je 

riziko nákazy větší. Samotný život v naší obci probíhá bez společenských událostí, na které jsme zvyklí, 

a které se zde pravidelně konají.  

Nicméně s příchodem jara většina občanů zahájila práce na svých oblíbených zahrádkách, aby si v průběhu 

roku vypěstovala své ovoce či zeleninu anebo si zkrášlila své okolí pěstováním různých květin a keříků. 

Při této činnosti jistě zapomenou na starosti všedního dne, což je v této době více než důležité. Zemědělci 

vyrazili na pole a louky a věnují se svým obvyklým pracím v jarním období.  

 

 

Jarní pohled na naši obec Číhaň 

 



 

Práce také probíhají v obecních lesích. V zimě se prováděl úklid klestu a příprava pro nové osázení ploch 

vytěžené po napadení kůrovce. Teď na jaře probíhá samotné sázení nových stromků – smrk, jedle a buk 

hlavně v lokalitě Hůrka. Práce organizuje lesní správce Ing. Petr Blovský, který má v současnosti obecní lesy 

na starosti.  

 

Úklid klestu v obecních lesích Jedlák 

 

30. 4. 2020 

I v probíhajícím nouzovém stavu jsme dle tradic postavili na číhaňské návsi máj, možná i pro jakýsi takový 

vzdor šířící se epidemii. V podvečer se sešli číhaňští občané malí i velcí spíše spontánně, než jako obvykle 

organizovaně, máj ozdobili a úspěšně vztyčili. Posezení u ohně s opékanými buřty a čepovaným pivem ovšem 

dle nařízení neproběhlo. Pevně věříme, že příští rok bude stavění máje veselé, jak se patří a sluší. 

 
Květen 2020 

Během měsíce května se průběh epidemie začíná obracet k lepšímu a to se projevuje na rozvolňování různých 

vládních nařízení. Nouzový stav byl ukončen 18. května, na veřejnosti se od 25. května již nemusí povinně 

nosit roušky a hromadné akce jsou povoleny do 300 účastníků, zde jsou však roušky a rozestupy mezi lidmi 

povinné. Začínají se otevírat školy, provozovny se službami, úřady apod. V České republice se prozatím 

nakazilo 8 932 lidí, 315 zemřelo a 6 063 vyléčilo. Všichni doufáme, že tento trend bude pokračovat a naše 

životy se vrátí do normálu, i když dle odborné epidemiologické veřejnosti už koronavirus zůstane mezi námi. 

Po celém světě se pracuje na vývoji účinné vakcíny, která by nás před ním měla ochránit.  

 

  



23. 5. 2020 

A jako každý rok jsme se před začátkem léta pustili do čištění požární nádrže, kterou využíváme jako 

koupaliště v letních měsících. Sešlo se 42 pracujících, velkých, malých, ale i těch nejmenších. Brigáda 

probíhala vesele a děti si hlavně užily s vodou i nějakou legraci. Kolem poledne jsme byli hotovi 

a u připraveného táboráku si opekli buřtíka, dali pivo či limonádu. Teď již čekáme, až nádrž nateče, což 

potrvá zhruba tři týdny. 

 

 
 

 



30. 5. 2020 

V hospodě proběhla další pracovní schůze našeho sboru. Hlavním tématem bylo projednání plánu akcí, který 

musel být značně pozměněn z důvodu koronavirové epidemie. Účast 15 členů je určitým zklamání, očekáváno 

bylo více hasičů ve víře, že po dlouhé době se všichni rádi setkají, ale tak se nestalo.  

 

6. 6. 2020 

Netradičně jsme se sešli k přátelskému posezení u porážení máje, opekly se buřty a narazil se sud plzeňského 

piva. Šlo o jakousi náhradu posezení při stavění máje, které letos neproběhlo.  

 

13. 6. 2020 

Spolek přátel vepřů uspořádal další ze svých oblíbených rybářských závodů na rybníce číhaňské návsi. 

Vítězem se stal Petr Bastl ze Zdebořic, druhý byl Míra Paukert a na třetím místě skončil Tomáš Beránek, oba 

z Číhaně. V ten samý den jsme se coby hasiči podíleli na přípravě narychlo zorganizované taneční zábavy 

s kapelou Androméda. I přesto, že proběhla minimální propagace, sešlo se kolem 80, po zábavě dychtících, 

návštěvníků. 

 

14. 6. 2020 

Podnikli jsme první letošní cyklovýlet s cílem zámku v Chudenicích, kde probíhá výstava Jarmily Strakové 

a Jiřího Sauka pod názvem Správná hospodyňka, na kterou se těšila dámská část výletníků. Tu mužskou 

zlákalo spíše dobré pivečko v chudenickém pivovaru. Zúčastnilo se pouze osm cyklistů, zapříčinily to zřejmě 

jiné probíhající akce v obci o tomto víkendu a také ne příliš příznivá předpověď počasí pro jízdu na kole. Ale 

počasí se nakonec vydařilo až na občasné přeháňky a celá skupina pod vedením Pavla Vitáka urazila tam 

i zpět úctyhodných 65 km. A již se vymýšlí další trasa. 

 

 
 

 

Červen 2020 

Pandemie koronaviru v ČR zdá se býti na ústupu, vláda začala rozvolňovat nařízení, začínají se pořádat 

kulturní a sportovní akce, otevírají se školy, divadla, kina, sportoviště. Pomalu se upouští od povinného nošení 

roušek a náš život se začíná vracet do jakéhosi normálu s očekáváním, jak se celá epidemie bude vyvíjet dále. 

Všichni věříme, že bude směřovat ke šťastnému konci. Ve světě je špatná situace v USA a jižní Americe, kde 

každý den přibývá tisíce nakažených. Celkově se zatím nakazilo 10 milionů lidí a přes půl milionu zemřelo.  

  



29. 6. 2020 

Číhaňské hasičky se zúčastnily tradiční soutěže v Kolinci - Kolinecký srandamatch v požárním útoku se sáním 

z vodního toku. Po výborném a bezchybném výkonu svou kategorii vyhráli s více než 20 sekundovým 

náskokem na druhé hasičky z Neznašov. Celkem se zúčastnila čtyři ženská družstva. Naši vesničku 

reprezentovala tato děvčata: Míša Kotlanová, Klára Vitáková, Monika Plášková, Kristýna Strejcová, Mája 

Váchová, Eva Kováříková a Hanka Perniklová. Proběhla zde také soutěž jednotlivců v hašení ohně džberovou 

stříkačkou, za naše družstvo se zúčastnila Klára Vitáková.  
 

 
 

4. 7. 2020 

Zúčastnili jsme se hasičské soutěže v Zavlekově, tentokrát jak ženské tak mužské družstvo. Po startu muselo 

družstvo odběhnout štafetu s netradičními disciplínami a po té provedlo tradiční požární útok. Muži skončili 

pátí a ženy šesté, což považujeme za celkem pěkný výsledek z deseti zúčastněných družstev v jedné kategorii. 
 

 
Na fotce hasička Monika Plášková 



 
Příprava týmu před závodem 

 

 

Netradiční štafeta před požárním útokem 

  



8. 7. 2020 

Jako takové zahájení prázdnin jsme s mladými hasiči vyrazili na pěší výlet po číhaňském okolí, konkrétně 

na pramen Úslavy, který též protéká Číhaní. Silný déšť nám sice kazil radost z procházky, ale vše vynahradilo 

pátrání po pokladu ukrytém v lese a závěrečné opékání buřtíků. 

 

 
Výlet na pramen řeky Úslavy s mladými hasiči 

 

 
Hledání pokladu v lese 

  



10. 7. 2020 

Spolek přátel vepřů opět v letošním roce nezahálel a postaral se o uspořádání taneční zábavy, tentokrát 

s kapelou Andromeda. I přes nepříznivou bouřku, která se před samotnou akcí přehnala Číhani, to lidi 

neodradilo a přišli se pobavit a zatančit si na známé písničky. O úspěšnosti akce svědčí i účast přes stovku lidí, 

kteří se přišli po delší kulturní odmlce rozveselit.  

 

18. 7. 2020 

Sešli jsme se v číhaňské hospodě na schůzi a to hlavně kvůli přípravám na blížící se hasičskou soutěž, kterou 

pořádáme 1. srpna pod názvem Memoriál Václava Nováčka. Je to největší akce roku v Číhani, tak věřím, že ji 

připravíme ke spokojenosti všech případných návštěvníků. Promluvili jsme též o organici dětského dne 

v polovině srpna a závodů kočárků začátkem září. Schůze se zúčastnilo 22 členů našeho sboru.  

 

 

  



Výjezdy zásahové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Číhaň v roce 2020 

 

 

24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2020 

V době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR jsme na požádání jako jednotka zajišťovali zásobování 

seniorů potravinami v rámci obce Číhaň. Šlo o to, aby senioři nemuseli podnikat cestu za nákupy do města, 

a tím se vystavit nebezpečí nákazy. Evidovat tuto činnost jako výjezd bylo na žádost zástupců HZS.  

 

 

19. 5. 2020 

V 18:20 hodin byl operačním střediskem vyhlášen naší jednotce první ostrý výjezd v letošním roce. Byli jsme 

povoláni jako další pomoc do již probíhajícího zásahu požáru zemědělského objektu v areálu firmy Farma 

Číhaň v Plánici. Jednalo se o sklad sena a slámy. Naším úkolem po příjezdu na místo požáru bylo dle pokynů 

velitele zásahu zřídit sací stanoviště na vodním toku a zásobovat útočné proudy vodou. Bohužel 

pro technickou závadu stříkačky jsme museli kolem 21 h. tuto činnost ukončit. Na naši pozici byla povolána 

jednotka SDH Kvasetice. Velmi nepříjemnou událostí byla při tomto zásahu dopravní nehoda osobního 

automobilu a cisterny SDH Myslív. Řidič osobního automobilu musel být vrtulníkem transportován 

do nemocnice. Podezření na příčinu požáru je žhářství, kde jsou prezentovány škody v několika milionech. 

Zúčastněné jednotky od HZS Klatovy, Horažďovice, Nepomuk. Od SDH Plánice, Kolinec, Nalžovské Hory, 

Velenovy, Myslív a Číhaň. Za naši jednotku se výjezdu zúčastnili Vašek Nováček, Radek Kovářík, Pavel 

Tengler, Jirka Potužák a Milouš Pojar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. 6. 2020 

Operačním střediskem byl v 16:30 hodin vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. Jednalo se o vyproštění 

telete uvízlého v bahně na pastvě nedaleko Číhaně, vedle komunikace Kolinec - Sušice. Zúčastnily se také 

jednotky SDH Kolinec a HZS Klatovy. Po úspěšném vyproštění bylo tele předáno zástupci Farmy Číhaň. 

Výjezdu se zúčastnili Radek Kovářík, Pavel Tengler, Milan Pacholík, Petr Kurc a Jirka Potužák.  


