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OBCE ČÍHAŇ
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2019
1. 1. 2019
Já, Jirka Potužák, společně s Míšou Kotlanovou budeme i v roce 2019 sepisovat tyto dějiny
týkající se hlavně sboru dobrovolných hasičů Číhaň, dále obce Číhaň a též všeobecných
událostí naší společnosti. Jak již bylo uvedeno v úplném začátku sepisování této kroniky,
slibujeme, že uvedené skutečnosti byly opravdu prožité a staly se. Mohou zde být sepsány
názory, které se nemusí ztotožňovat s názory všeobecně podporovanými. Značně komplikuje
sepisování dějin nově vznikající zákon o zveřejňování osobních údajů, který v podstatě
jakékoli vedení kronik ve svém původním smyslu znemožňuje. V případě, že by zde k tomuto
došlo, je to neúmyslné a dotyčným se omlouváme. V novém roce 2019 přejeme všem
čítajícím tyto řádky, vše dobré, hodně zdraví, štěstí a splnění životních přání a snů.

19. 1. 2019
Letošní rok jsme začali první větší událostí a to výroční valnou hromadou, kde jsme
zhodnotili činnost hasičského sboru v uplynulém roce 2018. Schůze byla zahájena v 18 hodin
v hostinci U Potužáků starostkou sboru Ivankou Truskovou. Účast členů z řad hasičů byla
nadpoloviční, a tak se překročilo ke schválení předneseného programu schůze. V příjemně
vytopeném sále naší hospůdky se sešlo přes šedesát členů sboru a občanů obce. Dorazili též
hosté a hasiči ze sousedních Křížovic a Zdebořic. Václav Lašek z SDH Zdebořice vykonává
funkci starosty a je též starostou okrsku Zavlekov, kam náš sbor náleží. Václav je původem
rodák z Číhaně, a proto zachovává k naší obci a sboru určitou přízeň, které si velmi vážíme.
Letošní výroční schůzi jsme pojali spíše jako přátelské posezení a vedle projevů předepsaných
zpráv o činnosti od jednotlivých představitelů sboru, byla promítána prezentace s fotografiemi
a videa s událostmi, které jsme v loňském roce prožili. Mladí hasiči též pronesli několik vět
o historii sboru dobrovolných hasičů v Číhani, jelikož letos slavíme 120 let od založení.
Všechna tato zpestření připravila velice pěkně Míša Kotlanová, které tímto děkuji. Byly také
předány čestná uznání od starostky sboru za odvedenou práci Lindě Klugerové, Radku
Kovaříkovi a Lukáši Bílému. Po dobré večeři následovala volná zábava.

2. 2. 2019
Proběhla pracovní schůze SDH a to hlavně z důvodu organizačního zajištění blížícího se bálu,
který pořádáme 16. února. I přes řadu omluvenek, hlavně kvůli nemoci, se sešlo kolem
dvaceti hasiček a hasičů. Probírala se též činnost celého jara jako je maškarní rej pro děti,
brigády pro potřeby obce, závody kočárků, májka a čištění koupaliště.
V tomto období panuje pravé zimní počasí střídající se s častými oblevami. Ve dnech
od 3. do 4. února napadlo v Číhani až 50 cm sněhu. V následujícím týdnu se přidal velký
mráz, v noci teploty sahaly až k mínus 20 stupňům Celsia. Sněhovou nadílku uvítaly hlavně
děti, které v tomto týdnu užívají zimní prázdniny.

16. 2. 2019
Další akcí pořádanou hasiči je oblíbený hasičský bál, kde nám i letošní rok zahrála kolinecká
kapela Andromeda. Během odpoledne jsme přichystali bohatou tombolu se zajímavými
cenami a připravili menší občerstvení v podobě jednohubek. Překvapila nás nebo spíše velice
potěšila účast na večerním bále kolem 120 účastníků, což je nejvíce, co kdy za poslední roky
pamatujeme. Kromě místních nás potěšili spoji návštěvou hosté ze Zdebořic, Křížovic,
Zavlekova či Habartic. Zpestření večera si letos vzali na starost místní muži, kteří předvedli
vtipné vystoupení na téma tanec Haka, bojovný tanec maorských domorodců, kde se nazvali
jako číhaňští samci. Po mužském vystoupení nechyběla ani dámská volenka. Celý večer se
nesl v pohodové a přátelské atmosféře, což bylo vidět i plným tanečním parketem již od první
série písniček.

23. 2. 2019
Za mrazivého, ale nádherného východu slunce jsme vyrazili na zimní soutěž mladých hasičů
ve složení Ondra Pojar, Jirka Slivoň, Marek Šiman, David Šiman, Kubík Nejedlý, Adéla
Krbcová, Kristýna Černá, s vedoucími Míšou Kotlanovou a Jirkou Potužákem. Soutěž se
konala v šumavském městečku Kašperské Hory ve sportovní hale základní školy.
Do půvabného městečka, jehož dominantou je hrad Kašperk, který zaujme ještě daleko
před vjezdem do města, jsme naším transportérem dorazili kolem osmé hodiny. Soutěžilo se
v sedmnácti disciplínách ať už hasičských, sportovních nebo vědomostních. Našemu družstvu
se příliš nedařilo a v celkovém pořadí skončilo na 35 místě ze 40 zúčastněných družstev.
Útěchou pro všechny byl alespoň dobrý oběd v podobě kuřecího řízku. Ne příliš dobrý
výsledek se budeme snažit napravit na jarní soutěži hry Plamen, která se koná 18. května 2019
v Malém Boru.

Toho dne se též konal dětský maškarní rej. Začínalo se odpoledne ve 14h na sále číhaňské
hospody. Maškarní připravila a uváděla Petra Kurcová, kde ji vypomáhaly Míša Kotlanová,
Nikola Strejcová a Kristýna Strejcová. Dětský bál byl pojat jako soutěž na téma roční období
a jednotlivé měsíce v roce. Přítomné děti se rozdělily do dvou družstev, která mezi sebou
soutěžila v disciplínách příznačné k jaru, létu, podzimu a zimě. Zajímavé bylo jarní stavění
máje nebo zimní lyžařský závod. Na závěr pomyslného roku nechybělo ani silvestrovské
bouchnutí dětského šampaňského. Zábavného odpoledne se zúčastnilo 35 dětí, takže bylo
velmi veselo.

24. 2. 2019
Netradičně v neděli odpoledne proběhlo na sále místního hostince vítání našich malých
občánků. Na úvod zahrála na kytaru a zazpívala Míša Kotlanová tematickou píseň od Jitky
Zelenkové s názvem Když se narodíme. Nechybělo ani přednesení veršované básně
o narození miminka od mladých hasičů. Rodiče, děti a příbuzné uvítala svým slovem účetní
obce Miluše Kotlanová společně s místostarostou Pavlem Bílým. Do života bylo přivítáno
celkem 5 občánků – Rozálie Fousová, Emma Katzerová, Dominika Francová, Mikuláš
Kovářík a Isabel Chmelenská. Rodiče dětí se podepsali do knihy zápisů o uvítání do života.
Každý občánek obdržel zlatý přívěsek se svým znamením na památku. Poté se přešlo
ke společnému přípitku a následně k fotografování ratolestí v kolébce se svými rodiči
a příbuznými. Na tuto nevšední akci se přišlo podívat kolem 50 příbuzných jednotlivých dětí.

9. 3. 2019
Tuto sobotu odpoledne se v hospodě udál zajímavý souboj tzv. číhaňské prostřeno aneb
číhaňská svíčkovaná. Jednalo se o soutěž ve vaření svíčkové omáčky s vlastním domácím
houskovým knedlíkem. Stanovila se odborná porota a mezi soutěžícími byli Jirka Potužák,
Pepa Srb, Vašek Nováček, Linda Klugerová, Jitka Bílá, Soňa Babková, Šárka Šimková
a Pavla Makrlíková. Každý ze soutěžících předložil porotě, která byla složená z Moniky
Pláškové, Milušky Kotlanové, Jany Nováčkové, Miloše Marxe a Pavla Bílého, porci své
vlastnoručně uvařené svíčkové. Porota jídlo následně podle různých kritérií ohodnotila
a přidělila každému určitý počet bodů. Členové poroty v průběhu nevěděli, od koho je
předkládané jídlo zhotovené, aby nebylo možné ovlivnit výsledek soutěže. Až na samotném
konci souboje jim toto bylo odtajněno. Jako nejlepší kuchařka pak byla zaslouženě vyhlášena
Soňa Babková se svojí nejchutnější svíčkovou. Na druhém místě skončila Jitka Bílá a třetí se
umístil Jirka Potužák. Avšak velký obdiv patří všem, kteří se nebáli a šli si změřit své
kulinářské schopnosti s ostatními. Všem zúčastněným byly rozdány drobné ceny za jejich
snažení. A co se bude vařit příště? Kdo ví..

10. 3. 2019
V neděli odpoledne a v noci na pondělí se přehnala přes celé území naší republiky vichřice
Eberhard. Na některých místech dosahovala síly orkánu, a to hlavně v horských oblastech.
Na Sněžce se síla větru pohybovala až kolem 200 km za hodinu. Vítr lámal stromy, ničil
střechy a hlavně způsobil velké škody na distribuční síti elektrické energie. Bez proudu se
ocitlo okolo 320 tisíc odběratelů. V Číhani nebyly zaznamenány větší škody, pouze
v obecních lesích bylo polámáno několik desítek kubíků dřeva. V již zdecimovaných lesních
porostech předešlou kůrovcovou kalamitou je tato situace velmi frustrující.
16. 3. 2019
Ke konci hokejové sezóny se hokejový tým HC Farma Číhaň zúčastnil turnaje v Sušici, kde
se umístil na 5. místě.
Březen 2019
Od poloviny března došlo k omezení otevírací doby naší oblíbené hospůdky U Potužáků.
Otevřeno nyní bude pouze od čtvrtka do soboty a to vždy od 15h do večerních hodin dle
přítomných hostů. Došlo k tomu z důvodu velmi malé návštěvnosti ze začátku pracovního
týdne. V současné době hospodu provozuje Václav Potužák a jeho maminka Pavla
Potužáková.

23. 3. 2019
Byla uspořádána první větší pracovní brigáda letošního roku a to pálení klestí v obecních
lesích po kůrovcové těžbě z loňského roku. Tato práce je přípravou před jarním osázením
novými stromky. Brigáda byla prováděna na kopci zvaném Hůrka, odkud je nádherný pohled
na naši malebnou vesničku. Jsem rád, že jsme alespoň malou pomocí mohli přispět k obnově
číhaňských lesů v jejich těžkých časech způsobených zhoubným kůrovcem neboli
lýkožroutem smrkovým. Spolu s hasiči se pálení zúčastnili též myslivci a občané Číhaně.
Sešlo se kolem třiceti pracujících.

30. 3. 2019
Uskutečnila se z dalších plánovaných brigád našeho sboru. Hlavním úkolem bylo zajistit
odvodnění dešťové vody z krytého parketu kanalizačními trubkami do nedalekého koupaliště.
Doposud voda vytékala volně do prostranství a způsobovala narušení terénu a rovněž
zámkové dlažby. Dalším účelem této úpravy bude to, že se voda lépe využije, neboť poslední
roky je obecně málo vody všude. Odborné práce zajišťoval Miroslav Malý, který sice
nepochází z Číhaně, ale působí zde jako předseda mysliveckého sdružení a má k Číhani vřelý
vztah a jako instalatér má k těmto činnostem blízko. Provedl se též generální úklid celého
areálu, aby krytý parket byl připraven na blížící se kulturní akce. Sešlo se kolem dvaceti
pracujících, což je dobrá účast i přes panující velmi pěkné počasí, kdy lidé zahajují jarní práce
na svých zahrádkách nebo je sluníčko láká k prvním letošním výletům po nedávno skončené
zimě.

14. 4. 2019
Letos se v České republice konal již 8. ročník závodů kočárků ve sportovní chůzi neboli
strollering. Dle pravidel se soutěžilo ve třech kategoriích: maminky, tatínkové a rodiny. Číhaň
se do této akce zapojuje již čtvrtým rokem a to s velkým úspěchem. Celkem se zaregistrovalo
a soutěžilo 14 kočárků, což je zatím největší účast oproti loňským ročníkům. Akce se koná
pro dobrou věc a vybrané finanční příspěvky byly osobně předány paní Krouparové, která je
po onkologické léčbě. Výtěžek byl věnován na zakoupení elektrického neurostimulátoru,
který by jí pomohl při chůzi. Částka, která se povedla vybrat v naší vesničce, činí
neuvěřitelných 9 517 Kč. Číhaň se do závodů kočárků zapojuje jako jedna z nejmenších obcí
a paradoxně jsou vybrané peněžní prostředky jedny z nejvyšších. Pro srovnání např. v Ostravě
se vybraly 4 000 Kč, v hlavním městě Praha 10 450 Kč. Je krásné vědět, že v dnešní době se
ještě najdou lidé, kterým není nepříznivý osud ostatních lhostejný. Proto moc děkujeme všem
přispívajícím a sponzorům, kteří mají srdce na tom pravém místě!

Během odpoledne, i přesto, že bylo poměrně mrazivé, nechyběl doprovodný program
v podání skupiny Freelance people se svým parkour vystoupením a divadelní představení dětí
ze ZUŠ Klatovy na téma bulimie. A to ještě nebylo všechno. Pro děti bylo připraveno také
malování na obličej, fotokoutek s kočárky a panenkami či opékání buřtů.

21. 4. 2019
Na velikonoční neděli jsme uspořádali 11. ročník pingpongového turnaje P-KOVOS OPEN
na sále číhaňské hospody. Jako SDH pořádáme tento turnaj po třetí. Předtím byl pořádán
Jiřím Pytlem, zakladatelem turnaje, ale ze zdravotních důvodů pořadatelství zanechal.
A jelikož byla poptávka po tomto turnaji, pod hlavičkou SDH, ale s původním názvem,
s organizací tohoto turnaje pokračujeme. Sešlo se k vzájemnému soupeření 14 mužů a 5 žen,
a to z Číhaně a z blízkého okolí. V dámské skupině zvítězila Adéla Nejedlá, na druhém místě
Monika Plášková a třetí skončila Šárka Šimková. Muži byli losem určeni do dvou skupin, kde
hrál každý s každým a prvních pět z obou skupin se utkalo ve finálové skupině o celkové
vítězství. Na prvním místě skončil Tomáš Beránek z Číhaně, na druhém Jindra Plášek a třetí
byl Honza Fous. Byly rozdány ceny sponzorované Farmou Číhaň, za což velmi děkujeme.
Dík patří Milanovi Pacholíkovi za organizaci herního systému.
27. 4. 2019
Proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v naší obci a v nedaleké Pláničce,
kde jsme jako hasiči vypomáhali a při této příležitosti jsme též připravili máj na blížící se den
zvaný pálení čarodějnic.
30. 4. 2019
Tradiční stavění máje proběhlo za pěkného počasí a dobré nálady všech přítomných.
Účastníků nebylo tolik jako třeba v loňském roce, přesto se máj podařilo postavit. Dámy se
postaraly o výzdobu, pánové o uchycení a vyzdvižení. Poté se opékaly špekáčky a čepovalo
dobré plzeňské pivo do brzkých ranních hodin a máj se povedlo úspěšně uhlídat.

5. 5. 2019
Proběhla další plánovaná brigáda SDH a to čištění požární nádrže, v létě též využívána jako
koupaliště. Začalo se v ranních hodinách za velice chladného počasí. Nadšeným úsilím
a vidinou krásného koupání v parných letních dnech se nádrž podařila vyčistit. Problémem
zůstává sucho, které trápí naší zemi a bude jistě déle trvat, než se podaří napustit do plného
stavu. Nutností také je nahlásit na operační středisko HZS, že nádrž není momentálně
k dispozici jako zásobárna vody pro případný požár.

8. 5. 2019
Tento rok jsme poprvé uspořádali oblíbený cyklovýlet, tentokrát na hrad Švihov, jenž patří
mezi skvosty našich památek. Vyrazili jsme kolem 9. hodiny ranní směrem na Mochtín,
Klatov, Dolany, Malechov, kde nám místní hasiči poskytli občerstvení dobrým pivem
a Švihov. Po prohlídce hradní věže a dobrém obědě v nedaleké restauraci jsme část odpoledne
strávili v příjemném hradním nádvoří. Zpestřením byl příjezd historické vojenské techniky
z dob druhé světové války do prostor hradu, probíhajících v rámci oslav osvobození tohoto
regionu americkou armádou v roce 1945. Kolem třetí hodiny odpolední jsme se vydali zpět
k domovu stejnou trasou, která převážně vedla cyklotrasami, což je pro cyklisty velmi
příjemné. V Mochtíně část výletníků odjela připraveným transportérem a část se vydala zdolat
náročné stoupání do Číhaně. Svoz zajišťoval Radek Kovářík, za to mu patří dík. Celkem se
zúčastnilo 27 výletníků a ujelo se kolem 60 km. A už se domlouváme na dalším výletě.
Kampak to asi bude?

11. 5. 2019
Nastal den, kdy se konal v našem regionu tolik oblíbený pochod pohádkovým lesem, letos
ze Zdebořic do Habartic. Pochod je organizovaný manželi Bulánkovými pod hlavičkou
základní školy v Plánici. Jedno ze stanovišť, jako každý rok, zaujal kolektiv divadelních
nadšenců dobrovolných hasičů z Číhaně. Představili jsme se velmi oblíbenou pohádkou
S čerty nejsou žerty, kterou jsme každou neděli měsíc poctivě nacvičovali. Scénář připravil
Milan Pacholík, režie se tradičně ujala Hanka Perniklová. Dalšími účinkujícími byli Ivanka
Trusková, Monika Plášková, Míša Kotlanová, Jana Nováčková, Petra Kurcová, Jana
Kneblová, Kristýna Strejcová, Tomáš Beránek, Jiří Potužák, Václav Nováček, Radek
Kovářík, Pavel Bílý, technická podpora Roman Bártl. Pohádka byla náročná na velké
množství rekvizit, což vyžadovalo přípravu již s denním předstihem. Na letošní pochod
nepřálo počasí. Vytrvalý déšť provázel naše vystoupení v průběhu celého odpoledne a to se
podepsalo i na počtu návštěvníků, dle odhadů jich bylo kolem čtyř set. Ale ani špatné počasí
nás neodradí k účasti na dalším ročníku pohádkového pochodu, protože víme, že pomůžeme
dobré věci. Pořádá se to jak pro potěchu druhých, tak hlavně charitě potřebným.
18. 5. 2019
Tato květnová sobota byla soutěžní pro naše hasičská družstva. Dopoledne se mladí hasiči
zúčastnili okresního kola hry Plamen v Malém Boru. A vedli si velmi dobře. Po splnění
disciplín požární útok CTIF, štafeta dvojic, štafeta 4x60m a požární útok se umístili
na 14 místě z 29 účastníků v kategorii starších. Soutěže se zúčastnili: Mája Váchová, Ondra
Pojar, Marek Šiman, Jirka Slivoň, Týnka Strejcová, Kristýna Černá, Vítek Potužák, Adélka
Krbcová a Katka Uhlová. Jako vedoucí doprovázeli děti Hanka Perniklová, Míša Kotlanová
a Jirka Potužák. Zúčastnila se též roční Rozálka Fousová, dcera Hanky, která se účastní již
v tak útlém věku všech schůzek mladých hasičů a na této soutěži nemohla chybět. Někteří se
zúčastnili soutěže jednotlivců s těmito výsledky: 19. místo Týnka Strejcová, 21. místo Mája
Váchová, 26. místo Ondra Pojar a 27. místo Jirka Slivoň.

Odpoledne téhož dne se děti zúčastnily okrskové soutěže v požárním útoku ve Zdebořicích,
kde svoji kategorii jednoznačně vyhrály. Za reprezentaci Číhaně děkujeme a přejeme hodně
štěstí v další práci u dobrovolných hasičů. Už zmíněná okrsková soutěž ve Zdebořicích
nedopadla dobře pro naše muže, kdy osmé místo je určitým zklamáním. Jejich nejrychlejší
štafeta 4x100m byla diskvalifikována pro spadlý hasičák a při druhém pokusu došlo
k nepříjemnému pádu Pepy Gondeka na lávce. Požárním útokem se již tyto ztráty nepodařilo
dohnat. Velice dobře si vedly číhaňské ženy, které pod vedením Míši Kotlanové svou
kategorii vyhrály. Je obdivuhodné, že dokážou překonat handicap stříkaček se sportovní
úpravou, kterou náš sbor nevlastní. I když jsou výsledky na soutěžích jakékoliv, nabádám
naše členy jako velitel sboru, aby naše práce směřovala spíše k takové různorodé činnosti
ku prospěchu společnosti a byly plněny hodnoty dobrovolného hasičstva.

23. 5. 2019
Po vydařených hasičských soutěžích v minulém týdnu jsme s mladými hasiči vyrazili
na zasloužený výlet. Naším cílem se stala výstava čarodějnic sběratelky Jarmily Strakové
z Andělic, která je v současnosti k vidění na Obecním úřadě v Dolanech u Klatov. Sbírka
obsahuje na 200 čarodějnic různých materiálů a velikostí. Děti projevily velký zájem
a nadšení z výstavy, vyzkoušely si v praxi různá zaklínadla, čtení z ruky a jiné čarodějnické
techniky. Po výkladu samotné sběratelky jsme se přesunuli do Klatov na pizzu a zmrzlinu.
Bylo to odpoledne plné srandy a zábavy, které si děti, podle usměvavých tváří, užily. A právě
to je odměnou za každotýdenní snahu na trénincích.

24. - 25. 5. 2019
Na tyto dny připadly volby do Evropského parlamentu. Občané si mohli vybírat z 39 různých
kandidujících stran. Paradoxní je, že někteří politici, kteří usilují o kandidaturu do Evropského
parlamentu, požadují zrušení Evropské unie. Zájem o tyto volby je ze strany voličů nejnižší.
Během sobotního dopoledne také přijela kontrola z Plzeňského kraje, která přezkoumávala
náležitosti volební místnosti. Vše bylo vyhodnoceno bez závad. Po uzavření volební místnosti
se přešlo ke sčítání hlasů jednotlivým stranám. V Číhani volební účast překročila 24 %
a převahu zde získala strana ANO. V porovnání s celostátním průměrem jsme se nijak
nevymykali.
1. 6. 2019
První červnovou sobotu začalo panovat opravdu letní počasí, kdy teploty dosahovaly třiceti
stupňů. V Číhani se uskutečnil turnaj trojic v nohejbale pořádaný jako každý rok Milanem
Pacholíkem. Po nesmělém začátku účastníků, se postupem času a hlavně v zápalu boje
o nejlepší příčky, jednotlivá utkání dramatizovala a byly vidět opravdu pěkné výměny.
Pouštěla se reprodukovaná hudba a podávalo se výborné občerstvení, takže hřiště prozařovala
pohodová atmosféra po celý den. I diváci, kterých bylo kolem třiceti, si přišli na své. Sešlo se
sedm týmů a vítězství vybojovala trojice družstva z Křížovic. Druhý skončil tým Šneci,
číhaňské družstvo Romana Bártla a třetí opět číhaňský tým ve složení Míra Paukert, Tomáš
Mašek a Tomáš Beránek.

8. 6. 2019
Konala se pracovní schůze SDH Číhaň tradičně v hospodě U Potužáků. Hlavním tématem
byla organizační příprava dětského dne a taneční zábavy, které nás čekají příští týden
15. 6. 2019. Proběhla též diskuze o blížícím se memoriálu, který pořádáme 3. srpna a bude to
v rámci oslav 120 let založení sboru. Přítomnost 25 členů je běžná účast. Přivítali jsme
nového člena Radka Kováříka ml. a Davida Šimana, který dovršil 15 let a přešel z mladých
hasičů k dospělým.

14. 6. 2019
Mladí hasiči se vypravili se svými vedoucími na krajský úřad do Plzně. Tam si převzali
ocenění a medaile od činovníků Plzeňského kraje a též od zástupců krajského sdružení
dobrovolných hasičů za vítězství v krajském kole literární soutěže Požární ochrana očima
dětí. Společně natočené video pod názvem Zachraňte Rozálku, zmíněné v lednovém
příspěvku, se zdálo porotcům nejlepší a myslím, že zaslouženě.

15. 6. 2019
Za krásného letního počasí jsme uspořádali dětský den. Bylo připraveno deset stanovišť, kde
děti, menší či větší, plnily úkoly směřované na zručnost, ale i představivost a logické myšlení.
Celkem se jich sešlo více než padesát. Samozřejmě byly připraveny i oddychové disciplíny
jako oblíbený skákací hrad, jízda na koni či se mohli osvěžit vodní sprchou, kterou
obsluhovali mladí hasiči a to Ondra Pojar a Marek Šiman. Chtěl bych zde poděkovat
i za pomoc těm, co nejsou přímo členy našeho sboru, a to: Zuzaně Havlovičové za poskytnutí
skákacího hradu, manželům Pivničkovým za střelbu z luku, Jindrovi Pláškovi, Františku
Fousovi a Janu Fousovi kteří dovedli živé koně, Jakubu Neumannovi a Ivaně Mauleové.
Celou akci připravila Hanka Perniklová a moderovala ji Petra Kurcová, která umí s dětmi
velice pěkně pracovat. Aby to nebylo líto dospělým, uspořádali jsme pro ně taneční zábavu
se skupinou Andromeda. Tančilo se od první písně a výborná nálada gradovala s blížící se
půlnocí. Kapela musela ke konci zábavy přidat pár písní pro tanečně žádoucí publikum. Sešlo
se 106 návštěvníků.

29. 6. 2019
Poslední sobota před prázdninami vždy patří soutěži v požárním útoku, která se koná
v nedalekém Kolinci. Jedná se o tzv. Kolinecký srandamatch. Naše družstvo se letos
zúčastnilo jako smíšené, složené ze čtyř žen a tří mužů. Z toho důvodu jsme byli zařazeni
do kategorie mužů. I když jsme se nedopustili žádné chyby, osmé poslední místo bylo
zklamáním. Naše stříkačka nedokáže konkurovat sacím výkonem ostatním stříkačkám
se sportovní úpravou, jak jsem již několikrát avizoval v předešlých příspěvcích.

V rámci této akce probíhá též zajímavá soutěž jednotlivců. Soutěžící se po startu musí obléci
do zásahového obleku, s naplněnou ruční stříkačkou přeběhnout k nádobě s hořící kapalinou,
oheň zlikvidovat a doběhnout do cíle. Za Číhaň soutěžil Jirka Potužák a Míša Kotlanová. Jako
dívka si nevedla vůbec špatně a skončila někde v polovině startovního pole, v němž soutěžili
zejména muži. Soutěže jednotlivců se zúčastnily pouze dvě ženy, druhou byla žena z družstva
z Nezdic. Účast žen zaujala i reportéry portálu novinky.cz a zveřejnili tento nevšední výkon.
Mohli jsme tak domů odjíždět i s nějakým úspěchem.

6. 7. 2019
Ženské soutěžní družstvo se zúčastnilo hasičské soutěže v Zavlekově. Soutěž se zde koná
každý rok v klasickém požárním útoku pod názvem Zavlekovský pohár. Letos zavlekovští
pojali tuto svoji akci netradičně, jako Zavlekovský srandamač, kdy do požárního útoku byly
vloženy disciplíny jako běh na lyžích a střelba ze vzduchové pušky. Naše ženy se umístily
na 10. místě, kdy se jim nedařila hlavně střelba.

6. 7. 2019
Proběhl další cyklovýlet, tentokrát na hrad a zámek Klenová s obědem v pivovarské restauraci
v nedalekém Bezděkově. Pod vedením Pavla Vitáka se zúčastnilo deset výletníků.
20. 7. 2019
Konala se další pracovní schůze číhaňských hasičů. Tentokrát hlavně kvůli organizaci
hasičské soutěže memoriálu Václava Nováčka v rámci oslav 120 let založení sboru, které
proběhnou 3. 8. 2019. Zúčastnilo se 15 členů.

3. 8. 2019
Téměř po ročních přípravách nadešel významný den pro náš sbor – den pořádání již tradiční
hasičské soutěže memoriál Václava Nováčka, v minulosti nazván jako memoriál Zdeňka
Pikharta. Právě letos slaví sbor dobrovolných hasičů Číhaň 120 let od svého založení.
Memoriál tak byl spojen s oslavami našeho sboru, a proto se k této události přistupovalo
s náležitým významem. Přípravy, organizace a propagace této slavnostní akce probíhaly tak,
aby byla dána důstojná vzpomínka a čest předkům, kteří v Číhani sbor zakládali a též jejich
následovníkům. Všichni totiž měli společnou myšlenku sloužit dobrovolnému hasičstvu
a dbát na vřelý vztah ke své obci Číhaň.

Oslavy byly zahájeny nástupem družstev ve 13 hodin na hřišti u koupaliště, kde přítomné
přivítala starostka sboru Ing. Ivana Trusková svým úvodním slovem a projevem o historii
sboru. Dále pronesla řeč Monika Plášková o životě Václava Nováčka, který byl velmi
významným a aktivním členem sboru a jemuž byl tento memoriál věnován. Následně
probíhaly projevy hostů s OSH Klatovy a starosty obce Ing. Josefa Srba. Samotnou soutěž
zahájili pozvaní hosté Privilegovaného měšťanského střeleckého sboru ze Stříbra v dobových
uniformách. V tomto historickém spolku působí Petr Volena, který je spjatý s číhaňskými
předky z domu č. p. 1, a proto má k naší obci vřelý vztah a pravidelně ji navštěvuje.

Zprava: Ivana Trusková, Monika Plášková, Josef Srb, zástupci OSH Klatovy

Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro

Soutěžní družstva změřila své síly již tradičně přeplutím koupaliště celého družstva na raftu,
na které navazoval požární útok. Letošním rokem byl útok nově stěžen překážkami
na nástřiku – levý proud prováděl nástřik skrz okno a pravý proud přes bariéru.

Soutěžní družstvo mužů SDH Číhaň – košař Václav Nováček
Autor fotografie: Klatovský deník

Požární útok stěžený překážkami při nástřiku
Autor fotografie: Klatovský deník

Celé odpoledne bylo zpestřeno bohatým doprovodným programem. Ostrostřelci předvedli
komentovaný výstřel z historického děla, proběhla ukázka zásahu mladých hasičů v hašení
ohně, děti měly k dispozici skákací hrad a k vidění byla historická hasičská technika, tak jak
se vyvíjela a kterou sbor využíval od počátku svého zrodu. Některé z vystavených exponátů
nám byly na ukázku techniky zapůjčeny.

Historická hasičská technika využívaná sborem

Mladí hasiči SDH Číhaň – zleva: Honza Truska, Kuba Nejedlý, Vítek Potužák, Jonáš Potužák

Hasičského klání se zúčastnilo celkem 17 družstev. Mezi nimi byly týmy nejen z okresu
Klatovy: SDH Křížovice, Nová Plánice, Kolinec, dva týmy Zavlekov, tři družstva z Číhaně,
Myslovice, Klatovy, Nezdice na Šumavě, Červené Poříčí, Švihov a Biřkov, i z okresu Plzeňjih: Nezdice, Sedliště a Přešín. První místo vybojovalo družstvo z Kolince, druhý byl tým
Myslovic a třetí skončili hasiči z Nezdic. Naše domácí družstva skončila na čtvrtém, pátém
a ženy na šestém místě. Svůj pokus v požárním útoku předvedli též mladí hasiči Číhaň
a nevedli si vůbec špatně. V rámci vyhlášení proběhla ukázka sabráže neboli otevření lahve
šampaňského šavlí, kterou si připravil sbor ostrostřelců. Sabráž si též vyzkoušel nejvyšší
představitel obce starosta Ing. Josef Srb.

Sabráž provedená starostou obce Ing. Josefem Srbem

Oficiální ukončení soutěže provedl velitel sboru hasičů Jirka Potužák výstřelem z děla
a zároveň obdržel od souboru ostrostřelců památnou medaili. Potom následovala oblíbená
soutěž pivní štafeta, kde se pilo pivo na čas a zde zvítězili zástupci z Nové Plánice. V tu dobu
se již připravovala kapela Skalanka, která se líbí jak generaci starší, tak i té mladší, aby večer
doprovázela taneční zábavu plnou tance a veselí. Je třeba zmínit, že celým odpolednem
provázela sehraná moderátorská dvojice Pavel Bílý a Monika Plášková. Vrcholem celých
oslav byla hasičská světelná vodní fontána nacvičená na skladby Ráj od Daniela Hůlky
a Voda má od kapely Hradišťan. Fontánu prováděli Hanka Perniklová, Míša Kotlanová,
Monika Plášková, Pepa Srb, Radek Kovářík, Tomáš Pojar, Jirka Potužák a Pavel Viták.
Oslavy sboru nebyly jen vzpomínkou, ale posloužily též k setkání lidí, ať už jsou s Číhaní
spjatí více či méně.

Závěr soutěže ukončil velitel sboru Jirka Potužák výstřelem z děla

Moderátorská dvojice Monika Plášková a Pavel Bílý

9. 8. 2019
Spolek přátel vepřů, který v Číhani působí, uspořádal i letos večerní zábavu s kapelou
Ukradený Vjecy. Účast návštěvníků nebyla až tak hojná, přišlo kolem 70 lidí, ale i přesto se
někteří zdrželi do ranních hodin.

Zdroj: webové stránky kapely Ukradený Vjecy
10. – 15. 8. 2019
Nezapomínáme ani na budoucí generaci, své mladé hasiče. I letos jsme pro ně uspořádali
hasičský tábor. Necelý týden jsme strávili s 12 dětmi v obci Úbislav nedaleko Kašperských
Hor. Jako vedoucí jeli Hanka Perniklová, Ivanka Trusková, Míša Kotlanová a Jirka Potužák.
Každý den byl dětem připraven zábavný program, hrály se míčové hry, opékaly se buřty,
zpívalo se a hrálo na kytaru a uspořádal se filmový večer.

V průběhu tábora jsme podnikli i několik zajímavých výletů po okolí. Nesměla chybět
prohlídka hradu Kašperk s průvodcem, návštěva muzea historických motocyklů a muzea
hraček v Kašperských Horách, výšlap na vrchol Javorník s výhledem z Klostermannovy
rozhledny či Pošumavské hasičské muzeum v obci Stachy.

Pošumavské hasičské muzeum Stachy

Prohlídka hradu Kašperk

A protože se jednalo o hasičský tábor, nesměly chybět ani hasičské soutěže, při kterých si děti
osvojily své znalosti a následně je využijí při podzimním kole hasičské hry Plamen. Poslední
den před odjezdem jsme děti trochu vystrašili na večerní bojové hře, kde plnily bobříka
odvahy.

25. 8. 2019
Na závěr léta, hlavně díky Lindě Klugerové, bylo v Číhani uspořádáno oblíbené divadelní
představení. Letos k nám přijeli ochotníci z Bolešin a zahráli nádherné divadlo, pohádkový
příběh Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves. Skvělý herecký výkon účinkujících byl přikrášlen
velice pěkně ztvárněnými kulisami. Jelikož se jednalo o humorný pohádkový příběh, na své si
přišli opravdu všichni – malí, velcí, mladí i starší. Celkem se sešlo na 120 posluchačů. Jako
hasiči jsme zajišťovali přítomným občerstvení a snad se nám podaří domluvit nějaké
představení i pro příští rok, protože ochotnické divadlo má své nezapomenutelné kouzlo.

31. 8. 2019
Poslední prázdninovou sobotu za nádherného slunečného letního počasí proběhly na rybníce
číhaňské návsi rybářské závody. Toto soutěžení je pořádané spolkem Přátel vepřů. Jedná se
o takové setkání lidí u rybníka při rybaření, kde nejde o množství úlovků, ale o klidný
odpočinek, jak rybáři rádi říkají: U vody si opravdu odpočinu.

7. 9. 2019
Významný den nastal pro jednu z našich členek Janu Kneblovou, která vstoupila do stavu
manželského s Michalem Kovaříkem. Dle zvyku jsme jako hasiči provedli zatahování
svatební kolony a se svatebčany připili na zdraví novomanželů. V nové životní etapě přejeme
hodně štěstí.

7. 9. 2019
Proběhla další část oslav 120. výročí založení našeho sboru, spíše jakési přátelské posezení
při dobrém jídle a pití. Na památku všem zúčastněným předala starostka sboru Ing. Ivana
Trusková pamětný list. Přejme si, aby sbor dobrovolných hasičů v Číhani nadále činil a to
v dobách dobrých i zlých.

14. 9. 2019
Za ranních hodin se vypravilo celkem 10 nadšenců na cyklistický výlet do obce Velhartice,
kde byl domluven společný oběd v místní restauraci Na kovárně. Celý den panovalo příjemné
slunečné počasí a bylo pro výlet na kolech jako stvořené. Pavel Viták naplánoval trasu
vedlejšími cestami, a tak jsme se mohli kochat krásnými výhledy do šumavské krajiny.
Poslední letošní cyklistický výlet se nesl v pohodově laděné atmosféře, kdy jsme ujeli
vzdálenost 27 km.

15. 9. 2019
V poslední době se snažíme hodně času věnovat dětem a vychovávat si tak naše následovníky.
Každou středu se mladí hasiči během školního roku schází na trénincích a připravují se
na hasičské soutěže, kterých se během roku účastní. Tuto neděli se pro jejich potěšení
vyrazilo na výlet do největší skákací arény v západních Čechách Jump Aréna Plzeň, kde si
během hodiny mohli vyzkoušet mnoho trampolín, atrakcí a zažít tak spoustu dobrodružství
a zábavy.

Po skákání na trampolínách následovala prohlídka interaktivní expozice s názvem Já, hrdina.
Výstava se věnuje složkám integrovaného záchranného systému. Děti si zde mohly vyzkoušet
práci hasiče, policisty či záchranáře a také se dostat do role zločince ve vězení. Expozice
hravým způsobem seznamuje děti s tím, jak se mají chovat, pokud se ocitnou v krizové
situaci, kterou může být dopravní nehoda, hořící dům, unikající plyn, krádež či zatopení
domu. Každý z nás může zachránit jiný lidský život a tím se stát hrdinou!

Na výlet vyrazilo 19 dětí spolu s doprovodem 5 dospělých osob. Počet mladých hasičů se
oproti loňskému roku rapidně navýšil, za což jsme moc rádi a doufáme, že tento vzrůstající
trend bude pokračovat i v dalších letech.

1. 10. 2019
V ranních hodinách zemřela legenda české hudební scény Karel Gott. Dělal radost svým
neobyčejným zpěvem řadu desetiletí a proslavil se i za hranicemi naší země. Jeho úmrtí
zasáhlo celou naši společnost a bude mu vystrojen pohřeb se státními poctami dne 11. října
na pražském Žofíně. U tohoto výjimečného zpěváka je zajímavé to, že ho měl rád v podstatě
každý pro jeho vlídný a přátelský postoj k ostatním lidem.
Září – říjen 2019
V Číhani se podařilo bezplatně převést areál správy a údržby silnic na kopci Bukovák
do majetku obce a nyní se zvažuje jeho využití. Nadále trvá těžký boj s kůrovcem, jenž ničí
naše lesy. Hlavním důvodem je pokračující sucho a oslabení smrkových porostů. Tento rok se
prozatím vytěžilo 1 500 m3 dřeva a chystáme se na další těžbu prováděnou harwestorovou
technologií.

Veselejší událostí je zahájení přípravy mladých hasičů na další kolo jejich soutěže hry
Plamen. Letos nám přibylo do kolektivu kolem deseti malých dětí, což je pro budoucnost
našeho sboru příznivé a nejen pro sbor, ale i pro obec jako takovou. Svojí činností se sbor
snaží nasměrovat tyto děti k jejich další práci, kdy se z nich v dospělosti mohou stát třeba
velitelé, zastupitelé apod. Sezonu zahájil též hokejový tým HC Farma Číhaň, i když zatím jen
v jakémsi tréninkovém smyslu z důvodu malého počtu zúčastněných hráčů. V tomto čase jsou
též aktivní myslivci, kterým začala lovná sezona a již zorganizovali dva hony na kachny
během měsíce září. Začátkem října nastalo opravdu sychravé podzimní počasí.
12. – 13. října 2019
Kromě pravidelných tréninků mladých hasičů se vzdělávají ve své činnosti také jejich
vedoucí. Během října bylo zorganizováno víkendové dvoudenní školení vedoucích mladých
hasičů v obci Úborsko na Domažlicku. Po každé dva roky je zapotřebí dle stanovených
podmínek absolvovat školení a statut vedoucího mládeže pravidelně v těchto termínech
obnovovat. V sobotu od ranních hodin proběhlo nejprve samotné školení, poté v odpoledních
a večerních hodinách se skládaly odborné zkoušky, které stávaly ze tří částí: praktické plnění
všech disciplín hry Plamen stanovené směrnicí, písemné testy a závěrečná ústní zkouška.
Neděle pak byla věnována školení první pomoci. Jednalo se o příjemné setkání všech
vedoucích mládeže, vzájemné poznání a sdělení zkušeností. Na základě úspěšných zkoušek
obdrželi odznak všichni naši čtyři současní vedoucí mládeže Hanka Perniklová, Ivanka
Trusková, Míša Kotlanová a Jirka Potužák.

19. 10. 2019
Opět po roce nastal v tento podzimní čas soutěžní den pro naše malé hasiče. Na tuto
slunečnou sobotu připadla hra Plamen, pořádání se letos ujala obec Žihobce na Sušicku.
Soutěž se skládá ze dvou částí – štafety a závodu požárnické všestrannosti (ZPV). Malí
požárníci musí nejprve splnit štafetu s překážkami CTIF, která obsahuje 8 úseků běžeckých
drah. Na každém úseku čeká na závodníka jiná překážka či jiný úkol, např. žebříková stěna,
překážka pro přeskok, laťka pro podběhnutí, přenesení hasicího přístroje, spojování hadic.

Druhou částí je přes 2 km dlouhý běh v závodu požárnické všestrannosti. Na trati je
připraveno celkem šest stanovišť, kde každý člen plní zadávané úkoly a rozhodčí hodnotí
správnost jejich provedení. V průběhu závodu děti prokazují svoji šikovnost a vědomosti
na následujících stanovištích: střelba ze vzduchovky, základy topografie, vázání uzlů, základy
první pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. Závod tedy slouží
k upevňování sportovní zdatnosti a zvyšování znalostí a je založen na týmové spolupráci.

Za SDH Číhaň vyběhly celkem dvě soutěžní hlídky v kategorii starší a jedna mimo soutěž,
kde si ti nejmenší hasiči kolem pěti a šesti let nanečisto vyzkoušeli závod se všemi výše
uvedenými disciplínami. V příštím roce již půjdou normálně soutěžit jako ostatní, protože si
vedli velice dobře. Naše družstvo starších obdrželo po štafetě a velice vydařeném závodu
celkově krásné 9. místo z 29 soutěžících. Místní mladé hasiče proto musíme pochválit
za vzornou disciplínu, snahu a bojovnost, jen tak dále! Za odměnu jsme si s dětmi připravili
ohýnek a opekli buřty.

26. 10. 2019
Proběhl další rybářský závod pořádaný spolkem Přátel vepřů. Zúčastnilo se celkem osm
soutěžících. První místo obsadil, možná trochu nečekaně, Pepa Srb, druhý Miloš Marx a třetí
skončil Tomáš Beránek. Za velice pěkného počasí babího léta bylo posezení u rybníka
číhaňské návsi velmi příjemnou záležitostí.

Na stejný den připadla také další pracovní schůze našeho hasičského sboru. Hlavním tématem
bylo naplánovat činnost a pořádání různých akcí na rok 2020. Plán byl úspěšně sestaven
a v nejbližší době bude prezentován na obecních stránkách a vývěskách. Účast jedenácti členů
je velice slabá při tak důležité schůzi týkající se kulturního vyžití v obci.

2. 11.2019
Svolali jsme brigádu sboru, kde hlavním úkolem bylo uklidit areál, který byl naší obci
převeden do vlastnictví od státního podniku Správa a údržba silnic během měsíce září.
V minulosti toto místo sloužilo k uskladnění posypového materiálu a jako zázemí
pro pohotovostní službu zajištující úklid sněhu a posyp silnic v zimních měsících. O využití
areálu není zatím rozhodnuto, ale jistě poslouží dobré věci. Zúčastnilo se 13 pracujících.

9. 11.2019
V naší obci byl proveden svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve spolupráci
s firmou Pošumavská odpadová. Tuto akci organizuje obecní úřad dvakrát do roka a jako
hasiči zajišťujeme její průběh. V rámci tohoto svozu se snažíme vytřídit elektroodpad, který
za minimální obnos odprodáváme firmě Elektrowin v rámci celorepublikové akce Třídíme
s hasiči. Výnos je minimální v řádu stovek korun. Přínos je hlavně v tom, že ušetříme obecní
pokladně za likvidaci tohoto elektroodpadu, který by se musel zaplatit a to už se pohybuje
v řádech tisíců korun.
16. 11.2019
V sobotu proběhl výlov rybníka na návsi provedený spolkem Přátel vepřů. Přišla se podívat
i řada občanů a měli již teď možnost pořídit si kapra na vánoční stůl.

16. 11.2019
Jako dobrovolní hasiči jsme uspořádali lampionový průvod pro děti i dospělé. Směřujeme ho
již tradičně k datu 17. listopadu jako takové připomenutí listopadových událostí roku 1989,
který je významným datem pro naši zemi. Účastníci se sešli v podvečer na sále číhaňské
hospody, kde bylo možno si nechat namalovat obličej nějakým strašidelným motivem.
Po setmění vyrazil průvod temnou Číhaní, který měl svůj cíl na hřišti u koupaliště. Zde
děvčata našeho sboru, Petra Kurcová, Nikol Kurcová, Kristýna Strejcová a Tereza
Matušková, připravila překvapení, kdy se zjevila Bílá paní se strašidýlky za krásného
tajemného osvětlení. Poté jsme si opekli buřty a dali čaj nebo grog na zahřátí. Kolem padesáti
zúčastněných dětí a dospělých je pěkná účast a proto v pořádání průvodu budeme pokračovat
i v příštím roce.
Prosinec 2019
Ani v zimním období práce našeho sboru nezahálí. Každou středu probíhají schůzky mladých
hasičů od 17:30 hodin, kdy pro velký počet dětí musíme využít sál číhaňské hospody,
abychom se tam všichni bez problémů vešli. Za poskytnutí prostor velice děkujeme rodině
Potužákových. O první adventní neděli jsme postavili na návsi dřevěný betlém s figurkami
a ozdobili strom vánočními světýlky, aby to během vánočního času udělalo radost našim
spoluobčanům – jak malým, tak i dospělým. A též probíhají zkoušky na naši tradiční vánoční
hru o štědrém dnu pod režií Hanky Perniklové, jak se můžete podívat na následující fotografii.

6. 12. 2019
I letos byly děti poctěny návštěvou Mikuláše a anděla s čertovskými pomocníky. Na vyhřátém
sále místní hospody se objevilo peklo, děti procházely pekelnou bránou a nechyběl ani
samotný král pekel Lucifer. A proto, že čerti potřebují do svého pekla posilu, přišli si ji vybrat
mezi naše místní děti. Lucifer přednesl veškeré prohřešky z knihy hříchů a nezbedníci se
vařili v čertovském kotli. Každý však měl možnost svůj hřích napravit tím, že přednesl
nějakou hezkou básničku nebo zazpíval krátkou píseň. Nakonec byly z pekla propuštěny
všechny děti a jejich hříchy jim byly prominuty. Ovšem musely slíbit, že se v příštím roce
polepší, budou hodní a budou poslouchat své rodiče.

14. 12. 2019
V tomto období si všichni užívají adventního času. Ani my jsme na své občany nezapomněli
a vánoční náladu si zpříjemnili a na chvíli se zastavili od vánočního shonu. Společně jsme si
během hodinového koncertu vyslechli koledy známé i neznámé v podání pěveckého
kolineckého sboru Kos. Děkujeme za krásné zpříjemnění a navození sváteční atmosféry jak
samotnému sboru, tak i hospodě U Potužáků za výzdobu a poskytnutí sálu. Jen škoda, že se
sešlo více lidí z okolních vesnic než místních, které bychom tam očekávali. Celková
návštěvnost koncertu se pohybovala kolem 50 lidí.

15. 12. 2019
Ani v nedaleké obci Zdebořice nechybělo předvánoční vystoupení. V místním kostele Sv. Jiljí
se uskutečnil adventní koncert Musica Imperfecta, kde se představili umělci ze ZUŠ Josefa
Kličky v Klatovech. Jejich repertoár obsahuje skladby duchovní, upravené vánoční koledy
i skladby současných autorů. Zpěváci se sami doprovázeli hudebními nástroji - kytara,
kontrabas a housle. Je třeba vyzdvihnout zpěv všech aktérů, protože předvést tak povedené
pěvecké výkony v prostorách studeného kostela je náročné pro hlasivky. Pro všechny byla
milým překvapením velice silná účast posluchačů, kdy byly obsazeny všechny lavice
a spoustu příchozích ještě stálo a poslouchalo krásné písně.

15. 12. 2019
Za iniciativy Václava Gaigera
z Číhaně byl osazen kámen
s plaketou vyznačující pravý
pramen řeky Úslavy, který též
protéká naší vesničkou. Tím
místem je okolí rybníka mezi
obcemi Nový Dvůr a Lukoviště.
Nápomocni při osazování
kamene byli Václav Potužák
a Jan Fous. Na fotografii můžete
vidět Václava Potužáka (vlevo)
a Václava Gaigera (vpravo).
Místo je označeno cedulí
s názvem: Zde počíná svůj tok
řeka Úslava.

24. 12. 2019
Jak to již bývá několik roků zpátky, počasí na štědrý den bylo bez sněhu a dá se říci spíše
jarní aprílové, sluníčko střídalo déšť a vítr. I letos jsme se celý prosinec připravovali
na vánoční štědrovečerní hru inspirovanou biblí o zrození Ježíše. Doprovázena je živou
hudbou a zpěvem. Jelikož je scénář daný historií, tak abychom se odlišili alespoň trochu
od minulých let, bylo vystoupení zpestřeno účinkováním našich nejmenších. Ti doplnili
stávající pěvecký sbor a malí kluci vytvořili družinu římských vojáků. I přes ne příliš příznivé
počasí se přišlo podívat kolem 150 diváků, kteří se mohli zahřát připraveným svařeným
vínem. Závěrečný potlesk dal najevo, že se hra stále líbí a motivuje nás do dalších let.
Na vánočním příběhu se aktivně podílela spousta dětí a dospělých, a proto je třeba všem
poděkovat:
 Perniklová Hana – režisér, klávesy, zpěv,
 Kotlanová Michaela – kytara, zpěv,
 Kotlanová Miluše, Lašková Jitka, Holečková Alena – sborový zpěv,
 Strejcová Kristýna – vypravěč, pastýř,
 Sýkorová Karolína – Marie,
 Kovářík Radek – Josef,
 Kováříková Jana – archanděl Gabriel,
 Krbcová Adéla, Plášková Aneta, Milotová Karolína, Chmelenská Ester, Chmelenská
Inés – andílkové,
 Sýkorová Veronika – zpěv, andílek,
 Kurcová Petra – hlavní pastýř,
 Matušková Tereza, Milotová Kateřina – pastýři,
 Potužák Jiří – hospodský, stavění kulis,
 Plášková Monika, Trusková Ivana – babky,
 Kovářík Michal – vedoucí vojáků,
 Krbec Štěpán, Plášek Radek, Potužák Vít, Potužák Jonáš, Truska Jan, Nejedlý Jakub –
vojáci
 Pojar Ondřej, Šiman Marek, Slivoň Jiří – tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar),
 Pojar Tomáš – zvukař,
 Kurc Petr – fotograf,
 Holeček Pavel – nalévání svařáku.

A na závěr nesmí chybět společná fotografie všech, kteří se na štědrovečerní hře podílejí.

A o věhlasu a letité tradici našeho živého betléma svědčí i článek otištěný a zveřejněný
v novinách v Klatovském deníku.
27. 12. 2019
Na sále číhaňské hospody proběhla pracovní schůze sboru. Na programu byla příprava
výroční valné hromady, která bude volební. Též se probírala příprava hasičského bálu.

30. 12. 2019
Toto pondělí se na zimním stadionu v Sušici nehrálo tradiční hokejové utkání družstev Číhaně
a Zavlekova, ale ledová plocha byla přenechána pro sportovní využití široké veřejnosti těchto
obcí. Šlo o takové zpestření vánočního času a myslím, že mělo velký úspěch, o čemž svědčí
účast kolem sedmdesáti bruslařů malých i velkých.

A toto je poslední zpráva letošního roku. Přejeme všem lidem dobré vůle mnoho životního
štěstí v roce 2020 a věříme, že budeme sepisovat události spíše radostné.

Výjezdy zásahové jednotky obce Číhaň v roce 2019:
6. 4. 2019
Proběhl první letošní výjezd zásahové jednotky obce Číhaň. Zasahovalo se na hořícím
kouřovodu č. p. 20 u paní Heřmanové z Číhaně. Profesionální jednotka nedorazila, byla
odvolána na cestě, jelikož zažehnání požáru se zdařilo naší jednotce a to stržením ohniska
na dno komína čistícím kartáčem, kde se zbytky nechaly vyhořet. Při tomto typu požáru je
vždy nebezpečí přeskočení ohně na střechu. Tomu se podařilo zabránit a celá událost dobře
dopadla, i když vzbudila v této části obce jisté obavy a rozruch, čemuž se samozřejmě nelze
divit. Z profesionálních hasičů dorazil vyšetřovatel, který provedl šetření a záznam o celé
události. Z naší jednotky se zúčastnil Josef Srb, František Srb, Milan Pacholík, Jiří Potužák
a Pavel Tengler. Výjezd proběhl bez vyhlášení poplachu sirénou, jelikož ihned
po zpozorování ohně sousedy byl k dispozici dostatečný počet členů jednotky k zásahu.
25. 4. 2019
V 16:01 hodin byl operačním střediskem vyhlášen poplach naší zásahové jednotky. Byl
nahlášen požár lesního porostu nedaleko horizontu zvaný Jedlový kopec. Celý zásah byl
komplikovaný nedostupným terénem, kdy se muselo sestavit dlouhé dopravní vedení vody.
Kyvadlovou dopravu vody cisternami prováděly jednotky profesionálních hasičů z Klatov,
dobrovolných hasičů z Kolince, Plánice a Nalžovských Hor. Naši hasiči se podíleli
na sestavování dopravního vedení, výpomoci u hasebních proudů a doplňování vody
do cisteren na místním koupališti stříkačkou PS 12. Zajímavé je, že na zásahu se podílela
i děvčata našeho sboru a to Míša Kotlanová a Hanka Perniklová, vypomáhala sestavit sací
stanoviště, jelikož na nedalekém hřišti vedla v tu dobu kroužek mladých hasičů. A dokonce
i mladí hasiči, kteří pomáhali s dovozem tekutin pro zasahující hasiče. Na logistické podpoře
se podílel též Josef Kurc, přestože není členem SDH a za to mu patří dík. Tento zásah není tak
psychicky náročný jako dopravní nehoda nebo požár domu, jde spíše o fyzicky náročný zásah.
Z členů jednotky se výjezdu zúčastnili: Tomáš Pojar, Miloslav Pojar, Pavel Tengler, Pavel
Viták, Václav Potužák, Petr Kurc, David Maděra, Josef Gondek a Jiří Potužák.

26. 4. 2019
V 17 hodin vyjížděla naše zásahová jednotka k likvidaci začínajícího ohně na místo požáru
lesa z předchozího dne nedaleko Jedlového kopce. Na hrozící nebezpečí upozornily náhodní
kolemjdoucí paní Kovaříková s paní Pikhartovou. Zpočátku byl oheň zažehnán hasicím
přístrojem. Preventivně byla navezena voda v barelech a místo ohniska důkladně prolito.
Ve večerních hodinách byla provedena vizuální kontrola. Zásahu se zúčastnili Pavel Viták,
Milan Pacholík, Tomáš Pojar, Jiří Potužák.
1. 6. 2019
V 19:12 hodin byl vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. Jednalo se o požár bojleru
ve sklepě č. p. 59. Naši hasiči se dostavili na místo události v 19:20 hod. a byla zahájena
činnost s takovýmto požárem spojená. Je důležité se přesvědčit, zda se uvnitř objektu
nenachází osoby, zvířata a je nutné vypnout elektrický proud. Poté dorazila profesionální
jednotka hasičů z Klatov a jednotka z Kolince. Klatovští hasiči byli nuceni pro značně
zakouřený prostor nasadit dýchací techniku a po naleznutí ohniska požáru byl oheň uhašen.
Naše jednotka nedisponuje dýchací technikou, což značně komplikuje zásahy hlavně
v uzavřených prostorech. Zásahu se zúčastnili: Vašek Nováček, Pepa Srb, Jirka Potužák,
Lukáš Bílý, Milan Pacholík, Petr Kurc, David Maděra a Radek Kovářík.
8. 8. 2019
V čase 20:02 hod. došlo k vyhlášení poplachu místní jednotce hasičů. Na žádost
profesionálních hasičů z Klatov zajišťovala naše jednotka technickou pomoc při likvidaci
hnízda sršňů u domu č. p. 69, kdy bylo zapotřebí přistavit obecní vysokozdvižnou plošinu.
Zásahu se zúčastnili Pepa Gondek, Radek Kovářík, Milan Pacholík, Pavel Tengler, Lukáš
Bílý, Jirka Potužák.

9. 8. 2019
Na žádost paní Konířové vyjížděla jednotka k likvidaci sršňů u její novostavby za bytovkami.
Po domluvě s operačním střediskem se tentokrát výjezd konal bez vyhlášení poplachu
a výjezdu profesionálních hasičů. Hmyz byl zlikvidován vlastními silami. Výjezdu se
zúčastnili David Maděra a Jirka Potužák.

15. 11. 2019
Ve 14:58 hodin byl vydán poplach místní zásahové jednotce. Operačním střediskem byl
nahlášen požár lesního porostu 50x100 m v katastru obce Mochtín – Kocourov. Jednalo se
o taktické cvičení organizované HZS Plzeňského kraje úředního obvodu Klatovy. Úkolem
bylo sestavit s ostatními sbory dálkovou dopravu vody pomocí přenosných stříkaček
a hadicovým vedením. To se také zdařilo, voda se přepravovala na vzdálenost 1 km
se značným výškovým převýšením. Zúčastněné sbory: HZS Klatovy, SDH Číhaň, SDH Luby,
SDH Střeziměř, SDH Mochtín, SDH Zavlekov a SDH Sobětice. Výjezdu z našich členů se
zúčastnili Josef Srb, Vašek Nováček, Jirka Potužák, Josef Gondek, Radek Kovářík, Lukáš
Bílý a Tomáš Pojar.

KRONIKA SBORU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE ČÍHAŇ

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

