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DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE ČÍHAŇ
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2018
20. 1. 2018
Tuto lednovou sobotu se uskutečnila v hospodě U Potužáků výroční valná hromada našeho
hasičského sboru. Dle stanov dobrovolného hasičstva musí proběhnout tato schůze
předepsaným scénářem a účastí nadpoloviční většinou členů. Nejdříve byl schválen program,
následovaly projevy, zpráva starostky sboru Ivanky Truskové, velitele Jiřího Potužáka,
hospodáře Pavla Vitáka, velitelky ženského družstva Míši Kotlanové, vedoucí mladých hasičů
Hanky Perniklové, a zpráva revizora Milouše Pojara. Celou schůzi řídila jednatelka paní
Marxová a závěrečné usnesení přednesla Jana Kneblová. Byla též předána čestná uznání
za vykonanou práci a to Monice Pláškové, Míše Kotlanové, Renatě Vitákové, Jiřímu
Potužákovi, Milanu Pacholíkovi a Davidu Maděrovi. Bylo též poděkováno Petru Kurcovi
malým dárkem za vytvoření foto portrétů našich členů na nové členské průkazy, které byly
v loňském roce realizovány. Zároveň bylo blahopřáno panu Tenglerovi k jeho
pětasedmdesátým narozeninám. Velice pěkné vystoupení pro zpestření večera předvedli mladí
hasiči, kteří zahráli pohádku O hodináři Pérkovi, za níž sklidili od šedesáti zúčastněných,
dlouhý a zasloužený potlesk. Následovala diskuse, kde mě nejvíce potěšil příspěvek pana
Václava Tenglera, který velice chválil naši vánoční hru o štědrém dnu. Právě toto mě
motivuje a doufám, že i ostatní mé kamarádky hasičky a kamarády hasiče k další činnosti
u číhaňských hasičů, sloužit této společnosti, pro její lepší žití a plnit myšlenky hasičstva,
pro něž byly sbory zakládány. Schůze byla ukončena společnou večeří a následovala volná
zábava, která se nesla v pohodovém a veselém duchu.

Předávání čestného uznání – zleva: Ivanka Trusková, Jiří Potužák

Vystoupení mladých hasičů - pohádka O hodináři Pérkovi
13. 1. a 20. 1. 2018
V těchto dnech proběhly v naší zemi prezidentské volby a to ve dvou kolech. V prvním kole
se ucházelo o hlasy voličů devět kandidátů, z něhož postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš
do druhého kola. Ve druhém kole zvítězil stávající prezident Miloš Zeman s 51,36 % hlasů.
Vítěz budí řadu rozpaků hlavně svým svérázným způsobem vedení prezidentského úřadu, ale
je třeba respektovat vítěze voleb zvoleného v demokratické společnosti. I když vítěze těsného
o pouhé tři procenta. V Číhani dopadly volby podobně jako v celé republice. Volilo se opět
ve volební místnosti na obecním úřadě pod dohledem komise ve složení Milušky Kotlanové,
Alenky Holečkové, Karla Čápa a Míši Kotlanové.
9. 2. 2018
Tento páteční večer proběhla na sále číhaňské hospody nevšední událost. Promítala se zde
pohádka O kouzelném jablku. Byla natočena
a kompletně filmařsky zpracována ochotnickým
divadlem Rynek z Újezda u Plánice za režie pana
Jindřicha Gregory. Na natáčení se podíleli herci
z ochotnických spolků z celého našeho regionu. Podívat
se přišlo kolem padesáti zvědavců na tento filmařský
pokus, a to od těch nejmenších až po ty již věkem
pokročilým, a to nejen z Číhaně.
24. 2. 2018
Na sále v hospodě bylo v tento den připraveno dětské
maškarní odpoledne. Mělo zábavný, ale i naučný
charakter. Zúčastnilo se ho kolem 25 dětí. Ve svých
kostýmech byly rozděleny do dvou družstev. Na motivy
animovaného seriálu Cesta kolem světa za 80 dní
projížděly jednotlivé světadíly a plnily úkoly, jež jsou
pro dané části světa typické. Nadšení v jejich tvářích
svědčilo o tom, že je karneval velice baví a užívají si
ho. Celé odpoledne připravila a režírovala děvčata
z našeho sboru, Petra Kurcová, Nikol a Kristýna
Strejcovy a Míša Kotlanová. Za to jim velice děkuji.

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

Maškarní odpoledne pro děti
Únor 2018
V Jižní Korei probíhaly zimní olympijské hry, které sledovali též číhaňští sportovní fanoušci.
V číhaňské hospodě se scházeli ke společnému sledování přenosů hlavně z ledního hokeje,
jak je již dobrým zvykem. Náš národní tým skončil nakonec na čtvrtém místě. Dvě zlaté
medaile získala ve sjezdovém a snowboardovém lyžování Ester Ledecká.
Na konci února též udeřila zima v plné síle. Napadlo několik centimetrů sněhu, ale hlavně
klesly teploty v noci až k mínus dvaceti stupňům. Toto počasí stěžuje život, ale je to pro toto
období přirozené a normální.

3. 3. 2018
Tuto sobotu proběhlo již XXI. zimní setkání mladých hasičů v Sušici. Každé družstvo zde
mělo za úkol projít řadou stanovišť jak z oblasti hasičské tématiky, tak i soutěže zručnostní
a týmové. Vzhledem k vysoké účasti družstev se setkání protáhlo na celé dopoledne. Týmy
byly rozděleny do dvou skupin – mladší a starší. Naše děti se v kategorii starších umístily
na 22. místě.

Večer, tentýž den, proběhla první pracovní schůze našeho sboru. Bylo zorganizováno školení
první pomoci, určeno hlavně členům zásahové jednotky, ale zúčastnit se mohla i široká
veřejnost. Odborný přednes provedla Linda Klugerová, která pracuje ve zdravotnictví a má
k tomuto tématu odborně nejblíže. Zajímavá bylo hlavně možnost prakticky si vyzkoušet
resuscitaci masáže srdce na zapůjčené figuríně. V další části této schůze se řešily organizační
záležitosti hasičského bálu, který pořádáme za týden 10. 3. 2018.
10. 3. 2018
Proběhla první velká akce pořádaná naším sborem v letošním roce a to hasičský bál. Večer
hudbou provázela již tradičně kapela Androméda z Kolince. Připravili jsme malé pohoštění
ve formě oblíbených chuťovek, které si mnozí velmi pochvalovali. Velký úspěch sklidilo
vystoupení číhaňských dam a dívek, inspirováno známou filmovou komedií Slunce,
seno. Děvčata toto vystoupení nacvičovala tajně několik nedělních odpolední na sále
v hospodě a opravdu to stálo za to. Velmi se pobavilo celé přítomné osazenstvo.

Za nápad a realizaci děkuji Míše Kotlanové. Nelze opomenout ani mužskou postavu „faráře
Otíka“, kterou ztvárnil Jirka Potužák. Na vystoupení navazovala dámská volenka a potom se
tančilo až do rána. Kolem 90 zúčastněných je obvyklá návštěvnost, ovšem zamrzí slabší účast
samotných místních. Tak uvidíme příští rok, už máme domluvený termín a to 16. 2. 2019.

Příprava jednohubek na hasičský bál

Vystoupení místních žen na téma z filmu Slunce, seno

17. 3. 2018
Číhaňský hokejový tým se zúčastnil turnaje na zimním stadionu v Sušici. Po třech remízách
a jedné porážce skončil na čtvrtém místě, což je po minulém turnaji, kdy jsme skončili
poslední, určitým úspěchem. V Číhani je hokej určitě nejoblíbenějším sportem. Pravidelně se
scházejí fanoušci v místní hospodě při sledování televizních přenosů národního mužstva
a hokejového týmu HC Škoda Plzeň z české nejvyšší ligy ke společnému fandění.

HC Farma Číhaň

Hokejový turnaj v Sušici

1. 4. 2018
Na tento den vyšla neděle velikonoční a již podruhé jsme pořádali ping-pongový turnaj zvaný
P-KOVOS OPEN. Byl to jubilejní desátý ročník, který začal pořádat Jiří Pytel a náš sbor
v jeho organizaci pokračuje. Sešlo se 17 hráčů a 7 hráček a to nejen z Číhaně, ale i z okolních
vesnic. V kategorii mužů zvítězil Jiří Bejček z Dolan, jako druhý se umístil Tomáš Beránek
z Číhaně a na třetím místě skončil Jiří Janča ze Zdebořic. Mezi ženami zvítězila Anna Hořejší
z Prahy, druhá byla Šárka Šimková a třetí Monika Plášková. Byly předány pěkné ceny díky
sponzorskému daru od Farmy Číhaň.

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

Duben 2018
Během měsíce dubna přišly po dlouhé zimě jarní až letní teploty, kdy rtuť teploměru sahala
někdy k 27 stupňům. V Číhani lidé zahájili práce na svých zahrádkách a zemědělci na polích.
Stále panuje sucho, což vzbuzuje obavu o úrodu a dostatečné zásoby vody ve studních.
V obecních lesích pokračují práce na likvidaci kůrovcové 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 Dvůr – Bukovák. Na tuto opravu
se podařilo získat příspěvek z krajského úřadu Plzeňského kraje. Do konce června bude
podána žádost o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Na české politické scéně panuje
určitá nervozita, stále se totiž nepodařilo sestavit fungující vládu s důvěrou a to je již půl roku
po parlamentních volbách. Hledá se stále podpora Hnutí Ano, ale to se mezi politiky nedaří.
Myslím, že by se měl respektovat volební výsledek, kde se voliči jasně vyjádřili, koho chtějí,
aby jim vládnul a pustit od stranických bojů o moc.
21. 4. 2018
Vyrazili jsme do obecních lesů pro máj, který budeme jako již tradičně stavět 30. 4. 2018.
28. 4. 2018
Proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu za pomoci firmy Pošumavská
odpadová, a. s., se kterou obec spolupracuje v oblasti odpadového hospodářství.
30. 4. 2018
Také letos byl postaven máj na číhaňské návsi. Po přípravách z minulého týdne, kdy se dovezl
strom z obecních lesů, byl za přispění místních děvčat a žen krásně ozdoben. Samotné stavění
zajišťovali chlapci a muži. Jedná se o poměrně náročnou akci vyžadující velkou pozornost
na bezpečnost. Po úspěšném postavění máje probíhalo jeho hlídání až do ranního svítání, a to
z toho důvodu, aby nedošlo k jeho poražení od nájezdníků 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 nadšenců na kolech směr Krůtěnice, Budětice.
Na Rabí jsme dojeli kolem poledne a po dobrém obědě v hospodě U vystřeleného očka jsme
vyrazili na prohlídku středověkého hradu. Největším zážitkem pro všechny zde byl výstup
na nejvyšší věž, odkud je nádherný výhled do dalekého okolí. Po prohlídce jsme se vydali
domů a to na Sušici, Kolinec. Ujeli jsme 51 km, což je docela slušný sportovní výkon. Trasu
naplánoval Pavel Viták a za to mu velmi děkujeme.

12. 5. 2018
Hranou pohádkou O létajícím ševci se zúčastnila parta nadšenců z Číhaně již 9. ročníku
pochodu pohádkovým lesem. Pochod letos směřoval z Habartic do Zdebořic. Hlavním
organizátorem celé akce je základní škola v Plánici, především tedy manželé Bulánkovi,
působící na této škole jako pedagogové. Scénář pohádky připravil 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
Kovářík, Petra Kurcová a Kristýna Strejcová. Vystoupení předcházelo zhruba měsíc zkoušek
a příprav, kdy snahou je působit co nejvíce pohádkově, a to nejen kostýmy a kulisami.
Podařilo se také zajistit, že hlavní postava, švec Jíra, skutečně létal pomocí kladky
a zavěšeného lana. Všem patří velký dík, jelikož tato akce má též charitativní účel. V letošním
ročníku se podařilo vybrat celkem 25 000 Kč, které poputují dětem se zdravotním postižením.

19. 5. 2018
Proběhl soutěžní den pro naše družstva. Mladí hasiči se zúčastnili jarního kola hry Plamen
v Nýrsku. Nezačali zrovna nejlépe, kdy v první disciplíně požárního útoku měli veliké
problémy se sestavením sacího potrubí a ztratili tam cenné vteřiny. Řekli jsme si trochu
možná i kritických slov a došlo ke zlepšení bojovnosti a soustředění v dalších disciplínách.
Mladí hasiči se nakonec umístili na 18 místě ze 34 družstev, což je velice pěkné umístění
vzhledem k tomu, že jsou zařazeni do kategorie starších, i když více jak polovinu družstva je
tvořena dětmi mladšími deseti let a to David Šiman, Marek Šiman, Katka Uhlová, Jirka
Slivoň, Ondra Pojar, Adéla Krbcová, Kristýna Černá, Adam Vácha a Mája Váchová.
Děkujeme hlavně Hance Perniklové, vedoucí, která je na soutěž trpělivě připravila.

Dospělí se na stejný datum vydali na okrskovou soutěž do Tužic. Tamní sbor se ujal pořádání
této soutěže v rámci oslav 80 let založení sboru. Družstvo mužů ve složení Tomáš Pojar, Jirka
Potužák, Aleš Tengler, David Maděra, Pepa Gondek, Milan Pacholík a Lukáš Bílý skončilo
po štafetě 4x100m a po požárním útoku, kde jsme obdrželi 10 trestných vteřin, na šestém
místě. Projevila se slabá příprava a také to, že nedisponujeme stříkačkou se sportovní
úpravou, ale je třeba ocenit bojovnost. Velice dobře si vedly číhaňské ženy, které svou
kategorii vyhrály. Překonaly i handicap sportovní stříkačky a větší tréninkovou pílí, slavily
úspěch. Za tým žen běžely Lucka Němcová, Klára Vitáková, Renča Vitáková, Monika
Plášková, Míša Kotlanová, Eva Kováříková a Nikča Strejcová. Zde je třeba poděkovat Míše
Kotlanové, která ženský tým dala dohromady a organizovala jejich přípravu.

26. 5. 2018
Sešli jsme se k vyčištění víceúčelové požární nádrže, která přes léto slouží též jako koupaliště.
I přes velké horko jsme vše zvládli a letní sezona může začít. Letos čištění proběhlo o něco
dříve a to z důvodu předpokládaného delšího času zpětného napouštění, jelikož stále panuje
veliké sucho. Téměř 800 m3 vody, které číhaňská nádrž obsáhne, přeci jen chvíli potrvá
naplnit. Také se realizuje nové sociální zařízení u krytého parketu. O jeho vybudování
rozhodlo obecní zastupitelstvo v loňském roce. To jistě potěší zejména dámskou část
návštěvníků kulturních akcí.

2. 6. 2018
U příležitosti oslav sto let od založení Československého státu uspořádal Hasičský záchranný
sbor České republiky světelnou vodní fontánu v Praze na řece Vltavě. Jednalo se o dosud
největší vodní fontánu na světě, jakou kdo kdy uspořádal. Dochází zde k vytvoření vodních
proudů pomocí požárních stříkaček, jejich nasvícení barevnými reflektory a následné
provádění synchronních sestav s použitím hudby. Jelikož je to akce velmi náročná, je
zapotřebí řízení proudů prostřednictvím koordinátorů. Tato akce vyžadovala celkem pět
takovýchto koordinátorů. Jednotlivé proudy měly určeného svého koordinátora, kdy každý
z nich na výškových plošinách určoval pohyb proudů pomocí světelných tyčí. Za podpory
hudby a barevných světel to vytvářelo nad hladinou Vltavy neuvěřitelné obrazce. Celé
události se zúčastnilo přes 1 000 dobrovolných hasičů doslova ze všech koutů naší země.
Na jednom místě se tedy setkalo více než 200 hasičských sborů po pěti členech.
Měli jsme tu čest a náš sbor byl pro provedení hasičské světelné fontány vybrán také. Naše
družstvo se ve složení Jirka Potužák, Pepa Srb, Vašek Nováček, Radek Kovářík a Franta Srb
vydalo do Prahy už o den dříve 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. téměř do půlnoci byly prováděny zkoušky. Na samotné vystoupení
následující den se ve 22 hod. rozezněly tři nádherné skladby – státní hymna, Vltava
a Slovanské tance. Za jejich doprovodu hasiči vytvořili skvostné dílo v podobě světelné
fontány, až se přítomným tajil dech. To lze usoudit ze závěrečného potlesku a pokřiků
v podobě poděkování všem účastníkům.
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 různých oblastí
vědy či techniky, každý se zde mohl přijít na své. Ovšem největší nadšení z celého výletu
vzbudila právě vodní fontána, což potvrzovaly obdivuhodné ohlasy číhaňských na nevšední
vystoupení. Je vidět, že v lidech ještě nevymizela národní hrdost a jeli se podívat na toto

představení, které mělo symbolizovat soudržnost, víru v něco lepšího a vzájemné porozumění.
Jsem rád, že i hasiči se mohli podílet na těchto oslavách a že to nezůstalo pouze na armádě,
jak je tomu zvykem u těchto událostí. Myslím, že hasič v posledních letech zvýšil svoje
renomé a stává se ve společnosti respektovaným pojmem. Já bych chtěl moc poděkovat mým
kolegům, kteří se mnou do Prahy jako přímí účastníci jeli a jméno Číhaň jsme tak zapsali
do historie.

16. 6. 2018
Od 14 hodin tohoto dne jsme pořádali dětský den pro naše nejmenší. Panovalo velmi
nádherné letní počasí, což na hřiště, kde se dětský den konal, přilákalo kolem čtyřiceti dětí
se svými rodiči. Byla připravena řada disciplín, jak pohybové, tak vědomostní soutěže, kde
děti s velkým nadšením plnily dané úkoly. Za odměnu pro ně byly připraveny drobné
dárečky, na něž přispěl obecní úřad. Organizaci zajišťovala starostka sboru Ivanka Trusková.
Občerstvit se bylo možné v našem stánku a o hudbu se postaral Pepa Srb.

Večer téhož dne jsme pořádali taneční zábavu za vyhrávání kapely Androméda. Přišlo se
pobavit přes sto hostů, za což jsme velmi rádi. Chtěl bych zde zmínit, že na této akci bylo
poprvé použito nové sociální zařízení pořízené naší obcí a všemi bylo velmi chváleno.

23. 6. 2018
Po roce byl Milanem Pacholíkem uspořádán opět nohejbalový turnaj trojic FUSS - CUP.
Zúčastnilo se ho rekordních 14 družstev a to nejen z Číhaně, ale i ze širokého okolí. Vítězem
se stal tým z Křížovic, druhý byl tým XXX, což byl společný tým z Číhaně, Zdebořic
a Zavlekova a na třetím místě skončilo družstvo z Klatov pod názvem NEVÍM. Divácká
kulisa byla též velmi dobrá, sportovní výkony sledovalo kolem 50 přihlížejících. Tento turnaj
bývá takovým zpestřením kultury v Číhani, kde si i sportovní nadšenci přijdou na své.

30. 6. 2018
Naše soutěžní družstva se zúčastnila tradiční hasičské soutěže v Kolinci, kterou je
KOLINECKÝ SRANDAMATCH. Velký úspěch jsme nezaznamenali. Obě družstva skončila
na posledních místech, muži pátí a ženy třetí. Ne, že bychom dělali velké chyby než ostatní,
ale největší rozdíl oproti soupeřům je v tom, že nemáme stříkačku se sportovní úpravou
a při sání vody ztrácíme mnoho času. Novinkou na této soutěži byla soutěž jednotlivců, kdy
soutěžící musel, v zásahovém obleku a po uběhnutí 50 m s džberovou stříkačkou, uhasit
otevřený oheň. Číhaň reprezentoval Radek Kovářík, který skončil na výborném třetím místě
a Jirka Potužák, který se umístil na místě čtvrtém.

Soutěž jednotlivců - Radek Kovářík

5. 7. 2018
Kolem deváté hodiny ranní se vydala parta jedenácti sportovních nadšenců na výlet
na cyklistických kolech. Trasu již tradičně naplánoval, a to výborně, Pavel Viták. Z Číhaně
jsme vyjeli směrem přes les zvaný Pajedla, Křížovice, 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 oběd. Jelikož nám počasí
přálo a bylo velmi dusno, přišlo vhod zchlazení v podobě studeného piva. Odtud jsme se
odebrali dále na kolech směrem na Krutěnice, Buršice a Brod, až do naší domoviny Číhaň.
Tam jsme všichni ještě společně poseděli před místní hospůdkou a sdíleli společné zážitky
z povedeného výletu. Celková vzdálenost, kterou jsme za tento den ujeli, činila 35 km, což je
pěkný výkon i vzhledem k tomu, že se výletu zúčastnili občané v různých věkových
kategoriích, od dětí až po seniory.

8. 7. 2018
Po dvou letech do Číhaně zavítal ochotnický divadelní spolek z Černíkova a představil se
komedií Na správné adrese, která se hrála na podiu krytého parketu u koupaliště. Přítomným
divákům, kterých přišlo kolem stovky, se představení jistě velmi líbilo. O tom svědčí nejen
dlouhotrvající závěrečný potlesk, ale i spontánní reakce publika během představení. A jak rádi
říkají samotní herci, diváci jsou takto vtaženi nepřímo do děje a tím se stávají jakoby jeho
součástí a samotné hraní je pro ně potěšením. Jako sbor jsme zajišťovali hercům zázemí
a divákům občerstvení.

12. 7. 2018
Po devíti měsících od parlamentních voleb se podařilo sestavit vládu podpořenou důvěrou
poslaneckou sněmovnou. A snad konečně zvolení politici začnou pracovat ve prospěch
občanů této země. Na podzim letošního roku se konají opět volby a to do obecních
a městských zastupitelstev. Jakási předvolební kampaň probíhá i u nás v Číhani, což nebývalo
zvykem. Objevují se letáčky, kde jedna parlamentní strana a jejich představitelé vyjadřují
nespokojenost se současným zastupitelstvem obce a nabádají ke zvolení právě jejich
kandidátů. Je mi líto, že praktiky z vysoké politiky se objevují i u nás a že nespokojenost se
neřeší v klidu rozumným dialogem, kdy se hledá jak problémy řešit ke spokojenosti všech. To
ale není vždy jednoduché.
13. 7. 2018
Spolek Přátel vepřů uspořádal taneční zábavu. Účinkovala zde kapela Ukradený Vjecy.
14. 7. 2018
Konala se pracovní schůze SDH v hospodě U Potužáků. Hlavním tématem byla organizační
příprava hasičské soutěže, kterou pořádáme 4. 8. 2018. Účast 12 členů je určitým zklamáním,
jestliže nás čeká největší akce tohoto roku.
21. 7. 2018
Sportovní nadšenec Milan Pacholík opět po roce zorganizoval turnaj v malé kopané. Některé
týmy se začaly sjíždět na místo již den před samotnou soutěží a nocovaly zde ve stanech.
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, kromě místního družstva například mužstva
ze Zdebořic, Boříkov či Klatov. Zápasy probíhaly od brzkých ranních hodin až do šesti hodin
večer. Jako vítěz po soubojích s ostatními soupeři vyšel tým z Boříkov, který si odvezl
zasloužené první místo. Turnaj během dne sledovala zhruba stovka přihlížejících.

Ve stejný den byl zařízen výlet především pro starší generaci a to do Dlouhé Vsi u Sušice, kde
se konal dechovkový festival. Z naší vsi vyjelo sedm seniorů, které tam a zpět ochotně dovezl
Jirka Potužák hasičským transportérem. Po předchozím apelu na to, že se pro tuto generaci
dělá poměrně málo akcí, byla očekávána o něco silnější účast. Avšak ti, kteří tuto akci
navštívili, se vraceli spokojeni, což lze soudit podle následných kladných ohlasů. K tanci
a poslechu zde zahrály kapely Solovačka, Oplova dechovka, Otavanka a Jižani.

28. 7. 2018
Spolek přátel vepřů uspořádal na číhaňském rybníce rybářské závody, kterých se zúčastnilo
jedenáct soutěžících. Tato zajímavá soutěž nespočívá v počtu chycených ryb, ale v součtu
jejich délky. Na prvním místě skončil Tomáš Beránek z Číhaně, který měl úlovky o celkové
délce 3 m, druhá Šárka Šimková, též z Číhaně, s délkou 1,45 m a třetí František Maxa
ze Zavlekova s délkou 1,38 m. Tato soutěž není o rychlosti, ale o klidu a trpělivosti. Bylo
připraveno také občerstvení v podobě chlazeného piva a různé uzené rybí pochutiny, což
ocenili nejen soutěžící, ale i kolem třiceti přihlížejících.

4. 8. 2018
Pořádali jsme 11. ročník hasičské soutěže Memoriál Zdeňka Pikharta. Soutěž spočívá již
tradičně v přeplutí koupaliště družstva na raftu a následně provedení požárního útoku. Letos
bylo provedeno ještě vylepšení o netradiční nástřik, kdy proudaři museli naplnit na terčích
umístěnou nádobu. Po jejím naplnění vyplul míček, který se musel proudem vody z nádoby
dostat ven a po dopadu míčku na zem byl změřen čas. I přes tropické vedro se sjelo
rekordních 14 družstev, a to tři z Číhaně dvě mužská a jedno ženské, SDH Křížovice,
SDH Nová Plánice, SDH Přešín, SDH Mlázovy, SDH Kolinec, SDH Myslovice,
SDH Nezdice muži i ženy, SDH Zavlekov, SDH Záhorčice a SDH Klatovy. V požárním
útoku zvítězilo družstvo z Kolince, druzí Nezdice muži a třetí Myslovice. Odpoledne zpestřil
pan Jan Holeček ukázkou své historické stříkačky, kdy s mladými hasiči předvedli zásah
v podobě uhašení požáru. Po vyhlášení výsledků následovaly disciplíny přetahování lanem,
kde zvítězili 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 nejúspěšnější jak z účasti družstev, tak z účasti návštěvníků.
Celé odpoledne pozvedla moderátorská dvojice Monika Plášková a Pavel Bílý, kteří svým
věcným a vtipným komentářem oživili celý průběh odpoledne a za to jim velmi děkuji. Soutěž
se průběhem let stala již celkem velkou a organizačně náročnou záležitostí. Mě osobně
nejvíce potěšila široká účast našich členů na přípravách, které probíhaly od čtvrtka
až do neděle, kdy se provádí závěrečný úklid. Možná umístění našich družstev mohlo být
lepší, ale pokusíme se o to příští rok, kdy by měly být součástí memoriálu oslavy 120 let
založení našeho sboru.

Přeplutí koupaliště na raftu - SDH Číhaň, starší tým mužů

Ukázka zásahu v podobě hašení požáru mladými požárníky

28. 8. 2018
V posledním prázdninovém týdnu byl zorganizován výlet pro mladé hasiče do plzeňské
Techmánie. Jedná se o zrekonstruované historické budovy strojírenského závodu Škoda
Plzeň, kde bylo zřízeno centrum vědy a techniky. Výstava je tedy určena hlavně dětem,
ale na své si přijdou i dospělí, kde uvidí například skutečné exponáty lokomotiv a trolejbusů,
které byly v Plzni kdysi vyráběné. Poznatky z fyziky, chemie, biologie, astrologie, mechaniky
a dalších oborů jsou zde prezentovány a názorně předváděny formou her, zábavných zařízení
a až obdivuhodných mechanismů. Součástí je též planetárium, kde děti zhlédli promítaný
příběh s astrologickou tématikou ve formátu 3D. Prožitý den v Techmánii byl
pro všechny radostným zážitkem a bude se na něj určitě hezky vzpomínat.

8. 9. 2018
Na sklonku léta, kdy panovalo stále slunečné a teplé počasí, jsme uspořádali na krytém
parketu přátelské posezení a to nejen číhaňských hasičů, ale i dalších občanů naší obce, kteří
se podílejí na jejím rozvoji. Grilovalo se maso připravené Vaškem Nováčkem, čepovalo se
dobré pivo a v příjemné přátelské atmosféře došlo i na tanec při reprodukované hudbě.
13. 9. 2018
Na základě pozvání předsedy senátu České republiky p. Milana Štěcha jsem se já, Jirka
Potužák, zúčastnil jako velitel naší jednotky, setkání hasičů konaného v Praze
ve Valdštejnském paláci. Právě tento palác je sídlem horní komory parlamentu ČR. Hlavním
důvodem tohoto setkání bylo poděkování od pana senátora Štěcha za účast na hasičské
fontáně v rámci oslav stého výročí založení Československého státu. Velkolepé oslavy
probíhaly v červnu letošního roku na Vltavě. Po projevech díků od senátora Štěcha,
Veseckého a od zástupců HZS České republiky, jsme převzali pamětní listy, kdy zároveň
docházelo k vyhlášení jednotlivých měst a obcí. Následovalo malé pohoštění a možnost
prohlídky prostorů Valdštejnského paláce, nádherné historické památky naší země.

Poděkování předsedy Senátu parlamentu ČR za účast na hasičské fontáně 2018

Certifikát o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů - největší hasičská fontána na světě,
na které se podílel také SDH Číhaň

29. 9. 2018
Pod vedením zkušeného kolaře Pavla Vitáka, jsme uskutečnili další z našich cyklovýletů,
tentokrát po regionu Běšinska. Zúčastnilo se deset sportovních nadšenců spíše starší
generace. Navštívili jsme zříceninu kostela sv. Bartoloměje, který svým umístěním uprostřed
hlubokých lesů působí velmi tajemně a dodnes se zde konají poutní setkání hlavně tedy
věřících a to na svátek Bartoloměje dne 24. srpna. Po dobrém obědě v Eurocampu Běšiny
jsme vyrazili směr Malonice, Jindřichovice, Mlázovy a odtud, po malém občerstvení v místní
hospůdce U Podkovy, domů do Číhaně. Celý výlet se nesl ve velmi přátelské a pohodové
atmosféře, proto jsme se domluvili, že letos ještě nějaký ten výlet podnikneme a to i přesto, že
se hlásí podzim.

Září 2018
V tomto období stále pokračují práce na likvidaci škod způsobených kůrovcem v obecních
lesích. V letošním roce došlo k rozsáhlému rozmnožení tohoto škůdce, kterému napomáhá
extrémní sucho a malá kapacita techniky, které by bylo potřeba pro včasnou těžbu
napadených stromů a následnou asanaci. Já, Jirka Potužák, člen místního zastupitelstva, jež
mám obecní lesy na starosti, tyto řádky nepíši lehce. Tento problém má celorepublikový
charakter a lze ho přirovnat k přírodní katastrofě. Předpokládané množství vytěženého dřeva
je až 3000 m3. Nejvíce postižené lokality jsou Jedlový kopec a Hůrka. Les, který vzrůstá
80 – 100 let a stará se o něj několik lidských generací, je zničen napadením kůrovce prakticky
během několika týdnů. Je mi líto postoje státu k tomuto problému, který by měl dle mého
názoru zorganizovat nasazení techniky ze zahraničí a rozhýbat trh se dřevem rovněž se
zahraničím, jelikož domácí trh je přesycen a cena dřeva klesá k minimálním hodnotám. Státní
správa zatím jen vyzývá k likvidaci kůrovcové kalamity pod hrozbou pokut, ale je to velice
těžké z důvodu malé těžební kapacity, jak jsem již uvedl a pro malé soukromé lesy prakticky
nedostupné. Stále platí, že příroda je silnější než člověk a je nutná určitá pokora a víra v to, že
nám pomůže. Na likvidaci v obecních lesích se podílí firma KREEGER, s.r.o. z Těšovic
u Prachatic s harvestorovou technologií, za což jim děkujeme.

Říjen 2018
Ve dnech 5. – 6. října proběhlo první kolo voleb do obecních zastupitelstev a zároveň s tím
u nás v Číhani také volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Zastupitelstvo bylo opět
zvoleno sedmičlenné, přičemž došlo k výměně dvou členů. Nově byl zvolen Vašek Nováček
a Radek Kovářík. Ostatní členové zůstali stejní jako v minulém období a to Pepa Srb, Hanka
Perniklová, Jirka Potužák, Pavel Bílý a Milouš Pojar. Je vidět, že je převážná většina místních
s vedením obce spokojena, protože jeho složení je stálé již několik po sobě jdoucích
volebních období. Každoročně se zrealizovalo velké množství projektů. Největší zájem je
vždy právě o komunální volby, neboť ty se bezprostředně týkají všech občanů. I přes to je
účast 54 %, dle mého názoru, poměrně nízká. Místní by měli projevovat větší aktivitu o dění
v obci.
Jelikož do senátu nikdo z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů, konalo se druhé
kolo o týden později, tedy 12. – 13. října. Z místních obyvatel byl tentokrát zájem
podprůměrný, volit přišlo pouze necelých 10 % občanů. Zde by možná nebylo od věci zavést
celostátně pouze jedno kolo voleb, jak je tomu v některých zahraničních státech. Ale to je již
otázkou vyšší politiky.
20. 10. 2018
Družstvo mladých hasičů po poctivém každotýdenním tréninku vyrazilo na celostátní soutěž
Plamen, která se letos odehrávala v Horažďovicích. Jedná se o závod požárnické
všestrannosti, kde musí každý tým splnit nejprve štafetu CTIF 8x50 m s překážkami
a následně běh ve vzdálenosti zhruba 2,5 km. Za SDH Číhaň vyběhla 5ti členná hlídka
ve složení Ondra Pojar, Mája Váchová, Kristýna Strejcová, Marek Šiman a David Šiman. Běh
trvá necelou půl hodinu a po cestě je zapotřebí splnit různé úkoly, které se nacházejí
na jednotlivých stanovištích. Družstvo se muselo poprat s úkoly, jako je střelba
ze vzduchovky, základy první pomoci s transportem zraněného, topografické značky, správné
označení prostředků požární ochrany, lezení na zavěšeném laně, vázání různých druhů uzlů,
určování azimutu na sever a jmenování vhodnosti či nevhodnosti hasicích přístrojů pro danou
skupinu hořlavých látek. Naši mladí hasiči skončili po obou disciplínách na krásném 8. místě
z 29 soutěžících, což je krásný výsledek. U dětí byla navíc vidět snaha, bojovnost a týmová
spolupráce, a tak by to mělo být.

Štafeta CTIF s překážkami

Štafeta CTIF s překážkami

Start hlídky SDH Číhaň v běhu na 2,5 km

Mladí hasiči SDH Číhaň
28. 10. 2018
Tento víkend proběhly po celé naší zemi oslavy 100. výročí založení Československého státu.
Také v Číhani jsme se v neděli odpoledne sešli na návsi, abychom společně 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 buřtů, což ocenili hlavně ti nejmenší. Sešlo se kolem 50 obyvatel. Bylo to vcelku
překvapivé, protože celá akce byla zorganizována narychlo a také napadl první sníh letošní
zimy, takže panovalo dosti nevlídné počasí. Ale je dobře, že lidé nezapomínají na důležitá
data našich dějin. Konkrétně 28. říjen 1918 je všeobecně považován za jeden z nejšťastnějších
dní našeho národa. Nejenže se blížila ke konci první světová válka, ale české a slovenské
národy se osamostatnily po 400 letech trvající nadvlády Habsburků, jakožto vládců
Rakousko - Uherské monarchie.

3. 11. 2018
V podzimním čase jsou obvyklé výlovy rybníků, a tak je tomu i u nás v Číhani. Výlov
rybníka na návsi přilákal řadu zvědavců. Bylo zde možné pořídit si rybu třeba k dobrému
obědu anebo už kapra na vánoční stůl. Též byly připraveny rybí pochutiny upravené v udírně.
Celá událost je organizována spolkem přátel vepřů a hlavně Mírou Paukertem, obyvatelem
Číhaně a zootechnikem místní farmy, který má odborné znalosti k jakémukoli chovnému
zvířectvu. Rybářství spjaté s rybníkářstvím je pro něj velkým koníčkem. Jeho zásluhou je
o číhaňské rybníky postaráno.

16. 11. 2018
V podvečer, den před státním svátkem nazvaným Den boje za svobodu a demokracii, který je
vzpomínán u příležitosti událostí roku 1939 a 1989, uspořádali naši hasiči lampionový
průvod, hlavně tedy pro ty nejmenší. Začínalo se v místní hospodě malováním obličejů.
Jakmile se setmělo, vyšlo se se zapálenými lampiony průvodem temnou a tajemně vyzývavou
Číhaní. Večerní procházka vedla na hřiště, kde čekalo na průvod překvapení. Jednalo se
o taneční vystoupení děvčat ve tmě. Byly vystrojeny světelnými prvky, které vytvářely úžasné
obrazce. Vystoupení předvedly Petra Kurcová, Nikola Strejcová, Kristýna Strejcová, Miluška
Kotlanová a Jana Nováčková. Poté se rozsvítilo a všichni si společně opekli buřty u hřejivého
táboráku.
24. 11. 2018
Proběhl 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
schůzky mladých hasičů a to každý čtvrtek od 17h v zasedací místnosti obecního úřadu. Mladí
hasiči se zde zdokonalují v hasičské teorii, ale hrají se i různé hry a soutěže. V tento čtvrtek
vyrazili na exkurzi, jejímž cílem byla stanice profesionálních hasičů v Klatovech. Prohlídkou
zázemí hasičů a seznámení s jejich prací se ujal Pepa Šafařík, člen našeho sboru, který u HZS
pracuje jako vyšetřovatel. Velice zajímavá prohlídka, jak samotné stanice, tak nejmodernější
hasičské techniky, se nakonec protáhla z plánované hodiny o další hodinu déle a každý si
odnesl spoustu nových poznatků a zážitků. Poté se vyrazilo na oblíbenou pizzu, která byla
mladým hasičům slíbena za velice pěkné umístění při podzimním kole hry plamen.

30. 11. 2018
Naši republiku zastihla ledovka způsobená vytrvalým namrzajícím deštěm. To způsobilo
značné problémy hlavně řidičům na silnicích, které se nevyhnuly ani Číhani. Riziko
na obecních silnicích v Číhani, Novém Dvoře a Pláničce se snížilo posypem solí zajištěné
obecním traktorem. Práce, jako je posyp, pluhování sněhu, v létě sečení trávy a další práce,
provádí pan Václav Patlejch. Ač už důchodového věku, tyto činnosti vykonává velmi
svědomitě, stejně jako údržbu svěřené techniky.
2. 12. 2018
Vánoční atmosféra se kvapem blíží, a tak jsme v tuto první adventní neděli rozsvítili vánoční
strom na návsi. Jedná se spíše o menší akci bez připraveného programu. Vánoční koledy se
zpívají až přímo na Štědrý den večer, kdy se již několik let hraje živý betlém. Protože se jedná
o slavnostní čas, oslavili jsme ho společným přípitkem přímo u stromečku. Poděkování
za přípravu osvětlení vánočního stromku patří Jirkovi Potužákovi a Tomáši Pojarovi.
7. 12. 2018
Na první prosincový pátek byla připravena v hostinci U Potužáků mikulášská nadílka pro děti.
Sál se proměnil téměř k nepoznání, neboť se z něj stalo hotové peklo. Potencionální hříšníky
navštívil Mikuláš se svojí družinou – andělem a čerty. Po přečtení z knihy hříchů musely děti
přednést báseň nebo zazpívat písničku, aby nezůstaly uvězněny v pekle. Jelikož to všichni
splnili, hříchy jim byly smazány a byli odměněni připravenými dárečky. Na závěr si děti,
kterých se sešlo kolem dvaceti, zatančily čertí tanec. Velké poděkování patří Hance
Perniklové, Pavlu Bílému, Milanu Pacholíkovi, Janě Nováčkové a Kristýně Strejcové.

15. 12. 2018
Vánoční atmosféru nám zpříjemnil pěvecký sbor KOS z Kolince pod vedením sbormistryně
paní Žižkové. Hodinové vystoupení, během kterého sbor zazpíval vánoční koledy známé
i neznámé, si vyslechlo přes 40 posluchačů. Zajímavostí pro diváky byla Plzeňská koleda
nebo vlastní tvorba v podobě koledy, kterou si sbor složil sám. Na slavnostní náladě přidala
také krásná výzdoba na sále v místním hostinci.

16. 12. 2018
Na třetí adventní neděli jsme si připravili nezvyklou akci, kdy jsme vyráběli figuríny
do Betléma. Všechny figuríny byly zhotoveny již dříve z dřevěných korpusů a zde je třeba
poděkovat Jirkovi Potužákovi, protože s jejich výrobou měl obrovskou práci. A právě tuto
neděli se sešlo kolem deseti místních, kteří se zapojili do jejich následného oblékaní pomocí
látek různých druhů a barev, které každý z přítomných přinesl z domova. Během odpoledne
se podařilo vyrobit pět figurín – Tři krále, anděla a pasáčka ovcí. A na závěr nesměla chybět
výroba Ježíška, kterého jsme následně umístili do připravených jesliček.

Figuríny ode dneška zdobí naši náves, kde jsou umístěny spolu s nově vyrobeným dřevěným
Betlémem. Celý Betlém je navíc ve tmě osvětlený a podle prvních ohlasů místních lidí
vypadají postavy prý jako živé. Takto zkrášlenou náves budeme mít v Číhani po celé vánoční
období až do příchodu Tří králů.

Na výrobě oveček do Betléma se podílely také děti, mladí hasiči, během hasičských schůzek.
V rámci posledního čtvrtečního setkání mladí požárníci natočili také video pro Pořádkovou
policii ČR jako přání k vánočním svátkům a poděkování za jejich práci. Důvodem natáčení
tohoto videa je letošní 20. výročí od založení pořádkové jednotky.

24. 12. 2018
Na Štědrý den tohoto roku jsme opět připravili vánoční hru nazvanou Živý Betlém. Hrálo se
od 20 hodin pod rozsvíceným stromečkem na návsi. Letos hra byla vylepšena novými
dřevěnými rekvizitami hospody a betlémské stáje. Vše bylo nově doplněno postavičkami
ze dřeva a slámy, zmíněnými již v předešlém příspěvku. Podávalo se také svařené víno
na zahřátí, panovalo mrazivé počasí lehce pod nulou. Tato hra ve své desetileté historii láká
stálé více diváků. Letos se jich sešlo ke dvěma stovkám nejen z Číhaně, ale i z blízkého
a vzdálenějšího okolí, což je zatím největší návštěva. Snažíme se o neustále vylepšení této hry
a to i reprodukovanou technikou, protože pro takový počet přihlížejících musíme zajistit
dostatečnou hlasitost. Pěvecký, hudební a herecký výkon účinkujících je amatérský. Přesto
vánoční atmosféra a zvědavé oči diváků přinutí každého o co nejlepší ztvárnění své role.
Odměnou je dlouhotrvající nadšený potlesk. Dokonce jedna z divaček přiznala, že uronila
slzu.

Na hře se v letošním roce podíleli:
Režie, zpěv, klávesy – Hanka Perniklová
Kytara, zpěv – Míša Kotlanová
Sólový zpěv – Verunka Sýkorová
Sborový zpěv – Alenka Holečková, Miluška Kotlanová, Jitka Lašková
Marie – Kájina Sýkorová
Josef – Radek Kovářík
Pastýř, vypravěč – Týnka Strejcová
Anděl Gabriel – Jana Kneblová
Voják – David Šiman
Hostinský – Jirka Potužák
Andělé – Monika Plášková, Anetka Plášková
Pastýřové – Petra Kurcová, Nikola Strejcová
Oslí spřežení – Jirka Slivoň, David Maděra
Tři králové – Marek Šiman, Mája Váchová, Ondra Pojar
Osvětlení, zvuk – Tomáš Pojar
Nalévání svařáku – Pavel Holeček

29. 12. 2018
I tuto zimní sezónu svádí HC Farma Číhaň hokejové bitvy s mužstvem sousedního
Zavlekova. Poslední sobotu tohoto roku se číhaňské družstvo zúčastnilo vánočního turnaje
v Sušici pořádaného tradičně dřevařským závodem Pfeifer z Chanovic. Našemu týmu se
nedařilo, 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 místě. S chanovickými družstvy to byly
velice vyrovnané souboje, kde jsme sahali i po nějakém úspěchu, ale bohužel nezdařilo se.
Každá porážka mrzí, ale hokej hrajeme hlavně pro zábavu a pro udržení fyzické kondice.
Děkujeme Milanu Pacholíkovi ze Zdebořic, který práci kolem hokeje v Číhani organizuje
a zajišťuje. Pod hlavičkou HC Farma Číhaň hrajeme z toho důvodu, že část hráčů včetně
Milana Pacholíka pracuje u této firmy v Číhani a obdržíme i nějaký sponzorský dar hlavně
na turnaje, kterých se účastníme. Jinak tento tým není součástí žádné oficiální hokejové
soutěže.
31. 12. 2018
Proběhlo přátelské a pohodové setkání číhaňských v místní hospodě U Potužáků, aby
společně přivítali příchod roku 2019. Vrcholem silvestrovské noci byl spontánní ohňostroj
provedený slavícími sešlostmi z celé Číhaně.

Výjezdy zásahové jednotky obce Číhaň v roce 2018
2. 6. 2018
Naše jednotka vyjela do Prahy za účelem účasti na hasičské vodní fontáně, kterou organizoval
HZS jako svůj příspěvek 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 městě, kdyby bylo třeba zasáhnout při různých
živelných pohromách. Sjelo se celkem 207 jednotek a 1 055 hasičů.
8. 11. 2018
Ve 12:47 hodin byl operačním střediskem vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. Vyjížděli
jsme k dopravní nehodě na silnici Klatovy - Horažďovice v katastru obce Číhaň pod kopcem
Bukovák. Došlo k čelnímu střetu protijedoucích vozidel. Bohužel dva lidé zemřeli a čtyři byli
zraněni včetně dvou dětí. Asistovali jsme u záchranných prací prováděných lékařskou
záchrannou službou a profesionálními hasiči z Klatov, zajišťovali též uniklé provozní
kapaliny z obou automobilů. Poté jsme odklízeli trosky ze silnice, v 16:30 byl obnoven běžný
silniční provoz. Zásah se smrtelným zraněním je velice psychicky náročný, ale i to patří
do práce dobrovolných hasičů. Chci poděkovat svým kolegům za účast na tomto výjezdu.
Vyjížděli jsme ve složení Pepa Srb, Vašek Nováček, Milan Pacholík, Petr Kurc a Jirka
Potužák. Pozůstalým rodinám projevujeme lítost nad touto událostí.

