KRONIKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČĶ
OBCE ČÍHAħ
Já, Jirka Potužák, toho času velitel sboru dobrovolných hasič
Číha , se ujímám pokračování v sepisování hasičských d jin
společn s Míšou Kotlanovou, členkou téhož sboru, začátkem
roku Ň016 a to na apel místostarosty obce Pavla Bílého. Jde
o pokračování zápisníku vedeného v letech 1907 až 1987.
D vod ukončení vedení tohoto deníku je dosud neznámý.
Slibujeme že, zde uvedené informace budou pravdivé a skutečn prožité. Sepsané události se
budou týkat p edevším hasičského sboru obce Číha a významného d ní této obce. Je možné,
že zde budou uvedené naše názory, které se nemusí ztotož ovat s názory člen sboru
a občan Číhan .
Úvodem bude shrnut rok Ň015. Podrobn jší záznamy jsou vedeny od začátku roku 2016.

VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2015
14. 2. 2015
Jako již tradičn prob hl hasičský bál, na kterém zahrála kapela Andromeda. Byla p ipravena
zajímavá tombola a dámská volenka.
21. 2. 2015
Obec Číha uspo ádala autobusový zájezd do Národního divadla v Praze, kam se m li
možnost podívat všichni zúčastn ní výletu. Prohlídka byla velice zajímavou záležitostí
a každý si z toho odnesl spoustu zážitk . Po prohlídce následovalo večerní p edstavení
„Tančírna“ v divadle Radka Brzobohatého v Praze.

Výlet do Národního divadla v Praze

28. 2. 2015
Pro malé i v tší d ti se uskutečnil
d tský maškarní ples, který se konal
v místním hostinci U Potužák .
Pro d ti byl p ipraven bohatý program
v podob zábavných sout ží a her.
N které místní ženy a dívky si
p ichystaly p ekvapení pro d ti
v podob p evlek za rodinu
z televizního seriálu „The Simpsons“,
což m lo u d tí velký úsp ch. D ti se
dostatečn vydovád ly a nakonec
obdržely r zné výhry a dobroty. Účast
hodnotíme jako pom rn hojnou. Byl
napln n náš hlavní cíl, kterým je
spokojenost ratolestí i jejich rodič .

Maškarní ples pro d ti

11. 4. 2015
Brigáda SDH Číha , úklid na h išti a místním p íst ešku.
9. 5. 2015
Základní škola Plánice organizuje již n kolik let pochod pohádkovým lesem, kde jsou pro d ti
p ipraveny r zné pohádky a sout že. Tento rok se vycházelo ve Zdebo icích a šlo se sm rem
do Habartic. Ochotníci z Číhan zde zaujali také jedno ze stanoviš a vystupují zde již šestým
rokem. Tentokrát si p ipravili a sehráli zde pohádku „Princezna se zlatou hv zdou na čele“.
P ihlížející diváci odm nili účinkující herce velkým potleskem a byli z toho nadšeni nejen
d ti, ale i dosp lí.

Pochod pohádkovým lesem – hra Princezna se zlatou hv zdou na čele

16. 5. 2015
Prob hla sch ze SDH Číha , kde byly domluveny d ležité organizační v ci, které se týkají
nadcházejících akcí letošního léta.

23. 5. 2015
Konala se okrsková sout ž v Zavlekov . Sout že
se zúčastnilo pouze družstvo muž , kde obsadili
5. místo. Ženské družstvo se pro nedostatek
sout žních členek bohužel nezúčastnilo.

Okrsková sout ž v Zavlekov - družstvo muž
30. 5. 2015
Za nejvýznamn jší a zárove nejv tší akci, která se v roce 2015 uskutečnila, lze považovat
„Den Číhan “, která se konala netradičn na návsi obce. Akci zahájil starosta obce Ing. Josef
Srb svým projevem a následn spolu s místostarostou obce Pavlem Bílým informovali
p ítomné o pr b hu celého d ní. Dále prob hlo p edstavení místních spolk , svaz , sbor
a významných fyzických osob obce Číha . Občané si nap íklad osobn mohli vyzkoušet
posilování s činkami v rámci bench-pressu. Pro d ti byly p ipraveny zajímavé sout že
v oblasti požární ochrany. Večer byl zakončen taneční zábavou s dechovou kapelou Skalanka.
Obec požádala o zap jčení stanu od dobrovolného svazku obcí Ostružná, jehož jsme členem.

Prezentace hokejového týmu HC Farma Číha

Kapela Skalanka

Setkání starost sdružení Ostružná
6. 6. 2015
Uskutečnila se brigáda SDH Číha , kde prob hlo čišt ní místního koupališt .

13. 6. 2015
SDH Číha uspo ádal večerní zábavu na h išti
s kapelou Andromeda.
20. 6. 2015
Odehrál se turnaj trojic v nohejbalu. Milan
Pacholík, člen našeho sboru a hlavní po adatel
této akce, zajistil veškerou p ípravu a dohlížel
na pr b h sout že. Turnaje se zúčastnilo dev t
družstev, která s vyp tím všech svých sil
bojovala až do samého konce a to
i p es nep íznivé a deštivé počasí.

Turnaj v nohejbalu

Vyhlášení výsledk a p edávání cen

Nadšení diváci, kte í podporují hráče

27. 6. 2015
Velmi oblíbenou akcí je hasičská sout ž srandamatch v Kolinci. Závodu se zúčastnilo pouze
družstvo číha ských žen, které v hasičském útoku obsadilo 4. místo. V disciplín pivní štafeta
(pití piva na čas) se ženy umístily na krásném prvním míst .

Požární útok - družstvo žen z Číhan

Odm na pro družstvo

4. 7. 2015
Turnaj v nohejbale ve Zdebo icích, kterého se zúčastnilo i mužské družstvo z ad číha ských
zástupc .
10. 7. 2015
Prob hla další sch ze SDH Číha .
11. 7. 2015
Milan Pacholík uspo ádal již t etí ročník turnaje v malé
kopané „Czihan Cup“. Na sout ž p ijelo celkem dev t tým
nadšených fotbalových hráč .

Zápas fotbalových tým

Turnaj v malé kopané - po adatel
akce Milan Pacholík

25. 7. 2015
V okolních lesích naší obce prob hly závody
v motokrosu, jehož organizaci m li na starost
po adatelé Enduro Team spolu s Karlem Mad rou,
místním členem. Uspo ádání této akce je velmi
obtížnou a komplikovanou záležitostí.
31. 7. 2015
Sbor dobrovolných hasič Číha je organizátorem
hasičské sout že Memoriál Zde ka Pikharta. Práv
v tento den vrcholily p ípravy na toto sout žení.

Závody v motokrosu

1. 8. 2015
SDH Číha zorganizoval již každoroční hasičskou
sout ž memoriál Zde ka Pikharta. Nejprve prob hly
požární útoky jednotlivých tým . Jako zpest ení
byla p ipravena druhá disciplína v p etahování
lanem, kterého se zhostila všechna hasičská družstva
s velkým odhodláním.

Memoriál Zde ka Pikharta - dv družstva
žen SDH Číha

Sout že se zúčastnilo p t družstev muž a to:
SDH Tedražice, SDH Týnec u Klatov,
SDH Mochtín, SDH K ížovice a SDH Číha
a dv družstva žen SDH Číha . Večer zakončila
dechová kapela Skalanka, která je oblíbená
nejen u starších obyvatel, ale i mladší generace.
7. 8. 2015
Místní spolek „p átel vep “ uspo ádal zábavu
pro občany, kde zahrála kapela Ukradený Vjecy.
Memoriál Zde ka Pikharta - družstvo muž
SDH Číha
28. 8. 2015
B hem prázdnin každý týden prob hlo skákání
na trampolínách, tzv. „jumping“. Tuto sportovní
aktivitu uspo ádala Alena Kraucherová. Výt žek
akce putoval na po ízení um lých končetin
pro Zde ka Radu, občana ze Zdebo ic.
Skákání na trampolínách - dobročinná akce
23. 9. 2015
Byla svolána podzimní brigáda SDH. Prob hl také úklid hasičských p ekážek.
5. 11. 2015
Dokončení opravy místní komunikace "Hájovka"(parcelní číslo 302/14, 1178/3, 177/1). Obec
obdržela dotaci na tuto opravu ve výši Ň50 000 Kč. Celkové náklady projektu činily
578 696,42 Kč.
7. 11. 2015
Sch ze SDH Číha , na které se vy ešily otázky týkající se
nejen sboru samotného, ale také záležitosti kolem zbývajících
akcí, které sbor čekaly do konce roku.
14. 11. 2015
Uskutečnil se lampionový pr vod obcí. V hostinci
U Potužák prob hlo malování d tí na obličej. Na záv r
pr vodu bylo pro d ti p ipraveno p ekvapení, kde na n
čekala samotná večernice. D ti se nakonec posilnily
opečenými bu ty z ohn .
28. 11. 2015
Prob hla druhá podzimní brigáda, kdy bylo t eba shrabat
spadané listí ze strom .

Lampionový pr vod - malování
na obličej

4. 12. 2015
V místním hostinci byla p ipravena mikulášská nadílka pro naše malé i v tší d ti. Každý, kdo
byl b hem roku hodný, obdržel po zazpívání písničky nebo odrecitování básn balíček
se sladkostmi.

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

Mikulášská nadílka pro d ti

24. 12. 2015
Na Št drý den večer si n kte í občané z Číhan p ipravili hru živý betlém. Pro všechny
p ítomné se podávalo horké sva ené víno a panovala p átelská atmosféra.

Živý betlém - hudební t leso

Hra živý betlém a její herci

31. 12. 2015
Rok Ň015 byl zakončen silvestrem v hostinci U Potužák na téma mo ský sv t. D včata
p ipravila výzdobu s mo skou tématikou a v tšina p ítomných se p evlékla do nápaditých
masek na toto téma. Veselou atmosféru podpo ila živá hudba. Tancovalo se, popíjelo se
a nálada se neustále zlepšovala. N kte í p ítomní si p ipravili
vtipné vystoupení pro ostatní p ihlížející. O p lnoci byl
p ipraven zajímavý oh ostroj na zakončení tohoto roku
a p ivítání nadcházejícího roku Ň016.

Živá hudba

Masky na téma vodní sv t

prosinec 2015
B hem prosince byla všem člen m p edána nová jednotná trika s erbem naší obce a s nápisem
SDH Číha na zádech. Na nákup nových trik byly použity finanční prost edky od energetické
firmy RWE, které zajistil Honza Holeček. Pat í mu za to velký dík, protože tento finanční dar
nezajistil poprvé.

Nová trika SDH Číha

Výjezdy zásahové jednotky obce ČíhaĨ v roce 2015
26. 5. 2015
Požár kou ovodu č. p. 67, Václav Kotlan. Místní zásahová jednotka vyjela, ale nezasahovala.
Majitel uhasil požár sám.
27. 9. 2015
Požár kupy sena na nádvo í č. p. 1, Miroslav Volena. Jednotka zde zasahovala, zahájila
prvotní hasební práce, poté bylo jejím úkolem dopl ování vody pro společn zasahující
jednotky Klatovy, Kolinec, Plánice.

KRONIKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČĶ
OBCE ČÍHAħ
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2016
23. 1. 2016
Sbor uspo ádal výlet do našeho hlavního m sta nejen pro své členy, ale též pro občany obce.
Hlavním cílem tohoto zájezdu bylo divadlo Broadway, kde byl uvád n muzikál Mýdlový
Princ, kde tahákem byly písn Václava Necká e. Toto p edstavení se setkalo s velkým
ohlasem a to u všech generací se žádostmi o opakování takovýchto výlet . Velkou zásluhu
na uspo ádání má Hanka Perniklová, členka našeho sboru.
30. 1. 2016
Prob hla výroční valná hromada číha ského sboru, kde byl vyhodnocen rok Ň015. Dob e
dopadl stav účtu, který se p es v tší nákupy nezm nil, výše se dorovnala výd lkem
z uspo ádání zábav. Nejv tší investice byla do opravy motoru historické st íkačky Sigmund,
kterou sbor vlastní. Kritiku sklidila malá účast na brigádách, s kterou se náš sbor potýká.
Po vy ízení všech náležitostí prob hla volná zábava, kterou zpest ila ke spokojenosti všech
dechová kapela Černí Baroni z Klatov.
13. 2. 2016
Byl uspo ádán maškarní ples v číha ské
hospod pro naše nejmenší. Velkou m rou se
podílela d včata Hanka Perniklová, Míša
Kotlanová, Jana Kneblová, Petra Kurcová,
Nikol Strejcová a Kristýna Strejcová. Rej se
protáhl do pozdních odpoledních hodin.

D tský maškarní ples

zleva: Hanka Perniklová, Nikol Strejcová

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

20. 2. 2016
Prob hlo školení místní zásahové
jednotky. Hlavním tématem bylo
poskytování první pomoci s p ednesem
Lindy Klugerové. Toto školení bylo
k dispozici i širší ve ejnosti a setkalo se
s velice kladným ohlasem.
27. 2. 2016
Konala se brigáda v obecních lesích.
Práce se týkaly vy ezávání a pálení
plevelových d evin a p ípravy pro nové
osazení. Účast pouze sedmi člen sboru
Školení první pomoci
byla op t katastrofální. Brigáda prob hla
společn s místním mysliveckým
sdružením, od nich účastí jedenácti člen . P edpokládané práce byly spln ny.
5. 3. 2016
Byl sborem uspo ádán hasičský bál za vyhrávání už tradiční kapely z Kolince zvané
Andromeda. Bál m l pohodový pr b h s účastí kolem devadesáti zábavn nalad ných host .
Zpest en byl celkem slušnou tombolou a dámskou volenkou. Zábava skončila jako již tradičn
v brzkých ranních hodinách. A ani v tu dobu se n kterým jedinc m necht lo dom .
12. 3. 2016
Prob hl 19. ročník zimního setkání
mladých hasič v Nýrsku, kde se svojí
účastí podílelo také družstvo mladých
požárník z Číhan . Z celkového počtu
46 p ítomných družstev se v tabulce
výsledk umístili na 16. míst . Sout ž
probíhala v hale ve sportovním duchu
v nezvyklých disciplínách s využitím
hasičského náčiní.
Zimní setkání mladých hasič v Nýrsku
9. 4. 2016
Na led plze ských indián se uskutečnilo hokejové utkání mezi týmy HC Farma Číha
a HC Zavlekov. N kolik hráč týmu z Číhan je také našimi členy. Družstvo z Číhan
zvít zilo po vyrovnaném boji 6:ň a ukončilo tak
sezónu, o které se pravideln setkávají tito
soupe i, ale na led v Sušici.
10. 4. 2016
Na h išti u koupališt se konal závod kočárk ,
který má hlavn dobročinný účel. Bylo vybráno
5 500 Kč. Sbor se podílel na organizaci
a zajišt ní občerstvení. Za organizaci d kujeme
Lind Klugerové.
Závody kočárk

23. 4. 2016
Byla zorganizována brigáda – jarní úklid, kterého se zúčastnilo pouze 7 člen dosp lých
a n kolik d tí z mladých hasič . Nebyly provedeny všechny plánované práce kv li nízké
účasti. Poda il se úklid návsi a areálu koupališt . Problém slabé účasti na brigádách p etrvává
a je t eba položit si otázku, co s tím.
30. 4. 2016
Prob hlo každoroční stav ní máje a jeho následné hlídání p ed poražením do ranního svítání.
Byl naražen sud piva a opékali se špekáčky. Hudba byla poušt na v reproduktorové podob .
P esto si myslím, že nálada byla spíše pochmurná než bujará, jak tomu bývalo v minulých
letech. Čím to je, kolektiv není tak družný?
7. 5. 2016
Uskutečnil se pochod pohádkovým lesem z Habartic do Zdebo ic. Tato událost je
organizována Základní školou v Plánici již sedmnáctým ročníkem. B hem trasy návšt vníci
obdivují pohádkové postavičky, ze kterých mají radost zejména ti nejmenší. Jedno
ze stanoviš zaujalo též n kolik nadšenc z Číhan . Podílejí se na této akci již po sedmé.
Ve stručném pojetí zahráli pohádku Princ a večernice, která sklidila u divák velký úsp ch.
Byla hrána dle scéná e Milana Pacholíka, za režie Hanky Perniklové. Technické zázemí
zajiš oval Jirka Potužák. O kostýmy se postaraly Monča Plášková a Ivča Nováčková. Další
herci z naší obce, v tšiny členy sboru, Míša Kotlanová, Jana Kneblová, Šárka Šimková, Petra
Kurcová, Lukáš Bílý, Tomáš Beránek, Vašek Nováček, Jana Voráčová a místostarosta obce
Pavel Bílý.

zleva: Monča Plášková, Ivanka Nováčková,
Vašek Nováček

Pochod pohádkovým lesem – Princ a večernice

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

21. 5. 2016
Náš SDH se zhostil po ádání okrskové sout že
pro letošní rok. Zúčastnila se jí družstva
Číhan muži, ženy, d ti; K ížovice muži;
Skránčice muži; Zavlekov dv družstva muž ,
jedno družstvo žen a jedno d tí; Tužice muži,
ženy a d ti; Plichtice muži a Buršice muži.
Z okrsku chyb lo družstvo Zdebo ice.
Organizace takovéto akce p ináší mnoho
starostí a práce. Je t eba p ipravit dráhu
na štafetu 4x100 m a požárního útoku; zajistit
dopravu vody pro požární útoky; ozvučení
pro komentování pr b hu sout že. Obstarání
občerstvení, kde nám velice, již n kolik let,
pomáhá Hospoda U Potužák , která poskytuje
zleva: Tomáš Pojar, Milan Pacholík, Jirka
zboží. Musí se zajistit možnost dát si n co
Potužák, Renata Vitáková, Klára Vitáková,
na zub, kdy opékáme klobásy nakoupené
Míša Kotlanová
od firmy Kloud v Klatovech-Luby. V rámci této
akce je večer po ádána taneční zábava, kde se musí zajistit informovanost pro p ípadné
návšt vníky a to formou vyv šení plakát po okolních vesnicích a také uve ejn ním inzerát
v novinách.

Okrsková sout ž Číha - místní družstvo muž ,
žen a d tí

V ten den se vyda ilo velice p kné počasí,
což p ilákalo kolem sto padesáti divák .
Je to velmi p kná účast, která v minulých
letech rapidn klesala na t chto sout žích.
Co se týče sportovních výsledk , velice
dob e si vedla naše družstva žen a d tí,
která ve svých kategoriích zvít zila.
Velice špatn je hodnocen výsledek
družstva muž , které obsadilo
p edposlední místo. Je to d sledek špatné
p ípravy, jenž s sebou nese malý zájem
o tento sport. Já osobn preferuji činnost
sboru ve prosp ch ve ejnosti než
sportovní výsledek. Nicmén to není
d vod, proč by se m l název Číha
pohybovat na konci výsledkových listin.
Toto bude t eba do budoucna zlepšit.

Celkov byla sout ž hodnocena velice kladn ,
a to ze všech stran. Povedla se i večerní zábava
za doprovodu kolinecké kapely Andromeda.
Sto t icet platících se bavilo do druhé hodiny
ranní. Musím též zmínit, že večer byla
nabízena česneková polévka, kterou sám
p ipravil náš dlouhodobý člen Pavel Holeček.
Druhý den byl proveden úklid a záv rečné
vyúčtování celé akce. Toto zajiš uje a to velice
dob e fungující hospodá sboru, též dlouholetý
člen, Pavel Viták.
Družstvo d tí z Číhan

28. 5. 2016
Svoz nebezpečného a nadm rného
odpadu.
4. 6. 2016
Provedl náš sbor jako každoročn
čišt ní požární nádrže. P i této činnosti
je nutné, p i postupném upoušt ní,
vydrhnout celou nádrž koš aty. Nádrž
byla vybudovaná v roce 1977 a slouží
též jako koupališt v letních m sících.

Brigáda - čišt ní místního koupališt

V lo ském roce byla provedena celková
oprava včetn nového nát ru. Část
finančních prost edk na tuto opravu se
poda ilo získat z dotace Plze ského
kraje. Akce se zúčastnilo
20 spoluobčan . Tento počet
zúčastn ných je zklamání, protože
v parných dnech je koupališt celkem
hojn využíváno a to i lidmi z místních
chat a chalup.
Brigáda - čišt ní místního koupališt

Turnaj v nohejbalu

25. 6. 2016
Uspo ádal Milan Pacholík, člen našeho
sboru, turnaj v nohejbalu. Této akce,
po ádané již druhým rokem, se zúčastnilo
dvanáct družstev po t ech hráčích.
Výborn organizovaný turnaj pokazilo
nep íznivé počasí v podob prudkých
deš . Zápasy musely být p erušovány
a postupn se zhoršoval stav h išt . Turnaj
nakonec vyhrálo družstvo z Kocourova,
jako druhé skončilo družstvo z K ížovic
a na t etím míst se umístilo družstvo
z Číhan . Milanovi za tuto akci d kujeme.

1. 7. 2016
Uspo ádal místní spolek „P átel vep “ taneční zábavu s klatovskou kapelou Ukradený Vjecy.
Pro po ádající byla zklamáním malá návšt vnost. P esto však panovala výborná atmosféra
do ranních hodin.

5. 7. 2016
Zorganizoval hasičský sbor d tský den
pro naše nejmenší s mnoha sout žemi. D ti
sout žily v r zných disciplínách a to: skoky
v pytlích, b h v gumákách, ch dy, st elba
ze vzduchovky, p ekážková dráha pro kola
a kolob žky, poznávání rostlin a zví at,
skládání puzzle, dráha s hasičskými prvky.
Jednu disciplínu p ipravil skautský oddíl
z Prahy, a to souboj s meči a logické skládání
obrazc ze sirek. Tento skautský oddíl
po ádá každoročn d tský tábor na Novém
Dvo e. D tem ud lalo radost také
namalování obličeje podle jejich p ání.

D tský den - vodní bitva

D tský den - disciplína souboj s meči, kterou
si p ipravil skautský oddíl z Prahy
Po spln ní jednotlivých disciplín
následovaly sout že společné.
V p etahování lanem, což si vyzkoušely jak
d ti, tak i jejich rodiče, dále se pokračovalo
společným závodem na kolech. Na záv r se
strhla bitva s balónky napln nými vodou.
Po skončení sout ží byli vyhlášeni ti
nejlepší, kte í byli odm n ni zajímavými
cenami. Celého odpoledne se zúčastnilo
kolem sedmdesáti d tí a to je nejv tší účast
v historii po ádání t chto dn . D ti
se svými rodiči odcházely spokojeni
a s dobrým pocitem společn prožitého dne
za krásného počasí.

Pro starší generaci bylo p ipraveno večerní
p edstavení od ochotnického divadelního
spolku Černoch z Černíkova. Zahráli komedii
Prach a broky. Herci vytvo ili mezi publikem
výbornou atmosféru plnou smíchu a emocí.
P es sto divák odm nilo herce
dlouhotrvajícím a up ímným potleskem.
Hlavním str jcem d tského dne a divadelního
p edstavení je členka našeho sboru Hanka
Perniklová, která taktéž vystupuje
v divadelním spolku Černoch.
Divadelní spolek Černoch - hra Prach a broky
9. 7. 2016
(na fotce Hanka Perniklová)
Konala se čtvrtá členská sch ze SDH
v roce Ň016. Hlavním tématem byla p íprava hasičské sout že již devátého ročníku
memoriálu Zde ka Pikharta konaného 6. 8. Ň016. Domluvilo se zatraktivn ní sout že
z d vodu malého zájmu sout žních družstev a divák . Sch ze prob hla za účasti pouze
11 člen . Z celkového počtu 64 člen SDH je to velice slabá účast.

16. 7. 2016
Prob hla na návsi v Číhani zajímavá a nevšední událost. A to svatba Ivanky Nováčkové,
starostky našeho sboru. Oddávajícím byl starosta obce Pepa Srb, který ač oddával poprvé,
vedl si velice dob e. Manželem Ivanky se stal Honza Truska z Mochtína, tudíž naše starostka
se nyní jmenuje Ivana Trusková. Celý ob ad p ilákal ke stovce p ihlížejících a stal se velice
obdivovaným zážitkem, o kterém se bude ješt dlouho povídat. Vždy poslední svatební
ob ad prob hl podle pam tník p ed padesáti lety.

Svatba Ivanky Nováčkové - projev
starosty obce

Svatba - zatahování od mladých hasič

23. 7. 2016
Na h išti u koupališt se konal již čtvrtý ročník turnaje v malé kopané organizován Milanem
Pacholíkem mladším. Zúčastnilo se ho osm sout žních tým a velice slušná návšt va divák ,
kterých bylo kolem stovky. Konečné po adí družstev bylo následující: 1. Bo íkovští tornáda,
Ň. Švestkovej lívanec, 3. Kuckuck, 4. Farma Číha , 5. Bébečka, 6. Kobry, 7. Turbo Číha
a 8. Clips. Výsledek asi není tak d ležitý, hlavn že se všichni dob e pobavili, i když
sportovní výkony st žovaly deš ové p ehá ky. Milanovi za organizaci d kujeme a p ejeme
hodn úsp ch do dalších ročník . Jen tak dál Milane.
29. 7. 2016
Prob hla pátá sch ze SDH a to netradičn na koupališti z d vodu p ípravy a vyzkoušení trat
na memoriál. Sešlo se výjimečn Ň5 člen .
6. 8. 2016
Konečn nastal den „D“ pro naše SDH, kdy
jsme po ádali devátý ročník hasičské sout že
memoriál Zde ka Pikharta. Pan Pikhart býval
členem našeho sboru do roku 1999, kdy náhle
zem el. Zastával adu let funkci starosty
sboru. V letech 1994 až 1998 vykonával také
funkci starosty v naší obci. Na sout ž se
dostavily tyto sbory: SDH Kolinec,
SDH Mlázovy, SDH K ížovice,
SDH Zavlekov, SDH Sedlišt , dv družstva
muž domácích, družstvo číha ských žen
a dv družstva d tí – z Číhan a Zavlekova.

Družstvo žen z Číhan

Požární útok d tí z Číhan

Družstvo starších muž z Číhan

Družstvo d tí z Číhan

Sout žilo se ve dvou disciplínách. A to
v požárním útoku, kdy družstvo
po odstartování muselo p eplout koupališt
na raftu, což se setkalo s nadšeným ohlasem
u p ihlížejících. Po vylod ní pokračovala
družstva již v klasickém požárním útoku.
Zvít zil mladší tým muž z Číhan ,
p ed Kolincem a starším číha ským
družstvem. U d tí vyhrál Zavlekov a u žen
op t místní číha ské družstvo. V druhé
disciplín se sout žilo v p etahování lanem,
kde nejv tší sílu ukázali hoši staršího
číha ského týmu.
Celé odpoledne sklidilo úsp ch u velkého
počtu divák , což je naším hlavním cílem.
Večer, jak již tradičn , rozjela svoji show
kapela Skalanka. P išlo si zatančit kolem
120 lidí. Po desáté hodin večerní byla
provedena ukázka vodní sv telné fontány,
která byla odm n na potleskem
od návšt vník večerní zábavy. Potom
pokračovala tancovačka do pozdních
nočních hodin. Celou akci hodnotíme jako
velice úsp šnou. P išlo i o n co více člen
na záv rečný ned lní úklid než obvykle.
K večeru se ješt n kte í z nás zúčastnili,
jako p ihlížející, vzletu horkovzdušného
balónu, což zde není tak obvyklé.

Vodní sv telná fontána

3. 9. 2016
Byl v Číhani zajímavým dnem. Uskutečnil se zde motokrosový závod zvaný crosscountry,
po ádaný motoklubem z Klatov. V tomto motoklubu je angažováno n kolik našich člen .
A to: Tengler Pavel, Tengler Aleš, Mad ra David a Mad rová Eliška. Podílejí se na závod
nejen organizačn , ale i jako sout žící, kdy se nejvíce da ilo Davidu Mad rovi, jenž obsadil
desáté místo ve své kategorii. Jako diváci se zúčastnili nejen číhanští, ale také fandové tohoto
sportu z celého kraje. Ovšem tento závod se potýkal i se svými odp rci, protože se projíždí
volnou p írodou. Naskýtá se zde otázka, zda tyto lokality ve ejnosti otevírat či nikoliv.
Pravdou je, že organizáto i dali tra a její okolí dá se íci do p vodního stavu. Náš názor je
takový, že jsou daleko v tší šk dci p írody, kterými by
bylo se t eba zabývat, kup íkladu harvesterové technologie
p i t žb d eva v lesích.

Motokrossový závod
10. 9. 2016
Hasičská sout ž v rámci oslav 1Ň0. výročí
založení SDH Sedlišt byla zahájena
slavnostním pr vodem, kdy se sout žní
družstva p esunula z návsi na místní h išt .
Za pr vodem jela též doprovodná hasičská
vozidla jednotlivých sout žních družstev.
U kapličky na návsi prob hlo, za doprovodu
národní hymny, slavnostní položení v nce
p ed památníkem padlým rodák m.
Po slavnostní ceremonii následoval nástup
sout žních tým , kde jsme si vyslechli
stručnou historii místního hasičského sboru.
Pokračovalo se p edáváním významných
ocen ní n kterým člen m SDH Sedlišt
za jejich činnost ve sboru.

Závodnice Eliška Mad rová

Družstvo žen z Číhan

Dále se postoupilo k samotné sout ži
v požárním útoku a to ve dvou kategoriích klasika a sport. Každé družstvo muselo dle
pravidel provést dva požární útoky.
Do závodu se p ihlásilo 8 družstev muž ,
3 týmy žen a jedno družstvo d tí. Sout že
se se zájmem zúčastnilo také družstvo žen
z Číhan , kdy jsme po obou úsp šn
zda ilých útocích vybojovaly ň. místo
ve své kategorii. B hem sout žení panovala
v našem kolektivu veselá nálada, kterou
nezkazilo ani parné odpoledne. Součástí
oslav byla také ukázka vyprošt ní osob
z vraku vozidla a p nová show nejen
Oslavy 1Ň0. výročí založení SDH v Sedlišti
pro d ti. P i vyhlášení výsledk obdrželo
každé družstvo diplom, pam tní list a reklamní p edm ty. Ti, kte í se umístili na stupních
vít z , navíc získali pohár a medaile. Večer byl zakončen taneční zábavou v místním hostinci,
které se však tým našich žen bohužel nezúčastnil. Namísto toho jsme si p i zpáteční cest
zajely do Nepomuka na zaslouženou veče i. Následn jsme se s dobrým pocitem, pohárem
a medailemi na krku vracely dom . V neposlední ad bych ráda pod kovala ženám za jejich
zájem, ochotu a ukázn nost p i sout ži i trénincích. Nesmím opomenout ani naši logistickou
podporu, velitele Jirku Potužáka, který nás ochotn dopravil na sout ž a zp t. Je t eba také
pod kovat týmu žen za reprezentaci Číhan a zviditeln ní obce Číha daleko za hranicemi
našeho okresu.

Oslavy 1Ň0. výročí založení SDH Sedlišt
zá í 2016
Koncem zá í roku Ň016 byla dokončena oprava silnice p es Nový Dv r, která si vyžádala p es
jeden milion korun náklad . Na tuto akci se poda ilo místnímu obecnímu ú adu a hlavn
starostovi Josefu Srbovi získat státní dotaci z krajského ú adu. V získávání dotací je náš
starosta celkem úsp šný. Musím uvést, že obrovský podíl na dotacích, hlavn p es v ci
administrativní má účetní obce Miluška Kotlanová. U ní si cením hlavn loajalitu k naší
vesnici a její zájem o ni, p esahující její povinnosti, což není v nyn jší společnosti až tak
obvyklé. Jsem rád, že se tato oprava povedla, protože občané spádových obcí mají pocit, že se
p ílivem ve ejných financí na n tak trochu zapomíná a n kdy mají pravdu.

7. – 8. 10. 2016
Prob hly volby v naší republice volby do krajských
zastupitelstev. K urn se šlo i v naší obci. Účast volič
byla velice slabá, n co kolem 40 %. Zajímavý byl vít z
voleb a to Pirátská strana volená z ejm mladší generací.
Dle mého názoru tato strana získává popularitu hlavn
svým rebelským postojem. Protestovat proti všemu
a všem, ale vytvo it n co svého? Osobn volit nechodím
z d vodu chybného systému, který zde panuje. Volby
jsou nastaveny na získání moci jednotlivých politických
stran a jejich mecenáš . Blaho lidu je jen nenapln ná
reklama. Nap íklad u krajského zastupitelstva by m li být
voleni zástupci jednotlivých region . Tito lidé by m li
vstoupit do podv domí volič svými činy a prací, ne
p edvolební kampaní. Proto jsem pro zrušení politických
stran a zm nu celého systému ve prosp ch obyčejných
lidí a národa jako celku.
8. 10. 2016
V sobotu 8. 10. se uskutečnil výlov
rybníka na návsi místním spolkem
nazývaný P átel vep . Výlov prob hl
od ranních hodin skoro do samého
poledne. Jedná se o velice náročnou práci
v nep íliš p íznivých podmínkách.
K radosti účastník byl výnos
nadpr m rný, je to taková odm na
za celoroční práci kolem tohoto rybníka.
Na záv r byly úlovky p ebrány, kdy menší
kusy se vrátily zp t na chov a v tší se užijí
k p íprav r zných rybích pochutin.
P ekvapila m malá účast p ihlížejících
divák , což nebývalo zvykem a výlov
vzbuzoval značný zájem. Bylo to dáno
malou informovaností.

Účetní obce Miluše Kotlanová

Výlov rybníka na návsi

9. 10. 2016
P ekvapilo m a hlavn pot šilo rozhodnutí n kolika našich členek sboru, hlavn
ze sout žního družstva, nafotit kalendá na rok 2017 s hasičskou tématikou. Kalendá by m l
sloužit pro pot chu všech obyvatel obce. Fotilo se na návsi, na h išti u koupališt
i v samotném koupališti. Focení prob hlo ízené profesionálem Tomášem Maškem. Mrzí m ,
že n jakou aktivitu zorganizovat, n co p ipravit nebo vypomoct, až tak nevyvíjí mužská část
našeho sboru (tím nemyslím všechny).

15. 10. 2016
V ranních hodinách prob hl na návsi svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Sout žní disciplína - štafeta 8x50 m

Číha ské d ti se umístily na 17. míst
z 37 družstev, což je úžasný výsledek.
Problémem t chto sout ží je to, že když jen
jeden člen pat í již do starší kategorie, je do
této kategorie za azeno celé družstvo. Proto lze
jen t žko porážet soupe e velkých sbor ,
hlavn z m st, kdy jejich družstva ve starší
kategorii mají všichni členové 1ň či 14 rok .
Obdivoval jsem u kolektiv se širokou
v kovou rozmanitostí odhodlanost porazit tyto
družstva. Ukázalo se to i u toho číha ského
a za to jim velmi d kuji. D kuji též Hance
Perniklové a Ivance Nováčkové za p ípravu
mladých hasič v Číhani, protože to vyžaduje
značnou dávku trp livosti a času.

V tuto sobotu se zúčastnilo naše družstvo
mladých hasič podzimního kola hasičské
sout že Plamen v Nýrsku. Sout ž se skládá
ze dvou disciplín a to štafety 8x50 m
a b hu na 2,5 km. U štafety se p edává jako
štafetový kolík proudnice a v osmi drahách
se p ekonávají p ipravené p ekážky.
U b hu je trasa vedena volnou p írodou
se stanovišti, kde se plní tyto úkoly: st elba
ze vzduchovky, určování azimutu,
topografie, zdravov da, p eručkování
zav šeného lana, použití hasičských
p ístroj a vázání uhl .

Družstvo mladých d tí z Číhan

22. 10. 2016
Konala se členská sch ze SDH v hospod U Potužák . Hlavním tématem bylo naplánování
akcí a činnosti na rok Ň017. Sešlo se kolem Ň5 člen , což je na nyn jší pom ry dobrá účast.
Celá sch ze prob hla ve veselém duchu, což se p eneslo i po jejím skončení, kdy se jen tak
povídalo u piva. N kte í si zahráli sv j oblíbený desetníkový mariáš.
29. 10. 2016
V podvečer byla svolána brigáda SDH na h išti. Vždy na podzim se r zné sportovní náčiní
a obecní za ízení uklízí pod d ev ný p íst ešek, aby byly ochrán ny p ed pov trnostními
vlivy. I p es tuto časov nenáročnou akci se sešlo pouze 9 člen dosp lých a t i mladí hasiči,
což je účast více než žalostná.

11. 11. 2016
Dne 11. 11. se potvrdila pranostika o p íjezdu Martina na bílém koni a napadl sníh. Vedlo to
ke zrušení plánované brigády dne 1Ň. 11. pro obecní pot eby. V tento den se také v naší zemi
p ipomíná Den veterán nebo také Den p ím í. Dne 11. listopadu 1918 byla ukončena první
sv tová válka a je vzpomínkou na padlé v tomto válečném konfliktu. Dotklo se to i naší obce,
kde byla celá ada padlých rodák . V této dob došlo z ejm i k útlumu činnosti sboru,
protože jsou od roku 1914 do roku 1918 pouze dva zápisy v deníku, který byl jedním
z impuls k sepisování této kroniky. Každoročn se dává k pomníku padlých na návsi v nec
jako takové malé uct ní památky padlých.
17. 11. 2016
Pro d ti byl p ipraven lampionový pr vod.
Začínalo se na sále v místním hostinci
U Potužák , kde probíhalo malování
obličej pod taktovkou Jany Kneblové
a Nikoly Strejcové. Když byly obličeje d tí
pat ičn vyzdobeny, vyšlo se společn
s rodiči na tajemnou procházku podvečerní
Číhaní za vypnutého ve ejného osv tlení
a svíčkami ozá enými lampiony. Cestou
byl pr vod p ekvapován strašidelnými
duchy. Této role se ujaly Míša a Miluška
Kotlanová společn s Janou Kneblovou.
Malování na obličej
Cílem pr vodu bylo h išt u koupališt , kde
si všichni společn opekli bu tíky a dali si
n co teplého na zah átí. Zúčastnilo se
dohromady kolem 50 lidí, a to d tí
včetn jejich rodič . Pot šující bylo, že se
zúčastnily i d ti z okolních vesnic. Sv dčí
to o tom, že celá akce je p kn p ipravena,
za což d kujeme Hance Perniklové.
D kujeme též Potužákovým za poskytnutí
sálu a to nejen na tuto akci, ale i další
činnosti a akce.
Lampionový pr vod obcí

19. 11. 2016
Spolek P átel vep provedl výlov rybníka zvaného Dolina.
Tato událost se setkala s velkým zájmem a to hlavn t ch, kte í
se zajímají o rybá ství. Sešli se zde lidé nejen z Číhan , ale
ze širokého okolí.

Výlov rybníka Dolina

Míra Paukert s úlovkem

26. 11. 2016
Byla svolána brigáda SDH. Úkolem bylo zajistit úklid obecních cest od o ezaných v tví.
Účast 6 člen je více než katastrofální. Neochota ud lat n co pro společnost a zadarmo je čím
dál tím v tší a je to alarmující. Mrzí m to práv u sboru dobrovolných hasič , které vlastn
pro tyto pot eby byly zakládány.
8. 12. 2016
Tohoto dne se zúčastnila ada našich člen a občan poh bu Václava Nováčka, jenž zesnul
po t žké nemoci dne Ň. 1Ň. Práv on býval velitelem našeho sboru, m j p edch dce,
a významným činovníkem okrsku Zavlekov a okresního sdružení Klatovy dobrovolného
hasičstva. Modré uniform zasv til, dá se íci, celý sv j život. Čest jeho památce.
9. 12. 2016
V hostinci U Potužák prob hla mikulášská nadílka pro d ti malé i ty v tší. Celý podvečer
prob hl i p es ád ní čertík ve veselé a p átelské atmosfé e. Mikulášovi a jeho družin
d kujeme.

Mikulášská nadílka pro malé i v tší d ti

10. 12. 2016
Na sále číha ské hospody vystoupil
p vecký soubor z Kolince zvaný Kos
pod vedením V ry Žižkové, rodačky
z naší obce. Vánoční písn v podání
tohoto sboru nechaly zapomenout
na p edvánoční shon, na což
upozor oval i moderátor vystoupení
František Kohout. Program byl velmi
úsp šný a sklidil zasloužený potlesk
zapln ného sálu. T šíme se na další
vystoupení.
Vánoční koncert p veckého sboru Kos
11. 12. 2016
Letos se již podruhé jelo na výlet do Prahy organizovaným naším SDH, tedy hlavn Hankou
Perniklovou. Do celodenního programu byla zahrnuta prohlídka Starom stské radnice a její
nádherné sály s podzemím. Následn bylo možno nasát vánoční atmosféru na vánočních
trzích Starom stského nám stí. Večer následovala návšt va p edstavení v Národním divadle
Strakonický dudák.
24. 12. 2016
Navečer Št drého dne p ipravila parta nadšenc , pod vedením Hanky Perniklové, vánoční
divadelní p edstavení, které se hraje na návsi u osv tleného stromečku. Hraje se biblický
p íb h o zrození Ježíše. Vystoupení je provázeno živou hudbou s vánoční tématikou. Toto
p lhodinové p edstavení zhlédlo kolem stovky divák , kte í si mohli také dát sva ené víno
na zah átí. I tak krátké vystoupení vyžaduje náročnou p ípravu. Všem účinkujícím proto
d kujeme. Toho večera p edal slavnostn také starosta obce Pepík Srb p edstavitel m
dobrovolných hasič úpln nové hasičské vozidlo. Poda ilo se mu ho získat za pomoci
dotačních titul , ministerstva vnitra Plze ského kraje a z části finančních prost edk obce.
Velice si toho vážíme a velmi d kujeme. Doufejme, že p kn poslouží nejen hasič m, ale
všem číha ským.

Vánoční hra Živý betlém - T i králové

Vánoční hra Živý betlém

30. 12. 2016
V p edposlední den v roce se zúčastnil číha ský hokejový tým turnaje v Sušici s družstvy
z Chanovicka. P íliš se mu neda ilo, kdy po porážkách 1:ň, 0:1, 0:1 a 0:4 skončil
na posledním míst . Výsledek sice není tak d ležitý, ale každá porážka zamrzí.

Výjezdy zásahové jednotky obce ČíhaĨ v roce 2016
3. 12. 2016
V poledních hodinách byl operačním st ediskem z Plzn
vyhlášen poplach naší zásahové jednotce. Vyjížd lo se
k požáru osobního automobilu na silnici sm rem k obci
K ížovice. Jednotka dorazila na požá išt jako druhá
v po adí, po jednotce SDH Kolinec, která provád la hlavní
hašení. Poté dorazila ješt jednotka profesionálních hasič
z Klatov. Naším úkolem, dle pokyn velitele zásahu, bylo
zajistit likvidaci úniku provozních kapalin a odstran ní
trosek ze silnice. Posádce se vozidlo poda ilo opustit včas,
takže škody byly pouze materiální.

Požár osobního automobilu
u obce K ížovice

KRONIKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČĶ
OBCE ČÍHAħ
VÝZNAMNÉ AKCE – ROK 2017
Leden 2017
V prvních lednových dnech roku Ň017 napadl sníh ve v tším množství a ude il mráz.
Po n kolika letech se zima ukázala ve své pravé podob . Komplikuje to sice b žný život, ale
pro p írodu a napln ní spodních vod, je to myslím dob e. Radost mají také d ti pro užívání si
zimních radovánek a sport .
21. 1. 2017
Prob hla jako již tradičn výroční valná hromada číha ských hasič . Jde spíše o spln ní
formálních stanov a vyhodnocení p edchozího roku. Zde je asi nejv tší zájem o hospoda ení
sboru. O to se již adu let stará velice dob e Pavel Viták. Na konci roku Ň016 činily finanční
prost edky sboru 1ň0 000 Kč. Následovala společná veče e, kde byl podáván vep ový ízek
s bramborovým salátem. Poté pokračovala volná zábava za vyhrávání muzikant Keiser
a Strnad z Habartic.

P edstavení mladých hasič na téma filmu Madagascar

27. 1. 2017
Obecní ú ad po ádal informativní sch zi k problematice odpadních vod v hospod
U Potužák . Setkala se z celkem velkým zájmem občan . Debaty se zúčastnila zástupkyn
ú adu ze životního prost edí v Klatovech a pracovník odborné firmy na tuto problematiku
z Plzn . Bylo navrženo n kolik variant k likvidaci odpadních vod. Která varianta bude
vybrána, bude nejvíce záležet na vyjád ení občan formou ankety, jenž bude pravd podobn
v budoucnosti organizována obecním ú adem. Odpadní vody trápí naši obec již n kolik let
a to represemi ú adu životního prost edí, kv li údajnému znečiš ování Hnačovského rybníka.
D lá to velké starosti hlavn starší generaci občan . Je nám líto, jak se vyšší moc chová
k obyčejným lidem.

4. 2. 2017
Prob hla sch ze SDH v hospod U Potužák . V první části prob hlo školení zásahové
jednotky spojené s p ednáškou pro širokou ve ejnost na téma požární prevence
v domácnostech. P ednášku vedla naše starostka sboru Ivanka Trusková, která pracuje
na HZSPK v Plzni a má k tomuto tématu velice blízko. P ednes m la velice p kn p ipravený
doprovázený videoprojekcí a za to ji velice d kujeme. Druhá část sch ze se vedla v duchu
p ípravy na hasičský bál, který nás čeká 18. 2. 2017.
11. 2. 2017
Na druhou únorovou sobotu byl p ipraven na sále v hospod U Potužák d tský maškarní rej.
Byl uspo ádán od d včat našeho sboru a to zajímavým nápadem. P ítomné d ti byli rozd leni
do dvou družstev p edem domluveného tématu, divokého západu kovbojové a indiáni. Tyto
dv družstva mezi sebou sout žily v r zných westernových disciplínách za velmi legračních
p íhod, p i kterých se pobavili nejen d ti, ale i jejich rodiče. Vít z nakonec není d ležitý,
hlavn že se odpoledne vyvedlo doprovázeno up ímnými úsm vy všech p ítomných.

D tský maškarní ples

D tský maškarní ples

18. 2. 2017
První velká akce našeho sboru v letošním roce a to hasičský bál. P ípravy na tento bál byly
zahájeny po ob d téhož dne a to zorganizování tomboly, na níž p ispívali nejen naši členové,
ale i p átele našeho sboru. Po letech se oživila nabídka chu ovek, jako takové malé pohošt ní
pro naše hosty na tomto bále. Velmi nás pot šila celkem hojná účast na t chto p ípravách, kde
se užila i n jaká ta legrace, což i tak hodnotili n kte í další zúčastn ní. Samotný ples vypukl
od Ň0 h večerní za doprovodu již tradiční kapely Andromeda z Kolince. I p es velký počet
konaných akcí v okolí se sešlo kolem stovky host , za což jsme velmi rádi a inspiruje nás to
v t chto akcích pokračovat a vylepšovat je. Vyhrávalo se do t etí hodiny ranní a všem
zúčastn ným bylo líto hospodu po pohodov stráveném večeru a noci opustit.

Hasičský bál – zleva: Jirka Potužák, Vašek
Nováček

Hasičský bál

1. 3. 2017
Poda ilo se zprovoznit radiostanice v našem novém zásahovém vozidle, což bylo provedeno
technikem operačního st ediska v Plzni panem Dufkem. Je to u naší jednotky novinka, proto
bude t eba provést proškolení jednotlivých člen , tak aby užívání vysílaček bylo v souladu
s hasičskými zvyky a postupy. Cht l bych, aby naše jednotka se základním minimálním
vybavením, byla dynamická a účinná v nenadálých událostech, kdy je t eba občan m pomoci.
Vyžaduje to neustále se v novat výcviku a p íprav , což n kdy pokulhává. Jako sbor s mojí
vizí pomoci občan m ve form r zných brigád v současné dob selháváme. Od organizování
brigád momentáln upouštím a to z d vodu nezájmu o tuto činnost našich člen . Bylo by
dobré, aby naši občané m li u dob e fungující jednotky vidinu opory a pomoci. Společnost
momentáln vynakládá na provoz jednotek nemalé prost edky, což by m lo vést k určité
odpov dnosti jejich člen .
18. 3. 2017
Tuto b eznovou sobotu se hokejový tým HC FARMA ČÍHA zúčastnil v této sezon již
podruhé hokejového turnaje v Sušici spolu s družstvy z Klatov, Blatné a dvou z Chanovic.
Našemu družstvu se neda ilo podle jeho p edstav a všechny utkání, i když n které
po vyrovnaném boji, prohrál a skončil na posledním míst . Celý turnaj se nesl v charitativním
duchu, kdy probíhala sbírka. Výt žek p evzala společnost Diakonia a bude v nován rodinám
s postiženými d tmi. Sešlo se neuv itelných ň6 000 Kč a to je asi nejv tší vít zství.

Hokejový turnaj v Sušici – tým HC Farma Číha
31. 3. 2017
Na p elomu b ezna a dubna panovalo jarní až letní počasí, což v tšinu obyvatel vylákalo ven
za prací na svých zahrádkách, sportem nebo vycházkami do p írody. V plném proudu
probíhají také práce na stavbách nových rodinných domk za bytovkami, i když zatím jen
terénními úpravami. Parcely pro tyto stavby odprodala obec v rámci nového územního plánu,
který byl v lo ském roce schválen.
1. 4. 2017
Prob hlo školení zásahové jednotky v hasičárn pod vedením velitele Jirky Potužáka, kde
hlavním tématem bylo seznámení s novým zásahovým vozidlem. Poté následovala pracovní
sch ze SDH z d vodu organizace blížících se akcí, kterými jsou pingpongový turnaj, závody
kočárk a májka.

18. 4. 2017
Na tuto velikonoční ned li byl sborem uspo ádán turnaj v ping pongu nebo také jinak
ve stolním tenise. Turnaj byl po ádán již po deváté, ale v p edchozích letech Jirkou Pytlem
občanem naší obce a to pod názvem P - KOVOS OPEN, což je název jeho bývalé firmy
kovovýroby v Číhani. Již vloni byl tento turnaj p erušen ze zdravotních d vod Ji ího. Jelikož
po ping pongu byla poptávka, SDH se ujal jeho pokračování. Zúčastnilo se šestnáct muž
i z okolních vesnic a šest žen, které soupe ily mezi sebou ve své skupin . Turnaj probíhal
od rána do pozdních odpoledních hodin ve velice pohodové nálad , tradičn na sále v hospod
U Potužák . Vít zem se stal Tomáš Beránek z Číhan , druhý byl Honza Fous ze Zavlekova
a t etí skončil Pepa Gondek rovn ž z Číhan . Dámskou část vyhrála Monika Plášková, dcera
Jirky Pytla a členka našeho sboru.

Turnaj ve stolním tenise

22. 4. 2017
Tuto dubnovou sobotu i p es nep íznivé počasí za dešt
a nezvykle tento čas i sn hu, se vyrazilo do obecního lesa
pro máj. I p es malý počet účastník se poda ilo máj
dovézt. M la by to být starost p edevším mladší generace,
ale bohužel dva zástupci této v kové skupiny, je dost
málo, což sv dčí o nezájem o tradice a zvyky.

Tradiční zp sob dovážení máje

Zasloužený odpočinek po práci,
Milan Pacholík a Radek Ková ík

23. 4. 2017
Konal se již t etí ročník závodu kočárk , což je celorepubliková akce s charitativním
podtextem. B hem této akce byla organizována finanční sbírka na pomoc a léčbu
pro nemocného Adámka Ji inu. Zúčastnilo se kolem 50 divák a sout žících. Pod taktovkou
Lindy Klugerové svedli závodníci s kočárky napínavé boje. Od SDH bylo p ipraveno malé
občerstvení a opékání bu tík . Za velmi chladného počasí byl nejv tší zájem o čaj a grog.
Ve sbírce se sešlo 6500,- korun, za což p ispívajícím velmi d kujeme.

Vystoupení taneční skupiny Diamond z Klatov

Závody kočárk

Účastníci závod kočárk v Číhani
30. 4. 2017
Tak po roce jsme se sešli u stav ní máje. Začalo se už brzy odpoledne po ob d , nejd íve
zdobením, o což se postarala místní d včata, pánové p ipravovali osazení do železného
úchytu, ve kterém je máj osazen. Postarali se také o občerstvení ve form naraženého sudu
s pivem. U této p íležitosti bylo vyzkoušeno nové výčepní za ízení, který sbor v dubnu Ň017
zakoupil za 25000,- korun od firmy Jedlička v Plzni Liticích. Bude to nejv tší investice sboru
tohoto roku. Poté následovalo samotné postavení máje, i p es komplikovaný východní vítr se
vše povedlo bez komplikací. Prvn v historii byla postavena dvoumetrová d ev ná vatra,
na které byla p i setm ní spálena čarod jnice. Setkalo se to s velkým nadšením, za iniciativu
této novinky v Číhani d kujeme Radku Kova íkovi, Vašku Nováčkovi a Karlu Mad rovi.
Celé noční hlídání májky probíhalo za veselé a po dlouhé dob pohodové atmosféry
do svítání, sešlo se až k padesáti účastník m. A za to jsme velmi rádi.

8. 5. 2017
Tento den je v naší zemi slaven státní svátek,
Den vít zství. Pracovní volno jsme využili
na cyklistický výlet, kdy hlavním cílem byl
hrad a zámek ve Velharticích. Zúčastnilo se
t ináct výletník , bylo hlášeno více, ale ostatní
odradila špatná p edpov počasí. Trasa byla
zvolena mimo hlavní silnici, krásnou p írodou
z Číhan sm rem na Bernatice, Jind ichovice.
Ve Velharticích jsme si dali zasloužený ob d
v hospod Na Kovárn , a pak už následovala
prohlídka historického skvostu nad íčkou
Ostružná. Na zpáteční cest se naplnily špatné
prognózy počasí a zastihl nás déš . To ale
nezkazilo dobrou náladu a legraci, jež panovala
celou cestu a už je plánován další výlet
na kolech. Tady pat í dík Pavlu Vitákovi, který
trasy p kn naplánoval.

Společná fotografie z výletu

Cyklistický výlet

Nečekané p ekvapení - stádo koní na cest

13. 5. 2017
A po roce byl op t zorganizován
pochod pohádkovým lesem
tentokrát ze Zdebo ic do Habartic.
Jedno ze stanoviš zaujali
i divadeln nalad ní nadšenci
z Číhan . Ti sehráli pohádku
sepsanou Milanem Pacholíkem,
pod vedením Hanky Perniklové
s názvem „O Meluzín z Číhan “.
Velice p knému p edstavení
tleskali s nadšením všichni, kdo
na pochod vyrazili. Herecký výkon
Pochod pohádkovým lesem
nezkazil ani déš v záv ru pochodu.
Po vystoupení si všichni společn
dali zaslouženou klobásu a pivo v cíli pochodu pohádkov nazvané Království Habartické.
Všem, kdo se na p edstavení podíleli, pat í velký dík.

20. 5. 2017
Na tuto kv tnovou sobotu p ipadla okrsková sout ž letos ve Skránčicích. Byla součástí oslav
75. výročí založení skránčického sboru. Začínalo se ve 14 hodin nástupem u hasičské
zbrojnice, kde jsme si poslechli projevy o historii a činnosti SDH Skránčice. Poté byla
slavnostn odhalena pam tní deska. Samotné sout že se zúčastnila t i naše družstva,
a to muži, ženy, d ti a shodn skončili na t etím míst ve svých kategoriích. Je t eba
vyzdvihnout výkon muž , kte í se po n kolika letech dostali na stupn vít z , ač nevlastníme
st íkačku se sportovní úpravou. Sbor m, které ji vlastní se dá jen t žko konkurovat. Obdiv
a dík pat í skránčickým, kte í i p es malou členskou základnu p ipravili p kné hasičské
odpoledne. Večer byla ješt uspo ádána taneční zábava.

SDH Číha - muži

SDH Číha - muži, ženy a d ti

SDH Číha - d ti
3. 6. 2017
Na první červnovou sobotu bylo
naplánováno čišt ní požární nádrže, která
je také využívána jako koupališt v letních
m sících. Sešlo se celkem hodn
pracujících a to zejména d tí, ale byla op t
slabší účast mužské části našeho sboru.
Kolem poledne bylo vše hotovo
a následovala společná zasloužená svačina
v podob opékání bu t a zahnání žízn
studeným pivem nebo limonádou o tomto
parném dni. Účastník m brigády
d kujeme.

Vyčišt né koupališt pomocí koš at

10. 6. 2017
Začátkem června začalo panovat opravdu letní
počasí. V tento den se uskutečnil d tský den, kde
byla pro d ti p ipravena ada disciplín, u kterých
plnily r zné úkoly a sout že. Jedno stanovišt též
zaujala Míša Kotlanová, která p ítomné s n kolika
rekvizitami a maskami fotografovala, což bylo
na d tském dnu zajímavou novinkou. Sešlo se kolem
čty iceti d tí a celé odpoledne prob hlo v pohodové
atmosfé e. Na záv r prob hlo oblíbené opékání
bu tík . Po tomto odpoledni, následovala večerní
taneční zábava, kdy vystoupila, jako už adu let,
kolinecká kapela Androméda. Účast kolem šedesáti
lidí je malá návšt va, nicmén zábava prob hla
za všeobecného veselí do ranních hodin. Velkým
zklamáním je však, velice slabá účast našich člen
na p ípravách a záv rečném úklidu t chto akcí, p t
až šest člen ze šedesátičlenné základny je smutnou
vizitkou. Proto uvažuji do p íštího roku o radikálním
snížení počtu po ádaných akcí a činností. Na sbor
dopadá jakýsi útlum z d vodu malého zájmu
D tský den - fotografování
o provozování hasičské činnosti, která spočívá
hlavn ve služb lidu a společnosti. Je mi to velice líto hlavn v či našim p edk m, kte í
v této ví e náš sbor zakládali a to ve velice t žkých podmínkách. Ohni zmar hasič m zdar.

17. 6. 2017
Tento den se naše sout žní družstvo zúčastnilo hasičské sout že v požárním útoku Memoriál
Slávy Horníka v Sedlišti u Nepomuka. Družstvo bylo smíšené t i pánové a čty i dámy, proto
jsme byli za azeni do mužské kategorie. Ve dvoukolovém sout žení jsme vybojovali sedmé
místo.

Memoriál Slávy Horníka - Sedlišt

Červen 2017
Tento m síc začalo panovat letní až tropické počasí kolem ň5 stup , zp sobuje to obrovské
sucho k nevoli zahrádká a zem d lc . Prognózy do budoucna jsou takové, že tento trend
bude normálním jevem a s vodou budou značné problémy.
24. 6. 2017
Tato sobota se nesla v našem regionu ve sportovním duchu. V Číhani po ádal Milan Pacholík
již tradiční nohejbalový turnaj. Za účasti deseti trojic se svedlo mnoho zajímavých souboj
v tomto sportu až do večerních hodin. Probíhaly také hasičské sout že v Habarticích,
Zavlekov a Kolinci. Naše družstvo žen se zúčastnilo sout že v Kolinci, kde skončily
na t etím míst a p ivezly nádherný pohár za toto umíst ní. Bude nutné v rámci našeho okolí
jednotlivé akce n jakým zp sobem lépe organizovat, aby nedocházelo ke st etu termín .
V minulosti jsme se již o n co takového pokoušeli, ale u ostatních obcí se to nesetkalo
s kladnou odezvou.

Srandamatch v Kolinci

Nohejbal trojic

1. 7. 2017
První prázdninovou sobotu se konala svatba našeho člena Vaška Nováčka, který pojal za ženu
Janu Voráčovou z Karlových Var . Samotný ob ad se konal na statku v Krut nicích
a svatební veselí probíhalo na našem krytém parketu na koupališti. N kolik číha ských hasič
provedlo tradiční zatahování svatební kolony, p i n mž se p ipilo na zdraví Jany a Vaška.
Novomanžel m p ejeme v život hodn št stí.

Zatahování místních hasič

5. 7. 2017
Op t se uskutečnil cyklovýlet a to za účasti Ňň výletník z naší obce. Jela se pohodová trasa,
kterou op t p ipravil Pavel Viták, a to: Číha -Kr t nice-Čejkovy-Hrádek-Kolinec-MlázovyČíha . Zajímavé bylo v kové zastoupení t chto nadšenc , od nejmenšího p tiletého Vítka,
až po n kolik občan v d chodovém v ku, za což jsme velice rádi, a proto se tyto cyklo
toulky po ádají.

Výlet na kolech
21. 7. 2017
Tento páteční večer byla uspo ádána taneční zábava spolkem p átel vep . Hrála kapela
z Klatov UKRADENÝ VJECY, která je p edevším zam ena na rockový styl.
22. 7. 2017
Byla svolána členská sch ze SDH v číha ské hospod U Potužák . Hlavním tématem byla
organizace hasičské sout že memoriál Zde ka Pikharta, který nás čeká 5. 8. Ň017. Domluvil
se též zájezd na zá í do pražské zoo.
27. 7. 2017
Byl uspo ádán čty denní d tský tábor pro mladé hasiče pod vedením Hanky Perniklové.
Uskutečnil se v jihočeské vesničce Besednice v areálu zem d lské usedlosti. Na toto
nevšední místo číha ské d ti pozvala Alena Koukalová, bývalá členka našeho sboru, jenž se
do této oblasti provdala a žije zde. Byl p ipraven zajímavý program plný her, sout ží,
koupání, prob hla také návšt va místního ochotnického divadla. Áje za toto pozvání
d kujeme. D ti byly na tábor dopraveny naším starým vozidlem VOLKSWAGEN
TRANSPORTÉR, byla to jeho poslední jízda pro náš sbor p ed prodejem.

Tábor mladých hasič

Srpen 2017
Každou srpnovou st edu v podvečer se konal jumping pod vedením Áji Kraucherové, která
pochází z naší obce a tomuto zajímavému sportu se pln v nuje ve svém bydlišti na Rábí.
Jedná se o cvičení na trampolínách p i hudební produkci. Zájem je značný hlavn z ad dam,
ovšem pravideln ji navšt vuje také jeden muž, a to David Mad ra.

Jumping - cvičení na trampolínách
Srpen 2017
Toto léto se v obecních lesích vyskytl ve v tší mí e k rovec, který zp sobuje velké škody
na smrkových porostech. Napadené stromy je nutno co nejrychleji pokácet a vyexpedovat
z lesa, aby se zabránilo dalšímu napadení. Ne vždy se to da í dle p edstav. P edchozí velké
problémy s k rovcem byly po dva roky po orkánu Kyril v lednu Ň007, který zasáhl naše
území. Nyn jší problémy jsou p isuzovány velkému suchu, kdy stromy nemají dostatečnou
sílu se šk dci bránit. Snad nám p íroda pom že.
5. 8. 2017
Jako již deset let p edtím, první srpnovou
sobotu po ádá náš sbor hasičskou sout ž
memoriál Zde ka Pikharta. Sout ž byla
zahájena nástupem, projevem starostky
sboru Ivči Truskové. Byla též p edána
kv tina paní Pikhartové, která se této
události též pravideln účastní.
Po porad velitel a rozlosování po adí
start začala samotná sout ž. Družstvo
muselo po odstartování p eplout na raftu
koupališt a po vylod ní pokračovalo
SDH Číha "veteráni"
v klasickém požárním útoku. Účastnila
se tato družstva: SDH K ížovice, SDH Kolinec, SDH K íštín, SDH Zavlekov,
SDH Neznašovy, SDH Mlázovy, dv družstva od Nepomuka SDH Sedlišt , SDH P ešín, dv
družstva muž a jedno žen domácích a dvou družstev d tí z Číhan a Zavlekova. Vít zem se
stal zasloužen SDH Kolinec. Druhou disciplínou bylo p etahování lanem, kdy vyhráli
P ešínští. T etí disciplínou byla pivní štafeta, kterou vyhrálo družstvo ze Zavlekova. Celé
odpoledne prob hlo ve velmi pohodové atmosfé e, kdy se diváci a sout žící dob e pobavili.
Večer probíhala taneční zábava s oblíbenou kapelou Skalanka. P es sto dvacet návšt vník
vytvo ilo výbornou atmosféru a tančilo se do brzkých ranních hodin. Takovým škraloupem
na celém víkendu je slabá účast na p ípravách a hlavn záv rečném úklidu našich člen .

12. 8. 2017
V naší vesničce prob hl sraz motocykl značky JAWA a p íznivc této sv toznámé značky.
Setkání prob hlo na krytém parketu u h išt . Hlavním aktérem této akce byl Tomáš Pojar,
jenž u našeho sboru zastává funkci strojníka. Celá akce začala v Hlav ovicích, odtud se celá
kolona motocykl p esunula práv do Číhan , kde bylo možné si stroje prohlédnout. Bylo
p ipraveno i malé občerstvení.
20. 8. 2017
Uskutečnil se letos t etí
cyklovýlet a to po plánickém
h ebenu. Trasa vedla p es
Zdebo ice, Hoštice, Obytce,
Myslovice zde byl ob d,
Habartice, Nová Plánice,
K ížovice a Číha . I p es malý
počet účastník , panovala
celou cestu velice dobrá nálada
a legrace, kterou nezkazili
ani dva defekty, které nás
cestou potkaly. Celý výlet
p ipravil a vedl op t Pavel
Viták, nejenže spravuje finance
sboru, ale je také cyklistickým
nadšencem. Díky Pavle.

Cyklovýlet do Myslovic a zp t - oprava defektu

26. 8. 2017
V tento den se konal fotbalový turnaj v malé kopané organizovaný Milanem Pacholíkem
za účasti p ti tým .
29. 8. 2017
Poslední prázdninový týden byly pro číha ské d ti nov postaveny d ev né hrací prvky,
zakoupené obecním ú adem od firmy z Rokycan. Byly umíst ny uprost ed návsi na zeleném
trávníku. Snad budou dlouho sloužit pro pot chu d tí i jejich rodič .

Nové d ev né hrací prvky pro d ti

2. 9. 2017
Byly po ádány motokrosové závody
klatovským moto klubem, se souhlasem
obecního zastupitelstva. Dle slov
organizátor nejsou všude závod m
ve volné p írod naklon ni. Ovšem
místní zastupitelstvo, kterého jsem také
členem, v tom vidí určité zviditeln ní
obce a tak není proti. Zúčastnilo se
kolem stovky závodník a to
i ze sousedního N mecka. Menší byla
účast divák , nebylo p íznivé počasí.

Motokrosové závody

9. 9. 2017
Na tento den byl p ipraven výlet do Prahy a to do zdejší zoologické zahrady. Zúčastnili se
nejen členové sboru, ale i ostatní občané obce a jejich známí. Pražská zoo nabízí k nahlédnutí
do života zví at, dá se íci z celé zem koule, od studeného polárního kruhu až po oblasti
tropického rovníku. Svou rozlohou není možné detailn prohlédnout celý areál, proto jsme se
po vstupu do zoo roztrousili a vydali se svou cestou, dle toho co bylo pro každého zajímavé.
Sešli jsme se až v podvečer na domluvený čas k odjezdu. Unaveni celodenním šlapáním, ale
nabiti nevšedním zážitkem jsme se vydali na cestu k domovu. Jako již tradičn nám dopravu
zajiš ovala firma KT BUS z Hradešic.

Výlet do ZOO Praha
30. 9. 2017
Na poslední zá ijovou sobotu p ipravil spolek p átel vep rybá ské závody. Probíhaly
u rybníka na návsi za nádherného počasí babího léta. Zúčastnilo se kolem dvaceti rybá , a
už náruživých nebo náhodných. Bylo také p ipraveno občerstvení a to v podob točeného piva
a pečeného prasete.

íjen 2017
Od kv tna tohoto roku platí tzv. protiku ácký zákon, který uzákonili naši poslanci a senáto i.
Na izuje absolutní zákaz kou ení v restauračních za ízeních všeho typu. Mezi ku áckou
klientelou to budí značnou nevoli a pobou ení po celé republice a týká se to i číha ské
hosp dky. Smyslem tohoto zákona je zlepšit prost edí v restauracích. Ku áci se tedy p esunuli
na chodníky, kde se o své kou ení pod lují s kolemjdoucími a obyvateli byt nad hospodami.
Nejsme si jisti správností tohoto zákona a také to, zda nejsou pot eba ešit d ležit jší v ci
a problémy. Na druhou stranu ku áci by se m li povznést nad tímto na ízením a respektovat
ho, jak je psáno v p edchozí v t . Jsou na sv t d ležit jší v ci.
21. 10. 2017
Tuto podzimní sobotu prob hla
sout ž mladých hasič
v P edslavi v rámci hry plamen.
Zúčastnilo se i číha ské
družstvo, které se na sout ž piln
p ipravovalo již od léta.
Pod vedením vedoucích mladých
hasič Hanky Perniklové a Nikol
Strejcové docházelo k p ípravám
na h išti u koupališt . Naši
skončili na výborném desátém
míst . Je tedy škoda, že nasbírali
Hra plamen v P edslavi – družstvo d tí Číha
trestné body v teoretické části,
umíst ní mohlo být o hodn lepší. Družstvo startovalo ve složení Ond ej Pojar, Marek Šiman,
David Šiman, Ji í Slivo , Magdaléna Váchová, Adam Vácha, Kristýna Strejcová, Adéla
Krbcová a Kristýna Černá.
Jak je již tradicí v tomto
podzimním čase, probíhají výlovy
rybník . Tak tomu bylo i v Číhani,
kde spolek p átel vep provedl
výlov rybníka na návsi. Tuto
nevšední podívanou sledovala ada
divák , kte í si za symbolickou
cenu mohli zakoupit n jakou tu
rybu. Podával se taky kančí guláš
p ipravený Milošem Marxem
v Číhani vyhlášeným
odborníkem na masové pochutiny.

Výlov rybníka na návsi

Na stejný termín p ipadly v naší zemi volby do poslanecké sn movny. Účast 56 % je asi tak
republikovým pr m rem. Vít zem v Číhani, jako též v celé republice, se stalo hnutí ANO,
druhá Pirátská strana a t etí SPD. Volilo se tradičn na obecním ú ad pod dohledem volební
komise ve složení Miluška Kotlanová, Alenka Holečková, Karel Čáp a Václav Kotlan.

28. 10. 2017
V tento sváteční den jsme se zúčastnili hasičského srazu v Tcho ovicích u Blatné, kde
probíhala ukázka hasičské techniky po ádaná tamním sborem. Součástí této akce byla
prodejní burza, dá se íci všeho možného. Z d vodu velice špatného počasí se srazu zúčastnili
pouze t i sbory. Krom našeho, SDH Vacovice z voly ska, ti též zajiš ovali občerstvení, dále
SDH Chlum od Blovic, ti dorazili s historickou technikou. Nicmén navázali jsme nové
p átelské kontakty. SDH Vacovice slíbili účast na našem memoriálu a SDH Chlum nabízel
ukázky s historickou technikou na r zných akcích.

Sraz hasičské techniky ve Tcho ovicích - zleva: Míša Kotlanová,
Jirka Potužák, Míra Uhel, Pepa Srb
28. - 29. 10. 2017
V tuto noc a ráno se naší republikou prohnal orkán Herwart. Zp sobil značné materiální
škody a co horšího, byly dokonce hlášeny t i ob ti na životech, kte í zahynuli pod padajícími
stromy. V Číhani jsou nejv tší škody zp sobeny v lesích. Dokonce vyjížd la naše zásahová
jednotka. Zajiš ovala zpr jezdn ní silnice na Nový Dv r, která byla zatarasena spadlými
stromy, které bylo nutné od ezat. Výjezd byl bez vyhlášení poplachu, ale oficiáln hlášen
na operační st edisko.

Zpr jezdn ní cesty na Nový Dv r po orkánu Herwart

11. 11. 2017
Byl položen v nec k pomníku padlých na návsi, jako taková malá vzpomínka na padlé
v bojích první sv tové války na Den Veterán . V nec zdobený stuhou v národních barvách
vlastnoručn vyrobila Míša Kotlanová, za to ji velmi d kuji. Takovýto v nec má úpln jinou
hodnotu než ten kupovaný. Nezapomínejme na číha ské hrdiny. Prob hl též pravidelný svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
17. 11. 2017
Jako už každý rok v tento den
po ádáme lampionový pr vod,
a to hlavn pro naše nejmenší.
Začíná se v místní hospod ,
kde se d tem dle jejich p ání
namalují na tvá e r zné
strašidelné obličeje. A až se
setmí, což je tento podzimní
čas kolem páté hodiny
odpolední, vyráží se pr vodem
vsí s rozsvícenými lampiony,
za zhasnutého ve ejného
osv tlení, což p sobí velmi
Malování na obličej
tajemn a je pro mnohé d ti
nevšedním zážitkem. Pr vod je ukončen na našem krytém parketu, kde probíhalo opékání
bu t a bylo podáváno n co teplého na zah átí. Bylo zde také p ipraveno p ekvapení v podání
Petry Kurcové, Míši Kotlanové a Nikol a Kristýny Strejcových. P edvedly zde tanec
p írodních živl (ohe , voda, zem , vítr) ve vlastnoručn vyrobených kostým kolem
plápolajícího ohn . Vystoupení sklidilo velký potlesk nejen od d tí, ale i od jejich rodič .

Tanec p írodních živl
18. 11. 2017
Prob hla pracovní sch ze hasič v hospod U Potužák , hlavním tématem bylo naplánování
činnosti v roce 2018. Účast p tadvaceti člen je na dnešní pom ry celkem slušná účast.

8. 12. 2017
Op t po roce zavítal na sál
číha ské hospody Mikuláš
s and lem
a jejich pekelnou
družinou, aby obdaroval
malými dárky p ítomné
d ti a n kdy i trošičku
pokáral za malé
proh ešky, kterých se
b hem roku dopoušt jí.
Celý podvečer prob hl
v pohodovém a veselém
duchu a to díky Pavlu
Bílému, hlavní postav
celé akce. Je t eba
pod kovat ješt dalším
Mikulášská nadílka pro d ti
činovník m, a to Míše
Kotlanové, Hance Perniklové, Jan Kneblové, Jan Nováčkové, Radku Kova íkovi a Milanu
Pacholíkovi.
9. 12. 2017
Naladit vánoční atmosféru p ijel do Číhan p vecký sbor KOS svým adventním vystoupením.
Krásné hodinové vystoupení bylo provázeno také p ednesem Františka Kohouta, moderátora
téhož p veckého sboru, o vánočních zvycích a tradicích. K vánoční pohod také p isp l
nádhern vyzdobený sál, za což d kujeme Potužák m.

P vecký sbor KOS z Kolince

Místní i p espolní občané,
kte í si p išli poslechnout
vánoční koledy

17. 12 2017
V tento p edvánoční čas p išla do našich kraj paní zima. V Číhani napadlo kolem patnácti
centimetr sn hu a teploty klesly v pr m ru na – 8 stup celsia. Bylo by hezké, kdyby sníh
vydržel i p es Vánoce, což p sobí velmi pohádkov obzvláš u nás v Číhani. Napadaný sníh
zp sobuje n kdy problémy, hlavn v doprav , kdy je nutné ho shrnout. V naší vesnici je toto
zajiš ováno obecním traktorem Zetor a to Václavem Patlejchem, Pavlem Bílým a Miroslavem
Uhlem. Probíhají také p ípravy na vánoční hru o št drém dnu vedené Hankou Perniklovou.
24. 12. 2017
Na št drý den panovalo velmi teplé počasí jako již n kolikátý rok po sob , takže op t Vánoce
na blát , ale taková je p íroda. Trošku to kazí vánoční atmosféru, ke které bílý sníh určit
pat í. Kolem osmé hodiny večerní byla partou číha ských nadšenc sehrána již tradiční
vánoční hra s biblickou tématikou o narození Ježíše. Hraje se v dobových kostýmech a u kulis
p ipomínající tuto dobu ve starov kém Betlém . Herecké vystoupení je hudebn doprovázeno
vánočními písn mi a koledami. Vystoupení shlédlo kolem sto t iceti divák . Bylo zde
podáváno sva ené víno jako takové malé občerstvení.

25. 12. 2017
Na Boží hod tohoto roku oslavil 75. narozeniny významný občan a bývalý starosta SDH pan
Václav Tengler. P ejeme hodn št stí a zdraví do dalšího života.
30. 12. 2017
Zimní stadion v Sušici
p ivítal na vánočním
turnaji celkem 5 tým .
Posledního hokejového
derby v tomto roce se
utkali hokejisté HC
Farma Číha . Za podpory
skandujících fanoušk
na zapln ných tribunách
odehráli urputné boje
s družstvem z Klatov,
Blatné a dv ma týmy
z Chanovic. V pr b hu jednotlivých zápas se atmosféra neustále vyost ovala a to hlavn
díky kotouč m, které padaly do branek na obou stranách. Nakonec se p ekvapiv poda ilo
strhnout vít zství na svoji stranu družstvu z Blatné. Číha ským hokejist m, kte í byli
považováni za lídra tabulky, se bohužel nepoda il udržet bodový náskok, a tím opustili čelo
tabulky. Je však t eba ocenit jejich urputnost v osobních soubojích a reprezentaci Číhan ,
za což jim pat í velký dík. Nejv tším vít zstvím však je to, že se všichni ve zdraví
(ač s namoženými svaly) vrátili. Na záv r nechyb la ani show číha ských mistr v podob
rozloučení s diváky. Hoši d kujem, hoši d kujem!

31. 12. 2017
Poslední den v roce se v číha ské hospod sešlo kolem padesáti lidí k p átelskému posezení,
aby společn oslavili p íchod Nového roku Ň018. S Míšou Kotlanovou, se kterou společn
sepisujeme tyto d jiny, p ejeme všem v Novém roce hodn št stí, zdraví a rok spln ných
p ání a sn .

