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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 je již historií a na řadě je dvacáté první pokračování ročenky Křižíkova Plánice.
8. července bylo 170. výročí od narození Františka Křižíka, a právě ten den měla proběhnout oslava.
Protože ještě probíhala výstavba kanalizace, tak se oslava uskutečnila až 28. září na Den české
státnosti.
Rok 2017 se zapsal do historie města spoustou změn. Od 1. 1. 2017 provozuje město samo
vodohospodářskou infrastrukturu, komunální odpady vyváží Pošumavská odpadová, s. r. o. a od
1. 7. 2017 funguje pro občany sběrný dvůr v plánické provozovně Kovošrotu Nepomuk.
Další historický milník je objem uskutečněných akcí, ale také výše rozpočtu města. Je dokončena
výstavba nové ČOV a velká část kanalizačního řadu v Plánici. Byla provedena obnova vodovodů
a také byly zahájeny práce na intenzifikaci staré ČOV. Rozpočet města byl v příjmech 76 050 230,- Kč
a ve výdajích 84 749 380,- Kč.
Dokončené jsou vodní nádrže v Plánici - Luhu a ve Zdebořicích. Je nové veřejné osvětlení na
plánickém náměstí a v Sušické ulici. V Plánici a Kvaseticích je nový bezdrátový rozhlas. Pokračovalo
se v opravách bytů a obecního majetku. Mateřská škola má plynovou přípojku a v prvním pavilonu
nové plynové topení.
Pro mne to byl velmi náročný rok, protože po celý rok probíhalo součastně více staveb. Byl to rok
běhání ze stavby na stavbu, ale stálý dohled se vyplatil, protože všechny stavby byly provedeny
v odpovídající kvalitě.
Na úvod jsem popsal ty největší akce a o dalších se dozvíte v této ročence. V jednotlivých příspěvcích
spolků a obcí jsou podrobné informace o dění v našem správním území za rok 2017.
Přeji příjemné čtení ročenky.
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Plánované akce na rok 2018
Na rok 2018 se v rozpočtu města naplánováno opět velké množství akcí. Největší investice půjdou do
vodohospodářské infrastruktury.
Největší akce bude vybudování kanalizace a vodovodu v Klatovské ulici, a to od křižovatky
s Nepomuckou ulicí až po křižovatku s Kostelní ulicí.
Opravovat se bude vodovod ve Zbyslavi, Nové Plánici, Kvaseticích a v Lovčicích se prodlouží
vodovod v části na Pohoří.
Budou se stavět dvě vodní nádrže v Kvaseticích a Bližanovech. Město má již podepsanou smlouvu se
zhotoviteli a termín dokončení staveb je do 31. 8. 2019. Tato výstavba je podporována Ministerstvem
zemědělství a Plzeňským krajem a jedná se o veřejný zájem pro zadržování vody v lesích.
Na nicovském hřbitově bude opravena zbylá část zdi a budou zde i nová vrata. Tato akce je
spolufinancována z dotace Ministerstva zemědělství z programu rozvoje venkova.
Větší objem peněz půjde na opravy místních komunikací, tam kde je to nejvíce potřeba.
Dojde také k prodloužení veřejného osvětlení ve Zbyslavi a Bližanovech.
V plánu je také bezdrátový rozhlas do všech obcí kromě Plánice a Kvasetic, kde je již nainstalován. Je
podána žádost o dotaci z PSOV (Program stabilizace a obnovy venkova) na Plzeňský kraj.
Ze stejného dotačního programu je podána společná žádost Mikroregionu Plánicko, z. s. p. o. na
elektrický pohon zvonění v kapličkách v Nové Plánici a Lovčicích.
Podána je žádost na opravu cesty z Kvasetic od hřiště k Račínům (Programu pro místní rozvoj).
Další žádost je podána na MAS Pošumaví na chodníky v rámci realizace průtahu II/186 v Klatovské
ulici, kde to bude podíl města na společné investici.
V rozpočtu je plánována oprava střechy ve Zdebořicích včetně nové pergoly a zhotovení pergoly
v Křížovicích.
Pokud budou dotace, dojde i na úpravy na sportovním areálu a tělocvičně.
Velká investice město čeká v roce 2019 v podobě průtahu městem v Klatovské ulici od rohu náměstí
až k čerpací stanici.
Na tuto investici je vše připravené a může začít po dokončení dostavby kanalizace a obnovy vodovodu
v části Klatovské ulice.
Další investice čeká město v podobě domu pro seniory, který obnáší cca 30 mil. Kč. V současné
době je maximální dotace 15 mil. Kč. Město by potřebovalo dotaci ve výši alespoň 20 mil. Kč, aby
mohlo stavbu realizovat. Zbylou část investice by financovalo z rozpočtu, popřípadě z úvěru, který
by splácelo z nájmů domu.
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Akce Plánice – kanalizace a ČOV
Výstavba začala v říjnu 2016 a dokončena byla v roce 2017. Probíhala součastně v několika částech
města a proto bylo náročné stavbu kontrolovat. Jednou týdně, ve středu, probíhal kontrolní den za
účasti zástupců realizační firmy a realizačního týmu města. Dále probíhaly namátkové kontroly
stavebního a autorského dozoru a také koordinátora BOZP. Já jsem práce kontroloval denně i ve
večerních hodinách. Pokud někdo z nás objevil, že došlo při realizaci k nějakému pochybení, musela
firma vždy závadu odstranit. Někdy bylo jednání docela tvrdé, ale já nesnáším, když někdo říká, že to
nejde. Samozřejmě, že nechci nemožné, ale i díky mé neústupnosti se provedla výměna vodovodního
řádu, přípojek a části dešťové kanalizace v Nepomucké ulici. Po dohodě se SúSPK byl položen kompletní

asfaltový koberec v Nepomucké ulici od křižovatky u školy v Klatovské ulici k sokolovně. Výstavba byla
dokončena v srpnu a kolaudace stavby proběhla dne 26. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 začal zkušební provoz
na čistírně, který potrvá do 31. 8. 2018, kdy dojde ke zkolaudování objektu technologické části čistírny.
Pro zhotovitele stavby OHL ŽS Brno a. s. jej zajišťuje Vodospol Klatovy. Je skvělé, že během stavby
nedošlo k žádnému úrazu a stavba byla dokončena v termínu. Slavnostní otevření nové ČOV proběhlo
za účasti většiny zainteresovaných lidí, kteří se na akci podíleli. Měli jsme velkou důvěru zastupitelstva,
protože kromě Zdeňka Nejdla, nikdo jiný ze zastupitelstva na kontrolní dny nepřišel.
Realizační tým pracoval pro město jako investora stavby ve složení:
autorský dozor
Ing. Václav Mach
Ingvama s. r. o.
technický dozor
Pavel Keller
Ingem, a. s.
BOZP
Pavel Šot
Ingem, a. s.
Odborný poradce města Ing. Martin Gubric
Zvláštní poděkování zaslouží celý tým ÚKEPU (Útvaru pro koordinaci evropských projektů města
Plzně), který zajišťoval při akci dotační servis a poradenství.
Pan ředitel Ing. Erich Beneš, vedoucí ekonomického oddělení, Ing. Václav Koubík, právníci Mgr. Jan
Vaněček a Mgr. Marie Novotná, Ing. Josef Havel, Ing. Josef Holý a Ing. Petr Skala, který byl důležitým
administrátorem dotační části akce. Musím pochválit i pana Jakuba Audolenského ze SFŽP, který
kontroloval projekt a díky jeho rychlosti má město proplacenou dotaci.
Motto realizačního týmu bylo, že nic jiného než úspěch si nepřipouštíme a že jsme nejlepší.
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Správní území v číslech roku 2017
Rok 2017 se ve výdajích, které jsou potřebné na chod města nelišil od minulých rozpočtů.
Výdaje na investice byly největší v historii správního území města Plánice.
Oprava výtluků na místních komunikacích����������������������������������������������������������������������������144 430,- Kč
Úhrada za zpracování projektové dokumentace na vodní nádrže
v lesích města Plánice – Kvasetice, Bližanovy��������������������������������������������������������������������������102 000,- Kč
Výstavba Retenční nádrže LUH���������������������������������������������������������������������������������������������1 971 350,- Kč
Výstavba Retenční nádrže Zdebořice������������������������������������������������������������������������������������1 221 840,- Kč
Opravy vodovodů���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 877 090,- Kč
Kvasetice – zásobování vodou�����������������������������������������������������������������������������������������������������90 750,- Kč
Lovčice – prodloužení vodovodního řadu�������������������������������������������������������������������������������107 060,- Kč
Kanalizace a ČOV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 461 210,- Kč
MŠ plynová přípojka a plynové topení�������������������������������������������������������������������������������������484 360,- Kč
Bezdrátový rozhlas Plánice, Kvasetice��������������������������������������������������������������������������������������369 840,- Kč
Kvasetice – klubovna�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120 420,- Kč
Zdebořice – pergola����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 050,- Kč
Lesní hospodářský plán (LHP určuje hospodaření v lesích města na 10 let) doplatek������235 000,- Kč
Pořizovací cena LHP celkem������������������������������������������������������������������������������������������������������329 566,- Kč
Dopravní automobil pro JPO III. SDH Plánice��������������������������������������������������������������������2 450 780,- Kč
Výdaje, zajišťující chod správního území:
Sběr a svoz komunálního odpadu������������������������������������������������������������������������������������������1 617 250,- Kč
Úhrada od občanů�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������602 210,- Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu����������������������������������������������������������������������������������������������23 640,- Kč
Údržba zeleně����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 941 190,- Kč
Spotřeba el. energie pro veřejné osvětlení �������������������������������������������������������������������������������364 880,- Kč
Bytový fond����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������816 500,- Kč
Z toho opravy bytového fondu������������������������������������������������������������������������������������������������� 664 920,- Kč
Opravy nebytového hospodářství�����������������������������������������������������������������������������������������������36 000,- Kč
Pohřebnictví�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 510,- Kč
Pož. ochrana – dobrovolná část�������������������������������������������������������������������������������������������������225 590,- Kč
Dopravní obslužnost���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49 140,- Kč
Příspěvky spolkům a organizacím v roce 2017:
Plánicko z. s. p. o. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 200,- Kč
DSO – Povodí Berounky����������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 117,- Kč
Spolek pro obnovu venkova�����������������������������������������������������������������������������������������������������������2 000,- Kč
Svaz měst a obcí�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 580,- Kč
Spolky správního území���������������������������������������������������������������������������������������������������������������99 000,- Kč
Charita��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000,- Kč
V roce 2017 bylo přivítáno třináct miminek a příspěvek města byl���������������������������������������13 000,- Kč
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Stav finančních prostředků na účtech města
v roce 2017
Leden

24 238 753,60 Kč

Únor

28 240 448,69 Kč

Březen

29 332 324,52 Kč

Duben

27.337.186,91 Kč

Květen

21 673 319,32 Kč

Červen

15 110 508,18 Kč

Červenec

7 468 956,70 Kč

Srpen

10 037 440,71 Kč

Září

11 955 021,69 Kč

Říjen

8 858 797,43 Kč

Listopad

9 175 155,20 Kč

Prosinec

35 582 054,18 Kč

AKTIVA CELKEM:

35 582 054,18 Kč

Celková aktiva se v průběhu 1. čtvrtletí roku 2018 navýší o proplacení vyúčtovaných dotací :
– Kompostárna na Boučku 
4 413 097,63 Kč
– Technika pro IZS – dopr. automobil pro JSDH Plánice
1 980 760,32 Kč
ČS Klatovy – úvěr účtu

- 20 000 000,- Kč

Zastupitelstvo města schválilo úvěr, který byl použit na financování podílu města na výstavbu
kanalizace a ČOV. Úvěr bude splácen měsíčně po dobu 10ti let. Starosta města navrhl toto řešení,
aby město mělo dostatek financí na další akce ve správním území. Úroková sazba je 1,06% po
celých 10 let.

Souhrnná hodnota majetku k 31. 12. 2016 byla:

180 832 641,34 Kč
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• Navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku o 53 967 250,14 Kč. Došlo k zařazení
13 položek v celkové výši 53 914 445,74 Kč a 1 položky kulturního předmětu – slavnostní
vyšívané vlajky města Plánice v hodnotě 52 804,40 Kč.
• U drobného majetku došlo ke zvýšení celkové hodnoty o 321 458,71 Kč. Došlo k zařazení
35 věcí v celkové výši 345 185,47 Kč a k vyřazení 4 věcí v celkové výši 23 726,76 Kč.
• U pozemků došlo k navýšení o 74 779,26 Kč.
Celková hodnota drobného majetku k 31. 12. 2017: 
Celková hodnota dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017:
Celková hodnota pozemků k 31. 12. 2017:

Souhrnná hodnota majetku k 31. 12. 2017 je:

4 791 603,98 Kč
183 609 632,79 Kč
46 794 892,68 Kč

235 196 129,45 Kč

Došlo k celkovému navýšení majetku o: 54 363 488,11 Kč
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Zpráva z úseku evidence obyvatel za rok 2017
V roce 2017 se v obvodu správního území našeho úřadu narodilo osm nových občánků, což je o polovinu
méně než v roce minulém. Z celkového počtu nových občánků jsou tři holčičky a pět chlapečků. Slavnostní
přivítání občánků narozených v roce 2016 se uskutečnilo v obřadní síni dne 12. 5. 2017.
Za celý rok 2017 se do našeho správního území přihlásilo 41 občanů, odhlásilo se 33 občanů a zemřelo
14 občanů. Z tohoto pohybu obyvatel (nově přihlášených, odhlášených, narozených a zemřelých)
vyplývá, že počet obyvatel v celém správním území města se mírně zvýšil.
K 31. 12. 2017 je v celém obvodu 1612 trvale žijících občanů.
Přehled o počtech občanů v celém obvodu je v přiložené tabulce :
Počet obyvatel podle části obce ke dni 31. 12. 2017
Obec: Plánice
Část obce
BLIŽANOVY

Celkem

Muži

Ženy

102

54

48

KŘÍŽOVICE

39

20

19

KVASETICE

132

68

64

LOVČICE

47

21

26

MLYNÁŘOVICE

31

13

18

NOVÁ PLÁNICE

66

30

36

PLÁNICE

926

463

463

POHOŘÍ

39

21

18

ŠTIPOKLASY

92

45

47

ZBYSLAV

67

41

26

ZDEBOŘICE
Celkem



Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým pobytem

71

33

38

1 612

809

803

Helena Sudová
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Nákup mechanizační techniky na opravu výtluků
místních komunikací
v obcích sdružení Plánicko, z. s. p. o.
Plánicko, z. s. p. o. podalo žádost o dotaci do projektu PSOV PK 2017 na nákup mechanizační
techniky na opravu výtluků místních komunikací. Do žádosti se zapojilo město Plánice a obce
Mlýnské Struhadlo, Hnačov, Nehodív, Číhaň, Bolešiny, Újezd u Plánice a Zavlekov.
Dotace byla přidělena a byl zakoupen set na opravy asfaltových komunikací od firmy Moram CZ,
s. r. o. za 385 990,- Kč, která nabídla nejnižší cenu.
Financování: Plzeňský kraj
220 000,- Kč
Město Plánice
95 990,- Kč
Zapojené obce po 10 000,- Kč
70 000,- Kč
Set obsahuje:
• 2 ks Infrazářič na ohřev asfaltu
• 1 ks Řezačka spár pro asfaltové povrchy.
• 1 ks Vibrační deska
• 1 ks Fukar - vysavač včetně sběrného vaku
• 1 sada certifikovaného nářadí pro práci s horkým asfaltem
• sada dopravního značení - omezení rychlosti, práce na silnici
• 1 sada povinné výbavy
• 1 ks Přívěsný vozík na přepravu rozměry ložné plochy min. 2700 × 1280 mm,
nosnost 750 kg včetně krycí plachty
Tato technika je v majetku Plánicka, z. s. p. o. Po uplynutí udržitelnosti projektu, která je tři roky,
bude bezplatně převedena do majetku města Plánice.
Je to další potřebná technika, po ořezávací pile, která byla pořízena v roce 2015 také pomocí dotace
Plzeňského kraje ve výši 230 000,- Kč. Ořezávací pila bude převedena bezplatně do majetku města
v roce 2018.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Soutěž Vesnice roku 2017
Město Plánice se opět přihlásilo do krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2017. Hodnotící komise
přijela na prohlídku našeho správního území v sobotu 10. června. Prohlídku správního území, jsme
zahájili ve Štipoklasech, kde si hodnotící komise prohlédla opravenou kapličku s elektrickým zvoněním.
Postupně byli členové komise seznámeni s tím, co se v jednotlivých obcích podařilo vybudovat anebo
opravit. V Pohoří to byly opravené rybníky, v Nicově opravený kostel a částečně opravená hřbitovní
zeď. Dokončené retenční nádrže Plánický háj, zrekonstruované prostory moštárny v zámku a na závěr
velmi letmo kompostárnu na Boučku. Hodnotící komisi jsme také ukázali Novou Plánici a Křížovice,
odkud pokračovala do Kolince. Komise byla během návštěvy také seznámena s činností všech spolků
a kulturním děním v celém správním území.
Naše celoroční snažení bylo oceněno diplomem za moštárnu. Diplom jsem převzal 5. 8. 2017 na
vyhodnocení krajského kola v Břasích, které jsou obcí Plzeňského kraje 2017, a patří jim Zlatá stuha.
Přiznám se, že jsem očekával Zelenou stuhu za naši péči o zeleň a životní prostředí, protože město
vybudovalo stavby, které jsou velkým přínosem pro životní prostředí.
Pokud se město přihlásí do soutěže i v roce 2018, tak bych se přimlouval za větší účast zastupitelů,
občanů a zástupců spolků při návštěvě hodnotící komise.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Od Křižíka k elektromobilitě
V prostorách vozovny ve Střešovicích v Praze 6 pořádala firma Přerost a Švorc, s. r. o. dne 18. října
oslavu na počest uvedení na trh nového automobilu Škoda Karoq a elektromobilů. Součástí oslavy
bylo připomenutí Františka Křižíka od jehož narození uplynulo 170 let a který byl průkopníkem
elektromobilů.
Ve vozovně je muzeum pražské hromadné dopravy na jejím rozvoji má František Křižík obrovský podíl.
Poděkování patří Liborovi Přerostovi a Milanovi Přerostovi, kteří v Praze pro našeho slavného
rodáka uspořádali krásnou oslavu k výročí narození.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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DNE ČESKÉ STÁTNOSTI
a
170. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
Na státní svátek ve čtvrtek 28. 9. 2017 proběhla již tradičně oslava Dne české státnosti, která byla letos
spojena i s oslavou 170. výročí narození Františka Křižíka.
Oslava byla zahájena u rodného domku Františka Křižíka, kde starosta města pronesl slavnostní
řeč, přivítal vzácné hosty a položil kytici. Poté se oslava přesunula do parku za radnici, kde starosta
opět srdečně přivítal jak všechny zúčastněné občany, tak vzácné hosty, mezi něž patřili především
pan PhDr. Jan Hozák, kterému bylo v roce 1999 uděleno čestné občanství města Plánice, pan
Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmana pro oblast dopravy Plzeňského kraje, pan Mgr. Igor Jakubčík
– poslanec Poslanecké sněmovny PČR, pan Marek Ženíšek – poslanec Poslanecké sněmovny PČR,
pan Ing. Martin Kříž – místostarosta města Klatovy a početná skupina přátel z německého Weidingu
v čele se starostou Danielem Paulem a bývalým starostou Karlem Holmeierem. Součástí programu
bylo i požehnání nové vlajky města Plánice, které provedl plánický farář P. Pavel Vrbenský.
O skvělou zábavu při oslavě se postarala kapela Úhlavanka, taneční skupina Daisy pod vedením
Elišky Luňáčkové a pěvecký sbor pod vedením paní Mirky Hošťálkové. Všem účinkujícím patří velké
poděkování za skvělá vystoupení.
Po celou dobu oslavy si mohli občané prohlédnout v budově ZŠ Plánice výstavu věnovanou Františku
Křižíkovi a výstavu nazvanou „Doba Františka Křižíka na stránkách tisku“.


Bc. Jana Mastná
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Ocenění za péči o válečné hroby
Město bylo oceněno za péči o válečné hroby od Ministerstva obrany ČR. Byla oceněna péče
o památníky padlých v 1. a 2. světové válce na celém správním území.
Chtěl jsem, aby všechny památníky a hroby byly opraveny do roku 2014, kdy začala 1. světová
válka. To se městu povedlo, částečně i z dotace Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce
ČR-Bavorsko.
Pan M. Brabec ve spolupráci z panem O. Kapustou z městského úřadu v Klatovech zjistili místa, kde
padli vojáci ze Zbyslavi. Město objednalo u pana Jindřicha Nedvěda zhotovení nového pomníku,
který je nyní ozdobou návsi ve Zbyslavi.
Je třeba ještě udělat u některých pomníků drobné úpravy, aby na výročí 100 let od konce 1. světové
války bylo všechno dokonalé. Konec války byl 11. 11. 1918 a je pro nás povinnost, tak významné
výročí oslavit a zároveň uctít památku padlých.
Dnes si téměř nikdo nedovede představit, jakými útrapami válkami zasažené lidstvo tehdy prošlo.
Součastná Evropa není dokonalá, ale i díky Evropské unii je zde již 73 let mír. Je to úžasné a přeji
nám, aby tyto válečné hroby a pomníky byly poslední. Záleží na lidstvu samotném, hlavně na
mladé generaci, která bude rozhodovat, jestli Evropa zůstane bez válek.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Rubigen 750
Rada města byla pozvána na oslavy 750 let od založení partnerské obce Rubigen, které proběhly dne
2. 9. 2017.
Partneři pro nás připravili pestrý program. V Bernu prohlídku stanice rychlé první pomoci. Novou
stanici hasičského záchranného sboru hlavního města.
Ve Švýcarsku je financování profesionálních hasičů podobné jako u nás. Starší techniku předávají
dobrovolným hasičům a pro jejich potřeby se nakupuje nová technika. Škoda, že to není pravidlem
i u nás.
Pěkným zážitkem byla plavba z Rubigenu do Bernu po řece Are. V průběhu hlavního programu oslav
750 let obce Rubigen převzal vlajku města Plánice starosta Rubigenu pan Renato Krähenbühl. Vlajka
je umístěna v prostorách auly, kde se konají zasedání obecního zastupitelstva.



Zdeněk Pavlíček
starosta města

16

Virtuální univerzita třetího věku – konzultační
středisko Plánice
V roce 2017 opět po krátké odmlce proběhla v Plánici v zasedací síni Městského úřadu Plánice
výuka Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze.
V letním semestru od 7. 2. 2017 do 18. 4. 2017 proběhl kurz Včelařský rok, který absolvovalo
19 studentů. V cyklu přednášek byli posluchači seznámeni se základními činnostmi nezbytnými
pro založení včelstva během celého včelařského roku. Slavnostní zakončení semestru (závěrečný
seminář) proběhl 16. května ve Velkém sále Měšťanské besedy města Plzně. V odpoledních hodinách
jsme se zúčastnili komentované prohlídky Staré a Velké synagogy.
Na zimní semestr, který probíhal od 3. 10. 2017 do 12. 12. 2017, si posluchači již na konci letního
semestru sami vybrali kurz z nabízených témat. Vítězným kurzem se stalo „Cestování, co jste možná
nevěděli“. V tomto kurzu jsme nalezli kromě odpovědí na otázky jako např. jaká rizika cestování
obnáší, jak se má chovat správný cestovatel, tak i další zajímavé informace o historii cestování
a lázeňství. Tento semestr absolvovalo 14 studentů. Slavnostní zakončení semestru – závěrečný
seminář – proběhne 28. 1. 2018 v Olomouci. Dne 16. 1. 2018 bude mít také jedna posluchačka
promoci Virtuální U3V v Praze. Slavnostní předání diplomu proběhne v aule ČZU v Praze.
Letní semestr 2017/2018 bude zahájen 29. 1. 2018 ve 13.00 hodin kurzem „České dějiny a jejich
souvislosti“. Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české
dějiny běžně chápeme jako „naše“, tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají
v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických
a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný
třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení
nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled. Bližší
informace o studiu lze získat na portálu www.e-senior.cz.


Bc. Jana Mastná
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Lesy města Plánice
Lesy města Plánice (LHC – 318416) se téměř celé nacházejí v přírodní lesní oblasti č. 12 – Předhoří
Šumavy a Novohradských hor, pouze malá část leží v PLO 10 – Středočeská pahorkatina. Lesní
hospodářský celek tvoří větší počet částí o různé rozloze, jež jsou většinou součástmi větších lesních
komplexů. Výjimkou je několik malých lesíků v zemědělských pozemcích. Nadmořská výška
se pohybuje od 510 m.n.m. (Plánický háj) do 728 m.n.m. (Zdebořice). Celková plocha pozemků
určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 845,04 ha.
Rok 2017 byl prvním rokem platnosti nového lesního hospodářského plánu, platného do roku 2026.
Z tohoto plánu vycházejí závazná ustanovení: Celková výše těžeb – 56 850 m3, z toho 38 736 m3 těžba
mýtní a 18 114 m3 těžba předmýtní. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do
40 let věku – 341,51 ha, z toho na probírky připadá 207,43 ha a na prořezávky 134,08 ha. Minimální
podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu – 26,44 %.
V prvním roce platnosti plánu došlo k nárůstu nahodilých těžeb (větrná a kůrovcová kalamita),
v důsledku toho bylo za uplynulý rok vytěženo 7 400 m3 dřeva místo plánovaných 5 500 m3. Zalesněno
bylo 6,16 ha (tj. 40 277 ks sazenic), postaveno 4 427 m oplocenek, vyžnuto 47,95 ha a dokončeno
2,29 ha prořezávek.
I přes problémy s odbytem a prodejní cenou kůrovcového dřeva hlavně v letních měsících bylo
ročním hospodařením v lesích dosaženo zisku 2 938 728,- Kč a dále nám byla poskytnuta účelová
dotace na obnovu lesních porostů ve výši 572 400,- Kč.
V roce 2017 byla dokončena výstavba vodních nádrží v lesích města Plánice. Jedná se o kaskádu dvou
nádrží v Plánickém háji s celkovou vodní plochou 0,43 ha, dále o nádrž v Luhu o výměře 0,69 ha
a konečně nádrž ve Zdebořicích o výměře 0,23 ha. Všechny vyjmenované nádrže prohlásil Krajský
úřad Plzeňského kraje za stavby ve veřejném zájmu a náklady spojené s jejich výstavbou byly 100%
hrazeny ze státního rozpočtu. V roce 2017 nám bylo proplaceno 1 584 029,- Kč na vodní nádrž Luh
a 983 706,80 Kč na Zdebořice.
V letošním roce začnou stavby dalších dvou vodních nádrží, a to v Kvaseticích a Bližanovech. Jejich
dokončení je plánováno do poloviny roku 2019. Po dokončení budou vodní nádrže zadržovat vodu,
v případě lesních požárů budou sloužit jako zdroj dostupné a čerpatelné vody a pro pěší návštěvníky
lesa bude určitě zajímavá i možnost se zde v horkých dnech vykoupat.
I v roce 2018 bude pro zájemce možné získat levné palivové dříví formou samovýroby. Cena
samovýroby je 58,- Kč za prostorový metr včetně DPH.

Jiří Bešťák
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Základní škola Dr. Ing. Františka Křižíka a mateřská
škola Plánice, příspěvková organizace
Inkluze na základní škole
Již druhým rokem probíhá na základních školách inkluzivní vzdělávání.
Cílem školní inkluze je začlenění dětí s jakýmkoliv znevýhodněním do běžného školního kolektivu,
děti se speciálními vzdělávacími potřebami se učí společně se svými vrstevníky. Podstatou je snaha
poskytnout všem dětem vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech,
znevýhodnění nebo nadání.
Na školu jsou ovšem kladeny vyšší nároky díky složení žáků. Jedná se o uzpůsobení prostředí,
pomůcek, ve třídách pracují pedagogičtí asistenti.
Pro naši školu není inkluze zcela neznámý pojem. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami naše
škola vzdělávala již před novelou školského zákona.
Přes počáteční obtíže v podobě slabé připravenosti inkluze, problémy, se kterými inkluze nepočítala,
případně rozporuplné reakce, se situace ustálila.
Na naší škole se vzdělává 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s různým stupněm
podpůrných opatření, které tvoří individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory,
pedagogická intervence. Jsme pro rozumnou inkluzi, která zde probíhala vždy a bude probíhat
zřejmě i dál, avšak inkluze by neměla znamenat pokles kvality výuky pro ostatní žáky a pro žáky
nadané.
Lze říci, že s inkluzí neúměrně narostla hlavně administrativa. Na jejích technických nedostatcích
ministerstvo školství pracuje.



Mgr. Jaroslava Marešová
výchovná poradkyně

Netradiční využití volného času
Naše základní škola, podobně jako jiné, nabízí dětem smysluplné využití volného času s cílem
odvést je od televizních obrazovek či monitorů počítačů. Dnes bychom se rádi ohlédli za historií
přírodovědného kroužku, který má již dlouholetou tradici a zcela jednoznačně odlišuje naši školu od
ostatních. Nabízí dětem totiž přímý kontakt s živočichy, a to i s těmi, s nimiž by se v běžném životě
nesetkaly.
Kroužek jsme založili s několika nadšenými dětmi již v roce 1990. Bylo to dobrodružství od samého
začátku, na zakoupení prvních terárií a také chovného páru křečků a pískomilů jsme si peníze
vydělali sběrem a prodejem padaných jablek. Děti záhy poznaly, že starat se o živého tvora sebou
přináší nejen radost, ale také spoustu starostí. Během té dlouhé řady let se našlo plno hodných lidí,
kteří ochotně pomohli finančním darem, krmením pro zvířata, hoblinami apod. Někteří věnovali
pro ně již nepotřebná terária, jiní dobrou radu nebo odbornou pomoc. Všem patří velký dík. Dnes
na tyto ne vždy jednoduché začátky vzpomínáme již s úsměvem. Mnozí z těch, kteří na naší škole
s kroužkem začínali, by jen těžko porovnávali tehdejší skromné podmínky se současností.
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K nejzajímavějším živočichům, kteří obývají či obývali naše terária, určitě patří chameleon, anolis,
scink, felsuma, želvy, gekončíci, korálovka, užovky červené i čtyřpruhé, axolotli, drápatky, kuňky
a žebrovníci. Mezi dětmi jsou asi nejoblíbenější činčily, osmáci degu, křečci, křečíci a v neposlední
řadě naše agamy. Ve výčtu dalších chovaných živočichů bychom mohli ještě pokračovat.
Chov zvířat a každodenní péče o ně, však není jedinou náplní kroužku. Žáci si tu hravou formou
výrazně rozšiřují základní školní znalosti. Spousta usilovné práce, studium a příprava na soutěže
přináší radost, zábavu, poučení a pochopitelně i vytoužený úspěch. To, jak se nám dařilo, můžete
posoudit sami z následujícího výčtu úspěchů. V okresních kolech biologické olympiády jen za
posledních deset let naši mladší žáci (6. a 7. roč.) vybojovali 7 prvních míst, ve stejné soutěži starší
žáci (8. a 9. roč.) obsadili 1. místo 6krát, v obou kategoriích získali i řadu 2. a 3. míst. Úspěšně
reprezentovali okres Klatovy i v krajských kolech. Podobně úspěšní jsou naši žáci i v soutěži Mladý
zahrádkář.
Jsme jedna z mála základních škol v Plzeňském kraji, která se může pochlubit nejen chovem
řady živočichů, ale hlavně vysokou úrovní znalostí žáků v této oblasti. Doufáme, že do řad členů
přírodovědného kroužku budou stále přibývat nadšené děti tak, aby naše úspěšná činnost mohla
i v budoucnu pokračovat.
								

Mgr. Jitka Bulánková

vedoucí kroužku
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Mateřská škola v Plánici v roce 2017
V naší mateřské škole se celý rok zaměřujeme na rozvíjení dítěte a jeho schopností a vedeme děti k osvojení
si základních hodnot naší společnosti. Učíme je rovněž samostatnosti. Náš vzdělávací program s názvem
“Ve školce je nám hej, proto do ní utíkej” je založen na metodách přímých zážitků, probuzení aktivního
zájmu dětí a zároveň využívá dětské zvídavosti a podporuje dětskou potřebu objevovat.
Do naší mateřské školy pravidelně zavítá divadelní spolek. V letošním roce nám zahráli pohádky:
Popelku, Letem světem za pohádkou a Čertovskou pohádku. Letošní zima nám opravdu přála
a nadělila nám sněhovou peřinu. Proto se stráň za školkou proměnila v závodní dráhu v soutěži - Kdo
má nejrychlejší boby. Jaro jsme již tradičně přivítali vynášením Morany. Také jsme oslavili Velikonoce,
zarejdili si na košťatech při zábavném dopoledni “Pálení čarodějnic”. Připravili jsme besídku ke Dni
matek a předškoláci navštívili 1. třídu v ZŠ.

Když nás na začátku léta začalo šimrat svými teplými paprsky sluníčko, nafoukli jsme bazén, který byl
pořízen za vybrané dobrovolné vstupné na našich besídkách. Za tyto peníze všem moc děkujeme. Děti
si mohly zadovádět a vyzkoušet, že se nebojí vody.
Naši obratnost, šikovnost a vytrvalost prověřil “Námořnický týden”. Naší úlohou bylo postavit
pro všechny naše námořníky tu největší a nepotopitelnou loď. Dalším úkolem bylo vyrobit si svoji
námořnickou čepici, zabezpečit loď jídlem, udržovat pořádek na palubě a neztratit se při plavbě po
širém moři. Hlavním cílem při vylodění na ostrov bylo najít pirátský poklad. Museli jsme však být
maximálně opatrní, aby nás žádný pirát neobjevil. Zdolali jsme spoustu obtížných překážek. A na konci
cesty jsme se radovali – poklad byl náš!
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Téma vody se dětem velmi zalíbilo, a tak nás naše další putování dovedlo za kapkou vody na
fotbalové hřiště v Plánici. Pan Drmla byl tak hodný, že nám pustil zavlažování na hřišti, abychom
mohli probíhat mezi kapkami. Další osvěžení přišlo ve formě nanuků.
Na závěr školního roku nás potěšila jízda na koníčkách v Bližanovech, výlet do Pohoří na Velký
Kámen. Předškoláci se svými kamarády ze školy dobývali zříceninu hradu “Skála”. Vyzbrojeni helmou
a štítem zdolávali přírodní překážky a stříleli z kuše. Odměnou jim byly dobře opečené buřtíky.
Tradiční akcí je přespání předškoláků ve školce bez rodičů a jejich pasování na školáky.
O prázdninách byly pořízeny nové sedáky k pískovišti, natřeny průlezky a dřevěné domečky na
zahradě. Koncem prázdnin byla provedena výměna stávajícího elektrického topení za plynové
v I. pavilonu.
V září nastoupilo 17 nových dětí a na školní rok 2017/2018 je v mateřské škole celkem 40 dětí –
12 dětí do 3 let, 7 dětí tříletých, 12 dětí čtyřletých a 9 předškoláků. Snaha učitelek i dětí byla, aby se
nejmenším nestýskalo po mamince a moc se neplakalo.
Říjen a listopad patřil plaveckému výcviku v Klatovech a návštěvám solné jeskyně. Následoval
Mikuláš, zdobení třídy a stromečků – venku i ve třídě. Závěr roku ukončila vánoční besídka pro
rodiče.
Děkujeme panu Siegelovi za sponzorský dar – namontování žaluzií – v hodnotě 26.000 Kč. Naše
další díky patří paní Janě Kohoutové za napečené voňavé perníčky, které děti dostaly při zpívání pod
vánočním stromem. Rovněž děkujeme panu Cihlovi za vytvoření památky pro předškoláky – CD
s fotografiemi za poslední školní rok.
Díky za každou pomoc a dobrý nápad, který dětem zpříjemní pobyt v naší školce.


Květa Křížová
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Provoz tělocvičny a sportovního areálu v roce 2017
Dění v plánické tělocvičně a na sportovním areálu se v roce 2017 nikterak nelišilo od let předchozích.
Opět bylo vytížené zejména období zimních měsíců, kdy se zde prakticky každý týden pořádaly
sportovní turnaje. Většinu představují fotbalové turnaje Dívčí amatérské fotbalové ligy a místního
spolku TJ Sokol Plánice.
Celoročně se snažíme v rámci možností udržovat sportoviště v provozuschopném stavu. V průběhu
letních měsíců jsme svépomocí vyměnili část shnilých a rozlámaných prken, která ohraničují
jednotlivé kurty. V roce 2018 máme v plánu s touto výměnou pokračovat.
Tělocvična je v provozu prakticky 365 dní v roce, celkově byl její sál pronajat 567 hodin a za to byla
zinkasovaná částka 86 550,- Kč. Areál byl celkem pronajat na 81,5 hodiny a částka z tohoto pronájmu
činí 6 000,- Kč. Souhrnem toto činí 648,5 pronajatých hodin za 92 550,- Kč vybraných na pronájmu.





Za správce tělocvičny
a sportovního areálu v Plánici
Eva Tomanová
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Z činnosti Policie ČR – OO Plánice
V roce 2017 bylo v teritoriu Obvodního oddělení v Plánici prověřováno a prošetřováno 46 případů
trestných činů a 418 případů přestupků. V objasněnosti trestných činů jsme za loňský rok 2017
dosáhli 75 % úspěšnosti. V roce 2017 došlo k poklesu majetkové trestné činnosti, a to především
krádeží vloupáním. Dále byly prověřovány přečiny maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Rovněž několik řidičů bylo přistiženo při řízení motorového vozidla pod vlivem drog a alkoholu. Za
zmínku stojí i kuriózní případ neoprávněného užívání cizí věci, kdy pachatel v několika případech
neoprávněně užíval motorové vozidlo, s kterým vždy večer odjel a ráno vozidlo zase vrátil. Rovněž
byl prověřován případ nebezpečného vyhrožování, kdy podezřelá prostřednictvím sociálních sítí
vyhrožovala zabitím ostatním členům rodiny. Bez potrestání pak nezůstal ani případ podvodného
jednání, kdy pachatel na různých místech republiky pod záminkou dodání palivového dřeva z občanů
vylákal finanční prostředky, ale dřevo pak již nedodal. Zároveň bych chtěl upozornit na případy, kdy
si občané do obydlí nastěhují většinou ze soucitu osoby, které pak využijí jejich vstřícnosti a následně
je okradou. V oblasti přestupkového řízení bylo zaznamenáno zvýšené množství přestupků proti
občanskému soužití.
Ze strany policistů zdejšího Obvodního oddělení Policie ČR Plánice je vykonávána každodenní
obchůzková služba s cílem zajistit klid a veřejný pořádek ve spravovaném služebním obvodu. Služba
je vykonávána na profesionální úrovni s cílem zabránit páchání trestné činnosti a eliminovat faktory
ovlivňující nárůst kriminality, vše ku prospěchu a spokojenosti občanů. Rovněž i v roce 2017 patřilo
teritorium Obvodního oddělení Plánice opět k místům s nejnižší kriminalitou na území České
republiky. V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout přínos kamerového systému v Plánici.
Na úseku dopravy bylo za sledované období roku 2017 v našem služebním obvodu policií šetřeno
celkem 17 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách byla usmrcena jedna osoba a deset
osob bylo zraněno lehce. K tragické události došlo mezi obcemi Kroměždice a Vítkovice. Dvě
dopravní nehody byly způsobeny řidičem pod vlivem alkoholu. Za zmínku stojí i kuriózní dopravní
nehoda, která se stala v Plánici. Řidička před supermarketem COOP – TUTY nedostatečně zabrzdila
vozidlo, které se následně samovolně rozjelo, přejelo hlavní silnici, narazilo do betonové lavičky na
náměstí, kterou tlačilo před sebou a zastavilo se až o zaparkovaný automobil. Naštěstí se při této
dopravní nehodě nikomu nic nestalo. Problematice dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu je ze strany policistů nadále věnována značná pozornost, kdy bylo řešeno v blokovém
a příkazním řízení 357 přestupků
V roce 2017 byly v našem služebním obvodu pravidelně prováděny akce „Mládež“ zaměřené
na kontroly týkající se podávání a prodeje alkoholických nápojů, drog a tabákových výrobků
v restauracích nezletilým a mladistvým osobám. Dále bylo provedeno sedm rozsáhlých kontrol
chatových oblastí ve spolupráci se skupinou služební kynologie. Nepravidelně byly prováděny
kontroly rybníků se zaměřením na zjištění pytláků. V závěru roku byla provedena akce zaměřená
na krádeže vánočních stromků. V součinnosti s městskými a obecními úřady jsou zajišťovány různé
společenské a kulturní akce.
Nadále je ze strany zdejšího obvodního oddělení vykonáván nepřetržitý výkon služby po celých
24 hodin s tím, že se kdokoli v případě potřeby může obrátit o pomoc na tel. čísle 376 394 254
a v případě nepřítomnosti přes linku 158.




komisař npor. Bc. František Zahálka
vedoucí oddělení
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Obce správního území
Bližanovy
Po roce se zase scházíme na stránkách ročenky, kde vzpomínáme, co jsme v roce 2017 stačili udělat.
I přes všechny problémy jsou u nás lidé, kteří se rádi baví a připravují zábavu pro ostatní. I na letošní
rok máme několik plánů. Někdy se u nás dostane pochopení jindy ne, to ale nevadí, takový je život.
Rok jsme začali výroční schůzí hasičů, kteří se také začali aktivně zapojovat do života vesnice.
V červnu vybudovali dětské pískoviště u pergoly pro naše nejmenší. V srpnu uspořádali zábavu
pod pergolou, zábava se velice povedla a byla vcelku hojně navštívena. Také se postarali o vybílení
klubovny ve škole, za tuto akci bychom jim rádi poděkovali. Na podzim se konala posvícenská zábava
ve škole, kterou uspořádali také naši členové hasičského sboru, zábava měla velmi dobrou účast.
Hasiči nezapomínají ani na naše nejmenší, v listopadu připravili pro děti ve škole promítání pohádky
O kouzelném jablíčku. Za tyto uspořádané akce bych ráda poděkovala našim hasičům a popřála jim
mnoho úspěchů v další činnosti i hasičských soutěžích, kterých se také zúčastnili.
A teď se vrátíme zpátky do klubu. Ten žije např. vepřovými hody, na které se všichni těší, neboť si
promastíme žaludky a žlučník ten se má. Pak je tu již masopustní veselice s přípravou masek. Jakou
masku si udělat, aby nás obyvatelé nepoznali, to dá práci. Za doprovodu hudby a masek procházíme
vesnicí a o zábavu není nouze. Velikonoční drnkání je v organizaci dětí, které se na to těší celý rok, ani
to není žádná „sranda“. Od čtvrtka do soboty ráno vstávat a třikrát denně obejít celou vesnici, a to až
v sobotu dostávají svou odměnu. My, co holdujeme dobrému jídlu, jsme uspořádali soutěž o nejlepší
velikonoční nádivku, účast byla hojná a ochutnávek bylo dost, i chalupáři se přidali a dodali své
velikonoční nádivky. Konečně přišlo jaro se stavěním máje a středečním grilováním pod pergolou.
To se stalo tradicí a jedná se o velmi oblíbenou činnost naší vesnice. Tím nechci říci, že se věnujeme
jen dobrému jídlu. Někteří se věnují i sportu, pokořují naše řeky, dvakrát do roka a v letošním roce
se vydali na dvoudenní plavbu i s dětmi, pro které to byl jistě krásný zážitek. Na hřišti u školy se
uskutečnil již 7. ročník vystoupení hudební skupiny Zvlášňý škola. Tímto vás chci pozvat i na letošní
8. ročník, který se uskuteční 4. srpna. Rodiče začali stavět dětské hřiště pro děti a v letošním roce by
jej měli dokončit. A je tu čas Vánoc, na první adventní neděli za zvuku koled a popíjení svařeného
vína rozsvěcujeme vánoční stromek a poté slavíme otevření naší klubovny. Předsilvestrovská zábava
s hudbou a tombolou pořádaná členy Deliria ve škole, to je znamení, že si zase vyšlápneme na Velký
kámen, popijeme svařeného vína a večer se sejdeme v klubovně, abychom ukončili tento rok.
Byl to rok, kdy jsme se scházeli, prožívali chvíle radosti i strasti, plánovali akce na rok, který je
před námi.
Chtěla bych poděkovat těm, kteří pomáhají při akcích v naší vesnici a přicházejí s dalšími novými
nápady, aby naše vesnice žila.



Za Osadní výbor Bližanovy
Dagmar Berényi
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Křížovice
Tak jako každý rok se i letos ohlížíme za naším životem, který jsme prožívali po celý rok 2017.
V tomto krátkém článku se vás pokusím seznámit s činností našeho Osadního výboru a Sboru
dobrovolných hasičů Křížovice.
V současné době se dá říci, že život v obci zajišťuje SDH, OV za podpory Městského úřadu v Plánici,
zemědělské farmy Číhaň a ostatních sponzorů. Vzhledem k jejich podpoře a samozřejmě i o podpoře
občanů a chalupářů se nám podařilo realizovat řadu úspěšných akcí.
Je pravda, že se v současné době dostáváme do problému věkové hranice, která je jedna z nejvyšších
v rámci okresu. To nám přináší nemalé problémy hlavně v oblasti hasičské a sportovní činnosti.
Ale není se vlastně čemu divit, vždyť jsme v roce 2017 oslavili 85. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Křížovice. Proto mně dovolte pár vzpomínek na jeho založení.
Svým rozhodnutím v roce 1932 obecní zastupitelstvo rozhodlo o založení dobrovolného sboru
hasičského. Pravděpodobným důvodem založení sboru byl požár v roce 1930, kdy vyhořela usedlost
Václava Končelíka čp. 24 a kdy z důvodu pozdního příjezdu hasičů z Nové Plánice a Zdebořic vznikly
obrovské škody.
Do nově založeného hasičského sboru se přihlásilo 14 členů. Za dobu založení se ve vedení vystřídalo
9 starostů. Nejdéle vykonával funkci starosty pan František Baštař, a to po celých 28 let.
Další podrobnosti k našemu SDH se dočtete v ALMANACHU vydaným OSH u příležitosti 50. výročí
sloučení okresů.
Dne 20. 1. 2018 proběhne naše výroční členská schůze, na které bude činnost za rok 2017 zhodnocena
podrobněji, ale již nyní mohu říci, že se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali na VH v roce
2017.



Za SDH a Osadní výbor Křížovice
v. r. Josef Žižka

Memoriál Zdeňka Pikharta v Číhani – srpen 2017
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Memoriál Zdeňka Pikharta v Číhani – srpen 2017

Okrsková hasičská soutěž Skránčice – květen 2017

Přetahování lanem - Memoriál Zdeňka Pikharta
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Kvasetice a Lovčice
Rok 2017 skončil, a tak můžeme opět trochu hodnotit a bilancovat. Je dobře, že je co hodnotit, že se
v našich obcích stále něco děje a neuzavíráme své životy jen do svých domů a do míst, kde pracujeme.
Nežli začneme s výčtem kulturních akcí a tradic, kterých je každý rok hodně, zmíníme se nejprve
o práci, která se tento rok v našich vesnicích udělala.
Hlavní akcí bylo jistě zahájení rekonstrukce klubovny v Kvaseticích. Svépomocí jsme prováděli
veškeré bourací práce, vyklízení, vyzdívání příček a další zednické a jiné práce, na které jsme si troufli
sami. Velký dík patří všem, kteří ještě večer po práci nebo o víkendech chodili na klubovnu pracovat.
Další práce již zůstávají na odborných firmách. První z nich osadila nová okna, další firmy by nyní
měly zajistit instalaci sítí, obklady, omítky a provést další práce. Po dokončení stavebních prací nás
pak čeká ještě vše uklidit a vybavit, abychom mohli klubovnu začít využívat.
Kromě těchto prací se samozřejmě nezapomnělo ani na jarní úklid ve vesnicích, vyčistění požární
nádrže, sečení některých obecních prostor a údržbu hasičského i jiného vybavení.
Dokončení výměny vodovodního řadu a následné opravy cest, na které občané Kvasetic již dlouho
čekají, se bohužel ani v tomto roce nerealizovaly.
Nyní již tedy ke kulturním akcím a dodržování tradic. Hasičská výroční schůze proběhla opět za
hojné účasti členů i ostatních obyvatel obcí a kromě jiného se zde již připravovaly také první akce
tohoto roku.

Dětský den

Lovčice hasiči

Masopustní průvod se uskutečnil o posledním únorovém víkendu. Téměř třicet masek doprovázených
kapelou rejdilo v průvodu a obveselovalo občany Lovčic a Kvasetic. Pro zahřátí se kromě dobrot
v malých sklenkách podávala tentokrát také polévka z polní kuchyně. V teplém počasí (kolem 10°C)
stejně ale nikomu velká zima nebyla. Do knihovny, kde veselí pokračovalo, tak všichni dorazili
v dobré náladě.
K dalším tradicím v první polovině roku snad jen krátká zmínka. Po několika letech bohužel tentokrát
chyběla Tříkrálová sbírka, což je jistě škoda. Naopak nechybělo velikonoční řehtání s pomlázkou
a ani hlídání máje v obou vesnicích.
První neděle v dubnu přinesla oživení ve formě neplánované akce vodáků, nazvané „Odemykání
vody“. Na koupališti proběhl slalomový závod vodáckých posádek a objevili se i první (nechtění)
otužilci. Připraveno bylo i malé občerstvení včetně točeného piva a opékání buřtů. Jako bonus
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Ohře

Masopust

se vydařilo i krásné slunečné počasí. Mnoho místních tu tak strávilo příjemné jarní víkendové
odpoledne.
V květnu zasáhla nás všechny nečekaná a velmi smutná událost. Po tragické nehodě nás ve věku
pouhých 49 let opustil náš kamarád Franta Sládek. Téměř každý rok zazvoní v našich vesnicích zvon
k odchodu některého z obyvatel. Většinou se ale jedná o odchod člověka, který již s námi prožil
mnoho let, a i když se vždy zdá, že je to ještě příliš brzy, přijímáme tyto odchody jako součást života.
Odejde-li ale člověk, jehož život ještě nemohl být naplněn, zanechá za sebou bolestné prázdné
místo. Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit zaplnit alespoň malý kousek té prázdnoty
nejen hezkými vzpomínkami, ale i úsměvy života, který musí pokračovat. Tak tedy ještě jednou
a naposledy: „Sbohem, Františku!“.
Vzhledem k smutné náladě, a také ve spojení s rekonstrukcí klubovny, bylo rozhodnuto, že májovou
zábavu tentokrát nebudeme pořádat. Jedinou akcí v květnu tak byla okrsková soutěž SDH ve
Zborovech, které se účastnila družstva mužů z obou vesnic a společné družstvo žen. Ženy odtud
postoupily do vyřazovací soutěže v Nýrsku, kde prováděly požární útok na počátku června.
Vodácká výprava byla tentokrát postižena nebývalým suchem, a tak se z původně naplánované
Lužnice museli vodáci přesunout na Sázavu, kde bylo vody o poznání více. Touto změnou si ale
nenechali pokazit náladu a splouvání si náležitě užili.
Dětský den a následující taneční zábava se konaly o svátku 5. července. Počasí bylo tentokrát opravdu
vydařené a účast v obou částech dne nadprůměrná.
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Stavění máje Lovčice

Stavění máje Kvasetice

Jednou za dva roky se v Lovčicích koná „Přátelské posezení sousedů“, při kterém se tentokrát
připomnělo i 65. výročí založení hasičského sboru. Ve vesnici nejsou žádné prostory pro pořádání
hasičské soutěže ani zázemí potřebné pro zajištění takové akce, proto bylo výročí připomenuto
alespoň při této neformální události. Snad i proto, že se jedná o jedinou akci pořádanou v Lovčicích,
a to ještě jen každý druhý rok, jde vždy o velice povedenou záležitost. Celkové zajištění akce a také
originální doprovodný program zajistily dobrou zábavu po celé odpoledne i večer.
V srpnu se nekonala větší akce přímo v obcích, ale znovu se organizovaly výlety dle zájmů a koníčků
jednotlivých skupin. Velká skupina hudebních příznivců opět vyrazila do Domažlic na Chodrockfest.
Na konci srpna „zkušenější“ vodáci zorganizovali splouvání dalšího úseku řeky Ohře.
Po náročném letním programu, ve kterém nechybělo občasné posezení pod pergolou a také oslavy
kulatých narozenin, k nimž ještě jednou blahopřejeme, přišel trochu klidnější podzim.
První pátek v říjnu prošel vesnicí lampionový průvod, pak se u kapličky chvíli postálo u ohýnku
a malého občerstvení. Snad sychravé počasí odradilo některé sousedy i děti, a tak světýlek (účastníků)
bylo méně, než bychom rádi viděli.
Na začátku listopadu proběhla exkurze do firmy Bohemia SEKT, Starý Plzenec. Moc děkujeme
skvělému průvodci za pozvání a zajímavou prohlídku.
Závěrečnou tečkou za akcemi v Kvaseticích a Lovčicích je bezesporu Zpívání u vánočního stromu.
Nejprve jsme obtížně hledali vhodný termín, který by se hodil pokud možno téměř všem. Nakonec
padla volba na poslední pátek 22. prosince, tedy dva dny před Štědrým dnem. Měli jsme trochu
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obavy, aby si lidé v kolotoči příprav na Vánoce našli čas přijít. Přípravu zpívání navíc komplikovaly
uložené materiály pro rekonstrukci klubovny, zabírající část prostor. Rozhodli jsme se proto postavit
nově pořízený stan a celou akci zajistit venku.
Pod stanem se tak ohříval svařák a lidé mohli ochutnávat (a také hodnotit) vánoční cukroví. Pro
zpestření jsme připravili také malou soutěž o ceny pro cukráře a cukrářky. Dětí se nakonec pro
zpívání také sešlo celkem dost. Bylo proto pro nás velkou odměnou, že lidé opravdu v nebývalém
počtu přišli s námi strávit příjemný předvánoční večer.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří pomáhají při čemkoli, co dělá naše obce a život v nich lepší.
Do roku 2018 vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a lásky.


Míra Forstl a Libor Forstl

Velký kámen Silvestr

32

Mlynářovice
V průběhu jara a podzimu občané tradičně při sobotních brigádách pracovali v lese, neboť v lesích
se stále objevují nové kůrovcové, případně vyvrácené stromy. Na vytěžení navazuje úklid větví před
sázením nových stromků. To provádíme každoročně, včetně probírek a vyžínání stromků.
Jaro minulého roku jsme si navíc „zpestřili“ úklidem a vyčištěním břehů rybníka pod vsí. Ten
máme od obce v dlouhodobém pronájmu. Od začátku se naše počínání nelíbilo anonymovi,
který nás nahlásil na inspekci životního prostředí – následně ČIŽP Plzeň provedla místní šetření.
Výsledkem nepříjemné kauzy byla pokuta a bezmála tříměsíční zastavení prací. Dokonce hrozilo,
že rybník nestihneme dokončit a zůstane vypuštěný. Nakonec jsme se „oklepali z příkoří“ a úpravy
v dubnu dokončili. V závěru se zapojilo i město Plánice, které pomohlo s prohloubením rybníka
a odvodněním vyčištěných břehů. Doporučení od nás: Nezapomeňte včas žádat o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les...

Letošní Velikonoce byly opravdu veselé. Početný zástup „řehtaček“, hlavně při vybírání pomlázky, byl
příslibem do budoucna, že život v naší vesnici má mladé zastoupení a perspektivu.
V průběhu roku probíhá první společenské a kulturní setkání probíhá při stavění máje 30. dubna.
Po přivezení, ozdobení a postavení máje následuje posezení u táboráku. Noční hlídání máje jsme
tentokrát prováděli v plném počtu zúčastněných. Hlídali jsme „přes okno“ klubovny, vybaveni
dobrým jídlem, pitím a hlavně dobrou náladou. Ta se následující víkend přenesla i do májového
průvodu vesnicí, který v rámci májové zábavy k nám dovezli hasiči z Mlýnského Struhadla.
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10. června, opět ve spolupráci s MS Posavádka, se na hřišti konalo dětské odpoledne. Akci dlouhodobě
pečlivě připravují myslivci a jejich rodinní příslušníci. Děti se opět vyřádily ve střelbě ze vzduchovky
i v dovednostních a poznávacích soutěžích. Nejlepší odměnou pořadatelům jsou rozzářené tváře dětí
při vyhlášení výsledků a udělování věcných cen, převážně od sponzorů akce.
Následně 17. června se areál opět zaplnil účastníky, tentokrát příznivci nohejbalu 25. KAMEJK CUP
- nohejbalový turnaj se konal za účasti 4 místních mužstev. Průběh turnaje nabídl zajímavá utkání,
dobrý sport a zábavu nejen při vlastní hře a povzbuzování, ale hlavně při vzájemných neformálních
setkáních mimo hřiště v zázemí při občerstvení.
V sobotu 28. října proběhl výlov rybníka pod vsí. Akce má také velice dlouhou tradici. Letošní
výlov byl „o rybách“ – nejen o ztrátách způsobených „predátory“. Opět se mohl uskutečnit tradiční
rozvoz ryb po vsi. V průběhu celodenní akce nechybělo občerstvení a družná zábava – letos se
nám představila nová rodina, která se přistěhovala na Posavádku. Srdečně jsme mezi námi přivítali
nového souseda a tři sousedky. Ti rozšířili nepočetné řady občanů trvale ve vesnici žijících.
Je příhodné, že již máme k dispozici vlastní zázemí v naší klubovně. Vnitřní vybavení je v základu
zkompletované. Také venkovní terénní úpravy v okolí klubovny jsme loni s nemalým úsilím
dokončili.
Máme další plány na dokončení klubovny, také na další úpravy a údržbu nejmenší vesnice regionu.
Spolupráce města Plánice při zajištění základních služeb funguje bez větších problémů.
Děkuji všem občanům za odvedenou obětavou práci v průběhu celého roku. Dokážeme překonat
i nepříjemné deprimující zážitky, se kterými jsme se v průběhu roku museli vypořádat. Svědčí to
o naší výrazné vzájemné soudržnosti. Ta ve vesnici dominuje a přispívá k dobrému občanskému
soužití.
Přeji všem zdraví, ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2018 nablízku nám všem.


František Baštář

34

Nová Plánice
Rok 2017 uplynul jako voda a my jsme tu opět se shrnutím toho, co se v naší vesničce událo.
První větší událostí loňského roku bylo tradiční velikonoční křístání. Tato tradice se v naší vesnici
drží velmi dlouho, ani loni ji novoplánické děti neporušily a také si za to vykoledovaly bohatou
odměnu. Na konci dubna jsme se opět všichni sešli při stavění máje. Vše proběhlo tak, jak mělo,
každý přiložil ruku k dílu, a tak nám májka zdobila náves po celý květen.
Jelikož dva z našich mladších obyvatel loni ukončili 9. ročník základní školy, rozhodli se využít naší
místní klubovny a uspořádali si v ní třídní rozlučku. Kterou si také všichni náležitě užili.
19. srpna proběhla oslava 90 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Při této příležitosti hasiči
uspořádali odpolední program pro děti a večerní zábavu pro dospělé. Pro děti byl připraven
bohatý program plný zábavných her a soutěží, za něž děti obdržely odměny. Soutěže s odměnami
byly přichystány i pro dospělé při večerním programu. Po celý večer k zábavě hrála kapela The
Schmiddle boys. Celý den se náramně vydařil a my se těšíme, jaké další akce pro nás SDH připraví
v letech příštích.
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V listopadu se uskutečnila tradiční valná hromada hasičů, kde se zhodnotil uplynulý rok a probírali
se plány na rok následující. Akce byla spojena s pohoštěním a následovala večerní zábava, které se
zúčastnili nejen občané Nové Plánice, ale i okolí.
V prosinci naši náves jako každoročně rozzářil vánoční stromeček a poslední den roku opět zakončil
půlnoční ohňostroj, kterým jsme přivítali rok nový.
Všem občanů naší vesnice děkujeme za udržování a zvelebování okolí nejen svých domů, ale
i celé vesnice.


Jana Dvořáková
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Pohoří
Rok 2017 byl pro naši obec jako jeden z mnoha minulých. Každoroční zdobení máje si užívají hlavně
ženy a dívky, stavění je parketou pro muže a chlapce. Kromě toho vesnice ožila i při lednové hasičské
schůzi, únorovém masopustním průvodu, velikonočním řehtání a silvestrovském pochodu na Velký
kámen. Výsledkem je vždy pohodové sousedské posezení s probráním všech radostí i strastí, co nám
každý rok přináší.

Rozmary počasí nám pomohly na chvíli vyřešit i problém s těsností požární nádrže, neboť v květnu
během dne přišel takový příval deště, že se voda dostala až k horní hranici hráze . Velký dík patří
členům SDH Plánice za odklizení padlých stromů z příjezdových komunikací při říjnové vichřici.

Rád bych také poděkoval všem občanům naší vesničky, kterým není lhostejné okolí a podílejí se na
jeho údržbě. Stejně tak i městu Plánice za vstřícnost při řešení požadavků pro naši obec.



Za SDH a Osadní výbor Pohoří
s pozdravem Martin Venzara
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Štipoklasy
V lednu se sešli naši hasiči na výroční valné hromadě, kde se domluvily akce, které se budou konat
během roku. V únoru prošel masopustní průvod Pohořím a Štipoklasy. Díky panu Maršíkovi a panu
Silovskému byla všude dobrá nálada při jejich písničkách. I naše děti se celé Velikonoce poctivě
scházely při řehtání a koledování. Někteří naši členové se v červnu přidali ke skupině vodáků
a splavili s nimi řeku Otavu. V srpnu jsme pozvali děti, rodiče i prarodiče do našeho pohádkového
lesa, který končil na hřišti, kde bylo připraveno občerstvení. Děti se vyřádily v pěně od myslívských
hasičů. Díky. Již tradiční lampionový průvod s ohňostrojem jsme pořádali začátkem listopadu
a zároveň se děti sešly na prvním nácviku vánočního zpívání. 25. listopadu vzhledem k deštivému
počasí odzpívaly děti koledy v naší klubovně, ale ani to nepokazilo vánoční náladu při rozsvěcování
stromečku. Za krásné zpívání si zpěváčci odnesli malou odměnu. V prosinci chodil vesnicí Mikuláš
se svojí družinou. Jen se letos v naší obci nepodařilo postavit máj. Všem občanům přejeme šťastný
a úspěšný nový rok 2018.
								

Kubaňová Naděžda
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Zbyslav
V tomto roce jsme si připomněli několik výročí, ať chceme nebo ne, ovlivnily náš život ve vesnici
první zmínky o Zbyslavi (pochází z roku 1552), a tak jsme v tomto roce vzpomněli 465 let od jejího
založení. V lednu se konala Valná hromada SDH. Zhodnotili jsme rok minulý a projednali v diskuzi
akce na rok 2018.
Začátkem března jsme se sešli a společně oslavili MDŽ. Akce pomalu zapomenutá, ale tradice asi nelze
zrušit jen tak. Sejdou se ženy z obce, dostanou kytičku a nějakou dobrotu a také poděkování za práci. Při
posezení jsme si uvědomili, že naše klubovna nám slouží již pět let. I když někteří tenkrát pochybovali
o využití, akce každý rok ukazují na to, kam a nebo kde bychom bez klubovny byli.

Cyklo pochod

Májka

O Velikonocích se stává pravidlem turnaj v karetní hře „Prší“. Při účasti 24 hráčů má hra svoje pravidla
a vítěz má v držení putovní pohár na celý rok. Pro ostatní pak připravujeme drobné dárky. Těší nás i účast
sousedů z Pečetína a Myslovic. Samozřejmě je i tradiční pomlázka, aby ženy a dívky ve vsi neuschly.
Poslední den v dubnu je tradiční stavění máje, je to jedna z nejstarších tradic, která nebyla nikdy
a nikým přerušena. Opékání vuřtů a harmonika k tomu patří jako samozřejmost. V tomto roce to byla
opravdu výjimečná věc, protože letos májku postavily samy ženy.
V červnu jsme grilovali ryby, bylo to moc pěkné.
V měsíci srpnu, jako každý rok, se konal již 10. jubilejní ročník „Zbyslavského pochodu“. Trasa z Klatov
do Zbyslavi byla již dlouho vytipovaná. Vždyť Klatovy pro nás mnoho znamenají. Zde se rodíme
a také končíme. Opět jsme navštívili vesničky malé jako ta naše (Čínov- kovářství, Kosmáčov, Lažánky,
Hoštice, Hoštičky s občerstvením a vrcholem byl zámek v Obytcích). Zúčastnilo se 250 turistů z toho
80 cyklistů, kteří většinou jeli delší trať 50 km. V cíli na spokojené účastníky čekalo rozdání diplomů,
občerstvení a posezení s hudbou. Zmíním se o jedné změně, na kterou se ptají účastníci pochodu –
půjdeme dál a pěkně od prvního pochodu. Takže v roce 2018 absolvujeme trasu Žinkovy – Zbyslav.
Termín pochodu bude 25. 8. 2018. Ke změně došlo proto, že manželé Brabcovi předali oficiálně
organizaci mladším. Trasu pro pěší bude mít na starosti Standa Babka ml. a cyklo jako dosud Mirek
Brabec ml.. Věříme, že s naší pomocí připravíme minimálně dalších deset ročníků.
V září byly opět pořádány rybářské závody a všem ryby braly jako nikdy jindy. Všechny chycené se
pouštěly zpět. Pro první tři vítěze byly připraveny poháry a ostatní dostali věcné ceny. Za měsíc se
uskutečnil kontrolní výlov.
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Část účastníků pochodu

MDŽ

První advent jsme rozsvěceli vánoční stromeček. Děti, i když je jich málo, zpívaly hezké koledy
a my přihlížející jsme si ve vytopené klubovně dali punč nebo svařák a s nostalgií vzpomínali na
kouzlo Vánoc.
Pak přišla mikulášská nadílka, čerti nás vyšupali a Mikuláš s andělem rozdali dárky po celé vesnici.
Rok u nás končí přátelským posezením 30. 12. 2017, každý přinese nějaké dobroty, něco se vypije
a probere se celá vesnice. Kdo má zájem, přijde.
Jsme malá obec, a přesto se ještě rozdělujeme na „část Zbyslav – Stuchlovna“. Zde mají také svoje akce
a je škoda, že se při těchto akcích vzájemně neúčastníme. Otcové těch, co žijí na Stuchlovně, chodili do
Zbyslavi na pivo i na další akce a naše generace zase na tenis na Stuchlovnu.
Závěrem děkujeme všem, jak organizátorům, tak i účastníkům těchto akcí. Ty by se mohly ještě rozšířit
třeba o Dětský den nebo turnaj ve stolním tenise, které měly svého času u nás také tradici, ale je málo
lidí se zájmem.
Do dalšího roku mnoho společných zážitků.


Rybářské závody



Velikoční pomlázka

Miroslav Brabec st.
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Zbyslav – Stuchlovna
Zdá se to chvilka, přesto je to už rok, co vyšla ročenka s letopočtem 2016, a dnes držíte v rukou ročenku 2017. Každému z nás se něco nepovedlo, ale doufáme, že bylo víc toho, co se povedlo a z čeho
máme radost. I v naší osadě byly dny, kdy bylo rušněji než obvykle. Na jaře prošly děti stezkou, na
níž se všechna zastavení, úkoly i ceny týkaly Velikonoc. V létě jsme již skoro tradičně vyrazili do lesů,
polí a luk na téma „indiáni“. Na hřišti šikulové postavili týpí, ve kterém přespávali. Děti si odpoledne
užily a my byli rádi, že vložená snaha nezklamala. Koncem léta oslavila naše spoluobčanka, plna
životního optimismu krásné 90. narozeniny, ještě jednou jí tímto blahopřejeme a přejeme především
zdraví. Dozrály dýně, a to byl čas svátku, který k nám přišel ze západu – Halloween (helovín). Letos
nám přálo počasí, a tak byly děti ve svém živlu. Zdálo by se, že už nic dalšího nepřišlo. Světe div se,
před koncem roku napadl sníh. I dospělci měli radost, že děti mají radost. A tak jsme na konci roku
měli úsměv na tvářích, věřme, že na nich zůstane i nadále.


Monika Sladká
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Zdebořice
Rok opět utekl jako voda, a tak se s vámi podělíme o to, co se v naší obci Zdebořice za celý rok událo.
I v tomto roce jsme naplánovali na konec ledna Výroční valnou hromadu místního Sboru
dobrovolných hasičů. A také jsme si zde zase řekli, co bychom chtěli v nadcházejícím roce udělat.
Nějak nám ubývají síly a docházejí nápady, a tak zůstalo jen u tradičních akcí. První společný počin
bylo postavení májky. I když odpoledne bylo poměrně větrno, májku jsme stavěli vlastními silami,
bez pomoci techniky. Postavenou májku jsme ještě podepřeli proti větru. Asi po hodině, co jsme
májku postavili, vítr ještě zesílil. Přišlo několik silnějších poryvů, ozvalo se prasknutí a z májky se
nám ulomila nastavená špička. A tak se ve Zdebořicích tento rok hlídal takový spíše dlouhý kůl, než
májka.
Druhou sobotu v květnu od nás odstartoval další ročník hojně navštěvovaného Pochodu pohádkovým
lesem do Habartic, zúčastnilo se hodně přes tisíc pochodujících. Ze Zdebořic se stalo jedno velké
parkoviště. Naštěstí řidiči byli rozumní a k žádné nehodě nedošlo. Nevynechali jsme ani turnaj
v nohejbalu, spojený s posezením a opékáním čuníka. Konal se v polovině července. V tu dobu občas
zapršelo, a tak byla trochu starost s úpravou hřiště. Upravit hřiště se nakonec podařilo pěkně, ale déšť
nás pozlobil i při turnaji. Naštěstí jen pozlobil, a tak se turnaj dohrál, čuník upekl a pod stanem se
posedět také nechalo.
Na pouťové posezení v místní klubovně jsme se sešli první neděli v září. Opět nám přišel zahrát
osvědčený V. Mrázek. Bylo milé, že naše posezení navštívili i lidé z okolních vsí, kde také „drží“ pouť
na Sv. Jiljí.
V polovině října nás místní rybáři pozvali na výlov rybníka v Podluží. Počasí bylo pěkné, tak kdo
chtěl, mohl se přijít podívat, kolik rybek se rybářům podařilo v rybníčku odchovat. Ono to není také
úplně jednoduché uchránit ryby proti zvířecím „pytlákům“, co si rádi na rybce pochutnají. Nějaké
škody byly, ale nebylo to nijak hrozné. Začátkem října pak připravili rybáři v klubovně posezení,
a kdo přišel, mohl si pochutnat na uzené rybě.
Tak to bylo asi vše, co se v roce 2017 ve Zdebořicích událo.
Je moc dobře, že se dokážeme na pořádaných akcích sejít, popovídat si a pobavit se. A tak poděkování
patří všem, kdo se těchto akcí účastní ať jako pořádající, nebo jako hosté.
Do letošního roku pak všem přejeme hodně zdraví, štěstí a pohoda ať nás provází.


Václav Lašek
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Z činnosti klubů a spolků
SDH Plánice
Rok 2017 v našem sboru zahájil tradičně hasičský ples pořádaný 14. ledna ve Spolkovém domě
Plánice. K poslechu a tanci nám hrála kapela „Skalanka“. V programu nechyběly vepřové hody,
tombola a volenka.
30. dubna jsme postavili máje u Spolkového domu a na plánickém náměstí. Dále následovalo
posezení pod májí s táborákem a občerstvením.
1. července jsme ve spolupráci s městem Plánice uspořádali V. ročník silové a vytrvalostní soutěže
„Šumavský hasič města Plánice“. Z důvodu budování kanalizace na plánickém náměstí se tato soutěž
konala na hasičském cvičišti „Hájovka“. Z 24 zúčastněných závodníků obhájil v této soutěži první
příčku z loňského roku náš člen Roman Kohout, dále Lukáš Plánička obsadil 4. místo a Luboš Kohout
10. místo.
28. října jsme uspořádali vepřové hody s večerním grilováním a posezením v prostorách hasičské
zbrojnice. Doplňujícím programem byla soutěž o nejlepší zákusek ke kávě. K dobré náladě nám
zahrála naše místní kutálka.
Poslední kulturní akcí bylo svěcení nového hasičského vozidla. Svěcení proběhlo 25. listopadu za
účasti nejen našich členů, ale také delegací a hostů z okolních a spřátelených sborů, zástupců OSH,
HZS a občanů našeho města. Automobil Mercedes-Benz Sprinter předal našemu veliteli starosta
města p. Zdeněk Pavlíček. Slavnostní posvěcení vozidla provedl plánický farář P. Pavel Vrbenský.
Dále pokračoval program v sále Spolkového domu projevy, zdravicemi a ukázkou sekyrkového
cvičení členů SDH Zdemyslice. Během celého programu a následného posezení nám vyhrávala
„Oplova dechovka“.
Kromě kulturního programu se náš sbor podílel na pořádání lampionového průvodu pro děti ZŠ
a MŠ v Plánici.
Formou delegace s praporem sboru jsme se zúčastnili okresních oslav sv. Floriána na Klenové a oslav
110. výročí založení sboru v Pačejově.
Jaké bylo zastoupení našeho sboru na soutěžích? Na okrskové soutěži ve Zborovech náš sbor
reprezentovala dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Muži obsadili 1. a 5. místo, ženy 2. místo.
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Ve vyřazovací soutěži mužů ve Velkém Boru obsadilo družstvo našeho sboru 4. místo
z 18 zúčastněných družstev a zajistilo si postup do okresního kola.
V okresní soutěži, která se konala v Čejkovech, se naše družstvo mužů umístilo na 10. místě
z 18 soutěžících družstev okresu Klatovy.
Naše ženy se také zúčastnily vyřazovací soutěže v Nýrsku, kde obsadily 13. místo z 16 zúčastněných
družstev a dále již nepostoupily.
Naši mladí hasiči se zúčastnili závěrečného kola hry „Plamen“ v Pačejově. Po celkovém vyhodnocení
této soutěže obsadili 21. místo z 37 zúčastněných družstev jejich kategorie.
V podzimním závodě požárnické všestrannosti v Předslavi se naši mladí hasiči umístili na 23. místě
z 32 zúčastněných družstev jejich kategorie.
Soutěže v disciplínách TFA:
8. ročníku soutěže TFA mladého hasiče a 4. ročníku Mistrovství středních škol České republiky
v disciplínách TFA se z našeho sboru zúčastnili Lukáš Plánička, Roman Kohout a Jakub Venzera.
Soutěž se konala v areálu Střední odborné školy Dubno a naši zástupci zde vybojovali vynikající
výsledky. Roman Kohout obhájil titul mistra Středních škol ČR v disciplínách TFA, kterým se poprvé
stal v roce 2016. Lukáš Plánička vybojoval 1. místo v kategorii mužů a s nejlepším časem se stal
absolutním vítězem soutěže. Jakub Venzera zatím získává zkušenosti, přesto se umístil na pěkném
20. místě v kategorii dorostu. Soutěže se zúčastnilo 61 závodníků.
Vyhodnocení „Šumavské ligy“ do které kromě plánické soutěže spadl i výstup na Domažlickou věž,
soutěž ve Spůli a Strážově:
1. místo obsadil Roman Kohout
2. místo obsadil Lukáš Plánička
13. místo obsadil Luboš Kohout
Poslední soutěží TFA byl nominační závod na Mistrovství České republiky v disciplínách TFA rok
2018. Soutěž se konala v Domažlicích. Z našeho sboru se zúčastnil Roman Kohout, který obsadil ve
své kategorii do 34 let – 1. místo, a Jakub Venzera, který obsadil ve stejné kategorii 22. místo.
Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za reprezentaci našeho sboru.
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Kromě kulturní a zájmové činnosti jsme také zasahovali u některých událostí:
30. ledna – první výjezd v roce byl pro naši zásahovou jednotku jedním z nejnáročnějších. Jednalo
se o likvidaci požáru rodinného domu na plánickém náměstí čp. 4. Požár vznikl v přilehlé kůlně,
odkud se přes podbitý zástřešek, přenesl do mezistropního a půdního prostoru obytné budovy.
Zásah kromě jiného komplikovalo také počasí, neboť voda použitá při hašení na svahu namrzala
a bylo nebezpečí samovolného pohybu techniky a zasahujících hasičů. U požáru zasahovaly také
jednotky HZS Klatovy, HZS Nepomuk a JSDH Myslív. Škoda byla vyčíslena na 1 833 600,- Kč,
uchráněn zůstal majetek v hodnotě 1 000 000,- Kč, příčinou byla technická závada
17. března a 27. března – požár lesního a polního porostu v oblasti obce Zbyslav
7. června – odstranění padlého stromu přes komunikaci Křížovice - Zdebořice
8. června – pátrání po pohřešované osobě v oblasti obce Žďár. Pátrání proběhlo v rámci
spolupráce se složkami IZS
24. června – úklid pozemní komunikace znečištěné ropnými produkty v délce asi 1 km – Plánice,
ulice Klatovská
8. července – požár osobního automobilu u obce Lovčice. Po příjezdu naší zásahové jednotky
bylo již vozidlo celé v plamenech. Po likvidaci požáru bylo zjištěno, že vozidlo Peugeot 3008 bylo
požárem kompletně zničeno. Škoda byla vyčíslena na 320 000,- Kč
7. srpna – požár zemědělské objektu – Skránčice (stodola s ustájenými zvířaty) a s přilehlým
přístřeškem s uskladněnými balíky sena. Včasným zásahem se podařilo před plameny zachránit
polovinu stodoly a k ní přilehlou budovu. Zachráněna byla i ustájená zvířata. U požáru dále
zasahoval: HZS Klatovy, JSDH Kolinec. Škoda byla vyčíslena na 1 000 000,- Kč, uchráněn
majetek za 2 000 000,- Kč
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29. říjen – odstranění padlých stromů přes pozemní komunikaci po orkánu „Herwart“. Jednalo
se o čtyři zásahy na komunikaci:
Plánice – Klatovy
Štipoklasy – Pohoří
Lovčice – Pohoří
Pohoří – Polánka
V důsledku řádění orkánu byl další výjezd k padlým stromům přes komunikaci, ke strženému
telekomunikačnímu vedení a k poškozeným telegrafním sloupům u obce Křížovice. Ve všech
případech byly stromy rozřezány a odstraněny z komunikace, která byla následně uklizena.
V rámci výcvikového roku proběhlo školení zásahové jednotky našeho sboru a školení některých
členů dle jejich profesního nebo funkčního zařazení ve sboru.
Brigádnická činnost spočívala převážně v údržbě hasičské zbrojnice, výstroje a hasičského zařízení.
Výhled akcí na rok 2018:
Kromě školení, brigádnické činnosti, účasti na oslavách a soutěžích, zajištění úkolů vyplývajících
z povinnosti našeho sboru plánujeme tyto akce:
– hasičský ples
– postavení májí
– soutěž „Šumavský hasič“
– vepřové hody - grilování
– koncem roku výroční valná hromada
Závěrem bych chtěl jménem svým a celého výboru všem poděkovat za práci a za spolupráci městu
Plánice a ostatním organizacím našeho města. Do dalšího období přeji všem v jejich činnosti mnoho
úspěchů, pohody a pevného zdraví.



Stanislav Tikal
starosta SDH Plánice
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TJ Sokol Plánice
Oddíl nohejbalu
Hrajeme každou středu ve dvou skupinách od 18.00 a 19.00 hodin. Zájem lidí o sport ale všeobecně
upadá, a to se dotklo i nás. Bez účasti přespolních hráčů bychom si moc nezahráli.
Dne 30. 12. 2017 jsme uspořádali již 7. ročník Silvestrovského turnaje trojic. Zúčastnilo se 10 mužstev
a my jsme jako Los Ovidos, ve složení Holý, Kubice, Havlík, obsadili 5. místo.


Pavel Havlík

Oddíl kopané
Družstvo mužů
Sezonu 2016/17 jsme ukončili i přes ztrátu našeho nejlepšího hráče Lukáše Pláničky (hostování
v I. A třídě v celku Pačejova) na skvělém 7. místě se ziskem 39 bodů za 13 výher a 13 proher.
Před novou sezonou 2017/18 náš mladý tým posílili navrátilci z I. B třídy z celku Měčína – Bauer,
Hlavatý, Zavadil a zejména Lukáš Plánička z I. A třídy z celku Pačejova, kde posbíral hodně
zkušeností, které předává našemu mladému mužstvu i jako hrající asistent trenéra.
Podzimní část sezony 2017/18 jsme ukončili na krásném 4. místě ze 14 celků se ziskem 23 bodů
z 13 utkání a tajně doufáme, že se na jaře porveme o postup o třídu výš, která by našemu městu
slušela.
Družstvo mužů nastupovalo v této sestavě: Opl Václav, Opl Vojtěch, Drmla Jan, Plánička Lukáš,
Fiala Michal, Holý Jan, Jílek Patrik, Kohout Rudolf, Kochol Petr, Kovařík Radek, Kozák Ondřej,
Novák Milan, Opatrný Martin, Strolený Josef, Sýkora Jiří, Vávra Michal, Votýpka Jan, Bauer
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Marek, Hlavatý Pavel a Zavadil Marek pod vedením trenérů Karla Pohanky, Jiřího Kovaříka,
Lukáše Pláničky a Petra Drmly.
Závěrem bych chtěl poděkovat za všechny hráče a funkcionáře vám fanouškům za skvělé fandění
jak při domácích, tak i venkovních zápasech.




Karel Pohanka ml.
trenér a předseda oddílu

Starší přípravka
Po delší přestávce se letos na jaře začalo scházet až šestnáct dětí ve věku osm až deset let, které
projevily velký zájem o fotbal. Ze skupiny rodičů, fandících činnosti svých dětí, se role trenéra
ujal Pavel Baštař. Děti se začaly pravidelně scházet na tréninky, které se nejprve odehrávaly na
víceúčelovém hřišti za školou, a když bylo jasné, že děti fotbal opravdu baví a není to chvilkový
rozmar, přesunuly se tréninky na velké fotbalové hřiště za Plánicí. Současně byly děti přihlášeny
do Tělovýchovné jednoty Sokol Plánice, která nakonec patnáct dětí registrovala a přihlásila do
Fotbalové asociace ČR do kategorie starších přípravek. Od začátku září 2017 se každou víkendovou
sobotu nebo neděli konal fotbalový turnaj na různých místech okresu Klatovy, jehož se vždy
účastnila tři nebo čtyři mužstva. I když se našemu fotbalovému týmu starší přípravky z Plánice
ze začátku příliš nedařilo, neboť každý začátek je těžký a děti se teprve sehrávaly, přesto se již
na šestém turnaji podařilo jeden ze zápasů vyhrát. Děti měly velkou radost a motivovalo je to
k dalším výborným výkonům. Podzimní kolo skončilo osmým turnajem 28. října v Bolešinech.
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Poté byla pro děti uspořádána malá rozlučková oslava v pizzerii v Klatovech. Děti od té doby
nezahálejí, scházejí se každý čtvrtek odpoledne v tělocvičně v Plánici pod fotbalovým dohledem
svého trenéra Pavla Baštaře. Tomu za jeho dobrovolnou činnost patří velký dík. Je skvělé, že se sešla
parta dětí, které fotbal velmi baví, žijí jím, a také parta rodičů, které své děti v pohybu podporují.
Snad nadšení vydrží všem i do jarní části fotbalové sezóny, která nás čeká od půlky dubna 2018.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.



Iveta Voráčková

Oddíl aerobiku
S radostí můžeme konstatovat, že v tomto roce nabral aerobik druhý dech. Díky děvčatům, která
k nám přijíždějí cvičit z okolí, a to ze Zavlekova, Újezda a hlavně z Habartic, se počet oproti
minulým rokům podstatně zvýšil. Tato skutečnost je velice pozitivní a kladná. Cvičíme stále každý
čtvrtek večer od 19.00 do 20.00 hodin a používáme tyto pomůcky – stepy, gymnastické míče
a míčky, balanční desky, švihadla, tyče, činky a gumičky.
A tak neváhejte a přijďte mezi nás, těšíme se.


Marie Pláničková

Stolní tenis
Letošní sezonu 2017 – 2018 stolní tenisté rozjeli v okresním přeboru I. třídy. Ano, udrželi jsme se
tam, kde jsme chtěli být. Za to bych chtěl hráčům poděkovat. Je to tím, že kádr týmu tvoří dobří
hráči jako Karel Hnis, Milan Novák st., Jan Koval, Lukáš Koval, Milan Novák ml. a Ondřej Novák.
Trénujeme 2x týdně, a to ve středu a v pátek, kdo má chuť chodí si v týdnu zahrát na chodbu. Je to
znát, čím více trénujete, tím lepší jsou výsledky a kvalita hry také roste.
Dále trénujeme děti 2x týdně, a to ve středu od 16.00 do 18.00 hodin a v pátek od 18.00 do 20.00 hodin.
Děti chodí rády a doufejme, že se nám podaří z některých vychovat dobré hráče, kteří jednou budou
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Nadějní hráči na pátečním tréninku David Novák,
Milan Novák, Jan Suda a Marek Diepold

Dospělí Pláničtí stolní tenisté - Ondra Novák,
Lukáš Koval, Milan Novák st., Karel Hnis, Jan Koval
a Milan Novák ml.

hrát za město Plánice kvalitní pinčes. Stojí to hodně volného času, peněz a píle, ale jinak to dneska
nejde. Když se dětem nebudeme věnovat, za nějaký čas ty naše sporty zaniknou, neboť doba počítačů
a mobilů je zahltí.
Nakonec bych chtěl říci, že jsme rádi, že stolní tenis v Plánici funguje a bude fungovat dalších několik let.



Za oddíl stolního tenisu
Novák Milan st.

ts daisy
Taneční skupina DAISY byla založena v září roku 2012. S velkou pomocí paní Tomanové se podařil
zajistit volný prostor v tělocvičně v Plánici, kde se od té doby, každý pátek odpoledne konají tréninky.
Ze začátku měl taneční kroužek pouze devatenáct tanečníků – jedenáct děvčat ve věkové kategorii od
osmi let a osm dětí (sedm tanečnic a jeden tanečník) v mladší kategorii od pěti do sedmi let. Druhý
rok se taneční kroužek – díky podpoře paní Dany Těžké – stal součástí TJ SOKOL Plánice.
V říjnu 2014 se TS DAISY zúčastnila své první taneční soutěže „Poslední tanec sezóny“ v Klatovech,
kde starší skupina vybojovala první místo s tancem „Music and Lyrics“ a mladší skupina obsadila
druhé místo s tancem „Ferda mravenec“. Od té doby skupina jezdí na taneční soutěže každý rok.
Kromě již zmíněného Posledního tance sezóny v Klatovech se pravidelně účastní soutěží v Praze,
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Plzni, Chebu, Horní Bříze a v Písku. Celkem za ty roky všechny skupiny získaly jedenáct zlatých, osm
stříbrných a osm bronzových medailí.
Během pěti let se taneční skupina postupně rozrostla. V současné době v ní tančí celkem čtyřicet tři
dětí ve třech věkových kategoriích. Kromě pravidelných pátečních tréninků jezdí všechny tři skupiny
i na taneční soustředění do Žinkov. Taneční vystoupení je pravidelně možné zhlédnout např. na plese
města Plánice, na dětském maškarním plese v Plánici a v Újezdě či na závěrečném vystoupení, které
se koná každý rok na konci školního roku v kulturním domě v Újezdě u Plánice.
Na závěr by všichni tanečníci z TS DAISY chtěli poděkovat sponzorům. Taneční kroužek finančně či
jinak podpořili: město Plánice, Jiří KESL s. r. o., Ing. Václav Mach - INGVAMA, USEN s. r. o., obec
Neurazy, Milan Halmáš - Kapitol, a.s., Marie Machová a Edita Halmáš.


Eliška Luňáčková
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Sokol Kvasetice 2017
Opět nám skončil rok a znovu bilancujeme. Tento rok nebyl tak úspěšný jako předchozí, ale co je
dnes bez problémů. Pro nás začíná rok pravidelně masopustem, kterého se zúčastnila většina členů.
Březen je už spoustu roků spojen s výroční členskou schůzí a se začátkem jarní části sezony. Během
jara se scházíme kromě fotbalu i na každoročním čistění koupaliště a hlídání máje. Se začínajícím
létem jezdíme spolu s hasiči a dalšími nadšenci sjíždět české veletoky. O prázdninách se zapojujeme
do organizace dětského dne a následné taneční zábavy. V neposlední řadě se fotbalisté zapojili do
brigád na přestavbu našeho obecního klubu.
Z pohledu nás, fotbalistů, jsme rozhodně nezažili nejlepší rok. Po podzimu 2016 jsme přezimovali na
čele naší skupiny, ale díky zraněním, a tím pádem i nedostatku hráčů, jsme klesli na konečné 4. místo.
Během prázdnin odešel z našeho kádru Petr Čapík a problémy pro podzimní část byly na světě.
Podzimní zápasy se kvůli nižší účasti mužstev rozehrály v novém modelu, a tak jsme během podzimu
odehráli i několik zápasů jarní části soutěže. Bohužel několik utkání jsme odehráli s menším počtem
hráčů, a proto 4. místo je pouze vyjádřením současného stavu našeho mužstva.
Závěrem bych chtěl jako obvykle popřát všem členům, fanouškům a všem příznivcům sportu hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.


Pavel Roub
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Myslivecký spolek Plánice, z. s.
I letošní myslivecký rok jsme začali tradičně – brigádami v lese. Takto získáváme potřebné finanční
prostředky na zabezpečení krmivové základy pro spárkatou zvěř a pro vlastní chod spolku.
Vybudovali jsme několik nových oplocenek na ochranu sazenic jehličnatých a listnatých stromů.
Oprava a asanace krmelců je samozřejmostí pro každého člena. Brzy zjara opravujeme posedy
a kazatelny, které slouží k pozorování a průběrnému odstřelu zvěře.
Provádíme také vyhánění zvěře před kosením pícnin a aplikaci repelentního přípravku, abychom
zmírnili ztráty na nově narozených mláďatech.
V letošním roce se v okrese Zlín vyskytla nákaza afrického moru prasat. Státní veterinární správa
proto vydala opatření k zastavení a likvidaci této nemoci. Provádí se intenzivní odstřel divočáků
v celé republice. Na tom se podílí i náš spolek. K našemu regionu se také přibližuje další nákaza,
a to Aujeszkyho choroba. Ta není nebezpečná lidem, ale je smrtelná pro psy. Proto se z každého
uloveného divočáka bere vzorek, který se odesílá na vyšetření. Každý občan by měl omezit pohyb
svého psa ve volné přírodě, neboť na tuto nemoc zatím není žádný lék.
Na podzim také začínají hony a naháňky. Hon na bažanty se konal 4. 11. 2017. Přišla nás rovněž
zkontrolovat Policie ČR. Vše proběhlo v pořádku. Po honu jsme se sešli u společného pohoštění
v restauraci U Pavlíčka, kde se detailně probíraly zážitky z honu.
V listopadu se náš spolek podílel na přípravě Svatohubertské mše v chámu Narození Panny Marie
v Nicově, kterou společně pořádá pět mysliveckých spolků – Plánice, Velenovy, Zavlekov, Číhaň
a Zdebořice. Jako v letech minulých, tak i během této mše se konala sbírka, jejímž účelem je přispět
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na nutné opravy chrámu. Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří se této mše zúčastnili
a přispěli, neboť během uvedené sbírkové akce bylo vybráno 9 345,- Kč a 100,-Euro.
Odstřel spárkaté zvěře jsme prováděli dle plánu lovu. Plánované naháňky na černou zvěř byly
pořádány se střídavými úspěchy. Avšak převážná většina divočáků byla ulovena na individuálním
lovu.
Přestože stavy černé zvěře v naší honitbě nedosahují stavů, které jsou prezentovány sdělovacími
prostředky, zejména kolem větších městských aglomerací, dochází i v naší lokalitě ke škodám na
zemědělských kulturách, a proto je nutné snižovat jejich stavy.



Karel Kvarda
předseda MS Plánice, z. s.

Myslivecký spolek Bukovec – Zdebořice
Patron myslivců, svatý Hubert, jehož odkaz si každoročně připomínáme během svatohubertských
mší, pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Zpočátku byl především výborným
lovcem a milovníkem hýřivých zábav a teprve po smrti svých blízkých (otce, ženy a dítěte) si
uvědomil sílu Stvořitele. Jeho myšlenkový přerod nastal právě na lovu, kdy spatřil v ranním slunci
jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž, a uvědomil si velkolepost a především sílu přírody. Pochopil
a potom žil v souladu se zákony přírody.
Myslivci, lidé žijící v souladu s přírodou, jsou zde proto, aby v přírodě rozumně a citlivě hospodařili.
Soudobým jazykem řečeno – myslivci usilují o trvale udržitelný rozvoj chovu zvěře. V současné
době, kdy dochází k stále většímu narušování přirozeného prostředí, v němž zvěř žije, je činnost
mysliveckých spolků o to víc sledována veřejností. Ne vždy jsou právě laické pohledy správné a je na
nás myslivcích, abychom trpělivě vysvětlovali a svým chováním byli příkladem ve vztahu k přírodě.
Členové spolku se v uplynulém mysliveckém roce zaměřili především na plnění schváleného plánu
činnosti. Jeho součástí byla instalace pachových ohradníků při velmi frekventované silnici na trase
Klatovy – Horažďovice v úseku naší honitby. Díky nim se nám podařilo výrazně snížil úhyn zvěře
po střetnutí s vozidly.
Zorganizovali jsme opět brigády pro Farmu Číhaň, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, díky
tomu jsme částečně pokryli škody způsobené zvěří, a také získali jadrné krmivo na zimní období.
Tradiční je naše účast na Pochodu pohádkovým lesem, kde se ob rok střídáme s našimi kolegy z MS
Habartice. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 byl na trase menší počet stanovišť, rozhodli jsme se
aktivně přispět. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu z luků, kuší, vzduchové pistole, ale třeba
i hod míčkem na cíl. Pro všechny účastníky byly připraveny drobné ceny. Akce se setkala s velkým
ohlasem a střelce neodradil ani déšť.
Každoroční střelecký Memoriál Bedřicha Jonáše jsme v roce 2017 uspořádali na střelnici v Nové
Vsi u Nepomuka s podporou místního MS. Nejlepšími střelci byli Koval Jan, který si odnesl putovní
pohár, Brand Stanislav a Poslušný Zdeněk.
V podzimním období jsme uspořádali dvě společné naháňky a vzhledem k výskytu afrického moru
prasat na Zlínsku jsme se na základě pokynů OVS intenzivně věnovali zejména individuálnímu lovu
černé zvěře za účelem snížení jejího stavu.
Svátkem pro myslivecké spolky na plánicku byla Svatohubertská mše v Nicovském kostele dne
5. 11. 2017, jejíž jsme spolupořadateli. Myslivci patrona poprosili o přízeň při svých lovech
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a poděkovali za uplynulý lovecký rok. Slavnostní ráz umocnila lovecká hudba trubačů na lesní rohy,
která celou mši provázela.
Veškerou svou činností se snažíme pokračovat v tradicích a přispívat ke zlepšení vztahů občanů
k přírodě a české myslivosti, jež je součástí našeho kulturního dědictví.
Děkuji touto cestou všem, kteří se na uskutečněných akcích podíleli. Poděkování patří i Základní
škole v Plánici za spolupráci a městu Plánice za společenskou a finanční podporu.
Vážení myslivci, přátelé myslivosti a přírody, do dalšího mysliveckého roku 2018/19 vám přeji hodně
zdraví a štěstí a mnoho zážitků v naší krásné přírodě.
„Myslivosti a lesu zdar!“

Jan Dufek

předseda MS Bukovec - Zdebořice
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Místní organizace českého rybářského svazu Plánice
MO ČRS má stále okolo 250 členů a z toho 50 členů mládeže do osmnácti let. I přes velký zájem
nových členů se členská základna příliš nemění. Hospodaříme na 13 ha chovných rybníků,
které máme většinou pronajaté. Revíry máme dva, a to mimopstruhový, který má plochu 9,5 ha,
a pstruhový, který má 2 ha. Na jaře, kdy začíná nová sezóna, jsme osadili všechny rybníky násadou
K2, což činilo 2500 kusů. Na podzimních výlovech jsme vylovili jen 50% osazených ryb. Ryba se
povedla jak na váhu, tak na délku, tudíž bylo co vysadit do revíru i na vánoční prodej. Na prodej jsme
měli kapra, amura, štiku a tolstolobika. Stále nás trápí predátoři, a to vydra říční, norek americký,
volavka popelavá a kormorán velký. Jsme na začátku povodí, takže neoplýváme žádnou větší vodní
plochou, proto výtěžnost 50% je, dá se říci, pomalu likvidační. Při vánočním prodeji nás opět
navštívily děti z mateřské školy. Prohlédly si sádky, pohladily si ryby a největší zážitek byl, když
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jim Milan Novák v náručí přinesl tolstolobika vážícího 18 kg. Z toho děti byly úplně unesené. Na
klubovně u vánočního stromku nám zazpívaly a popřály k Vánocům.
Nyní něco k činnosti místní organizace – musím začít naší chloubou, a tou je mládež. Schází se
v Plánici na rybárně a v Měčíně ve škole. Pořádali dva rybářské závody v chytání ryb. První závody
byly v Petrovicích na návsi a druhé se uskutečnily na rybníce Křižánkovy. Pravidelně jim počasí
nepřálo, tak se musely zahřát čajem a opečenými špekáčky. Náš svaz od roku 2015 udělal opět
výjimku pro začínající mladé rybáře, kteří mají od nás první povolenku zdarma. Tato výjimka platí
i na rok 2018.
Dále k činnosti naší organizace. Na rybárně jsme začali s výměnou oken, která se protáhne do příštího
roku, dále nás čeká dodělat kluziště, tato akce bude také na rok 2018. Musíme zase na pronajatých
rybnících ošetřit hráze, upevnit nádvoří – a totéž jsme udělali na sádkách. Přáli bychom si, aby k nám
byla letošní zima i jaro příznivější a neutrpěli jsme takové škody jako v uplynulém roce, kdy jsme
díky počasí i predátorům zaznamenali ztrátu okolo 200 tisíc korun. S takovou ztrátou se velice těžko
hospodaří.
Na závěr musím poděkovat našim sponzorům – firmě Zemní práce Hora J., firmě Proagro Klatovy,
městu Plánice, městu Měčín, soukromým zemědělcům – p. Hubertu Krompaskému a p. Milanu
Kovaříkovi, firmě Pila Hrouda František, a také rybářské prodejně Fishing dream z Nepomuka. Dále
patří poděkování našim členům, kteří se podíleli na vánočním prodeji ryb. O veškeré naší činnosti
a aktivitách včetně fotodokumentace se můžete informovat na našich vlastních webových stránkách
na adrese: http://rybariplanice.blog.cz.




S rybářským pozdravem „Petrův Zdar“
Václav Baxa
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Český zahrádkářský svaz
Zahrádkář to nemá jednoduché, a to nám rok 2017 předvedl se vší parádou.
Zrušili jsme plánovanou výstavu ovoce a zeleniny, protože jarní mrazíky zničily úrodu na ovocných
stromech a nebylo co vystavovat. Ale zahrádkář se nikdy nevzdává, na klatovskou výstavu „Zahrada
Pošumaví“ jsme posbírali, co se dalo a naše ZO ČZS se mohla v Klatovech prezentovat.
Rok 2017 jsme začali přednáškou paní Fránové, která nám poradila, jak na jaře ošetřit zahradu. Na
začátku léta se pravidelně staráme o hrob manželů Burešových v Nicově. V srpnu někteří členové ZO
ČZS navštívili inspirativní výstavu květin v Čimelicích.
A přišel podzim – moštování, které vzhledem k neúrodě jablek bylo jen 4 krát.
Advent nám zahájila paní Martina Raiserová „Vánoční inspirací“ v malém sále spolkového domu.
Bylo to krásné zahájení vánočního času, který vyvrcholil týden před Štědrým dnem vánočním
moštováním.
Naší velkou radostí v roce 2017 bylo ocenění moštárny v soutěži „Vesnice roku“.
Rok 2017 skončil, pro nás zahrádkáře nebyl tak úspěšný, ale už se těšíme na ten rok další.
Přejeme vám všem v roce 2018 hodně zdraví a splnění všech přání.

Přednáška pí. Fránové

Vánoční moštování

Vánoční inspirace
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Výstava Zahrada pošumaví

Výstava Zahrada pošumaví

Výstavu květin v Čimelicích.



Výbor ZO ČSZ Plánice
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Divadelní spolek Plánice v sezóně 2017
A hned zkraje trochu matematiky, přátelé. Po znovuvzkříšení ochotnického divadla se v únoru roku
2003 konala slavnostní premiéra hry Babička. Tím pádem si všichni umíme spočítat, že chystat se
vše začalo během roku 2002, tedy že to v roce 2017 bylo přesně patnáct let od tohoto nového začátku
a že nám rok 2017 přinesl půlkulaté výročí – patnáctou hru.
Tak ta musela být něco extra, uznejte! Po celkem rychlém procesu výběru představilo režisérské duo
Ivana Roubová a Jirka Havlíček svým kolegům scénář, na kterém stálo JEN, ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECI BRITOVÉ ANEB VŠICHNI V TOM JEDOU. A buďte si jisti, že to stálo pořádnou
dávku odvahy hru s tímto názvem uvést a nacvičit. Diváky jsme naštěstí uklidňovali tím, že slovo
„sex“ se v textu objevuje pouze jednou a to ve stejné větě, jaká je v názvu hry. Ve skutečnosti se totiž
jedná o hru o anglických puritánech, kteří se navenek tváří jako mniši, ale ve skutečnosti… no však
to znáte!
Lehkovážnou frašku, která si střílí z pověstné britské prudérnosti, napsalo autorské duo Anthony
Marriott a Alistair Foot. Ve scénáři vytvořili pořádný spletenec náhod a zamotaných situací,
které vzniknou na základě jednoho omylu. I když byl to vlastně omyl, když novomanželům místo
švédských skleniček dorazí erotické fotky? A potom ještě pornokazety a velká zásilka knih s názvem
Tisíc a jedna perverze? Každopádně dala tato situace ústřední trojici Peterovi, Francis a Bryanovi
pěkně zabrat. Jak to všechno utajit před Peterovou matkou Eleonorou, která musela zrovna přijet na
návštěvu? A jak si udržet dekórum před Peterovým a Bryanovým šéfem panem Bromheadem? Jak se
zbavit nečekané návštěvy „sociálních pracovnic“ a ještě se stačit postarat o bankovního inspektora
Arnolda Needhama, který také přijel na kontrolu v ten nejméně vhodný čas? Co si budeme povídat,
byla z toho pořádná mela! Na scénu v tomto přestavení vedlo celkem sedm vstupů a hercům dalo
pořádnou fušku zapamatovat si, kterými dveřmi odešli, kterými se vrátit, kde je koupelna, ložnice,
kuchyně…

Troufáme si ale říct, že se vše povedlo a svou patnáctou hrou jsme si žádnou ostudu neutrhli. Bouře
smíchu, které zněly už na premiéře, jsou toho snad důkazem. Premiéra se konala 3. 2. 2017 od
19.00 hodin ve Spolkovém domě v Plánici, ale jako vždy jsme divadelní sezónu otevřeli představením
našich přátel z Divadelního a osvětového spolku Fikar z Nadějkova. Ti nám přijeli dva týdny před
tím, 21. 1. 2017, zahrát komedii Rozmarný duch. Jako vždy jsme se skvěle pobavili a hlavně se potěšili
ze setkání s kamarády.
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Je to vždycky fajn trochu se odreagovat, než dojde na nás. Ale už s premiérou, které dopadla na
jedničku, z nás prvotní tréma spadla. Herecký soubor nejdříve trochu nesměle vkročil na dřevotřísky

v Plánici, ale v závěru představení už stál pevně nohama na zemi, všichni řádili a užívali si ohlasy
z publika. A tuhle radost jsme si užili i při reprízách 4., 10. a 11. února též v Plánici. Neporušili jsme
tradici a opět představili nové tváře souboru. V roli Eleonory to byla Jitka Hošková a také Štěpán
Havel, který si během celé sezóny nakonec vyzkoušel celkem čtyři role!
Poté nás zase čekalo cestování. Ještě v únoru jsme navštívili Bolešiny, v březnu jsme si opět užili
výtečný zážitek v Myslívě a v Újezdě u Plánice, kde jsme hráli pro dobou věc. Výtěžek z představení,
který jsme zaokrouhlili na 13.000 Kč, jsme věnovali našemu kamarádovi Romanovi Kubalemu, který
při lednovém požáru přišel o střechu nad hlavou. Nikdy na toto představení nezapomeneme, protože
to byla zřejmě nejemotivnější chvilka, jakou jsme mnozí z nás v divadle zažili. Ještě v březnu jsme hru
Jen žádný sex, prosím… odehráli v sále klatovské zemědělky, kde nám skvělý záznam z představení
pořídila televize FILMpro Klatovy a na podzim ho dokonce vysílala.
Na divadle je krásné, že třebaže si myslíme, že premiéru máme za sebou, vždycky se najde nějaká ta
další „premiéra“, která nám přinese nový a silný zážitek. My si zažili velké POPRVÉ, a to v plzeňském
divadle Pluto, kde jsme si zahráli 21. dubna. Ve skutečném divadle, které bylo až na pár volných
židlí plné, a kde jsme se dočkali asi největších bouří smíchu a potlesku. Za to, že jsme mohli tento
kouzelný večer prožít, děkujeme paní Jindřišce Kikinčukové, která nám umožnila si v jejím divadle
zahrát, a Jirkovi Havlíčkovi, který to skvěle domluvil. Už se těšíme na příště! V květnu jsme vystoupili
v Nepomuku, v Předslavi a v Nadějkově, v červnu jsme si potom odbyli svou premiéru na Divadelních
slavnostech v Klatovech, kde jsme hráli v letním kině. Derniéru jsme si opět nechali na září, kdy jsme
se s naší hrou rozloučili v Lesním divadle v Nýrsku, počasí nám to i tentokrát dopřálo.
Naše práce v sezóně 2017 se netočila jen kolem představení Jen žádný sex, prosím… Už podruhé
jsme se postarali o zábavu a hudební produkci na dětském maškarním karnevalu v Plánici a pomohli
při pořádání Pochodu pohádkovým lesem v květnu. Mimo to ještě za zmínku stojí Svatováclavské
slavnosti v Klatovech, kde se role samotného svatého Václava ujal Honza Roub, nebo Lukášova účast
při natáčení televizního pořadu Soudkyně Barbara, kde skutečně zazářil v jedné z hlavních rolí
konkrétního dílu.
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Tohle všechno by se nám určitě nepovedlo bez velké podpory všech našich přátel, rodin, pomocníků
a také partnerů. Nebudeme vyjmenovávat nikoho konkrétního, protože bychom v té záplavě
mohli na někoho zapomenout, ale samozřejmě si všechny informace můžete najít na našem
webu www.planickedivadlo.cz nebo na Facebooku. Zde jsou i všechny novinky roku 2018! Není
žádným tajemstvím, že v tomto roce uvedeme opět komedii MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB
BARILLONOVA SVATBA. Napsal ji Georges Feydeau, jehož hru jsme uváděli už v roce 2012, tehdy
to bylo Ťululum. Jestli jsme i tentokrát měli šťastnou ruku, se budete moct přesvědčit v rámci našich
nadcházejících štací.
Na konci dovolte ještě jedno veliké poděkování všem, kteří nám svou účastí na představeních
v roce 2017 pomohli prožít opět překrásnou sezónu plnou euforie a skvělého pocitu z odvedené
práce. Nic není víc než potlesk a slova chvály a poděkování za zážitek. Jsou to magické chvíle i pro
nás, spokojené publikum znamená spokojený soubor herců, nás, kteří tak rádi rozdáváme radost
a unikáme do svých rolí před všedním světem. Je to jedna velká JÍZDA a my se těšíme, že se zase
stanete našimi spolucestujícími 
Zachovejte nám přízeň a na viděnou v roce 2018!




Za Divadelní spolek Plánice
Ivana Roubová
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Farní klub seniorů

První naší akcí v roce 2017 byl opět tradiční pochod ,,Křížíkovou stezkou“. V sobotu 19. ledna se
vydalo mrazivým ránem 45 účastníků přes Habartice do Klatov. Sluníčko brzy převzalo vládu nad
mrazem, a tak se poutníkům po upravené stezce šlapalo dobře. Do cíle brzy došly i děti a jejich psí
kamarádi. 13. ročník pochodu se vydařil.
V únoru jsme se zasmáli plánickým ochotníkům a již nám ,,Jaro ťukalo na dveře“ a zavoněla první
jarní kytička, kterou jsme si odnesli z přednášky zahrádkářů.
Blížily se Velikonoce a s nimi naše oblíbená, již devátá pouť na Svatou Horu. Jelo se opět zcela
zaplněným autobusem.
V květnu se ti zdatnější vydali do,, Pohádkového lesa“.
V červnu byly na programu naše hnačovské zpívánky. Za doprovodu harmoniky pana J. Nováka
a vydatné pomoci našich přátel z okolních vesnic se zpívaly i méně známé písničky.
Prázdniny skončily a nás čekal výlet do Myslovic, kde jsme navštívili první Přírodní zahradu na
Klatovsku. Zajímavou prohlídku doplnila odborným výkladem majitelka zahrady, paní Květa
Dvořáková. Všem se zájezd líbil a jistě si ho na jaře zopakujeme.

V přírodní zahradě
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V listopadu jsme připravovali na faře lampičky na ,,Betlémské světlo“. Připomněli jsme si 170. výročí
narození Dr. ing. Františka Křižíka. Pamětnice vzpomínaly na oslavu jeho devadesátin.
Na prosincovém adventním setkání nám zazpívaly děti z pěveckého sboru paní M. Hošťálkové. Nad
významem adventu jsme se zamýšleli s panem farářem Pavlem Vrbenským. Přípitkem na zdraví jsme
zakončili poslední letošní schůzku.
Náš celoroční program obohacují nicovské benefiční koncerty. Za jejich náročnou organizaci
děkujeme paní Janě Hákové a Daliboru Hákovi.
Děkujeme městu Plánice, panu faráři Pavlu Vrbenskému a všem ochotným pomocníkům za pomoc
a spolupráci.
Přejeme Vám požehnaný rok 2018.



Za farní klub seniorů
Anna Ornová a Alina Votýpková

Adventní setkání na faře

Na Hnačově

Na Svaté Hoře

Před startem pochodu
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Plánický skauting

Od založení skautingu v Plánici letos uplynulo 80 let. Hlavním zakladatelem byl Pavel Baštař a jeho
kamarádi Alois Kalivoda, Karel Štěpánek, Břetislav Procházka a František Orna. Sešli se 1. 5. 1937
na plánické faře a založili skautskou organizaci. Skauti se poprvé představili plánické veřejnosti na
oslavě devadesátin Dr. ing. Františka Křižíka.
Zdárně se rozvíjející činnost organizace byla v listopadu 1940 zakázána německými úřady. Obnovena
byla po skončení války 10. 5. 1945. O další zákaz se postaral okresní výbor ČSM 14. 3. 1951.
Po obnově Junáka v listopadu 1968 došlo zásluhou Jiřího Dia st. k obnově činnosti chlapeckého
oddílu. V roce 1970 byla opět činnost ukončena na dalších dvacet let.
Od srpna roku 1995 se začali skauti každoročně scházet U Šejtroka. Zásluhu na těchto setkáních
měli Dr. Richard Majer – Šaman a Jiří Steiner. Schůzky pokračovaly až do roku 2014. Setkávání byla
ukončena úmrtím Dr. R. Majera. Ze zakladatelů již žije jen František Orna.


Za OS skauty Anna Ornová

První setkání po letech
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Skupina historického šermu Morgana von Maxberg

Skupina historického šermu Morgana von Maxberg je zapsaný spolek zabývající se scénickým
ztvárněním středověkého boje, života a historickými tanci. Naše skupina aktivně funguje od roku
2008 a je tvořena lidmi, které spojuje láska k historii i rytířským ctnostem.
Za tento čas skupina odehrála bezpočet vystoupení ve všemožných koutech Zemí koruny české.
V roce 2017 jste se s námi mohli setkat na dvaceti akcích.
Jako již pravidelně jsme odpasovali předškoláčky v Plánici a v Nepomuku.
Tradičně jsme se též účastnili pochodu Pohádkovým lesem ze Zdebořic do Habartic, kde jste nás
mohli vidět již posedmé.
Účastnili jsme se velkolepého „Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech“ či muzikálu Noc na
Karlštejně, který se odehrál na hradě Švihov.
Již počtvrté jste za námi mohli zavítat na vodní zámek v Blatné, kde jsme tentokrát organizovali
strašidelné noční prohlídky.
Osmým ročníkem jsme spolu s hradem Klenová pod záštitou Plzeňského kraje upořádali akci Rytíři
na hradě. Vidět jste mohli kromě nesčetných šermířských vystoupení například sokolníka, historické
tance, ale i komentovanou ukázku středověkých střelných zbraní a především dobývání hradů za
účasti nesčetných šermířských sdružení.
Naše meče též řinčely na hradě Winterberg (Vimperk), na osmých zdíkovských středověkých
slavnostech, Žichovských slavnostech i na severočeské Housce.
Po celou sezónu jsme nezanevřeli na pravidelné tréninky a nyní s našimi meči jdeme vstříc k té
nadcházející…
A co závěrem? Pokud byste i vy pocítili chuť vrátit se alespoň na chvíli zpět do minulosti, neváhejte
nás kontaktovat na e-mailové adrese morganavm@email.cz. Podrobnější informace se můžete
dočíst na stránkách skupiny www.shs-morgana.cz.

Za celou skupinu Shš

Morgana von Maxberg z. s.

zdraví David Jandečka

hejtman skupiny
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Za vzácnou faunou vodních biotopů na Plánicku
K aktivitám našeho ochranářského spolku Ořešák patří pravidelné terénní průzkumy vodních
biotopů v plánickém regionu s přesahem do okolních lokalit. Při našich průzkumech se zaměřujeme
především na vodní a mokřadní flóru, pokud to však možnosti dovolují, věnujeme se také sledování
fauny vázané na tyto biotopy. Přednostně navštěvujeme lokality přírodnějšího charakteru, které se
obvykle vyznačují vyšší druhovou pestrostí. Jedná se o opuštěné či extenzivně obhospodařované
rybníky a rybníčky, tůně, přirozeně meandrující koryta vodních toků, lesní a luční prameniště,
zatopené lomy apod. Informace o nálezech vzácnějších druhů včetně zákonem chráněných taxonů
předáváme našim kolegům z plzeňského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky.

Obr. 1. Dolní Nebeský rybník s bohatě vyvinutou vodní vegetací
(rdest vzplývavý, zblochan vzplývavý a orobinec širolistý)
prospěšnou pro bohatý rozvoj fauny včetně obojživelníků,
měkkýšů a vodního hmyzu (vážky, potápníci apod.). Sousední
vrbový keř slouží jako příhodné úkrytiště pro ptactvo. Foto
Přemysl Tájek.

Obdobně jako v jiných oblastech, i na Plánicku je druhová rozmanitost vázána především na vodní
plochy s vyvinutými pásy pobřežní vegetace, které poskytují příhodné útočiště celé řadě bezobratlých
živočichů i některým obratlovcům, zvláště ptactvu. Hezkými ukázkami takovýchto biotopů jsou
Dolní Nebeský rybník u Nicova a bezejmenný rybníček nedaleko bývalé cihelny Račín u Kvasetic
(viz obr. 1 a 2). Vodní vegetace je nejen nositelem druhové pestrosti, ale může být i význačným
estetickým doplňkem, jako například kvetoucí kolonie leknínů na obr. 3.
V letošním roce jsme byli mile překvapeni výsledky z tříletého výzkumu vážek, který proběhl
v letech 2015–2017 na jižním Plzeňsku a Klatovsku včetně plánického regionu. Výzkum prováděli
kolegové přírodovědci z Mariánských Lázní Přemysl a Pavla Tájkovi. Z výsledků vyplývá, že v oblasti
Plánicka a přilehlém okolí žije okolo třiceti různých druhů vážek, především na pobřeží extenzivně
využívaných či neobhospodařovaných rybníků a v tůních vzniklých buď přírodní cestou nebo uměle
vytvořených v rámci Programů péče o krajinu. Další druhy vážek byly podchyceny na pobřeží
vodních toků (potok Oborka a břehy řeky Úslavy zarostlé vysokobylinnou vegetací). Mezi význačné
nálezy patří silně ohrožená vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis; viz obr. 4), vázaná na vodní
plochy s dobrou kvalitou vody a vyvinutou pobřežní vegetací. V našem regionu byla podchycena na
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Obr. 2. Rybníček nedaleko bývalé cihelny Račín
s koloniemi bíle kvetoucího lakušníku štítnatého,
jimiž prorůstá zblochan vzplývavý. V pozadí souvisle
vyvinutý pobřežní lem se zapojenými porosty orobince
širolistého.

Obr. 3. Některé vodní biotopy zdobí během vegetační
sezóny květy leknínů.

Dolejším Nebeském rybníce u Nicova, společně se vzácnější šídlatkou tmavou (Lestes dryas). Naopak
vážka rudá (Sympetrum sanguineum; viz obr. 5) snese i vodní biotopy se sníženou kvalitou vody,
zatížené intenzivním rybničním hospodařením; na území Plánicka byla zaznamenána v pobřežních
porostech Úslavy. Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum; viz obr. 6) zjištěná v luční tůni nedaleko
Újezda preferuje mělké prohřáté vody nepříliš zarostlé mokřadní vegetací. Z dalších nalezených
druhů můžeme jmenovat například šidélko rudoočko (Erythromma najas), šídlatku hnědou
(Sympecma fusca), vážku čtyřskvrnnou (Libelulla quadrimaculata), šídlo velké (Aeshna grandis)
a motýlici lesklou (Calopteryx splendens). Celkový přehled zjištěných druhů vážek byl publikován
v regionálním časopise Erica (ročník 24/2017), který vydává Západočeské muzeum v Plzni.
V některých přírodě blízkých vodních biotopech plánického regionu rovněž prosperují vitální
populace obojživelníků, především ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria;

Obr. 4. Silně ohrožená vážka jasnoskvrnná
(Leucorrhinia pectoralis). Foto Přemysl Tájek.

Obr. 5. Vážka rudá (Sympetrum sanguineum).
Foto Miloš Koudelka.

70

Obr. 6. Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum). Foto Přemysl Tájek.

viz obr. 7). K úspěšnému rozmnožování žab jsou vhodné zvláště mělčí vodní plochy, v nichž se voda
snáze prohřívá a tím je umožněna včasná přeměna pulců v malé žabky. K přežití většího množství
pulců nutných pro udržení vitálních žabích populací je nezbytné relativně nízké zarybnění vodních
biotopů, pokud možno s velmi limitovaným podílem dravých ryb (včetně okouna).
V některých letech je možné zastihnout také bohaté populace skokana zeleného (Pelophylax
esculentus) obvykle vázané na vodní prostředí s vyšší kvalitou vody. Na obr. 8 je zachycena vitální
populace skokana zeleného v extenzivně využívaném rybníčku nedaleko obce Zborovy. V místech
s nižší intenzitou zemědělské výroby, zvláště v tůních a mělkých rybníčcích obklopených přírodě
blízkými biotopy (remízky, mokřadní plochy ležící ladem, úhory, louky kosené lehkou mechanizací),
můžeme stále ještě spatřit vzácnou zákonem chráněnou rosničku zelenou (Hyla arborea). Tato hlasitě
skřehotající žába, jejíž skřeky jsou slyšet i na vzdálenost několika kilometrů, vyžaduje ke svému
rozmnožování vodní prostředí bez intenzivního hnojení; v opačném případě dochází k masovým
úhynům pulců vlivem nahromadění velkého množství organických látek.
Naše poznatky a zkušenosti získané v průběhu posledních deseti let se v základě ztotožňují se závěry
našich kolegů, kteří se věnují výzkumu vodní fauny na profesionální úrovni. Nejlepším způsobem,
jak podpořit druhovou pestrost přirozeně se vyskytující fauny vázané na vodní prostředí, je zakládání
a obnova mělkých tůní a rybníčků na prosvětlených nebo částečně stíněných vlhkých biotopech
přírodního charakteru (obr. 10a, 10b). Současné dotační programy dávají výstavbám tůní pro
podporu přírodních hodnot zelenou: jsou dosažitelné nejen pro obce, ale i pro soukromé vlastníky.
Více informací je možné získat na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; URL:
www.ochranaprirody.cz. Výstavby tůní eventuálně mělkých rybníčků jsou bezpochyby zajímavým
řešením, jak využít zamokřené pozemky nevhodné pro intenzivní zemědělskou výrobu k podpoře
druhové rozmanitosti (nejen) v našem domácím regionu.

Mgr. Ivona Matějková

Ořešák – spolek pro ochranu přírody, z. s.,
Kvasetice
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Obr. 7. Dospělí jedinci skokana hnědého
(Rana temporaria) v bohatých snůškách vajíček
nakladených počátkem dubna k mělkému pobřeží
rybníčka u Pohoří.

Obr. 8. Bohatá populace skokana zeleného (Pelophylax
esculentus) v nárostech lakušníku.

Obr. 9. Rosnička zelená
(Hyla arborea) na
vyschlém dně rybníčka
pod obcí Kvasetice.

Obr. 10a, 10b. Postřehy od sousedů: výstavba tůní v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky na Domažlicku.
Vlevo hloubení nové mělké tůně na dlouhodobě nevyužívané mokřadní ploše, podzim 2010 (foto archiv AOPK ČR,
pracoviště Plzeň), vpravo tatáž tůň po šesti letech, již plná života (květen 2016; foto Jaroslav Škopek).


Pozn.: Obr. 2, 3, 7, 8, 9 – Fotoarchiv spolku Ořešák.
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Římskokatolická farnost Plánice v roce 2017
Tímto ohlédnutím si i my chceme vděčně připomenout alespoň v hlavních rysech uplynulý rok. Rok,
kdy jsme si připomínali mj. některá významná výročí, 800 let od smrti bl. Hroznaty, patrona plzeňské
diecéze, a 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě.
Je třeba poděkovat za spolupráci na dobrých dílech institucím, spolkům a sdružením, zvláště městu
Plánice, Základní a Mateřské škole Plánice, Charitě, Sboru dobrovolných hasičů, Nicovskému
nadačnímu fondu, Divadelnímu spolku, Farnímu klubu seniorů, ale rovněž dobrovolníkům a „lidem
dobré vůle“, jako plánickým zvoníkům, všem obětavým pečovatelům o všechny naše kostely, kaple
a kapličky, kříže, všem kostelníkům a varhaníkům.
Život našeho farního společenství v uplynulém roce můžeme připomenout přehledem těch hlavních
aktivit a událostí:
1. 1.

Jsme slavili tradiční bohoslužby na Nový rok

7. 1.

Požehnání tříkrálovým koledníkům s pozdravem pana starosty

21. 1.

Požehnání účastníkům Pochodu Křižíkovou stezkou

5. 2.

Svatoblažejská pouť- mše sv. se zpěvem sboru a svatoblažejským požehnáním

4. 3.

Společná účast na Dni klatovského vikariátu ve Švihově, kde byli přítomni i biskup
Tomáš Holub a emeritní biskup František Radkovský

17. 3.

Kardinál Miloslav Vlk

16. 4.

Slavné Velikonoční bohoslužby, v Nicově vydařený velikonoční
benefiční koncert péčí NNF

26. 4.

Pouť na Svatou Horu s Farním klubem seniorů

3. 6.

V Nicově při bohoslužbě krásně doprovodil hudbou
a zpěvem soubor Consortio Melcelii

4. 6.

Pouť ve Zbyslavi

19. 6.

Na faře proběhlo setkání rodičů a dětí s opékáním vuřtů

25. 6.

Pouť ve Zborovech

2. 7.

Nicovská pouť s účastí Mons. P. Josefa Žáka

29. 7.

Nicov - účast na Barokním odpoledni pořádaném Nicovským nadačním fondem

10. 9.

Nicovská pouť s účastí P. Dr. Reginalda Větrovce Opraem

28. 9.

Bohoslužba, účast na oslavách Dne české státnosti o požehnání městského praporu

5. 10.

Zahájena výuka - kroužek základy křesťanství

11. 10. Fara hostila setkání klientů Charity
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15. 10. Po mši sv. slavnostně zazněly oba velké zvony
(po dokončené úpravě zvonové stolice)
29. 10. Vichřice vyrazila žaluzii na západní straně věže kostela (2 truhláři ochotně opravili)
30. 10. Zástupce firmy Atelier K11 provedl zaměření kostela pro dokončení projektové
dokumentace na stavební úpravy vnějšího pláště – fasády kostela sv. Blažeje
1. 11.

Po společné modlitbě na plánickém hřbitově následovala
mše sv. se vzpomínkou na zemřelé farníky

5. 11.

Svatohubertská mše v Nicově při ní proběhla sbírka věnovaná na opravu
kostela s výnosem 9 102,- Kč

15. 11. Farní klub seniorů již tradičně na faře připravoval lampičky na „Betlémské světlo“
21. 11. Proběhl závěrečný kontrolní den letošní etapy restaurátorských oprav
poutního chrámu v Nicově
25. 11. Požehnání nového hasičského automobilu adventní úterky na faře- „farní fórum“
24. 12. V 16.00 hodin štědrovečerní mše sv., po níž si zájemci mohli
odnést „Betlémské světlo“
26. 12. Péčí Nicovského nadačního fondu a za podpory města Plánice se v nicovském
chrámu konal již tradiční krásný vánoční benefiční koncert: J. J. Ryba – Česká mše
vánoční v provedení souboru Musica tusta a Čerchovanu
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Výuka náboženství probíhala v Plánici a Mochtíně. V Kydlinech pak příprava na svátost biřmování.
V Plánici byly pokřtěny 2 děti a v Kydlinech rovněž 2 děti. Pravidelné i příležitostné bohoslužby
v celém farním obvodu přinesly i řadu radostných i vážných setkání. Poděkování a zvláštní vzpomínka
patří také všem starým a nemocným lidem i těm, kdo o ně pečují.
Opravy kostelů: zvlášť krásně vyniklo průčelí Nicovského kostela po provedení letošních
restaurátorských oprav vstupních dveří a kamenných ostění a erbu. Krásná uměleckořemeslná
práce stojí za povšimnutí. Celkové náklady oprav činily 823 218,- Kč, z toho Ministerstvo kultury
700 000 ,- Kč, Římskokatolická farnost Plánice 82 207,- Kč, Nicovský nadační fond 41 011,- Kč.
Rovněž upravení zvonové stolice je nepřehlédnutelné - vlastně nepřeslechnutelné, neboť při
slavnostních příležitostech můžeme slyšet zvonit současně oba velké plánické zvony. Celkové náklady
za opravu činily 180 265,- Kč.
Díky štědrému příspěvku města Plánice 100 000,- Kč byla vyhotovena již zmiňovaná projektová
dokumentace oprav vnějšího pláště (fasády)… kostela sv. Blažeje.
Velké poděkování Nicovskému nadačnímu fondu za uspořádání nejméně 4 benefičních koncertů
v nicovském kostele.
Do roku 2018 kéž nás provází i povzbuzení biskupa Tomáše: “Radost z Hospodina /Boha/, ať je
naše síla.“ K tomu si dovoluji připojit i své přání, naděje a lásky, abychom pomáhali jeden druhému.



za plánickou farnost
P. Pavel Vrbenský
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Charitní pečovatelská služba Plánice v roce 2017
Od roku 2004 v Plánici a okolí zajišťuje pomoc a podporu seniorům a dalším potřebným lidem
Charitní pečovatelská služba.
Pomáháme tak, aby naši uživatelé mohli zůstat ve svých domovech co nejdéle. Proto je
podporujeme při péči o vlastní osobu, při hygieně, při zajištění chodu domácnosti, úklidu nebo
nákupech. Doprovázíme uživatele při návštěvách lékaře nebo úřadů. Rovněž dovážíme obědy
z hotelu Pavlíček nebo ze školní jídelny. Naši uživatelé mohou požádat o pedikúru nebo masáž,
kterou zajišťují vyškolené pracovnice.
Jako každý rok jsme začali organizací Tříkrálové sbírky, v květnu jsme vybírali nepotřebné
šatstvo, obuv, funkční kuchyňské nebo domácí potřeby, v říjnu jsme připravili setkání našich
uživatelů na faře v Plánici. 13. listopadu byla oceněna diplomem sv. Vincence z Pauly naše
kolegyně Bohumila Marešová.
Za pomoc, podporu a spolupráci děkujeme městu Plánice, plánické farnosti s P. Pavlem
Vrbenským i všem, kdo podpořili naši práci duchovně, duševně i finančně.


A. Votýpková, B. Marešová, J. Nedvědová

Odvoz sbírky oblečení

Setkání uživatelů

Setkání uživatelů

Setkání uživatelů

76

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
Zbyslav
Lovčice
Pohoří
Štipoklasy
Bližanovy
Zdebořice
Nová Plánice
Křížovice
Plánice
Celkem 

1 840,- Kč
1 068,- Kč
1 462,- Kč
4 691,- Kč
3 823,- Kč
2 425,- Kč
1 647,- Kč
2 010,- Kč
20 322,- Kč
39 288,- Kč

Srdečně děkujeme všem koledníkům a dárcům!

Bližanovy

Na faře
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Plánice

Pohoří

Štipoklasy
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Pochod pohádkovým lesem 2017
Jako tradičně sobota před Dnem matek patřila dětem i dospělým, kteří se vydali Pochodem
pohádkovým lesem ze Zdebořic do Habartic. 13. 5. 2017 byl pochod odstartován ve 14 hodin za
příjemného počasí a davy pochodujících nebraly konce! Potkávali jsme celé rodiny s dětmi i pejsky,
rodiče s kočárky… jednoduše všechny věkové kategorie. Koláček na cestu potěšil každého, kdo se
vydal vstříc dobrodružství na cestě.
Stanovišť po lese bylo opět hodně. Pochodující potkali šermující rytíře, kramáře, čarodějnice,
loupežníky, veverku, do lesa zatoulané kuřátko i Asterixe a Obelixe. Mohli navštívit pravěký bar,
vyzkoušeli si střelbu lukem nebo zhlédli divadelní představení v podání číhaňských ochotníků a dětí
z Plánice. Pro chytré hlavy tu také bylo několik hlavolamů.
Je jen velká škoda, že déšť nepočkal ještě tak aspoň hodinku, kdyby to tak bylo, stihli by všichni dojít
do Habartic suchou nohou a dát si klobásu a pivo v klidu pod střechou. Bouřka to ale viděla jinak,
takže se někteří pochodující vrátili nebo pro ně musel někdo do lesa přijet autem.
Účast ale byla opět vysoká, stejně jako v minulých letech. V nich jsme také změnili povahu této akce
na charitativní a vždy část výtěžku věnujeme na dobrou věc. Zatímco v roce 2016 (z peněz vybraných
v roce 2015) byla pořízena televize Dětskému domovu v Kašperských Horách, v roce 2017 jsme
nakoupili poukázky na nákup potravin v hodnotě 10 000,- Kč a věnovali je Klokánku v Janovicích
nad Úhlavou. Ještě před konáním pochodu v roce 2018 bude podobným způsobem naloženo i s částí
výtěžku z pochodu roku 2017, protože tento charitativní podtext posouvá akci na další metu a to nás
na tom moc baví. Budeme se tedy těšit i v květnu 2018!


Za organizátory Ivana Roubová
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Zástupci organizátorů Pochodu pohádkovým lesem s Mgr. Alenou
Jandovou ředitelkou Klokánka v Janovicích nad Úhlavou při předávání
finanční podpory ve výši 10 000,- Kč.
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Závěr
Končí dvacáté první vydání ročenky Křižíkova Plánice 2017, ve kterém je popsáno dění v celém
správním území. Skončil rok, ve kterém se město posunulo o velký krok dopředu, ale zároveň přibylo
hodně nových činností a povinností.
Provozování vodohospodářské infrastruktury se po počátečních problémech se smlouvami rozběhlo
a probíhá tak, jak má. Každý začátek je těžký a město nemělo moc na výběr. Skončila dlouhodobá
smlouva s firmou Vodospol, s. r. o. k 31. 12. 2016. Bylo by nutné udělat nové výběrové řízení na
provozovatele a po dokončení výstavby by muselo být opět nové výběrové řízení, aby město splnilo
podmínky dotace.
Od 1. 9. 2018 zahájí město, po ukončení zkušebního provozu, provozování nové ČOV a celé správní
území ji bude moci využívat k likvidaci odpadních vod.
Velký přínos pro město má i kompostárna, na které se zpracovalo ve zkušebním provozu přes
600 tun bioodpadu. Část vyrobeného kompostu byla použita pro rozšíření lesní školky. Po certifikaci
kompostu bude také prodáván, aby pokryl část nákladů na provoz kompostárny. Skládka na Boučku,
kde je umístěná kompostárna, posloužila k dočasnému uskladnění výkopků (7 000 tun) z výstavby
kanalizace a po přetřídění bude materiál použitý pro potřeby města a také z něj bude vyráběn substrát
smícháním s kompostem.
Velkou událostí byla oslava výročí 170 let od narození Františka Křižíka, která proběhla společně
s oslavou Dne státnosti. Musím přiznat, že jsem byl velmi zklamán neúčastí hasičů v uniformách.
František Křižík je pořád čestným členem SDH Plánice a zaslouží si úctu nejen celého sboru, ale
i nás všech.
Rok 2017 přinesl i změnu ve vedení úřadu města, protože pan tajemník Ing. Milan Vojta ukončil
pracovní poměr k 30. 11. Při zvolení do funkce starosty jsem čekal, že to společně dotáhnem až do
důchodu. Život však přináší změny, které se nedají předpokládat.
Na rok 2018 je připraveno velké množství úkolů, které jsem popsal v plánovaných akcích. Nezbývá
než si přát, aby se povedly všechny uskutečnit.
Směr, kterým se město ubírá, je správný. Město se proměnilo v dynamicky se rozvíjející společnost,
která se zodpovědně stará o své občany i celé správní území.
Udělejme společně celé správní území města Plánice ještě krásnějším.
Přeji našim občanům, ale i vám všem, kteří máte nemovitosti ve správním území města Plánice po
celý rok 2018 hodně štěstí a zdraví.




Zdeněk Pavlíček
starosta města

Nejúspěšnější žáci ZŠ ve školním roce 2016/2017

Jana
Hlaváčová

Michaela
Soběhartová

Marie
Kabrtová

Biologická olympiáda
1. místo okres

Biologická olympiáda
2. místo okres

Rybářská olympiáda
3. místo okres

Mladý zahrádkář
4. místo okres

Mladý zahrádkář
2. místo okres

Rybářská olympiáda
7. místo kraj

Biologická olympiáda
13. místo kraj

Biologická olympiáda (kraj)
11. místo kraj

Mladý zahrádkář
4. místo okres

Archimediáda – účast okres

Marek
Jílek

Adéla
Majerová

Kateřina
Dvořáková

Aneta
Babůrková

Stolní tenis (okres)
2. místo

Biologická olympiáda
4. místo okres

Biologická olympiáda
6. místo okres

Mladý zahrádkář
5. místo okres

Volejbal (okres)
účast

Olympiáda Aj
6. místo okres

Mladý zahrádkář
6. místo okres

Archimediáda
účast okres

Olympiáda Aj
9. místo okres

Křižíkova
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