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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Křižíkova ročenka 2020 je již dvacátá čtvrtá, ve které jsou popsány všechny události roku. Mám tu
čest napsat příspěvek již podvanácté. Rok 2020 se do dějin města i celé země zapíše jako rok omezení,
zákazů, nařízení a karantény.
Covid–19 nás všechny neskutečně omezil a zasáhl do našich životů nevídanou měrou. Je smutné,
že lidstvo, které létá do vesmíru a plánuje osídlení jiných planet, si neumí poradit s pozemskými
problémy.
Rozhodování odpovědných lidí bylo chaotické a trestuhodné. Místo důsledné ochrany zdraví bylo
zřejmě důležitější, kdo víc na pandemii zbohatne.
Předražené nákupy ochranných pomůcek v Číně a ne od českých výrobců, kterým by státní zakázky
pomohly přežít tuto krizi. Zavření malých obchodů, provozoven služeb, například kadeřnictví, a na
druhé straně otevřené supermarkety nebo květinářství je toho důkazem.
Zavření všech školských zařízení bylo pro vzdělávání velký problém, ale věřím, že se podaří dohnat
učivo, které se nestačilo probrat. Pro rodiče předškolních dětí a dětí na prvním stupni bylo zavření
a následná online výuka velkou zkouškou.
Další omezení byla z důvodu stavby II/186 Průtah Plánice, která v průběhu roku pokračovala. Ta
byla ve srovnání s omezeními, které vyplynula z vládních nařízení Covid–19, nicotná. Město Plánice
má nový průtah, včetně chodníků, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení, a to za ty omezení
přece stálo.
Průjezd Plánicí je po nové komunikaci a oboustranný chodník zajišťuje bezpečí pro chodce. Cílem
projektu bylo zvýšení celkové bezpečnosti pro pěší i ostatní účastníky silničního provozu, a to se
v plné míře povedlo.
Rok 2020 neznamenal jen dokončení průtahu, ale povedlo se velké množství potřebných akcí, které
jsou uvedeny v investičních i neinvestičních výdajích.
Přeji příjemné čtení ročenky.
Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Správní území v číslech roku 2020
Investiční výdaje:
Výdaje spojené s výstavbou II/186 průtah Plánice – chodníky������������������������������������ 12 882 924,41 Kč
Plánice – obnova a dostavba vodovod �������������������������������������� 9 461 331,29 Kč
Plánice – obnova a dostavba kanalizace ����������������������������������� 6 572 458,04 Kč
Opravy vodovodů�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 599 411,39 Kč
Kvasetice zásobování vodou – pokračování��������������������������������������������������������������������������� 254 680,– Kč
Měřiče rychlosti pro bezpečnost Plánicko �������������������������������������������������������������������������� 327 716,40 Kč
Veřejné osvětlení – opravy����������������������������������������������������������������������������������������������������� 195 883,75 Kč
ZŠ Plánice – učebny�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 000,– Kč
ZŠ Plánice – výměna oken ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 572 636,– Kč
Zdebořice – pergola – výměna oken ���������������������������������������������������������������������������������������� 86 511,– Kč
Plánice č.p. 1 vč. pozemku���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 290 000,– Kč
VO k zahrádkám����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 174 549,– Kč
Podvozky pod hasičskou skříň�������������������������������������������������������������������������������������������������� 80 618,– Kč
Kontejner odpady���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 687,90 Kč
Nákup lesních pozemků����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112 536,– Kč
Výdaje zajišťující chod správního území:
Oprava výtluků a opěrných zdí �������������������������������������������������������������������������������������������� 567 239,80 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu�������������������������������������������������������������������������������������� 2 209 992,50 Kč
– oproti tomu úhrada od občanů������������������������������������������������������������������������������������ 611 167,– Kč
Údržba zeleně������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 601 274,30 Kč
Spotřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení �������������������������������������������������������������� 443 897,05 Kč
Bytový fond��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 149 787,43 Kč
– z toho opravy bytového fondu vč. materiálu������������������������������������������������������������ 488 514,25 Kč
Nebytové hospodářství������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 549 789,– Kč
Kompostárna na Boučku�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 649 024,06 Kč
Požární ochrana – dobrovolná část��������������������������������������������������������������������������������������� 195 077,80 Kč
Dopravní obslužnost������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 855,– Kč
Příspěvky spolkům a organizacím v roce 2019:
Plánicko, z. s. p. o������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 268,– Kč
DSO – Povodí Berounky�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 117,– Kč
Spolek pro obnovu venkova��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 000,– Kč
Svaz měst a obcí������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 058,18 Kč
Spolky správního území������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72 000,– Kč
Oblastní Charita������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 228 000,– Kč
Program Ulice�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 139,– Kč
Linka bezpečí �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 000,– Kč
Římskokatolická farnost Plánice��������������������������������������������������������������������������������������������� 175 000,– Kč
ČS provoz bankomatu����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 000,– Kč
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V roce 2020 bylo přivítáno 8 miminek a příspěvek města byl ����������������������������������������������� 8 000,– Kč
Věcné dary obyvatelstvu – dárkové balíčky životní výročí ��������������������������������������������������� 59 600,– Kč


Zdeňka Vojtová

Stav finančních prostředků na účtech města
v roce 2020
Leden

44 351 753,85 Kč

Únor

43 526 400,42 Kč

Březen

44 656 299,51 Kč

Duben

47 833 233,80 Kč

Květen

47 421 103,50 Kč

Červen

45 528 959,54 Kč

Červenec

42 387 808,32 Kč

Srpen

44 921 321,64 Kč

Září

44 773 618,31 Kč

Říjen

41 184 240,95 Kč

Listopad

34 773 199,96 Kč

Prosinec

38 750 065,92 Kč

Úvěr ve výši Kč:

-13 999 880,–

Souhrnná hodnota majetku k 31. 12. 2020 je: 298 012 988,13 Kč
V roce 2020 došlo k celkovému navýšení majetku o 37 483 637,76 Kč
Zdeňka Vojtová
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Zpráva o činnosti města a městského úřadu
Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
rok 2020 byl po všech stránkách tak zvláštní a velmi náročný, že i Ti nejstarší pamětníci takové období
nepamatují. Od počátku roku byl život nejen na našem správním území, ale i v celé ČR a na celém
světě ovlivněn pandemií coronaviru. Náš běžný život, a to včetně rutinních záležitostí, jsme museli od
základu pozměnit. Nikdo pořádně nevěděl, co se na nás valí a s čím se budeme potýkat. V médiích se
neustále objevovaly různé informace či spekulace o vzniku viru, jeho šíření napříč světem, způsobu
ochrany, o dopadu na zdraví a životy občanů a následně i na ekonomiku, a to nejen lokální či národní,
ale celosvětovou. Téměř všichni jsme každodenně sledovali počty nakažených a bohužel i zemřelých
v různých měřítcích a hodně z nás bylo přímo zasaženo nákazou a izolací a někteří dokonce i úmrtím
toho nejbližšího.
Jak jsem již uvedl, tato pandemie velmi ovlivnila běžný život i na našem správním území a doslova
každý den náš úřad přijímal od vlády, ministerstva zdravotnictví či krizového štábu různá opatření,
zákazy či nařízení. V prvních měsících roku 2020 jako by se běžný život zastavil. Občané se báli
vycházet z domovů a vycházeli jen na nejnutnější nákupy, návštěvy lékařů či některého z úřadů.
Otevírací a úřední hodiny byly z nařízení vlády omezeny na nejnutnější minimum, a tak tomu bylo i na
Městském úřadě v Plánici.
Byla to velmi zvláštní doba plná napětí, strachu a nejistoty, kdy nebyl ani dostatek základních ochranných
pomůcek pro občany, a proto někteří spoluobčané raději zůstávali uzamčeni ve svých příbytcích
a nevycházeli ven. Toto období však přineslo i něco pozitivního, co jsem osobně v naší společnosti
postrádal několik desítek let, a to byla vzájemná slušnost, ohleduplnost a snaha pomáhat druhým.
Někteří věnovali povlečení na šití roušek, jiní roušky šili a rozváželi je potřebným po domech, pomáhali
s nákupy druhým a tak dále. Upřímně a velmi rád zde chci sdělit, že jsem byl na většinu občanů velmi
velmi hrdý. Po dlouhé a dlouhé době jsem byl pyšný na to, že jsem Čech, protože nás dával celý svět
příkladem. První vlna pandemie během jara odezněla a s ní bohužel odešla i mnou zmíněná slušnost
a ohleduplnost mezi lidmi. Zanedlouho po útlumu nákazy přišly bohužel druhá a třetí vlna nákazy,
které byly několikanásobně většího rozsahu než vlna první, ale slušnost, ohleduplnost a vzájemná
výpomoc se již nedostavila. Ba dokonce se objevili jedinci, kteří nerespektovali protiepidemické zákazy
a ochranná opatření a na veřejnosti chodili bez ochrany dýchacích cest a bezohledně tím ohrožovali
ostatní spoluobčany.
V této nelehké době probíhala v Plánici realizace stavební akce, která byla připravovaná téměř dvacet
let, kdy se jednalo o rekonstrukci a dostavbu vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a chodníků
v Plánici v Klatovské ulici a následně i v ulici Kostelní a poté i nový povrch komunikace v Klatovské
ulici. Práce prováděla společnost VHS, a.s., a byly chvíle, kdy z důvodu nákazy a karantény nebyla na
staveništi žádná aktivita a občas jsme i pochybovali o včasném dokončení stavby. Projektované práce se
však nakonec podařilo včas dokončit a v rámci projektu byly k nemovitostem občanů přivedeny nové
přípojky vodovodu, splaškové kanalizace i dešťové kanalizace. Nyní je na našich spoluobčanech, aby
své nemovitosti řádně připojili na splaškovou a srážkovou kanalizaci a zlikvidovali své dosavadní jímky,
septiky či DČOV. Bohužel tak všichni zatím neučinili, proto tyto naše spoluobčany tímto opakovaně
žádám a vyzývám, aby své nemovitosti co nejdříve připojili.
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Pozemky a komplexní pozemkové úpravy
I v této složité době plné zákazů a opatření se alespoň omezeně pokračovalo v nápravě vlastnických
vztahů a dání do pořádku neoprávněně zaplocené pozemky města Plánice po celém samosprávním
území. Dále se i v tento rok pokračovalo v komplexních pozemkových úpravách, i když byly bez široké
veřejnosti a probíhaly v rozsahu povoleném vládními nařízeními.
Vodohospodářská infrastruktura
Město Plánice v roce 2020 celkem vyrobilo téměř 58 tisíc m3 pitné vody a v domácnostech či firmách
jí bylo v celém správním území spotřebováno více než 43 tisíc m3. Odpadní vody jsou v Plánici čištěné
na dvou čistírnách odpadních vod a v tomto roce bylo celkem vyčištěno 82 tisíc m3 odpadních vod,
kdy fakturováno bylo 43 tisíc m3 stočného a srážkovného. Město Plánice našim občanům, kteří nemají
možnost připojit své nemovitosti na ČOV, nabízí službu vývozu a likvidací odpadních vod, a to za
jednotnou částku 1702,– Kč včetně DPH za vývoz (max. 10 m3). Tuto službu města však využívá jen
úzký okruh našich spoluobčanů a bylo celkem provedeno pouze 50 vývozů. V roce 2020 jsme byli
nuceni změnit pravidla pro vývoz odpadních vod z jímek či septiků, a to tak, že vývoz odpadních
vod bude proveden jen v případě, že vlastník dané nemovitosti doloží doklad o posledním vývozu,
který nebude starší dvou let, a odpadní vody budou bez nevhodných materiálů, jako jsou například
vlhčené ubrousky či jiné předměty hygienické potřeby. Tyto nové podmínky jsou nastavené z důvodu,
že v několika případech v tomto roce nevhodné předměty přivezené s odpadní vodou ucpaly čerpadla
a došlo k nucenému odstavení ČOV. Následné čištění čerpadel a opětovné spuštění ČOV není zrovna
příjemnou a ani nejlevnější záležitostí.
Ze strany dozorových orgánů ČR nad provozováním vodohospodářské infrastruktury bylo město
Plánice upozorněno na nízkou tvorbu finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a pod
pohrůžkou sankcí bude muset město Plánice v roce 2021 zdražit stočné.
Spolupráce s Úřadem práce Klatovy
V daném roce se nenavázalo na předchozí spolupráci s Úřadem práce v Klatovech, a to z důvodu
negativních zkušeností s pracovní morálkou osob zaměstnaných přes ÚP.
Kompostárna Na Boučku
Na kompostárnu bylo v roce 2020 přijato celkem 695 tun biologicky rozložitelného a rostlinného
odpadu, a to bezúplatně od našich občanů nebo za úplatu od farmy Číhaň, obce Obytce nebo od
společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. Z přijatého materiálu bylo vyrobeno celkem cca 380 tun
kvalitního kompostu, který byl použit na údržbu obecní zeleně, pro zakládku lesní školky či upravení
trávníků okolo stavby průtahu Plánicí.
Sečení trávy
I v roce 2020 se navázalo na úspěšnou spolupráci s některými spolky z roku 2019, které za finanční
odměnu městu vypomohly s údržbou obecních travnatých ploch uvnitř obcí. Chtěl bych za tuto
spolupráci především poděkovat hasičům a občanům z Pohoří, Křížovic, Nové Plánice, Mlynářovic,
Bližanov, Plánice a částečně i z Kvasetic. Všem občanům a spolkům, co se zapojili do spolupráce
s městem, patří naše veliké díky. V některých obcích, kde sečou pracovníci města, se však bohužel
nachází i občané, kteří nejenže se sečením nepomohou, ale ještě kritizují, že je to posečené špatně nebo
špatně shrabané.
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Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, co nám pomáhají dělat naše město a okolí krásnější
a příjemnější. Prosím všechny občany, buďme k sobě ohleduplní a slušní, aby se nám zde žilo lépe.
Mgr. Jiří Haidinger
tajemník
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Zpráva z úseku evidence obyvatel za rok 2020
V roce 2020 se v obvodu správního území našeho úřadu narodilo osm nových občánků, čtyři holčičky
a čtyři kluci. Dne 16. října 2020 přivítal do života starosta města Plánice pan Zdeněk Pavlíček osm nových
občánků narozených v roce 2019. Za přítomnosti starosty obce Újezd u Plánice pana Milana Moudrého
byli uvítáni do života i tři noví občánci této obce, která spadá do našeho matričního obvodu. Malým
občánkům byly předány dárky od města, maminky dostaly kytičku, rodiče se podepsali do kroniky
našeho města. Z důvodu pandemie bylo toto vítání občánků dvakrát odloženo, následně se uskutečnilo
omezeně s tím, že jsme dětičky s rodiči zvali do obřadní síně jednotlivě. Velice nás mrzelo, že nemohl
malým občánkům zazpívat pěvecký sbor Základní školy Plánice. Věříme, že v roce 2021 proběhne vítání
ve slavnostnější atmosféře.
Za celý rok 2020 se do našeho správního území přihlásilo 37 občanů, odhlásilo se 32 občanů a zemřelo
20 občanů. Z tohoto pohybu obyvatel (nově přihlášených, odhlášených, narozených a zemřelých) vyplývá,
že počet obyvatel v celém správním území města se nepatrně snížil. K 31. 12. 2020 je v celém obvodu
1630 trvale žijících občanů.
Přehled o počtech občanů v celém obvodu je v přiložené tabulce:

Část obce

Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým pobytem
Celkem

Muži

Ženy

BLIŽANOVY

107

57

50

KŘÍŽOVICE

44

24

20

KVASETICE

131

70

61

LOVČICE

48

20

28

MLYNÁŘOVICE

30

13

17

NOVÁ PLÁNICE

65

29

36

PLÁNICE

907

457

450

POHOŘÍ

51

30

21

ŠTIPOKLASY

114

56

58

ZBYSLAV

67

41

26

ZDEBOŘICE

66

30

36

1 630

827

803

Celkem
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Zdeňka Maršíková
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II/186 Průtah Plánice
V říjnu byla dokončena akce, která zahrnovala výstavbu průtahu v Klatovské ulici včetně
oboustranného chodníku, který je nutný u silnic II. třídy. Dále pak obnovu starého vodovodu,
výstavbu nového vodovodu, a to včetně budoucího výtlaku, který bude zásobovat vodojem na Hůrce
z vodního zdroje za Úslavou. Nyní je odtud voda čerpána přes vodovodní řad.
Vodovod byl vybudován okolo roku 1910 a zděná kamenná kanalizace je zřejmě také tak stará.
Tehdejší stavitelé zaslouží velké uznání, protože tehdy byla doprava převážně povozy, které vážily pár
tun. Vodovod i kanalizace vydržela i dnešní dopravní prostředky, které váží i 50 tun.
Vybudována byla nová splašková kanalizace, která byla připojena na novou ČOV. Dešťová kanalizace
byla svedena do vodotečí, které ústí do řeky. Každé toto vyústění se pravidelně kontroluje. Celá stavba
stála 65 748 000,– Kč, SÚSPK uhradila za komunikaci 26 850 000,– Kč a podíl města za ostatní práce
byl 38 898 000,– Kč.
Zbývá vydláždit komunikaci, opravit schody v Kostelní ulici a odstranit staré elektrické vedení
z domů, které bylo ještě nutné pro původní veřejné osvětlení.
Stavba II/186 Průtah Plánice odhalila při budování nové přípojky k vodovodu neměřený odběr vody
a její „majitel“ okrádal všechny odběratele vody spoustu let. Tato nefakturovaná voda zvyšovala
náklady na vodné a stočné pro všechny ostatní. Pracovníci, kteří prováděli odečty vodoměrů, ale
i někteří občané o této skutečnosti věděli. Škoda je za ty roky ve statisících a je škoda, že je těžké tuto
zlodějinu dokázat.
Také připojení splaškové kanalizace do původní dešťové kanalizace a tvrzení občanů, že jímku
vyvážejí, bylo velmi podivné. Bohužel i město se tak zachovalo při rekonstrukci bytů ve škole v roce
1996 a odpady z bytů připojilo do zděné dešťové kanalizace. Tím se vyřešila záhada, proč se chodník
a komunikace před terasou u školy propadá.
Věřím, že pokud by se v minulosti zrealizovala výstavba železnice, která byla plánována, tak by se
město rozšířilo. Díky vzniku pracovních míst by počet obyvatel byl minimálně trojnásobný. Počet
obyvatel je důležitý i pro budování kanalizace, protože náklady se počítají na připojeného obyvatele.
Maximální náklad na připojeného obyvatele je 90 000,– Kč. Proto se nemohla kanalizace dělat
najednou, včetně této části v Klatovské ulici. Je zde malý počet obyvatel, a proto byla nutná II. etapa,
která se dělala bez dotace.
Velká dotace pro město byla na výstavbu chodníků 7,8 milionu a dotace byla získána přes
MAS Pošumaví z.s.
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Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Lesy města Plánice
Lesy města Plánice (LHC – 318416) se téměř celé nachází 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 2020 byl čtvrtým rokem platnosti 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 %.
Čtvrtý rok platnosti plánu byl opět ve znamení kůrovcové kalamity, v důsledku čehož bylo za
uplynulý rok vytěženo 12 227 m3. Zalesněno bylo 16,63 ha (tj. 95 205 ks sazenic), postaveno 1 531 m
oplocenek, vyžnuto 53,7 ha a dokončeno 8,29 ha prořezávek.
I přes problémy s odbytem a prodejní cenou kůrovcového dřeva bylo ročním hospodařením v lesích
dosaženo zisku 8 036 793,– Kč (z toho 1 470 075,– Kč prodej dřevní hmoty a 6 566 718,– Kč dotace
v lesnictví).
Ing. Jiří Bešťák
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Základní škola Dr. Ing. Františka Křižíka a mateřská
škola Plánice, příspěvková organizace
Školní rok 2019/2020 byl v mnohém výjimečný. Po dlouhých létech došlo ke změnám v pedagogickém
sboru, kdy kolegy Jana Bulánka a Janu Mäntlovou nahradili Zdeněk Hrdlička a Jitka Jandová.
První pololetí proběhlo standardním způsobem, velikým plusem se ukázalo zavedení nových
školních e–mailových účtů. V polovině března byl totiž vyhlášen nouzový stav, škola zavřena a začala
výuka na dálku.
Rychle reagovat museli vyučující i žáci. Úkoly byly posílány přes e–mailovou poštu, samotná výuka
běžela i s pomocí aplikace youtube, messenger atd. Každý dělal, co mohl. Tu a tam zazlobila technika,
spadlo připojení…Učit jsme se museli všichni – děti větší samostatnosti a zodpovědnosti, učitelé
zvládnout taje moderní techniky.
Dík patří zejména rodičům školáků, protože na jejich bedrech ležela největší tíha. Právě oni museli
vynaložit mnohem více času a úsilí, právě na nich záleželo, jak úspěšná bude domácí výuka. Ukázalo
se, že vyučovat (i jen vlastní potomky) je činnost nelehká a značně vyčerpávající, ale drtivá část
rodičů se potíží nezalekla. Přijala novou situaci jako výzvu a srdnatě se vrhla na školní povinnosti.
Dobrá spolupráce učitelů, žáků a rodičů umožnila (a stále umožňuje) překonávat nastalé potíže. To
je fakt, kterého si velice vážím.
Velkou pomocí byla státní dotace na nákup počítačů pro učitele – za tyto finanční prostředky byly pro
vyučující pořízeny nové notebooky. Vyučující i žáci se museli naučit urychleně pracovat s platformou
MICROSOFT TEAMS, která distanční výuku výrazně zatraktivnila, ale i zjednodušila.
Pro řádné fungování školy je nezbytná úzká spolupráce se zřizovatelem, tedy s obcí. Zde je třeba
vyzdvihnout vstřícný postoj vedení města, jakož i celého zastupitelstva – nová moderní okna
v šatnách i na školních chodbách jsou toho přesvědčivým důkazem.
Mgr. Dušan Kučera, ředitel školy
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Mateřská škola v Plánici v roce 2020
„Ve školce je nám hej, proto do ní utíkej.“ Tak zní název našeho školního vzdělávacího programu.
Naším cílem je ve školce rozvíjet děti a jejich schopnosti a vést je k samostatnosti.
Podporujeme dětskou potřebu objevovat. Na začátku ledna 2020 byl celkový počet 54 dětí. Od
začátku nového školního roku navštěvuje mateřskou školu celkem 50 dětí.
V lednu se děti zúčastnily Tříkrálové sbírky, která se řadí mezi naše oblíbené tradiční akce. V měsíci
únoru byly ve školce uspořádány Zimní olympijské hry, které měly u dětí velký úspěch. Také
v mateřské škole proběhl maškarní bál a poté si děti zařádily s kamarády ze školy. Mezi další oblíbené
aktivity patří i soutěž Superstar, letos již třetí ročník. Společně jsme se zúčastnili i soutěže Domestos,
ve které jsme byli velmi úspěšní a vyhráli zásobu čisticích prostředků na celý rok.
Na začátku března k nám přijelo divadlo kouzel Waldini a Klaun a jeho kamarádi. Obě vystoupení
se dětem velice líbila. Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si mohli prohlédnout různé knihy.
Od 17. března do 17. května byla naše školka uzavřena z důvodu pandemie. Paní učitelky nelenily
a využily času k úklidu školky, přípravě nových didaktických pomůcek pro vzdělávání dětí, dezinfekci
hraček a nachystání zahrady, na které děti velmi rády tráví čas.
Na konci května proběhlo focení tříd a rozloučení s předškoláky. Svátek dětí jsme oslavili soutěžemi,
kde děti projevily svoje schopnosti a dovednosti. Poté děti byly odměněny sladkou pochoutkou.
O prázdninách tým pracovníků školky za pomoci města Plánice nezahálel a pustil se do přestavby
prvního pavilonu, kde se vybourala stěna mezi třídami, byly zazděny dveře ze třídy do chodby. Při
této práci se udělala nová betonová podlaha a bylo položeno krásné nové lino.
V novém školním roce jsme si moc užili posvícení a hráli jsme si na velké průzkumníky přírody.
Objevovali jsme krásy a záhady lesa a okolí, s lupou jsme zkoumali povrch země, stromů, ale
i drobných živočichů. Děti zjistily i to, že nejen metrem se dají měřit věci kolem nás. Také jsme
se vydali po stopách barev. Pomocí těchto barev děti vytvořily duhu, na jejímž konci našly poklad
v podobě padajících sladkostí z nebe.
Říjen přinesl nečekanou překážku. Došlo k uzavření školní jídelny, a proto si děti musely se svými
rodiči připravovat na druhý den svačinky a oběd. Společně s dětmi jsme si uvařily několik vynikajících
polévek, které nám všem moc chutnaly.
V prosinci k nám po dlouhé době zavítalo divadlo, které neslo název O zeleném panáčkovi. A nakonec
přišlo to, na co se děti celý rok nejvíce těší, čas Vánoc. Děti přivítaly čertíky a Mikuláše, od kterých
dostaly nadílku. Poté už jsme všichni netrpělivě vyhlíželi Vánoce, napekli jsme cukroví, vyzdobili
jsme třídu a ozdobili stromečky. Děti připravily pro rodiče veliké překvapení – besídku, kterou nikdo
nečekal. Vystoupení dětí jsme natočili a zaslali rodičům. Poté už Ježíšek přinesl mnoho krásných
dárečků, ze kterých měly děti velikou radost.
Kolektiv MŠ
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Z činnosti Policie ČR Obvodního oddělení Plánice za
rok 2020
V roce 2020 bylo na teritoriu Obvodního oddělení v Plánici prověřováno a prošetřováno 44 případů
trestných činů a 226 přestupků. V objasněnosti trestných činů jsme za rok 2020 dosáhli téměř
62 %. Celý rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID–19, kdy policisté vykonávali službu na státní
hranici. Během celého roku pak prováděli kontroly nad dodržováním vydaných opatření. Nejvíce
přestupků bylo řešeno v souvislosti s nedodržením opatření ministerstva zdravotnictví, kdy občané
neměli ochranu dýchacích cest na veřejně přístupném místě v zastavěném území obce. Ke konci roku
2020 byl zaznamenán zvýšený nápad majetkové trestné činnosti, a to především krádeží vloupáním do
rekreačních objektů a firemních skladů. Neustále dochází k nárůstu trestné činnosti v internetovém
prostředí. Byly prověřovány přečiny „Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“. Zvýšil
se počet řidičů přistižených při řízení motorového vozidla pod vlivem drog a alkoholu, kdy bylo
zjištěno celkem 23 řidičů. Za zmínku stojí případ řidiče, který nejdříve způsobil dopravní nehodu,
kdy z místa ujel a zaparkoval svůj osobní automobil na návsi v jedné obci na Plánicku, kde usnul.
Následnou kontrolou bylo zjištěno, že jmenovaný řídil pod vlivem alkoholu a ve vozidle nedovoleně
přechovával dvě střelné zbraně. Rovněž byl prověřován případ nálezu uhynulého dravce „luňáka
červeného“, kdy provedenou pitvou bylo zjištěno, že k úhynu došlo pozřením otrávené návnady.
Také došlo k smrtelnému zranění krávy na pastvě, kdy následná pitva prokázala zranění způsobené
střelnou zbraní. Dobrou prací zdejších policistů na místě činu byli dopadeni pachatelé, kteří měli
na svědomí vloupání do řady objektů na celém území Územního odboru Klatovy. Bez povšimnutí
nezůstal ani řidič osobního automobilu, který se snažil ujet policejní hlídce, dále nezvládl řízení
a havaroval. Při následné kontrole bylo zjištěno, že je řidič pod vlivem drog a ve vozidle byla
nalezena marihuana a pervitin. V oblasti přestupkového řízení byl opětovně zaznamenán zvyšující
se trend přestupků proti občanskému soužití, zejména mezi blízkými osobami, a přestupků volného
pobíhání hospodářských zvířat. Na úseku dopravy bylo za sledované období roku 2020 v našem
služebním obvodu policií šetřeno celkem 10 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách
nebyl nikdo usmrcen, šest osob bylo zraněno lehce a jedna těžce. Zvýšil se i počet střetů motorového
vozidla s lesní zvěří. Problematice dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je ze
strany policistů nadále věnována značná pozornost. V roce 2020 byly v našem služebním obvodu
provedeny akce „Mládež“ zaměřené na kontroly týkající se podávání a prodeje alkoholických nápojů,
drog a tabákových výrobků nezletilým a mladistvým osobám. Dále byly ve spolupráci se skupinou
služební kynologie provedeny kontroly chatových oblastí a kontroly rybníků se zaměřením na
zjištění pytláků.
komisař npor. Bc. František Zahálka
vedoucí oddělení
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Obce správního území
Bližanovy
Je za námi rok 2020. Mnoho jsme toho v tomto roce podniknout nemohli, neboť nás zaskočila nemoc
Covid –19. Takže veškeré plány se rozplynuly, ale přesto jsme mezi vlnami něco podnikli.
Začátkem roku jsme jako každý rok uspořádali zabijačkové hody, při kterých se naše břicha naplnila
skvělými dobrotami. Pak se uskutečnil masopustní průvod naší vesnicí, který se každým rokem
zvětšuje. Vloni se účastnilo o mnoho více dětí, za což jsme velmi rádi.
Velikonoce jsme slavit nemohli, ani stavění májky se nekonalo.
V srpnu se konala zábava u školy, již desátým rokem u nás zahrála skupina Zvlášňý škola. Členové
Delíria pořádali na hřišti u školy nohejbal. Naše maminky udělaly pro děti dětské odpoledne, kde se
vyřádili nejen děti, ale i dospělí.
V září připravili členové SDH taneční zábavu se skupinou Dobrý ještěr.
Také na našem tradičním středečním grilování jsme se hojně potkávali, pokud to situace dovolovala.
Vánoční stromek u klubovny jsme ozdobili v malém kruhu, neboť panoval zákaz. Byla to smutná
vánoční atmosféra bez sousedů a koled.
Tak se u nás žilo v roce 2020. Všichni doufáme, že v roce 2021 se budeme setkávat častěji než loni.
Za Osadní výbor Bližanovy
Dagmar Berényi

Dětský den

Masopust

Dětský den

20

Křížovice
Každý rok se každá obec snaží co nejlépe zhodnotit uplynulý rok a své úspěchy a činnosti zveřejnit
v této ročence. Uplynulý rok se však hodnotí velice obtížně.
Tak jako v každé obci je samozřejmě hybnou pákou SDH, tak i u nás jsme byli připraveni uskutečnit
spoustu kulturních a zájmových akcí, která se však vlivem doposud trvající epidemie neuskutečnily.
Naše veškerá činnost se zúžila na pořádání výroční valné hromady sboru v lednu 2020, MDŽ a při
krátkém letním uvolnění na posezení pod pergolou. Než jsme se mohli připravit na velmi oblíbenou
akci v karetním turnaji v prší, byly veškeré akce přerušeny a všechny plány dostaly STOPKU.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří i v této době neztrácejí optimismus a budou nadále platnými
členy a občany naší obce. Všichni se těšíme na rozvolnění. Snad se nám podaří opětovně nastartovat
a obnovit společenský život na vesnici.
Vlastimil Sacher
starosta SDH
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Kvasetice a Lovčice
Rok 2020 byl, jak všichni víme, podstatně jiný než předchozí dlouhá léta. Pandemie koronaviru
COVID–19 zasáhla do životů nás všech bez rozdílu. Proto bychom především chtěli vzpomenout na
ty naše blízké, kteří v boji s touto nemocí zaplatili cenu nejvyšší. S láskou vzpomínáme samozřejmě
i na ty, kteří nás v tomto roce opustili, i když jejich odchod zapříčinilo něco jiného. Na druhé straně
chceme poděkovat všem, kteří bojovali a bojují s tímto zákeřným nepřítelem, a také těm, kdo se
odhodlali k jakékoli formě pomoci v této těžké době.
Zavedená opatření v podstatě paralizovala veškerý společenský život ve všech obcích a naše vesnice
samozřejmě nejsou výjimkou. Na začátku roku 2020 jsme ještě o tom, co nás čeká, neměli tušení a vše
probíhalo normálně. 18. ledna proběhla v kvasetické klubově valná hromada Sborů dobrovolných
hasičů Lovčice a Kvasetice. Po vyřízení oficiálních záležitostí, ke kterým patřila i volba nových
výborů, přišla na řadu zábava. Za doprovodu hudby se všichni dobře bavili až do pozdních hodin.
V polovině února jsme průvodem masek v obou vesnicích oslavili čas Masopustu. Akce se konala
o týden dříve, aby nedošlo k souběhu s významnou akcí v Plánici. O dalším víkendu, tedy 22. února
2020, udělala Staročeská svatba pomyslnou tečku za konáním všech akcí. Na tuto akci se vypravily
i masky z Kvasetic a Lovčic, aniž by tušily, že to bude na dlouhou dobu poslední možnost pobavit se
bez omezení s přáteli.

Staročeská svatba v Plánici – holky z Lovčic, Kvasetic
a Plánice

Masopust
Vodníci před odjezdem na staročeskou svatbu
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Od března již veškerá spolková činnost ustala. Velikonoční tradice, hasičské soutěže, stavění
a hlídání máje, stejně jako májovou zábavu i dětský den bohužel v tomto roce nebylo možno pořádat.
Klubovna byla uzavřena. Když v letních měsících došlo ke zlepšení situace a rozvolnění omezujících
opatření, podařilo se nám se párkrát setkat a dokonce i někam vyrazit. Vodáci vyrazili 2x na řeku. Za
mírných opatření se dalo i zúčastnit venkovních koncertů. Toto zlepšení však trvalo jen krátce a od
konce léta už byla opět veškerá činnost v obcích zmrazená. Nemohl se tak pořádat ani lampionový
průvod ani zpívání u vánočního stromku.
Pro připomenutí těchto období byla ale na podzim hezky vyzdobena náves u kapličky a o Vánocích
svítil u klubovny, tak jako každý rok, ozdobený stromeček. Souhrou náhod se stalo, že v období kdy
hasiči byli nuceni utlumit svou činnost, pokud se týká trénování, soutěže i kulturní činnosti, měla
zásahová jednotka SDH Kvasetice dva výjezdy. V květnu byli kvasetičtí hasiči povoláni k požáru
skladu slámy v Plánici jako pomocná jednotka pro doplňování vody. Dále pak ještě pomáhali
s dohašováním vyvezené slámy a přes noc pak v místě požáru hlídkovali. Další výjezd pak hasiči
měli 12. července, kdy v Kvaseticích došlo k požáru půdního prostoru v domě č. p. 67. Zde místní
dorazili jako první, následováni hasiči z Plánice. Následně přijela ještě zásahová vozidla z Nepomuku
a Klatov. Jejich pomoc ale naštěstí nebyla potřeba, požár již byl uhašen.

Požár domu Kvasetice

Dohašování slámy Plánice

Z činnosti, kterou provádělo ve vesnicích město Plánice lze zmínit ořez stromů u kapličky a opravu
výtluků cest v Kvaseticích. V Lovčicích pak proběhla oprava prasklého potrubí u studny. I když
spolková činnost ustala, lidé ve vesnicích rozhodně nezahálí. V Kvaseticích byly v roce 2020 zahájeny
dvě nové stavby rodinných domů. Nyní je v této obci tak rozestavěno již pět domů. Také se zde
prodalo mnoho dlouhodobě neobývaných objektů a je tu tak naděje, že se opravením objektů nejen
vesnice zkrášlí, ale nastěhováním nových rodin i omladí a oživí. Budeme tedy doufat a věřit, že se vše
zase vrátí do normálu a my si z této těžké doby odneseme trochu pokory k přírodě a úcty ke všemu,
co nám ještě nedávno připadalo samozřejmé.
Miroslav Forstl a Libor Forstl
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Mlynářovice
Život ve vesnici začal probíhat podle podobného scénáře jako v předešlých letech.
V průběhu jara jsme tradičně pracovali na sobotních brigádách v lese. Těžba kůrovcem napadených
stromů se stává pravidlem posledních let a nebere konce. Na vytěžení kulatiny navazuje úklid větví
a příprava mýtin na zasázení nových stromků.

Velikonoční svátky nebyly opět plné radosti a veselí. Pravidelné řehtání dětí při procházení vesnicí
vystřídal nezvyklý klid, který způsobil nástup covidové krize.
Velice skromné společenské setkání proběhlo při stavbě máje 30. dubna. Přivezení, nazdobení
a postavení máje, krátké posezení u táboráku bez dalšího programu. Obvyklý květnový májový
průvod se také nekonal.
Podobně dopadlo pořádání dětského odpoledne, které pravidelně u nás na hřišti pořádá
MS Posavádka – nekonalo se.
O víkendu, tentokrát 4. července, se náš skromný sportovní areál přece jen zaplnil účastníky, a to
příznivci nohejbalu: 28. KAMEJK CUP – nohejbalový turnaj – se konal za účasti 4 tříčlenných
mužstev. Tentokrát zvolnění vývoje nákazy COVID–19 umožnilo odehrát turnaj, který nepřetržitě
pořádáme neuvěřitelnou řádku let.
Další říjnová akce, pravidelný výlov rybníka pod vsí, se také z důvodů vývoje nákazy nemohl konat,
tak jak jsme zvyklí. I když má u našich občanů velkou oblibu a dlouhou tradici, nechtěli jsme dát
šíření viru šanci.
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Přesto děkuji všem občanům za odvedenou práci v průběhu minulého období. Máme za sebou rok,
který byl silně poznamenán vývojem pandemie, rok, na který budeme chtít rychle zapomenout.
Přednost našeho vzájemného soužití a sounáležitosti nám pomohla překonat tyto nedobré časy.
Přeji všem především zdraví, štěstí a optimismus do celého roku 2021.
František Baštář
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Pohoří
Milí občané, vítám vás po roce při čtení událostí z naší malebné vesničky. Rok 2020 jsme zahájili
tradičně výroční schůzí našeho hasičského sboru, na které jsme přijali 3 nové členy. Schůze se
protáhla až do druhého dne, jako bychom podvědomě tušili, že nás zasáhne pandemie a s ní omezení
kulturních akcí téměř na celý rok. Leden dále provázela Tříkrálová sbírka, na které se podílely i děti
z naší vesnice. 					
Začátkem února nás zasáhla bouře SABINA, která způsobila polomy stromů a následný výpadek
elektřiny. V únoru nás ještě navštívil masopustní průvod ze Štipoklas, ale v březnu již udeřila pandemie
koronaviru a nouzový stav. I přesto jsme s minimální účastí postavili tradiční máj. 		
V měsíci červnu se nám podařila uspořádat akce „Sraz traktorů“ za účasti 17 strojů místních i z okolí.
I přes nepřízeň počasí přišla spousta diváků. Byla to úspěšná akce, která měla kladný divácký ohlas.
Video je možno zhlédnout na youtube.				
Útulné prostředí hasičské klubovny využíváme i k rodinným oslavám. V horkém srpnovém dni
zde oslavil kulatiny náš spoluobčan a skvělý harmonikář Miroslav M.. Přišli mu zahrát kamarádi
z Oplovo dechovky a z rodinné oslavy byla oslava vesnická, krásná a povedená…, zase máme na co
vzpomínat. Na obě akce byl využitý náš nový párty stan. 		
Ke konci léta proběhlo čištění požární nádrže, a to vytrháním vodních rostlin, včetně vysečení
plevelů okolo nádrže. Při této brigádě vznikl nápad využít pěkného kamenného posezení u nádrže
při táborovém ohni, a tím zakončit léto, které bylo zaplať pánbůh uvolněnější.
Díky našemu patronovi, sv. Václavu, kterému je zasvěcena místní kaplička, jsme mohli v září pořádat

Konec prázdnin

pouťové posezení v klubovně se střelnicí a harmonikou. Byla to sobota 26. září, během dne klesla
teplota o 15 °C.
Adventní čas jsme zahájili, snad poprvé v historii Pohoří, rozsvícením vánočního stromečku. S dětmi
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jsme zavítali do již zmíněné kapličky zapálit svíčku. To proto, aby naši malou vesničku na Štědrý den
navštívil Ježíšek. Při té příležitosti jsme zavzpomínali na naše spoluobčany, kteří již bohužel nejsou
mezi námi, kteří se o kapličku starali a v krásném stavu ji zanechali pro další generace. Rovněž jsme
se v této těžké době zamysleli nad modlitbou zapsanou na kapličce i uvnitř „NEDEJ ZAHYNOUTI
NÁM NI BUDOUCÍM“. Poté jsme místo máje hlídali alespoň vánoční stromek, ovšem s omezením
do 22.00 hodin.
Novými akcemi jsme se snažili hlavně dětem vynahradit jiné zakázané akce, např. velikonoční koledu.

Vánoční stromeček

Kaplička

V roce 2020 jsme ještě stihli navštívit v hojném počtu akce okolních obcí, a to např. Pohádkový les
ve Štipoklasech či Triatlon v Polánce s následnou zábavou. Hrála zde slavná kapela PLÁN B, ve které
působí náš mladý občan Jakub V.. Obě akce byly moc hezky připravené, krásné a zábavné.
I přes všechny zákazy musela probíhat údržba zeleně a veřejných prostor v naší obci, aby se nám
v Pohoří líbilo a dobře žilo. 							
Nikdy nevíme, co nás v životě potká, a tak jsme na závěr roku pořádali výroční schůzi hasičského
sboru kvůli omezením ON–LINE. Přijali jsme na ní jednoho nového nejmladšího člena. Tudíž
v počtu 18 členů se těšíme na další schůzi. Doufáme, že již v normálním osobním setkání s návštěvou
SDH Plánice, zastupitelů města Plánice a okolních obcí.
Městu Plánice děkujeme za poskytnuté dotace a rovněž za údržbu a obnovu stávající komunikace.
Určitě spousta z vás si letos uvědomila, co je v životě důležité a co nikoli. Možná si všichni začali více
vážit lidí, přírody a věcí kolem sebe. Možná nám to všechno pomůže a vše se vrátí do starých kolejí.
Za obec Pohoří vám přeji hlavně dobrou náladu.
Valešová D.
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Štipoklasy
Když začínal rok 2020 a Štipoklasy procházeli Tři králové, všichni jsme si přáli šťastný a pokojný rok.
To již výbor SDH připravoval výroční valnou hromadu, které se zúčastnili hasiči i hosté. Hasiči se
také domluvili na každoročním masopustním průvodu. V letošním roce, jako každý rok, jely masky
nejprve do Pohoří, kde se k panu Silovskému přidal s harmonikou pan Maršík. Maškary se opět
vyřádily a pobavily všechny ostatní přihlížející. Všude je čekali přátelé a výborné pohoštění.
A pak to přišlo, zlá nemoc a všechny zákazy. Ani u nás nemohly děti o Velikonocích koledovat, děvčata
se nemusela bát Velikonočního pondělí, kdy chodí kluci šupat. V květnu byla naplánovaná hasičská
okrsková soutěž v Myslívě, která se také bohužel neuskutečnila. Májku jsme raději nepostavili.
I přes negativní názory a připomínky některých zastupitelů na veřejném zasedání se stačil doopravit
rybníček pod školou, který je již plný vody díky svedené okapové vodě ze školní střechy a přepadu
z horního rybníčka. S materiálem pomohlo město Plánice a všechnu práci odvedli naši hasiči.
Po rozvolnění měly radost naše hasičky, které připravily další ročník pohádkového lesa. Všechno se
zdařilo i přesto, že byla změněna trasa. Dětem se vše líbilo a kolem hřiště byla spousta legrace jako
každý rok. Bohužel to byla na dlouhou dobu poslední dovolená akce.
Hodně zdraví v roce 2021 přeje výbor SDH Štipoklasy.
Kubaňová Naděžda
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Zbyslav
Jako všechny předešlé roky v hodnocení jsme vždy popisovali rok minulý zaběhnutým způsobem
všech akcí, konstatováním, že žádné změny se vcelku nestaly. Jak rád bych úvod opět psal přesně tak.
Letos je tomu bohužel jinak, začnu pěkně od začátku. Vycházka 1. ledna, kdy jsme se prošli na
„rovince“, abychom viděli ohňostroj a osvícené Klatovy, již něco naznačovala. Proti jiným rokům bylo
zataženo a neviděli jsme skoro nic. Procházka nikomu nevadila. Přes všelijaké „zaručené informace“
sice nějaké zprávy probleskly, ale v té době „nějakou chřipku“ nebral nikdo vážně.
8. březnu jsme se sešli společně v klubovně a oslavili MDŽ. Při harmonice a malém občerstvení si
všichni zazpívali a těšili se na blížící se jaro. Poděkování patří ženám právem, vždyť bez nich by se
v obci nedalo nic uskutečnit. Už ale za týden bylo všechno jinak, opatření vlády zastavilo všechny
zvyky a tradice (Velikonoce, stavění máje a různé turnaje), prostě konec.

Pálení čarodějnic

Koncem května byla Zbyslavská pouť, kdysi velká událost. I dnes jsou ještě hospodyně, které pečou
výborné koláče. O pouti se vždy scházeli příbuzní, šlo se na mši ke kapličce staré 300 let a popovídalo
se. I v tomto roce se mše uskutečnila, ale v menším rozsahu.
Pak byly zrušeny rybářské závody a několik grilování. Měli jsme alespoň trochu štěstí, že v době
částečného uvolnění se po velké diskuzi všech občanů, kteří dostali odvahu, uskutečnil 13. ročník
„Zbyslavského pochodu“. V té době bylo povoleno 200 osob. Výhodou bylo, že jsme nejeli autobusem,
šla se pěší trasa 15 km Zbyslav – Vracovy – Plánice – Zbyslav. Zde musíme poděkovat hasičům
z Plánice, kteří v polovině trasy připravili pro účastníky chutné občerstvení, hlavně bramboráčky,

30

a umožnili prohlídku hasičské zbrojnice. Trasa vedla také kolem retenčních nádrží ve Vracovech
a v plánickém Háji, někteří lidé tato díla viděli poprvé. Cyklotrasy byly připraveny na 50 km a 35 km
a vedly přes Hoštice, Mochtín, Mlázovy, Buršice, Plichtice, Plánici a zpět do Zbyslavi. Trasy jsou vždy
dostatečně značeny, ale najdou se i turisté, kteří dokážou zabloudit. Pochodu se zúčastnilo 160 lidí.
Přísná opatření – klubovna byla uzavřena, otevřené pouze WC, občerstvení bylo jen ve venkovním
prostoru. Odměnou za naši snahu bylo to, že lidé byli spokojeni a vděčni za pěknou procházku v tak
těžké to době. Pochod se stává tradiční akcí pro vesnici a okolí.
Další akce gastro a výlov rybníka se už opět nekonaly.
Podzim – konaly se jen volby do krajů, vzpomínka na vznik republiky 28. řijna a položením věnce
u pomníku padlých, kterou po dohodě provedl raději sám starosta města Plánice p. Pavlíček.
Koncem listopadu se nad návsí objevil balón a zřejmě měl nějakou poruchu a musel na konci vsi
nečekaně přistát.

Balón

Do klubovny jsme si nechali podle fotky udělat obraz betlému, který nám vyrobila z perníku šikovná
p. Kohoutová z Plánice, udělala to moc pěkně, ale za tu dobu se už perník začal rozsýpat, a tak jsme
to vyřešili takhle. Nyní můžeme obraz každý vánoční čas vystavit v okně klubovny.
Na podzim se situace opět zhoršila, všechno se zavřelo, ani čertů se coronavir nebojí, a tak jedinou
malou radostí bylo vítání adventu a zpívání dětí u rozsvíceného stromečku.
Závěrem – do naší obce se stěhují rodiny mladých občanů, rádi bychom je přivítali na našich akcích,
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v letošním roce k tomu podmínky nebyly, snad bude lépe. Celý ten zvláštní, výjimečný rok, ty
nejdůležitější a zajímavé události jsme si natočili na kameru, a až bude první možnost promítneme
si to, co jsme prožili v roce 2020.
Do toho potřebujeme všichni hlavně hodně štěstí a zdraví.
Brabec Miroslav st.

Brigáda dříví

Zpívání u stromečku
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Zbyslav – Stuchlovna
Už je tu rok 2020. Když začínal, někdo říkal, že dvě dvojky a dvě nuly jsou dobré, jiní říkali, že špatné.
Jaký tenhle rok byl, víme každý sám nejlépe. Když se podíváme do své minulosti, určitě tam najdeme
i dobré a hezké dny.
V naší osadě rok začal jako každý jiný koledou a přáním tří králů. A pak jako blesk z čistého nebe
přišel COVID–19 nikým nečekán, nikým nepozván, přesto tu byl, všechny zaskočil, všichni o něm
mluvili, nikdo nevěděl, co s ním. Začali jsme se chránit. Kde to šlo, šily se ve velkém roušky, protože
jich bylo potřeba hodně. Stále nestačily, ale jsme národ nápaditý, a tak jsme si brzo poradili. Rychle
jsme se naučili si pomáhat.

Po jarní karanténě jsme si mysleli, že vše špatné je za námi, a rádi jsme se vraceli k normálnímu
životu. Avšak nic nebylo jako dřív a vše bylo nové. Jednu sobotu se v naší osadě objevila dopravní
značka omezující rychlost na 30 km/h, pobavilo nás to, neboť jsme již delší dobu bojovali za omezení
na 50 km/h. Nakonec jsme se dočkali 70 km/h a teď najednou 30 km/h? Radost trvala jen chvíli, než
přijeli cestáři a začali opravovat komunikaci.
V létě byly výlety i letní tábory hodně omezené. Tak se dětský koutek U Terezky pod vedením
Barbory Fizikové rozhodl v červenci uspořádat na našem tenisovém kurtu a přilehlém hřišti jeden
den putovního tábora. Děti tu strávily celý den, přidaly se i ty místní. Hrály se různé hry a opékaly
buřty k obědu. Věříme, že se všem dětem na Stuchlovně líbilo a rády se budou vracet. V srpnu se
uskutečnil zkušební turnaj v lukostřelbě s odpoledním grilováním, které se protáhlo do nočních
hodin, věříme, že to nebylo naposledy. V září šly děti do školy a naše osada trochu ztichla, ne však
na dlouho, už v říjnu byly děcka zase doma, a protože jich u nás žije nemálo, byl opět slyšet dětský
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smích, a to je vždycky příjemné.
A pak přišly po roce, co jiného než Vánoce. U kurtů se objevil stromeček, tohle krásné pohlazení po
duši pro nás vymysleli a připravili Matěj s Jirkou. Bylo vidět, že mají zájem o osadu i o její obyvatele.
Děkujeme jim, opravdu to v téhle době bylo moc milé. A co teprve, když nám Ježíšek, nejen na
stromeček, přinesl sníh. To bylo tak krásné…
Monika Sladká
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Zdebořice
Úplný začátek roku 2020 se až tak moc nelišil od začátků předcházejících roků.
Na začátku ledna výroční valná hromada místního sboru dobrovolných hasičů. No a pak už se
nám, tak jako všem ostatním, začala plést do života epidemie covidu. Od března začaly platit zákazy
shromažďování a pořádání jakýchkoliv hromadných akcí s větším množstvím osob. Tak se nekonalo
ani velikonoční koledování, kterého se minulý rok už zúčastnili koledníci z nové, nastupující
generace. Nekonal se průjezd soutěžních aut při Rallye Šumava. Podařilo se nám udržet tradici
a postavili aspoň malou májku v nejnutnějším (povoleném) počtu osob. Od hlídání jsme upustili,
věřili jsme, že v této mimořádné době se porážet májky nebudou. U nás to tak bylo a májka vydržela.
Co nás mrzelo, že se nekonal Pochod pohádkovým lesem mezi naší obcí a Habarticemi, tak snad
příští rok.
Od července, když byly zákazy zrušeny, se nám podařilo pokračovat v přerušeném společenském
dění. Uspořádali jsme menší turnaj v nohejbalu s opékáním „čurýka“. Po letech nám počasí přálo,
a tak to bylo příjemné odpoledne. Dalším pěkným počinem byl o pár týdnů později dětský den. Pro
děti byl postaven menší skákací hrad, spouštěcí lanovka a připraveny společenské a sportovní hry. Na
závěr opékání špekáčků, které se líbilo dětem i dospělým.
Poslední společenskou akci, kterou jsme v uplynulém roce stihli, bylo pouťové posezení poslední
srpnovou sobotu v místní klubovně.
Na konci roku, tak jako májku, jen několik sousedů vánočně ozdobilo adventní stromek na návsi.
Slavnostní rozsvícení sice nebylo, ale i tak nám stromek krásně svítil po celý advent a čas vánoční.
Byl to rok, který díky zdravotní situaci společenskému životu nijak moc nepřál, ale neklesejme na
mysli. Udržujme a važme si rodinného života a dobrých sousedských vztahů. Věřme, že zase bude
lépe a společenský život si vrátíme do kolejí, na které jsme zvyklí.
Přeji všem pevné zdraví a zdravou mysl.		
Václav Lašek
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Z činnosti spolků a klubů
SDH Plánice
Rok 2020 byl pro náš sbor dobrovolných hasičů výhledově bohatý na kulturní akce, neboť byl rokem
oslav 145. výročí založení sboru.
Tento rok byl také významný z hlediska voleb do všech orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Zvolení funkcionáři by měli být zárukou na další pětileté období, tj. do roku 2025.
11. ledna se konal 145. hasičský ples ve Spolkovém domě v Plánici. K tradičnímu programu a dobré
náladě nám zahrála oblíbená kapela „Skalanka“.
Po hasičském plese jsme pokračovali v přípravách na „Staročeskou svatbu“, započatých již na podzim
předcházejícího roku. Samotná Staročeská svatba se konala 22. února 2020. Byla velice zdařilou akcí,
o čemž svědčí i velká účast diváků z Plánice a širokého okolí. Přispělo i pěkné počasí a osvědčená
kapela Oplova dechovka, která nás doprovázela v průvodu městem i na samotné večerní masopustní
veselici.
Krátce jen k této akci: bylo nám poskytnuto zázemí – jako improvizované bydliště ženicha a jeho
rodičů v domě manželů Sűssových (bývalá pošta) č. p. 24 –a jako improvizované bydliště nevěsty
a jejích rodičů v domě manželů Králových (plánické náměstí) č. p. 169. Děkujeme jim za ochotu
poskytnout vlastní objekt při této kulturní tradici.
…a jak už to tak chodí, vše dobře dopadlo. Za podpory smlouvčích, věnovanému majetku
a finančních darů od pantáty a hraběte Nitky ženich dostal svou nevěstu. Jak to dopadne na příští
Staročeské svatbě, svatbě za 5 let (rok 2025)?????
Obsazení hlavních rolí:
ženich – Jan Roub
nevěsta – Radka Sudová
rodiče ženicha – Lukáš Kaliánko
Jana Hroudová
rodiče nevěsty – Stanislav Tikal
Zdeňka Nováková
smlouvčí – František Hrouda
Zdeňka Kovaľová
svědkové – Luboš Kohout
Václav Plánička
hrabě – Vladimír Kanta
hraběnka – Alena Solčányová
páže – Milan Novák
falešné nevěsty – Františka Svobodová
Barbora Kovaříková
Musím také říci, že jsme měli velké štěstí a Staročeská svatba proběhla, jak se říká, za pět minut
dvanáct, neboť krátce poté byly všechny akce zakázané, a to z důvodu koronavirové epidemie. Děkuji
účastníkům Staročeské svatby v jakékoliv roli a všem, kdo přispěl k přípravě a průběhu této akce.
Nemohu opomenout poděkovat také těm, kteří finančně podpořili celou kulturní akci. Jsou to: město
Plánice, Mikroregion Plánicko, jehož je náš sbor členem, a Krajský úřad Plzeňského kraje, od kterého
jsme v roce 2017 obdrželi „Certifikát nositele nemateriálního statku tradiční lidové kultury“.
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Článek, fotografie a videozáznam z přípravy a průběhu Staročeské svatby je možno zhlédnout na
stránkách SDH Plánice www.sdhplanice.cz, nebo videozáznam v archivu FILMpro.

Jak už bylo zmíněno, vzhledem ke koronavirové epidemii, byly od března zakázané veškeré
společenské akce. V našem sboru se nekonaly žádné schůze, kulturní akce a nepořádali jsme ani
plánované oslavy 145. výročí založení našeho sboru. Pouze tři funkcionáři z našeho sboru, navržení
jako kandidáti do okresního sdružení hasičů, a starosta našeho sboru se zúčastnili v srpnu za
přísných hygienických podmínek odloženého Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů
okresu Klatovy v Hlavňovicích. Toto bylo nutností, aby byly zvoleny orgány do okresního sdružení
a navrženi kandidáti do funkcí Krajského sdružení a ústředí. Zvolení kandidáti by měli zajišťovat
činnost ve svých rezortech dalších pět let, tj. příští volební období. V našem sboru proběhly volby při
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výroční valné hromadě v prosinci 2019. Výbor našeho sboru byl zvolen téměř ve stejném složení, jak
pracoval minulé volební období.
Z důvodu vládních nařízení a různých omezení nastal útlum i v našem sboru. Komunikace probíhala
převážně v on –line podobě nebo telefonicky. Veškerá činnost spočívala v řešení událostí naší
zásahovou jednotkou.
Výjezdy k událostem naší zásahové jednotky v roce 2020:
➢ požáry – lesní porost – 2x
dopravní prostředky – 2x
objekty, budovy – 5x
➢ likvidace padlých stromů přes komunikaci – 10x
➢ ostatní – technická pomoc, transport pacienta, dezinfekce veřejných prostor – 9x
➢ planý poplach – výjezd – 1x
Dezinfekce veřejných prostor ve správním území města Plánice se prováděla dle nařízení průběžně
po celý rok.
Nejnáročnějším zásahem v tomto roce byla likvidace požáru haly zemědělské společnosti
s uskladněnými balíky sena a slámy v Plánici, která probíhala částečně v dýchací technice. Byla
zde prováděna kyvadlová doprava vody. K tomuto účelu byly zřízeny dvě čerpací stanoviště – na
řece Úslavě a na vodním zdroji „Koupaliště“. Při požáru zasahovaly kromě Plánice tři profesionální
hasičské jednotky a osm jednotek z hasičských dobrovolných sborů. Zásah byl ukončen v ranních
hodinách druhého dne. Požár si vyžádal opětovný zásah i v dalších dnech, a to při uhašení nových
ohnisek ve vyhořelé hale a ve vyvezených balících sena a slámy na nedaleké louce. Škoda byla
vyčíslena na 4 100 400,– Kč, uchráněná hodnota 10 000 000,– Kč. Příčinou požáru byla hra dětí.
Bohužel kromě likvidace požáru došlo ještě nedaleko místa události ke střetu hasičského vozidla
s osobním vozidlem. K této nehodě byl povolán vrtulník letecké záchranné služby.
Věříme, že činnost našeho sboru bude opět v brzké době plnohodnotně obnovena.
Stanislav Tikal
starosta SDH Plánice
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Odstraněni padlého stromu – bouře Sabina

Požár dopravního prostředku
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TJ Sokol Plánice
Cvíčo Plánice
Od ledna 2020 jsme se začali opět pravidelně scházet v plánické tělocvičně s našimi nejmenšími. Cvíčo
pro děti od jednoho roku do šesti let se koná každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin. Rodiče i prarodiče
se v tělocvičně pořádně protáhnou, naučí se nové hry a jiné dovednosti a třeba si i najdou nové
kamarády. Je úžasné pozorovat, jak ti nejmenší pomalu všechno okoukávají a jak rychle se učí. I do
tohoto cvičení velice zasáhla koronavirová epidemie, a proto muselo být na nějaký čas přerušeno. Po
uvolnění opatření spojené s epidemií jsme se sešli venku na fotbalovém hřišti, kde jsme si zasoutěžili
a pak opekli společně buřty. Všichni jsme se těšili na letní prázdniny a na to, až v září cvíčo opět začne
a přijdou mezi nás nové děti, které projevily o naše hodiny zájem. Bohužel druhá vlna epidemie nám
vše překazila a k zahájení cvíča vůbec nedošlo. Díky zmírnění epidemiologických opatření jsme se
v září sešli alespoň na fotbalovém hřišti a společně pouštěli draky a opět opekli buřty.
V roce 2021 chceme ve cvičení pokračovat. Z Plánice i okolí projevilo zájem několik nových
maminek s dětmi, a tak se na nové kamarády všichni těšíme. Snad situace dovolí a budeme se moci
opět scházet.
Lenka Roubová a Mgr. Irena Ludvarová
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Starší přípravka a mladší žáci
V roce 2020 se fotbalově začalo opět skvěle, a to uspořádaným halovým turnajem v Plánici, kdy TJ
Sokol Plánice pořádal dva turnaje v kategorii starší přípravka a mladší žáci. Za tento příjemný den
strávený fotbalem musíme poděkovat pořadatelům Daně Těžké a Martině Brožíkové a také Karlu
Pohankovi a trenéru Patriku Jílkovi.
V jarní sezóně 2020 se dohrávala soutěž okresního přeboru mladších žáků, kdy Plánice skončila na
celkově sedmém místě z deseti soutěžících týmů se čtyřmi výhrami a sedmi prohrami. A pak zasáhl
jeden neviditelný vir a ochromil celý svět, i ten fotbalový.
Na konci léta se plánický tým účastnil přípravného turnaje starších přípravek v Lubech, kdy si děti po
delší herní pauze s radostí zahrály. Z organizačního týmu rodičů se rozloučila Adéla Kamenová, které
tímto moc děkujeme za její podporu a činnost pro plánický fotbal, ačkoli to do Plánice měla z místa
svého bydliště vzdáleností nejdál ze všech.
Od září byla přihlášena Plánice v soutěži mladších žáků a z nedostatku aktivně hrajících dětí nastala
velká obava z konání nadcházejících soutěží. Na poslední chvíli svou účast v soutěži odhlásil tým
SK Nalžovské Hory a do nadcházejícího ročníku soutěže se povedlo spojení Plánice s Nalžovskými
Horami. Vcelku prořídlý tým plánických fotbalistů tak podpořila skvělá parta mladých fotbalistů
a také jejich rodičů, kdy se stali velkou podporou trenérovi Patriku Jílkovi. Nejen na trénincích výrazně
pomáhali pan Standa Koudelka a paní Jana Makovcová. Těmto „Nalžovákům“, tedy šestici kluků
a skvělé holce fotbalistce a jejich rodičům, se sluší velmi poděkovat, protože podpořili ochabující
nadšení pro fotbal a nastartovali novou sezónu, a ačkoli do ní v říjnu opět velmi zásadním způsobem
zasáhl koronavir, skončilo plánicko –nalžovské družstvo na krásném pátém místě z celkových osmi
soutěžících družstev se třemi výhrami a dvěma prohrami. Poslední zápas se odehrál na konci září
v Plánici a končil výhrou domácích.
Od té chvíle utichl ruch na hřištích v celé republice a také na tom našem domácím v Plánici, děti
usedly doma k počítačům, byl nařízen zákaz setkávání i tréninků a na fotbalové míče od té doby usedá
prach. Místo veselých sportovních setkání nastal nouzový stav plný zákazů. Jaká bude budoucnost
fotbalu v další sezóně, se zatím neví. Jisté je, že se nejen mladí fotbalisté už nemohou dočkat, až se
opět proženou s míčem po hřišti a zahrají si pořádný zápas. A tak s velkým očekáváním a dobrou
náladou nám všem nezbývá než opět říci: Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Iveta Voráčková

43

Oddíl aerobiku
V letošním roce jsme si opravdu příliš nezasportovaly. Vzhledem k situaci způsobené pandemií
COVID–19 jsme ukončily cvičení žen již v polovině března, kdy naše vláda vyhlásila výjimečný
stav. Od června, kdy se opět otevřela tělocvična pro veřejnost, jsme cvičily pouze několikrát, protože
během léta se nescházíme z důvodu prázdnin a dovolených. Na podzim vypukla další pandemická
vlna a tím jsme definitivně s cvičením skončily. Koncem roku náš oddíl obdržel částku ve výši
5 000,– Kč z dotace určené pro TJ Sokol Plánice. Paní cvičitelka Kristýna zakoupila za tyto peníze
další pomůcky pro náš oddíl.
Doufejme, že rok 2021 bude pro všechny, nejen pro sportovce, příznivější a vrátíme se do normálního
běžného života bez omezování.
Marie Pláničková
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Myslivecký spolek Plánice, z.s.
Letošní myslivecký rok začal hodně neobvykle. Do naší republiky se dostal virus COVID–19
a byla vyhlášena karanténa. Někteří členové pracovali z domova a nesmělo se scházet více osob. To
poznamenalo i naši činnost. Výroční členská schůze byla zrušena, neboť i restaurace měly zavřeno.
Každé jaro jsme prováděli brigády, abychom získali nějaké peníze na chod našeho spolku. To letos
nebylo možné. Zažádali jsme o finanční příspěvek za odstřel divočáků a ten jsme na konci roku dostali.
Tím jsme pokryli náklady spojené s chodem spolku. Byl také vyhlášen zákaz nočního vycházení.
Naštěstí na myslivce se toto nařízení nevztahovalo. Bohužel se to projevilo ve větší návštěvnosti
honitby. Plán lovu jsme museli plnit a bezpečná střelba se stala obtížnější. V září proběhla také volba
nového výboru, i když u nás zůstalo vše ve stejném složení.
Na podzim jsme měli hon na bažanty, který se konal 31. října 2020.
Letos byla také zrušena Svatohubertská mše v chámu Narození Panny Marie v Nicově.
Naháňky jsme měli celkem tři. Stavy divočáků v našem revíru nejsou tak vysoké, jak je prezentují
média v naší republice. I výřad na naháňkách byl skromný.
Letošní rok vyšel také nový zákon o zbraních s účinností od 30. ledna 2021. Zvyšuje se tlak státní
správy na snížení stavů spárkaté zvěře, z Bruselu je tlak na vlastnictví zbraní, zákaz lovu olověným
střelivem, za které není zatím adekvátní náhrada. Nejvíce nás však trápí zvýšený pohyb osob a jejich
čtyřnohých miláčků v přírodě, neboť tím je zvěř stále více rušena.
Myslivosti zdar!

Karel Kvarda
předseda MS Plánice, z.s.
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Myslivecký spolek Bukovec – Zdebořice
Rok 2020 se pro mnohé z nás navždy stane rokem, kdy se zcela zásadně proměnil náš svět. Epidemie
způsobená virem Covid–19 zastavila společenský i spolkový život.
Činnost našeho Mysliveckého spolku Bukovec – Zdebořice byla nastalou společenskou situací
citelně zasažena, rozhodně však nebyla zastavena. Vzhledem k tomu, že zákazy vycházení i cestování,
které byly vyhlašovány, se myslivecké činnosti netýkaly, mohli jsme naštěstí i tak plnit plán odlovu
a pečovat o zvěř nejen v zimním období, ale celoročně.
Většinou jednotlivě jsme i nadále vycházeli do naší honitby. Opravovali jsme myslivecká zařízení
(posedy a krmelce), zajišťovali jadrné krmivo pro zimní období, instalovali pachové ohradníky,
abychom zabránili škodám na zemědělských plodinách.
Za dodržení hygienických opatření jsme se účastnili brigád na sběr kamene i sekání trávy okolo
hospodářských budov Farmy Číhaň, se kterou dobře spolupracujeme.
Jako řada jiných organizací i my jsme museli oželet mnoho oblíbených akcí, např. Pochod
pohádkovým lesem, střelecký Memoriál Bedřicha Jonáše a zejména tradiční společné naháňky, kde
jsme se setkávali s našimi přáteli.
Díky příznivé epidemiologické situaci v létě uplynulého roku se přece jen mohla uskutečnit jedna
akce. Sešli jsme se u našeho srubu ve Zdebořicích. Nejen, že jsme si ugrilovali dobré maso i klobásy,
ale také jsme uspořádali zábavnou soutěž ve střelbě, které se mohli zúčastnit jak členové spolku
a jejich přátelé, tak i manželky a další rodinní příslušníci. Zejména pro malé děti to byl moc pěkný
zážitek.

Setkání u srubu
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V rámci zlepšení střeleckých dovedností jsme se zúčastnili pravidelných střeleb na střelnici ve
Velenovech a také jsme si procvičili střelbu na běžící cíl na Vejhořici v Klatovech.
K příjemným událostem ovšem přibyla i jedna smutná. Náš dlouholetý člen pan Jan Kolář skonal
v září roku 2020 ve věku nedožitých 84 let. Nemohli jsme se s ním rozloučit tak, jak bychom si přáli,
nicméně mysliveckou poctu jsme mu vzdali.
V uplynulém roce se také podařilo uskutečnit opravu naší klubovny ve Zdebořicích, byla vyměněna
okna i dveře a provedeny některé stavební úpravy, třebaže další opravy nás ještě čekají, chtěli bychom
poděkovat za spolupráci městu Plánice a věříme, že se opět budeme moci v klubovně scházet nejen
ke schůzím, ale i k oslavám a společným akcím.
Náš myslivecký rok byl tedy i přes řadu obtíží naplněný prací a péčí o svěřenou honitbu. Rádi
bychom vyjádřili přání, že znovu přijde doba, kdy se budeme moci pravidelně scházet se všemi
přáteli myslivosti a rozvíjet naši činnost.
„Myslivosti zdar“

Jan Dufek
předseda MS Bukovec – Zdebořice

Zima u nás

Jan Kolář

47

Český svaz včelařů, z. s., ZO Plánice
Organizace v současnosti čítá 37 řádných členů s 370 včelstvy. Přehled včelařů, kteří působí v Plánici
a obcích spadajících pod včelařský katastr tj. (Zdebořice, Číhaň, Hnačov, Skránčice, Habartice,
Zborovy, Kvaslice, Kvasetice a Křížovice), průměrně obhospodařuje každý člen asi 10 včelstev.
Včelařský rok 2020 byl dle srovnání nejen pamětníků jeden z nejhorších za posledních 30 let, což se
projevilo zejména na výnosu medu. Příroda prostě včelkám v minulém roce moc nepřála. Nezbývá
tedy nic jiného, než doufat v lepší časy.
Tak jako každý rok, i letos bych zde rád poděkoval za finanční podporu města Plánice, která přispěla
k nákupu mezistěn, a tím tedy k základní zdravotní prevenci chovu včel.
Závěrem doufám, že drtivá většina občanů včelaře toleruje a fandí jim. Všichni přece víme, že včely
jsou nepostradatelné nejen pro přežití člověka.
Michal Cihlář,
jednatel ZO ČSV Plánice
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Český zahrádkářský svaz
V loňském roce, když jsme psali příspěvek do ročenky, byli jsme plni očekávání na super zahrádkářský
rok.
Co přišlo, nás nikoho ani ve snu nenapadlo. To je ale život, příroda nás asi musela trochu umravnit
a zastavit v rozletu.
V roce 2020 jsme jen 2x moštovali, a tak se naši mladí členové (Pavel Novák, Marek Dvořák, Karel
Škach, Petr Roub a jeho žena Jitka) rozhodli opravit vstupní chodbu v moštárně. Moc se jim to
povedlo a všem se líbí. Patří jim velké poděkování.
Nechceme moc plánovat, co bude v roce 2021. Budeme rádi, když moštárna pojede na 100 %, a to
ostatní se uvidí.
Přeji nám všem v tomto roce pevné zdraví a radostnou mysl.
Ivana Šůsová
a Výbor ZO ČSZ Plánice
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Divadelní spolek Plánice v roce 2020
Je velice zvláštní popisovat sezónu, která není ještě u konce, ale rok 2020 se dotkl snad úplně každého
člověka nejen v naší republice, a události v něm se odrazily na veškerém kulturním dění. V našem
spolku to nebylo jinak.
Dne 7. února 2020 jsme po přibližně čtyřměsíčním zkoušení stáli opět na našich tradičních
dřevotřískách ve Spolkovém domě v Plánici, diváci nadšeně tleskali a my se smáli, protože se nám
všem ulevilo, že se hra povedla. Tenor na roztrhání, hra od amerického autora Kena Ludwiga,
slibovala velice zábavou podívanou, ale ono se většinou vše ukáže až na té premiéře. A ta se povedla
velmi, i následující tři představení v Plánici, která jsme odehráli během dvou víkendů.
Příběh o bláznivé záměně během operního představení nás zavedl do Clevelandu, kam přijíždí
velká italská hvězda Tito Merelli, aby zde hostoval v operním představení Othello. Poté, co ho po
hysterické scéně na hotelu opustí žena, Tito se opije a je indisponován natolik, že to ředitel opery
Saunders a jeho asistent Mac vyhodnotí jako sebevraždu. Jejich prioritou je ale záchrana dlouho
očekávaného slavnostního představení, a tak musí Max, který ve volném čase také zpívá operu, za
Tita zaskočit. Jenže Tito samozřejmě mrtvý není, a tak jako v každé bláznivé situační komedii se nám
příběh neskutečně zamotá. Nestalo se nám ještě ale to, aby se děj nerozmotal, takže samozřejmě vše
nakonec dobře dopadne a každý si přijde na své. Pro nás je hlavní, aby si přišel na své divák, a chvála
naštěstí zněla ze všech stran. Přidanou hodnotou byl rozhodně živý zpěv Maxe v podání Honzy
Rouba, který na playback prostě přistoupit nechtěl, a jak se ukázalo, byla to správná volba.
Výjimečná byla hra také v tom, že se děj celou dobu odehrával v hotelu a že scénu jsme měli
rozdělenou na dva pokoje, což dodalo představení další rozměr a diváky velmi bavilo sledovat, co se
děje v obou pokojích.
Plánické turné jsme zakončili 15. února a těšili se nejen na další představení, ale i na Staročeskou
svatbu, která se po pěti letech v Plánici opět konala a které se aktivně účastnila většina našich členů
z Plánice. Tenor na nás čekal sbalený v káře na další štaci, nejbližší představení, která jsme měli
v plánu, byla v Myslívě a v divadle v Klatovech.
7. března jsme zvládli jako vždy zajistit program na dětském maškarním karnevalu v Plánici a večer
pobavili s Tenorem diváky v Myslívě, kam opět přišel hojný počet vděčných návštěvníků, kteří
vytvořili skvělou atmosféru.
Zbývalo jen šest dní do představení v Klatovech, kde se měl Tenor natáčet televizí FilmPro. Všichni
ale víme, co během tohoto týdne přišlo, vládní nařízení, která vyústila ve zrušení prakticky všech
kulturních aktivit z důvodu světové pandemie koronaviru, který se objevil i v České republice. A tak
se odkládalo na neurčito a zrušen byl například i tradiční Pochod pohádkovým lesem.
Když se situace zlepšila, začali jsme aktivně hledat nové termíny nejen do Klatov, ale i na další místa,
kde měli o naše představení zájem. Během léta jsme začali nacvičovat, aby se nám povedlo první
uvedení po jarní přestávce. To proběhlo 21. srpna v Nepomuku a vydařilo se.
Náhradní termín v klatovském divadle byl domluven na 6. listopadu a ještě před ním jsme se těšili, že
poprvé zavítáme zahrát do Chlumčan. Ale jak jistě víte, ani jedno představení se nekonalo z důvodu
dalších vládních nařízení a pozdějšího lockdownu.
Nabízelo by se informovat o nějakých novinkách, ale žádné nemáme. Situace nám nedovoluje
předvídat ani odhadovat, kdy bychom se mohli opět postavit na pódium. Sezóna 2020 tedy stále trvá
a my nevíme, jak dlouho trvat bude. V únoru 2021 poprvé po dlouhé době neuvedeme novou hru,
což je smutné, ale na druhou stranu, stále jsme jen ochotníci, pro které je divadlo koníček, důležitý
a oblíbený, ale koníček, není to naše živobytí.
Tak jako tak, samozřejmě chceme dále hrát, a tak tedy čekáme. Kdo Tenora viděl, jistě bude souhlasit,
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že se jedná o velmi povedenou hru, která si zaslouží, aby jí ještě pár stovek diváků zatleskalo. A my
pevně věříme, že to vyjde!
Dovolte nám poděkovat všem, kteří nám v roce 2020 pomáhali při realizaci nové hry, a všem
divákům, kteří přišli a dodali nám potřebou motivaci k další práci. Jsme velmi vděční a přejeme
všem moc a moc zdraví. Kéž se brzy opět shledáme!
Ing. Ivana Roubová, Divadelní spolek Plánice
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Spolek Vodník Hájovníček
Termín akce byl naplánován na 25. července 2020. Soutěže, doprovodný program, večerní kapela, vše
bylo vymyšleno a domluveno. Během jara jsme čekali, jak se situace v ČR bude vyvíjet přes léto a také
jak budou probíhat práce na průtahu Plánicí. To byly dva faktory, které zásadně ovlivňovaly konání
zábavného odpoledne v Plánici.
Na začátku léta bylo rozhodnuto. Akci rušíme. Sice se situace okolo koronaviru zlepšovala a prakticky
bylo vše dovoleno, ale nikdo nechtěl riskovat, že právě na naší akci dojde k masovému rozšíření
nákazy. Navíc ani průtah Plánicí nebyl stále dokončený. Pro nás pořadatele by bylo nepředstavitelné
převážet veškerý potřebný materiál na akci po provizorní cestě na Hůrce, nebo oklikou přes okolní
obce.
V roce 2021 budeme mít tedy organizaci o to snazší. Průtah Plánicí je dokončen, účinkující i program
jsou zamluveni, soutěže vymyšleny. Teď už jen budeme všichni čekat, jak se situace v ČR bude vyvíjet,
a budeme se těšit, že se 31. července 2021 potkáme všichni v Plánici na Hájovce.
Za spolek Vodník Hájovníček
Mgr. Irena Ludvarová
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Plánicko z.s.p.o.
Rok 2020 přinesl pro Plánicko stejná omezení jako pro všechny ostatní. Byla omezena pravidelná
jednání, ale bylo zařízené vše pro fungování sdružení.
Plánicko podalo žádost o dotaci Plzeňský kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2020 – PSOV PK 2020 – Integrované projekty.
V tomto programu musí být nejméně čtyři obce, které jsou žadatelé o dotaci. Za Plánicko to byla
Plánice, Bolešiny, Číhaň a Nehodív.
Předmětem žádosti bylo pořízení multifunkčního zahradního zařízení pro obce ve sdružení Plánicko.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje žádost schválilo a sdružení získalo dotaci 400 000,– Kč.
Ve výběrovém řízení byla vybrána svahová sekačka SPIDER ILD 02 od firmy Dvořák svahové
sekačky. Sekačka byla pořízena za 792 308,– Kč a na financování se podílelo město Plánice částkou
362 308,– Kč. Obce Bolešiny, Číhaň a Nehodív shodně částkou 10 000,– Kč. Plánicko z.s.p.o.
zakoupilo výkonné zařízení, které poslouží k rychlé a bezpečné úpravě travních porostů. V dnešní
době je těžké sehnat pracovníky na údržbu zeleně, a to zvláště ve svahovitých terénech. Tento stroj
umožní rychlé posečení velmi prudkých svahů a díky navijáku i například u vodních ploch bez rizika
spadnutí do vody. Zařízení splňuje potřeby tohoto území, protože celé Plánicko je plné prudkých
kopců, které potřebují údržbu. Na trhu je celá řada strojů, ale toto zařízení se ovládá dálkově, a proto
obsluze nehrozí zranění z důvodu převrácení nebo jiných nehod. Zařízení by nebylo pořízeno bez
dotace od Plzeňského kraje. Plánicko z.s.p.o. za tuto podporu moc děkuje.
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Plánicko každý rok vydává stolní kalendář, který má vždy vybrané téma. V roce 2020 to byla voda,
a tak tam byly studánky, vodní nádrže a rybníky. Kalendář ukázal krásná místa ve všech obcích
Plánicka.
Plánicko je členem Turistické oblasti Pošumaví, která pracuje na propagaci celého Pošumaví. Je to
oblast od Hartmanic až po Kasejovice. Více informací na www.toposumavi.cz
Zdeněk Pavlíček
Předseda sdružení
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Římskokatolická farnost Plánice 2020
Vážení, milí, srdečně vás zdravím za plánickou farnost a připojuji „ohlédnutí“ za uplynulým rokem
2020.
Do nového roku jsme vstupovali s nadějí, v klidném slunečném dni s mírně mrazivým počasím. To
jakoby předznamenalo celkově příznivé počasí celého roku s pravidelnými dostatečnými dešti, takže
minulá sucha byla, Bohu díky, zažehnána.
V měsíci lednu proběhlo na faře požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky a zahájení zimního
pochodu Křižíkovou stezkou, který letos pomohl paní Ornové i ostatním výborně spoluorganizovat
Lukáš Týml.
2. února jsme slavili poutní mši sv. s krásnými zpěvy a svatoblažejským požehnáním.
9. února pak pouť v Měcholupech o sv. Apoleně.
10. února bouře Sabine poškodila část střechy plánického kostela.
29. února jsme se zúčastnili vydařeného Dne Klatovského vikariátu – tentokrát v Klatovech, za
účasti gener. vikáře P. Jakuba Holíka. Týž den hasiči z Plánice strhli a uklidili část havarijního stropu
hřbitovní kaple v Nicově.
10. března vyhlásila Vláda ČR uzavření škol a omezení společných akcí v souvislosti s propuknutím
epidemie covid–19 v Evropě a 12. března „nouzový stav“. Bohoslužby a další jsou omezeny
na soukromé slavení, lidé obětavě šijí roušky, povzbuzujeme se telefonicky i prostřednictvím
sdělovacích prostředků, v modlitbách svěřujeme sebe i svět do Boží ochrany s prosbami o pomoc
a překonání pandemie. V Itálii a Španělsku je již přes 100 tis. nakažených a 10 tis. zemřelých. S úctou
myslíme na nasazení lékařů a zdravotníků, zástupců státní a místní správy, práci hasičů, policistů
i dobrovolníků. Myslíme na seniory, zvláště na ty, které není možno navštěvovat! Modlíme se: „Bože
Otče, Stvořiteli,...osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav, utěš, posilni, vysvoboď nás od zlého…
Maria, matko naděje, přimlouvej se za nás!“
Také o Svatém týdnu a Velikonocích jsou bohoslužby „bez účasti lidu“. Teprve koncem dubna
dochází k postupnému mírnému zlepšení a povolení účasti 15 osob / v polovině května až 100 osob/
na veřejných akcích i bohoslužbách.
2. května slavíme po 2 měsících mši sv. ve Zdebořicích.
9. května si připomínáme 75. výročí konce 2. světové války.
12. května zazní polední zvony na počest a jako poděkování zdravotním sestrám.
V dubnu a květnu se zde na venkově daří některým pracím a opravám, zvl. např. na průtahu
městem Plánice, na přípravách na opravy kostela v Plánici i kaple v Nicově. Děti a studenti se, až
na výjimky, do školy nevracejí. Náboženství se snažíme učit doma pomocí „pracovních listů“. Přes
všechna omezení jsme rádi, že máme větší možnost vyjít do přírody, pracovat na zahradě, volněji se
pohybovat,... než ve větších městech.
24. června byla v Těchonicích pochována paní Jiřina Dolívková, která se se svým manželem zasloužila
o opravu kapličky nad studánkou u Nicova. Slavíme i červnové pouti ve Zborovech a Habarticích.
Obě hlavní Nicovské pouti proběhly v době uvolněných omezení v svátečním duchu i s pěknou
účastí poutníků. Hlavními hosty byli P. Jan Hladík za Sušice (5. července), P. Evžen Rakovský z Plzně
a P. František Hranáč z Nalžovských Hor (13. září). Rovněž další letní pouti v Mlýnském Struhadle,
v Předslavi a v Němčicích byly pečlivě připraveny i slaveny.
25. srpna byla péčí spolku Ultreia v blízkosti fary umístěna svatojakubské /poutní/ informační budka.
29. srpna se péčí Nicovského nadačího fondu konalo vydařené další „Nicovské barokní odpoledne“
s vystoupením souboru Harmonia delectabilis se sbormistrem Lukášem Vendlem a s účastí pana
starosty Zdeňka Pavlíčka.
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10. září opět začínáme používat roušky a od poloviny září znovu propukají vlny onemocnění covid–19
až do konce roku. Přesto ještě v povoleném režimu můžeme slavit podzimní poutě v Nedaničkách,
Nové Plánici, Kydlinech /kde myslíme zvl. na nemocného p. kostelníka B. Matějku/ a v Makově.
Podzim je opět spojen se stupňujícími se omezeními v souvislosti s pandemií – je omezen počet
účastníků bohoslužeb i zpěv. Děti opět zůstávají doma ze škol. Kromě nemocných, zdravotníků,
seniorů... myslíme na učitele, rodiče i podnikatele, kteří čelí dlouhodobě zvýšeným těžkostem
i nejistotám.
Na začátku prosince, tentokrát jen prostřednictvím místního rozhlasu, zazní přání pana starosty
a faráře do adventní a vánoční doby, které doplní zpěv dětí z Mateřské školy v Plánici. Na ulicích
i u prahů našich domovů je možno 5. prosince potkat Mikuláše s doprovodem a nadílkou. Adventní
a vánoční výzdoba kostelů i domů je pečlivá. V Plánici a Zdebořicích pomohou při výzdobě Betléma
v kostele děti. Na Štědrý den je tentokrát kostel otevřen k individuální návštěvě, modlitbě u jesliček
a možnosti odnést si Betlémské světlo. Vánoční bohoslužby slavíme rádi, i když jen v daných
možnostech za sníženého počtu účastníků. Na sv. Štěpána přichází milá nadílka v podobě pěkného
zimního počasí, ba i sněhu, což nás potěší a podvědomě zklidní.
Vděčně je třeba vzpomenout na radostné události uplynulého roku spojené s narozením i křty dětí
i dospělých a na svatby v uplynulém roce. S úctou a vděčností vzpomínáme na ty, se kterými jsme
se rozloučili.
Dík patří varhaníkům, zpěvákům, kostelníkům, pomocníkům i všem farníkům! Velké poděkování
patří zvoníkům, pracovnicím Charity, Sboru dobrovolných hasičů, i všem ostatním dobrodincům!
Poděkování patří městu Plánice za mnohou pomoc, za poskytnuté dotace na opravy, díky nimž se
podařila další část oprav omítek věže plánického kostela, oprava hřbitovní branky ve Zdebořicích
i příprava na opravy hřbitovní kaple v Nicově.
Do roku 2021 si dovoluji popřát všem naději, důvěru, že „Bůh dopouští, ale neopouští“. Kéž z toho
těžkého, z pandemie, umíme vytěžit i dobro a snad i světlo zbožné víry v Krista Spasitele. Za farnost
Plánice přeji všem vám, občanům, rodinám, mladým lidem i seniorům potřebné zdraví, tvořivou
inspiraci, vytrvalou vzájemnou úctu i vzájemnou pomoc.
P. Pavel Vrbenský
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Charitní pečovatelská služba Plánice v roce 2020
Rok 2020 začal pro Charitní pečovatelskou službu tradičně pořádáním Tříkrálové sbírky. Mohli
jsme se spolehnout na roky prověřené spolupracovníky, ale přidali se k nám i noví, zejména mladí
dobrovolníci, z čehož máme radost. Skupinky Tří králů během 14ti dnů obešly Plánici a okolní obce.
Výtěžek sbírky byl využit v zařízeních Oblastní charity Klatovy, pod kterou spadá i naše pečovatelská
služba.
Další průběh roku pokračoval běžným provozem, to znamená zajišťováním služeb pro naše klienty
– pomoc s hygienou, pomoc při péči o vlastní osobu, nákupy, pomoc v domácnosti, doprovod
k lékařům nebo na úřady, dovoz obědů.
Také zajišťujeme pomoc potřebným formou potravinových balíčků a drogerie. V roce 2020 jsme
předali 68 balíčků potravin a 38 balíčků drogerie. V Klatovech Charita provozuje šatník, kde lze za
symbolický poplatek pořídit oblečení pro děti i dospělé.
V únoru se začaly množit zprávy o epidemii coronaviru, což vyvrcholilo vyhlášením nouzového
stavu 12. března 2020. To byla pro nás všechny úplně nová situace. Bylo náhle třeba velké množství
ochranných prostředků. Lidé v okolí se k ní postavili čelem a začalo šití roušek ve velkém. Kancelář
Chps se stala jedním z míst, kde se roušky rozdávaly. Děkujeme Adře Klatovy, která se ujala organizace
distribuce roušek. Rovněž město Plánice nám poskytlo dostatečné množství roušek a dezinfekce.
V důsledku této epidemie musela Chps Plánice zrušit všechny aktivity, kromě poskytování běžných
služeb.
Děkujeme všem, kteří podporujete práci Charitní pečovatelské služby buď jako dobrovolníci, nebo
jako dárci. Děkujeme za duchovní podporu panu faráři Vrbenskému a ostatním farníkům, městu
Plánici za finanční podporu a další spolupráci.
Bližší informace o Oblastní Charitě Klatovy, o jejích službách pro seniory, děti, zdravotně postižené,
matky s dětmi v nouzi a další najdete na stránkách www.charitakt.cz, na tel. čísle 731 433 087 nebo
osobně v naší kanceláři na náměstí v Plánici.
Za Chps Plánice A. Votýpková, R. Kaslová a M. Turjanicová
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Nicovský nadační fond
Vážení přátelé a příznivci Nicovského nadačního fondu, rádi bychom se s vámi podělili o souhrn
našich kulturních aktivit v roce 2020.
Vzhledem ke složité pandemické situaci v loňském roce jsme byli nuceni přerušit kulturní akce
v nicovském kostele.

Naštěstí se krátké letní rozvolnění podařilo spojit s termínem Letního barokního festivalu 2020
Plzeňského kraje. Nicovské barokní odpoledne se tedy za dodržení hygienických podmínek konalo
v sobotu 29. srpna 2020. Návštěvníkům jsme přiblížili okolnosti vzniku jedné z nejvýznamnějších
památek vrcholného baroka na Klatovsku.
Barokní odpoledne jsme tentokráte zasvětili připomínce 300. výročí položení základního kamene
nicovského chrámu a vzpomínce na hraběte Adolfa Bernarda z Martinic, iniciátora barokní podoby
nicovského chrámu. Adolf Bernard z Martinic byl vysoký císařský hodnostář, místodržící Království
českého a také majitel Plánického panství. Vzhledem k sílící oblibě nicovského poutního místa
i vzhledem k jeho hlubokému vztahu k tomuto místu se rozhodl pro stavbu monumentálního
poutního barokního chrámu. Projektem pověřil nejvýznamnějšího architekta své doby, mistra
středoevropského vrcholného baroka, Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen nového
kostela byl položen v roce 1720, o rok později se začalo se samotnou výstavbou a chrám byl vysvěcen
v roce 1730 biskupem Janem Adamem Bernardem Vratislavem z Mitrovic.
V rámci slavnostního odpoledne se uskutečnila komentovaná prohlídka interiéru i exteriéru kostela
s připomenutím života Adolfa Bernarda z Martinic. Celé odpoledne bylo provázeno hudebními
vystoupeními, nejdříve koncertem Mistrů barokní Francie a vyvrcholením celé akce byla Missa
Sancti Wenceslai (Svatováclavská mše) Adama Václava Michny z Otradovic, jehož 420. výročí
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narození jsme si v loni také připomněli. Soubor Harmonia delectabilis řídil Lukáš Vendl.
Díky této akci byla opět široká veřejnost seznámena s nicovským barokním skvostem. Velké oblibě se
těšila také procházka po nicovské barokní stezce. Jsme velmi rádi, že se těchto akcí účastní stále větší
množství návštěvníků a i přes loňskou složitější situaci se sjížděli návštěvníci ze vzdálenějších oblastí
nejen Plzeňského kraje. Zároveň celá akce pomohla i pokračující obnově funkce tohoto poutního
místa a úspěšné propagaci Plánicka.
Již tradiční provedení České mše vánoční se z epidemiologických důvodů nemohlo během loňských
vánočních svátků uskutečnit. Doufejme, že v letošním roce opět na druhý svátek vánoční vystoupí
Pěvecký sbor Čerchovan se sólisty a komorním orchestrem Musica Tusta a my se znovu vrátíme
k této krásné nicovské vánoční tradici.
Rádi bychom poděkovali Plzeňskému kraji, bez jehož finanční podpory pro Nicovský nadační fond
by se kulturní akce nemohly uskutečnit.
Děkujeme také městu Plánice a plánické farnosti za přípravu a pomoc při festivalu.
Letos, pokud nám to situace dovolí, se budeme snažit opět pokračovat v benefičních koncertech,
které již připravujeme. Letní barokní festival 2021 plánujeme opět na konec srpna. Chtěli bychom
oslavit 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého procesím ze zborovské rotundy, koncertem
u světcovy sochy a velkým koncertem v nicovském chrámu, jímž celá akce vyvrcholí.
Na závěr bychom rádi poděkovali vám všem, kteří svými finančními dary na koncertech nebo
dary přímo zaslanými na transparentní účet, ale i dalšími formami pomoci významně přispíváte
k naplňování našeho společného úsilí o obnovu nicovského chrámu. Desátý rok činnosti a dvacet
osm realizovaných benefičních koncertů, tisíce věrných i nově příchozích návštěvníků, ohlasy
daleko přesahující Plánicko a vaše stálá podpora, to vše nás zavazuje ve snaze pokračovat v obnově
architektonického dědictví našich předků a v kulturním rozvoji širokého okolí.
Informace o nadačním fondu a kulturních akcích na www.nicov.eu
Držte se přátelé, pevné zdraví a mnoho sil vám přejí členové Nicovského nadačního fondu
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Závěr
Ročenka 2020 a její dvacáté čtvrté pokračování je u konce, a pokud jste ji pozorně pročetli, tak vám
přinesla všechny informace o dění v našem správním území za rok 2020.
Byl to náročný rok, ale město pro své občany zařídilo vše potřebné včetně dezinfekce veřejných
prostor. Krizové řízení fungovalo na výbornou a spolupráce s Plzeňským krajem, HZSPK a městem
Klatovy, ale i praktickým lékařem MUDr. Kloudou byla výborná. Problém byl v rychle se měnících
příkazech a nařízeních, která byla dost zmatená. Do poslední chvíle nebylo jasné, co platí. Hlavně
povolené počty osob, které se mohou zúčastnit, např. u pohřbů, bylo hodně přes čáru.
V krematoriu nebo na hřbitově mohlo být jen 15 osob a v supermarketu klidně 300 osob, vždyť přece
dodržovaly odstupy. Omezovat rozloučení s osobou, která pro rodinu a přátele hodně znamenala, je
opravdu přes čáru.
Rok 2020 byl pro město obrovským přínosem v podobě všech staveb, oprav, rekonstrukcí, nákupů
pozemků, ale i budov, které jsou v ročence popsány. Navýšení majetku města o 37 483 638,– Kč je
toho důkazem. Aktiva města k 31. 12. 2020 by i po splacení úvěru, jehož zůstatek je 13 999 880,– Kč,
byla 24 750 186,– Kč. Po velkých investicích je to skvělý výsledek a ještě se zvýší po proplacení dotace
7,8 milionu za dotaci na chodníky od IROP.
Omezení neumožnila oslavu dokončení průtahu a je potřeba takto významnou akci pořádně, i když
opožděně oslavit.
Znamenalo to téměř 10 let práce, ale výsledek za to stojí. Odkanalizování Plánice je provedeno
v nejlepší možné variantě, včetně dvou ČOV a ne jedné ČOV a čerpací stanice. Já jsem narozený ve
znamení Berana a právě vlastnosti Berana k tomu výsledku pomohly.
Město Plánice vykonává kvalitně správu svého území. Umí provozovat vodohospodářskou
infrastrukturu a opravovat své nemovitosti. Zajišťuje zimní údržbu a pro občany různé služby. Město
a úřad pro občany tyto služby zajišťuje s péčí řádného hospodáře. Vždy se najde někdo nespokojený,
ale tak to chodí a připadá mi, že se neumíme radovat z úspěchů. Těch úspěchů byla celá řada a na
dalších město pracuje a budou popsány v příští ročence.
Zdeněk Pavlíček
starosta města
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