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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 uplynul jako voda a je zde jubilejní dvacáté vydání ročenky Křižíkova Plánice. V jednotlivých
příspěvcích se dozvíte, co se v našem správním území událo za uplynulý rok 2016.
V devatenáctém vydání jsem si přál, aby město začalo budovat čistírnu odpadních vod a kanalizaci
v Plánici. Stavební práce na čistírně a kanalizaci jsou již zahájeny a výstavba závisela na schválení
dotace. Jednotná kanalizace, která je v Plánici vyprojektovaná, byla naposledy uznatelný náklad.
Nyní budou dotace jen na oddílnou kanalizaci a pro město by to znamenalo vše nově vyprojektovat.
Na přípravě žádosti o dotaci město spolupracovalo z Útvarem pro koordinaci evropských projektů,
který administroval projekty pro Dobrovolný svazek povodí Berounky, jehož členem město je.
Jeho pracovníci odvedli opravdu skvělou práci. Nedovedu si přípravu žádosti o dotaci a provedení
výběrových řízení bez nich představit. To co jsem zažil s kanalizací v Plánici by bylo na celou ročenku.
Třeba si někdy najdu čas na popsání této záležitosti. Zásadní je, že se konečně staví a velká část
města bude odkanalizována do nové čistírny. Součastně se bude v některých částech ulic, kde se bude
budovat kanalizace, vyměňovat i vodovodní řád. Tato stavba je důležitá pro rozvoj celého správního
území a není jen pro Plánici, jak si někteří myslí.
Dále jsem si přál vybudování kompostárny. Přání je jedna věc, ale štěstí přeje připraveným a město
připravené bylo. S přípravou projektu bylo započato v polovině roku 2015 a žádost se podávala
v listopadu 2015. Když jsem prvně vyslovil myšlenku, že postavíme kompostárnu, tak mě bylo
řečeno, že ji nepotřebujeme. Máme přece komunitní kompostování, ale já věděl, že výstavba je pro
město velmi důležitá.
Kompostárna je již postavená, zkolaudovaná a od března 2017 bude v provozu. Kompostárna je
vybavena stroji na výrobu kompostu a město tím má vyřešeno odpadové hospodářství s bio odpady.
Také nicovský hřbitov má opravenou větší část zdi a již je zažádáno o dotaci na zbylou část zdi.
Věřím, že budeme v získání dotace úspěšní a povede se oprava dokončit.
Na úvod jsem popsal ty největší akce a více informací o dalších akcích, které město provedlo, najdete
v ročence.



Váš starosta
Zdeněk Pavlíček
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Investiční a neinvestiční akce
ve správním území v roce 2016
Článek s výše uvedeným názvem se v ročenkách minulých let stal již tradicí a bylo by chybou,
kdybychom neprovedli jakousi inventuru uplynulého roku.
Beze sporu finančně nejnáročnější akcí roku 2016 byla výstavba kompostárny v lokalitě Plánice Na Boučku.
Na uvedenou akci bylo vyhlášeno výběrové řízení, které bylo pro svou povahu rozděleno na dvě dílčí
řízení, a sice na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby a druhá veřejná zakázka (dále jen VZ)
byla vyhlášena na dodavatele mechanizace.
V rámci VZ na výběr zhotovitele stavby nejlépe uspěla firma ZASTASPO s.r.o., Nalžovské Hory 10,
341 01 Horažďovice, se soutěžní cenou zakázky 2.911.554,- Kč bez DPH a v druhé VZ jako dodavatel
mechanizace pro provoz kompostárny byla vybrána firma STAVES s.r.o., Olomouc – Holice s cenou
2.495.000,- Kč bez DPH.
Součástí dodávky mechanizačního vybavení je manipulační stroj Mecalac, s čelní a prosévací lopatou
a třídička zpracovávaného materiálu.
Na uvedenou akci bylo úspěšně zažádáno z Operačního programu ŽP o přidělení dotace, která byla
přidělena ve výši 4.438.810,42 Kč. V současné době je veškerá vysoutěžená mechanizace dodána
a vlastní stavba byla zkolaudována 28. 12. 2016.

Kompostárna

Mechanizace 2

Mechanizace 1

Mechanizace 3

Mechanizace 4
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Další, rovněž finančně náročnou akcí byla Obnova hřbitovní zdi v Nicově, na kterou jako u předchozí
akce bylo vyhlášeno výběrové řízení, v němž zvítězila firma ZASTASPO s.r.o., Nalžovské Hory 10,
341 01 Horažďovice se soutěžní cenou 997.974,- Kč bez DPH.
Stará zeď ze západní a severní strany byla zcela rozebrána a vystavěna nová. Zeď z východní strany
včetně hlavní vstupní brány však musí počkat na svou obnovu až do roku 2017, kdy budou vyřešeny
majetkové vztahy.
I zde bylo zažádáno o dotaci, tentokrát z Ministerstva zemědělství ČR z programu „Udržování
a obnova kulturního dědictví venkova“ a na základě vydaného Rozhodnutí byla městu Plánice
přidělena dotace ve výši maximálně 70 % z 1 mil. uznatelných nákladů, tj. 700.000,- Kč.

Hřbitovní zeď - starý stav

Hřbitovní zeď - nový stav

Hřbitovní zeď - nový stav

Třetí akcí, která byla realizována v podzimních měsících roku 2016, byla akce na výstavbu
vodovodního řadu v Kvaseticích s názvem „Kvasetice – zásobování vodou“.
I zde proběhlo výběrové řízení, v němž uspěla firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy s cenou 702.713,- Kč
bez DPH.
Tato akce byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR v rámci Programu Ministerstva zemědělství,
programu 129 250 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací,
podprogramu 129 252 a to ve výši 288.000,- Kč.
Celkově bylo vybudováno 281 m vodovodního řadu.
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V letních měsících byla realizována akce s názvem „Obnova kapliček v Bližanovech, Kvaseticích,
Plánici a ve Štipoklasech“, která v sobě zahrnovala stavební část, jež se týkala kapliček v Bližanovech,
Plánici a ve Štipoklasech a část technickou – umístění elektrického pohonu zvonění v kapličkách
v Kvaseticích a ve Štipoklasech.
Jako dodavatel byla vybrána Stavební společnost Petr Sládek, Plánice 264, 340 34 Plánice za
vysoutěženou cenu 469.875,- Kč vč. DPH.

Kaplička Štipoklasy

Kaplička Bližanovy

Kaplička Plánice
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I zde bylo zažádáno o dotace, tentokráte z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a městu
Plánice byla přidělena dotace ve výši 90.317,- Kč.
Závěrem je nutné se ještě zmínit o projektu, jehož účelem bylo a je zvýšení bezpečnosti na plánickém
náměstí.
Na plánickém náměstí byly umístěny bezpečnostní kamery, které nepřetržitě monitorují veškeré
dění a jejich provoz je sledován na služebně Policie ČR.
Náklady, spojené s uskutečněním uvedeného projektu byly 189.611,- Kč vč. DPH.
Akci realizovala firma Investtel s.r.o. Klatovy.
Informací o instalaci kamerového systému je vyčerpán výčet akcí, které byly zahájeny i ukončeny
v roce 2016 a proto nebude od věci zmínit se o akcích, které sice byly zahájeny v roce 2016, ale jejich
dokončení proběhne v roce následujícím.
Na závěr není od věci se zmínit ještě o dvou akcích, které sice svou nákladovostí nemohou konkurovat
výše uvedeným stavbám, ale významem jsou určitě stejně důležité.
První z nich bylo zpevnění povrchu a vytvoření odstavné plochy pro osobní automobily v lokalitě
u kurtů v Plánici.
Kdo zde bydlí, dá mi jistě za pravdu ohledně potřebnosti vytvoření odstavné plochy pro zaparkování
automobilu. Tato odstavná plocha byla vybudována s nákladem 122.500,- Kč.

Odstavná plocha pro osobní automobily

Druhou akcí byly stavební opravy v moštárně v Plánci.
Každý, kdo v minulosti navštívil moštárnu si zajisté pamatuje, že její interiér již dlouhou dobu volal
po nutné údržbě. K tomuto nutnému kroku bylo přikročeno v roce 2016 a v rámci údržbových prací
byly instalovány nové rozvody elektřiny, vody a kanalizace. Na podlahu byla položena nová dlažba,
stěny mají nové obklady a zbytek stěn a strop je nově naštukován a čistě vybílen.
Ostatně, podzimní moštování bylo již v „novém kabátě“.
Náklady činily 93.000,- Kč.



Ing. Milan Vojta
Tajemník MěÚ
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Moštárna - nový vzhled

Moštárna - v době oprav

Kompostárna „Na Boučku“
Dnem 1. března 2017 je zahájen provoz nové kompostárny, která byla vybudována na povrchu
částečně uzavřené skládky „Na Boučku“.
Vybírán bude biologický odpad rostlinného původu, tak jak tomu bylo i v minulých letech.
Materiál bude vybírán každou lichou sobotu od 8:00 – 12:00 hodin od 4. 3. 2017 – 25. 11. 2017, v tyto
dny 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9.,
14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11. 2017.
Mimo sobot je možné zde uvedený odpad uložit i každé pondělí od 10:00 – 18:00 hodin, počínaje
dnem 6. 3. 2017 až do 27. 11. 2017.
Větší množství bioodpadu rostlinného původu lze na kompostárně uložit po předchozí dohodě na
tel. čísle: 376 394 103.



Ing. Milan Vojta
tajemník MěÚ
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Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Po letech příprav a neúspěšných žádostí o dotaci, začala jedna z nejpotřebnějších staveb, která
přispěje k rozvoji celého správního území.
Rozsah stavby je vyznačen na mapě a v další etapě bude potřeba postavit kanalizaci a vodovod
v Klatovské ulici. V úseku od křižovatky s Nepomuckou ulicí po křižovatku s Křižíkovo ulicí. Tato
část nemohla být zahrnuta do stavby, která probíhá z důvodu vyšších nákladů na připojeného
obyvatele. Dříve byla maximální částka z celkových nákladů na připojeného obyvatele 120 000,- Kč
a nyní je jen 90 000,- Kč. Tuto část bude město řešit v průběhu příštího roku, aby mohla být provedena
rekonstrukce povrchů v Klatovské ulici, kterou po dokončení prací na kanalizaci a vodovodu provede
Plzeňský kraj.


Starosta Zdeněk Pavlíček
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Správní území v číslech roku 2016
Rok 2016 byl beze sporu neméně finančně náročný, jako rok předchozí, a proto alespoň ve stručnosti
si připomeňme několik základních údajů, které charakterizují z hlediska nákladů právě uplynulý rok.
Určitě je nutné zmínit níže uvedené výdajové položky, které dokumentují hospodaření města Plánice.
Oprava výtluků na místních komunikacích����������������������������������������������������������������������������399.450,- Kč
Úhrada (částečná) na zpracování projektové dokumentace na vodní nádrže
v lesích města Plánice – Kvasetice, Bližanovy...........................................................................136.000,- Kč
Výstavba Retenční nádrže Plánický Háj.................................................................................3.344.510,- Kč
Výstavba Retenční nádrže LUH..............................................................................................1.516.950,- Kč
Výstavba Retenční nádrže Zdebořice .......................................................................................299.530,- Kč
Lesní hospodářský plán...............................................................................................................156.670,- Kč
Výměna vodovodního řadu v Kvaseticích..............................................................................1.062.750,- Kč
Kanalizace a ČOV........................................................................................................................899.780,- Kč
Územní plán..................................................................................................................................314.600,- Kč
Kompostárna Na Boučku.........................................................................................................6.986.760,- Kč
Dětské hřiště Zdebořice .................................................................................................................50.010,-Kč
Výdaje, zajišťující chod správního území :
Sběr a svoz komunálního odpadu...........................................................................................1.282.680,- Kč
přičemž občané na poplatcích z této částky uhradili...............................................................608.410,- Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu...............................................................................................23.220,- Kč
Údržba zeleně.............................................................................................................................1.675.240,- Kč
Spotřeba el.energie pro veřejné osvětlení .................................................................................344.410,- Kč
Opravy bytového fondu...............................................................................................................254.500,- Kč
Opravy nebytového fondu...........................................................................................................172.670,- Kč
Pohřebnictví.............................................................................................................................. 1.365.880,- Kč
z čehož celkové náklady na obnovu hřbitovní zdi v Nicově činily.....................................1.358.810,- Kč
Pož. ochrana – dobrovolná část..................................................................................................326.860,- Kč
Dopravní obslužnost......................................................................................................................49.680,- Kč
Příspěvky spolkům a organizacím v roce 2016 :
Mikroregion......................................................................................................................................5.200,- Kč
DSO – Povodí Berounky.................................................................................................................5.117,- Kč
Spolek pro obnovu venkova............................................................................................................2.000,- Kč
Spolky správního území................................................................................................................82.740,- Kč
Charitní pečovatelská služba.........................................................................................................20.000,- Kč
V roce 2016 bylo přivítáno dvanáct „občánků“ a proto příspěvek
na „Vítání občánků“ činil ..............................................................................................................12.000,- Kč


Ing. Milan Vojta, tajemník MěÚ

11

Stav finančních prostředků na účtech města
v roce 2016

Leden27.325,132
Únor28.437.026,86
Březen28.667.363,16
Duben28.290.127,85
Květen29.267.256,65
Červen30.949.744,71
Červenec31.457.793,74
Srpen30.037.792,20
Září30.142.672,17
Říjen29.389.754,98
Listopad7.513.695,72
Prosinec4.477.032,89
					

Souhrnná hodnota majetku k 31. 12. 2016 je:
180.832.641,34 Kč
Došlo k celkovému navýšení majetku o: 10.951.512,53 Kč

Zdeňka Vojtová
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Zpráva z úseku evidence obyvatel za rok 2016
V roce 2016 se v obvodu správního území našeho úřadu narodilo třináct nových občánků, což je o tři
méně než v roce minulém. Z celkového počtu nových občánků je šest holčiček a sedm chlapečků.
Zemřelo osmnáct občanů, to je o pět méně než v roce 2015.
V roce 2016 bylo nově přihlášeno 32 občanů, odhlásilo se 41 občanů a zemřelo 18 občanů. Z tohoto
pohybu obyvatel (nově přihlášených, odhlášených, narozených a zemřelých) vyplývá, že počet
obyvatel v celém správním území města zůstal na stejném počtu jako v roce 2015. Tedy k 31. 12. 2016
je celém obvodu 1599 trvale žijících občanů, kdy mužů je 804 a 795 žen. V samotné Plánici je 924
občanů, v ostatních částech žije 675 občanů.
Dne 6. 5. 2016 starosta města p. Pavlíček slavnostně přivítal do života nové občánky narozené ve
správním území města v roce 2015 a jednoho občánka z obce Újezd u Plánice, která patří do našeho
matričního obvodu. Malým občánkům, jejich rodičům, babičkám a dědečkům zazpíval pěvecký sbor
Základní školy Plánice. Pro malé občánky převzali dárky od města a České spořitelny jejich rodiče,
maminky dostaly kytičku.


Helena Sudová
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Soutěž Vesnice roku 2016
Město Plánice se opět přihlásilo do krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2016.
Hodnotící komise přijela do Plánice 30. května a byla seznámena s tím, co se městu podařilo v jeho
správním území. Komise byla na návštěvě v Mlynářovicích, kde si prohlédla opravenou hasičárnu.
Dále si prohlédla výstavbu retenčních nádrží. Také byla prezentována činnost všech spolků z našeho
správního území. Na návštěvu má komise pouze dvě hodiny a to je na naše velké správní území
strašně málo. Snažíme se jí ukázat postupně každý kout krásného Plánicka. Je vidět, že si komise
všímá, jak se naše správní území zvelebuje. Důkazem je diplom za soustavnou péči o zámecký areál
v Plánici.
Ocenění jsem převzal 30. července 2016 na vyhodnocení krajského kola v Konstantinových Lázních,
které jsou obcí Plzeňského kraje 2016.
Vesnicí roku 2016 České republiky se stala obec Kašava ze Zlínského kraje, odkud pocházel Bohouš
Zbranek. Škoda, že se tohoto ocenění své rodné obce nedožil, určitě by byl na Kašavu pyšný.



Zdeněk Pavlíček
starosta obce
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Nové městské symboly

Začátkem října 2016 byla schválena Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky nová vlajka a znak města Plánice. Návrhem nové vlajky byl pověřen
pan Mgr. Jan Tejkal. Byla vybrána varianta, které je shodná se znakem města. Znak města je ve své
historické podobě na španělském štítu, ale město v současnosti používá znak, který je na barokním
štítu. Na veřejném zasedání města dne 15. 6. 2016 podobu nové vlajky a znaku schválilo zastupitelstvo
města.
Slavnostní předání dekretů o udělení obecních symbolů se uskutečnilo dne 14. 2. 2017 v budově
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dekrety předával pan předseda Jan Hamáček.


Mgr.Jan Tejkal,
Heraldická tvorba, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice

Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevnaté liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí
lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále je zákon), chráněny před
poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ. Týká se to jak záměrně
vysazených tak náletových dřevin.
Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických
a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně vede k jejich odumření.
Kácení dřevin dle § 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona podléhá povolení příslušného orgánu ochrany
přírody (obecní úřad obce, na jejímž území se dřevina nachází – Městský úřad Plánice). Povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí, ve kterém může orgán ochrany
uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin. Současně může uložit následnou péči až na dobu pěti let. Povolení ke kácení lze vydat pouze
ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny, za
důvod kácení nelze považovat stínění, opad listí, plodů apod..
Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřevina roste. Žádost musí vedle obecných náležitostí podání podle správního
řádu obsahovat: označení katastrálního území a parcely, na které se dřevina nachází, stručný
popis umístění dřevin a situační zákres, doložení vlastnického práva nelze-li ho ověřit v katastru
nemovitostí. Dále specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, jejich počet a obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených
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dřevin uvést výměru kácené plochy a řádné zdůvodnění žádosti, z jakých závažných důvodů se žádá
o kácení.
Kácení dřevin se povoluje zpravidla v době vegetačního klidu, to je od 1. 10. do 31. 3.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, nejsou-li součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130
cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny
pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin. Pro ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň (např.
městské parky)
Kromě kácení dřevin na základě povolení lze kácet i na základě oznamovacího režimu dle § 8 odst.
2. Jedná se zejména o kácení ze zdravotních důvodů dřeviny, pěstebních důvodů, a to za účelem
obnovy či výchovné probírky porostu, dále při údržbě břehových porostů, při odstraňování dřevin
v ochranném pásmu elektrických a plynárenských soustav. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno
písemně minimálně 15 dní před zamýšleným kácením příslušnému orgánu ochrany přírody (obecní
úřad obce III. stupně – ORP – Městský úřad Klatovy), který na základě předložené žádosti může
pozastavit, omezit nebo úplně zakázat kácení, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo
rozsahu zvláštního oprávnění.
Dále povolení není třeba ke kácení dřevin dle § 8 odst. 4. Jedná se o kácení dřevin v případě,
kdy je stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu – jedná se o kácení v krajní nouzi, a je ho tedy možno provést okamžitě. Jedná se zejména
o konstrukčně narušené stromy např. po silném větru, sněhové kalamitě. Pokácení dlouhodobě
narušeného stromu nelze brát jako havarijní kácení. Ten, kdo za takovýchto podmínek provede
kácení, je povinen ho oznámit příslušného orgánu ochrany přírody (obecní úřad obce III. stupně –
ORP – Městský úřad Klatovy) do 15 dní od provedení kácení. Provedené pokácení musí být doloženo
skutečnostmi nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (fotodokumentace).
V případě, že nebudou splněny podmínky kácení dle tohoto odstavce, je vlastník pozemku, na
němž strom rostl, oprávněn požadovat od toho, kdo strom pokácel náhradu škody (soudní cestou).
Příslušný orgán ochrany přírody může za nepovolené pokácení stromu také uložit pokutu.


Bc. Jana Mastná
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Lesy Města Plánice
Rok 2016 byl posledním rokem platnosti stávajícího lesního hospodářského plánu, platného od roku
2007. Byl vytěžen zbytek plánem stanoveného objemu těžby ve výši cca 2.700 m3. Byly provedeny
poslední plánované výchovné zásahy. Vzhledem k extrémně suchému létu 2015 se očekával
nárůst kůrovcové těžby, ke kterému ale vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám nedošlo.
Plánické lesy tak nebyly postiženy významnou kůrovcovou kalamitou (bylo vytěženo jen cca 380 m3
kůrovcového dříví).
Na straně nákladů byly nejvýznamnějšími položkami opravy majetku, jedná se zejména o generální
opravu kaskády 3 historických rybníků v Pohoří, kde byla provedena oprava a zatěsnění hrází, výměna
výpustného potrubí, osazení nových požeráků, odbahnění a úprava okolí a stavba turistického
odpočívadla. Celkové náklady činily cca 230.000,- Kč. Do budoucna by tyto rybníky měly zůstat
ve správě lesů a není na nich plánována intenzivní rybí obsádka, aby byla zachována čistota vody.
Opravené rybníky nyní tvoří jednu z dominant Pohoří a zveme všechny občany a návštěvníky
Plánicka, aby se sem zašli v létě vykoupat.
Další výraznou nákladovou položkou bylo dopravní zpřístupnění „Rousovky“. Ze stávajících
přibližovacích linek byla vybudována odvozní cesta v délce cca 2.300 m. Náklady na tuto výstavbu
činily 249.000,- Kč. Tato část lesa byla poslední v rámci lesních pozemků města Plánice, která dosud
nebyla dopravně zpřístupněna. Dříví bylo přibližováno na dlouhé vzdálenosti, přes 1 km, oproti
současným 300 metrům, což se projeví v budoucnosti ve snížení nákladů na přibližování.
I přes oproti minulým rokům nižší objem těžeb bylo hospodařením v lesích dosaženo zisku ve výši
1.188.000,- Kč.
Vodní nádrže
V roce 2016 byla po dvou letech příprav započata 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 jsou 100% hrazeny ze státního rozpočtu. Na základě výběrového
řízení se dodavatelem stavby stala společnost Kvint s.r.o. z Vlachova Březí.
Dle předem schváleného harmonogramu byla v roce 2016 dokončena kaskáda dvou nádrží
v Plánickém háji. Dokončení zbývajících dvou nádrží je naplánováno na podzim roku 2017. V roce
2016 byly ze státního rozpočtu uhrazeny městu Plánice náklady na stavbu ve výši 4.171.582,- Kč.
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. Naopak vodní nádrže nejsou určeny k intenzivnímu chovu ryb.
V plánu je také výstavba dalších dvou nádrží v Kvaseticích a v Bližanovech. V současnosti je
zpracována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení. Předpokládá se, že tyto dvě nádrže by
mohly být hotovy do konce roku 2018.
Hospodaření v lesích za období 2007 - 2016
V uplynulém desetiletém období bylo hospodaření v lesích města Plánice významně ovlivněno
orkánem Kyril a následnou kůrovcovou kalamitou. Jejich důsledkem bylo vytěžení více než 50%
dříví, určeného pro celé desetileté období, v prvních třech letech. Ve zbylých sedmi letech pak
byly těžební objemy výrazně nižší. V souvislosti s kalamitami se zásadně snížila cena dřeva, což se

18

promítlo do hospodářských výsledků. Dalším důsledkem kalamit mimo jiné byl velký nárůst holin,
jejich následné zalesnění a s tím související zvýšené náklady.
Za desetileté období bylo vytěženo 55.541 m3, z toho v kalamitních letech 2007 - 2009 to bylo
29.190 m3.
Bylo zalesněno 93,05 ha. Zasazeno bylo 670.000 ks sazenic. Postaveno bylo 31,6 km oplocenek.
Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 306,12 ha.
Zisk z hospodaření za celé desetileté období činil 19.102.000,- Kč.
Nový lesní hospodářský plán
Hospodaření v lesích města Plánice se řídí schváleným lesním hospodářským plánem (LHP), který
byl stanoven pro období let 2007 - 2016. Od 1. 1. 2017 podléhá hospodaření v lesích novému plánu,
který je v současnosti ve schvalovacím řízení. Zpracováním nového lesního hospodářského plánu
byla na základě výběrového řízení pověřena společnost Plzeňský Lesprojekt. Náklady spojené
s vyhotovením LHP budou ze 77% hrazeny z národní dotace.
Opravy lesních cest
V souvislosti s výstavbou vodních nádrží v Plánickém háji, Luhu a Zdebořicích nebyly v uplynulých
dvou letech prováděny opravy na příjezdových cestách k těmto stavbám. Důvodem bylo, že při
stavbě nádrží dojde k intenzivnímu průjezdu těžké techniky, která cesty poničí. Po dokončení staveb
je plánována ve spolupráci se stavební společností generální oprava těchto cest. Náklady na tyto
opravy bude hradit stavební firma, jelikož je dle smlouvy povinna po dokončení staveb uvést cesty
do původního stavu.
I v roce 2017 bude pro zájemce možné získat levné palivové dříví formou samovýroby. Cena
samovýroby je 58,- Kč za prostorový metr včetně DPH.
Pro rok 2017 je plánována těžba ve výši 5.500 m3 a hospodaření se ziskem.


Václav Husinec
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Základní škola Dr. Ing. Františka Křižíka
a mateřská škola Plánice, příspěvková organizace
Škola v Plánici si s počtem žáků 153 k 15. 9. 2016 zachovává i nadále všech devět tříd. Přesto lze
s trochou nadsázky říct, že jsme škola téměř rodinného typu. Navštěvují ji žáci z Bližanov, Číhaně,
Hnačova, Klatov, Kláštera, Křížovic, Kvasetic, Lovčic, Mlýnského Struhadla, Němčic, Nicova, Nové
Plánice, Plánice, Pohoří, Štipoklas, Újezda u Plánice, Zborov, Zbyslavi, Zdebořic a Žďáru. Dojíždějí
k nám tedy i žáci ze vzdálenějších míst, jejichž rodiče pravděpodobně upřednostňují menší počet
žáků ve třídách, což umožňuje vyučujícím lepší individuální přístup.
Už samotný název školního vzdělávacího programu – Škola pro lepší život - naznačuje, že se chceme
zajímavou cestou společně učit tomu, co budou žáci v životě potřebovat. Naši pedagogové se snaží stále
hledat co nejvhodnější metody a formy práce, aby společně utvářeli a rozvíjeli klíčové kompetence
žáků. Snažíme se vzdělávat každého žáka v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi, důraz klademe
na porozumění a využití poznatků a dovedností v běžném životě. Vedeme žáky k respektování se,
k odpovědnosti za své chování a jednání. Klademe důraz na komunikaci a vzájemnou spolupráci
mezi žáky, na vzájemnou pomoc a na vytváření hezkých vztahů k druhým lidem. Výsledkem snahy
celého pedagogického sboru je další uplatnění našich absolventů po ukončení povinné školní
docházky. Na konci šk. roku 2015/16 byli přijati 3 žáci 9. ročníku na gymnázium, 8 na střední školy
a 5 absolventů na střední odborná učiliště.
Protože škola není jen o vzdělávání, připravujeme pro žáky celou řadu zajímavých akcí. Plavecký
výcvik žáků 3. a 4. ročníku, výuku teorie dopravní výchovy a výcvik jízdy na kole na dopravním
hřišti v Klatovech, návštěvy kina a divadla v Klatovech a dalších kulturních vystoupení, projektové
vyučování - Den české státnosti, Barevný podzim, Vánoční dílny, Velikonoční dílny, Den Země, Den
zdraví, Zdravé zuby, Dentální program, Tonda obal, Děti učí děti, Recyklohraní. Organizujeme besedy
s osobnostmi z různých oblastí, přednášky na zajímavá témata a další. K již tradičně oblíbeným akcím
patří lampionový průvod, Mikulášská nadílka, zpívání pod vánočním stromem, vánoční besídka,
maškarní karneval, rozloučení se školou žáků 9. ročníku a celá řada zajímavých exkurzí, které se
konají v průběhu celého školního roku. Škola také výtěžkem ze sběru starého papíru sponzoruje
chov želvy paprsčité a leguána zeleného v ZOO Plzeň a projekt Pomozte dětem. Po vyučování se
děti mohou zapojit do zájmových kroužků zaměřených na sport, sborový zpěv, výtvarnou výchovu
a přírodovědu.
Rok 2016 byl rokem olympijským, a to se samozřejmě projevilo i ve sportovních aktivitách naší
školy. Jednalo se například o účast na T – mobile olympijském běhu, který se pravidelně koná v celé
republice ve stejný den a hodinu pro všechny přihlášené, tedy děti, sportovce i širokou veřejnost.
Odměnu získají všichni, kteří trať zvládnou. Ti nejrychlejší obdrželi tričko od sponzora celé akce,
firmy T-mobile. Opravdu povedené dopoledne!?
Celý školní rok 2015/2016 se naši žáci statečně potýkali s osmi disciplínami 3. ročníku Sazka
olympijského víceboje. Vše se podařilo splnit na 100% a škola získala zážitkovou výhru – po průběhu
olympijských her a všech následných akcí v republice dne 24. 10. do školy přicestovala delegace
vyslaná Českým olympijským výborem. Jednalo se o dvě současné reprezentantky naší země
v plážovém volejbalu - Markétu Slukovou Nausch a Barboru Hermannovou, několikanásobného
mistra světa a Evropy ve freestylefootbagu Jana Wernera. Spolu s nimi přijeli naši bývalí reprezentanti
v gymnastice a házené jako kondiční trenéři.
Celý program byl určen pro žáky 3. - 9. třídy. Žáci byli rozděleni do družstev tak, aby v každém byly
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zastoupeny děti všech ročníků. Na pěti stanovištích se družstva střídala po 10 minutách. Žáci 1. a 2.
třídy tvořili báječnou diváckou kulisu na ochozu naší tělocvičny. Akce se zúčastnil i pan starosta.
Úvod patřil skvělé ukázce vítězné sestavy mistra světa Jana Wernera. Měl obrovský úspěch, žáci byli
nadšeni, protože někteří tento sport asi viděli poprvé a hlavně triky s “hakisákem“ byly úžasné.
Celá akce potom pokračovala hromadnou rozcvičkou pod vedením obou zkušených volejbalistek.
Následovala samotná soutěž družstev ve volejbalu, rozvoji obratnosti, koordinaci pohybu, T běhu
a skoku z místa.
Nejlepší ze všeho bylo samozřejmě stanoviště volejbalistek, obě děvčata se se zájmem věnovala
jednotlivým žákům, trpělivě těm menším vysvětlovala a ukazovala základy hry, práci rukou i nohou.
Ti starší už jen zdokonalovali, co ovládají z hodin tělesné výchovy. I na ostatních stanovištích bylo
živo, touha družstev po vítězství byla patrná všude, žáci se vzájemně povzbuzovali a bičovali k co
nejlepším výkonům.
Po skončení sportovní části tréninku bylo vyhlášeno vítězné družstvo a všichni soutěžící byli
odměněni drobnými dárky a obrovským potleskem. Na závěr celé akce si žáci mohli odnést
autogramy nebo společné fotky se slavnými reprezentanty. Zájem byl obrovský.



Mgr. Renata Pelešková
Jan Bulánek
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Mateřská škola v Plánici v roce 2016
Každý rok se po vánočních prázdninách těšíme do školky a hlavně si přejeme sněhovou nadílku,
abychom si mohli zadovádět na sněhu. Postavit toho největšího sněhuláka, který nám hlídá naši
školku a zazávodit si na bobech.
Únor je ve znamení maškarního karnevalu, kdy se proměníme v piráty, princezny, zvířátka a další
masky. Čeká nás spousta soutěží, tancování a sladká odměna.
Rádi se však loučíme se zimou a jaro vítáme vynášením Moreny, kterou si společně vyrobíme ze sena
a zaříkáním odeženeme zimu pryč.
Následuje rej čarodějnic, oslava Velikonoc s výrobou papírových košíčků a malovaných vajíček,
nadílkou čokoládových vajíček na zahradě od „Zajíčka Ušáčka“. Besídkou ke Dni matek se snažíme
potěšit naše maminky a babičky dárečkem, písničkou a pusinkou.
Akce, které nám obohatí život ve školce, jsou divadelní představení – Vodnická pohádka, Dvanáct
měsíčků, pohádky s klaunem Ájou, kouzelnické představení, ukázka výcviku psů pro postižené,
Tonda Obal na cestách – učíme se třídit odpad, „Den dětí“, návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ.
V červnu se tradičně loučíme s předškoláky slavnostním pasováním. Bobříka odvahy předškoláci
splní přespáním ve školce bez rodičů. Tento večer nám zpestřili dobrovolní hasiči v Plánici ukázkou
jejich techniky a výstroje. Bříška nám zaplnili pečenými špekáčky. Za to jim patří naše velké díky.
Hvězdičky a baterky nám posvítily na zpáteční cestu a po vyčerpávajícím večeru jsme se zachumlali
do postýlek s pohádkou na dobrou noc. Druhý den nás čekal výlet lesem – směr Nová Plánice, kdy
jsme plnili různé úkoly.
Dalším zážitkem byl výlet do Blatné. Cesta autobusem nám rychle utekla při zpěvu písniček. S batůžky
na zádech jsme došli do zámeckého parku, kde nám přišla vhod svačinka, na kterou dostalo chuť
i stádo ochočených daňků. Rádi jsme si je pohladili a nakrmili suchým chlebem.
Výlet na Velký kámen v Pohoří prověřil zdatnost dětí.
Podzimní měsíce tradičně přináší – lampiónový průvod, pobyt v solné jeskyni a plavecký výcvik.
Prosinec je spojen s Mikulášskou nadílkou, se zpíváním pod vánočním stromem, zdobením
stromečku a vánoční besídkou pro rodiče. Děti si připravily krátké pásmo písniček a pohybově
předvedly písničku v převlečení za sněhuláčky.
Děkujeme za peněžní sponzorský dar panu Tesarczykovi – byla zakoupena krycí plachta na pískoviště.


Květa Křížová
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Provoz tělocvičny a sportovního areálu v roce 2016
Rok se s rokem sešel a opět je na čase napsat několik málo slov o provozu tělocvičny a sportovního
areálu v Plánici. Nevím, jestli je to dobře, či nikoliv, ale mohu napsat, že je vše při starém. I v roce 2016
zde nalezli zázemí místní i přespolní sportovci všech generací. Během zimního období se tu konaly
turnaje ve fotbalu, nohejbalu, volejbalu a mnoha dalších sportech. Každý týden se zde scházejí děti na
své sportovní kroužky a dětské tanečky. Nezřídka využívali naše prostory i sportovci ze vzdálenějších
míst nebo se zde konalo několik sportovně zaměřených firemních soustředění.
I když se tomu těžko věří, sportovní areál je v provozu už 19. rok. To se dohromady spolu s tím, že
se jedná o veřejně přístupné prostranství, navíc jedno z mála míst, kde mohou místní děti a mládež
trávit svůj volný čas, podepisuje i na jeho stavu. Vše je celoročně vystaveno vlivu počasí a místním,
ne vždy zodpovědným, občanům. Drobné opravy v rámci svých možností zajišťuje základní škola
a městský úřad. I přesto bude nutné v blízké době začít plánovat výraznější rekonstrukci.
Bohužel žijeme v uspěchané době, kdy nemá nikdo na nic čas. To se odráží i v návštěvnosti tělocvičny
a areálu. Počet hodin, kdy se v tělocvičně a na areálu sportuje, každý rok o něco sníží. Slovy jednoho
z místních sportovců: ,,Mladí nejsou a staří nemůžou.“ Třeba ale bude v tomto ohledu rok 2017 jiný.
Proto přeji všem místním i přespolním sportovcům pevné vazy, pružné menisky, pevnou vůli a chuť
převléknout se do sportovního a přijít potrápit své tělo do místní tělocvičny a na sportovní areál.
Rádi se tady s vámi potkáme.
Na závěr ještě několik čísel. O chod tělocvičny se starají 4 správci. V roce 2016 byla tělocvična
v provozu 618 hodin, areál 67 hodin. Celkem to je 685 hodin, za které bylo zinkasováno 99 505,- Kč.




Za správce tělocvičny
a sportovního areálu v Plánici
Eva Tomanová
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Z činnosti Policie ČR – OO Plánice
Ze strany policistů zdejšího Obvodního oddělení Policie ČR Plánice je vykonávána každodenní
obchůzková služba, kdy dochází k vzájemné spolupráci s Obvodním oddělením Kolinec, a proto se
mohou občané setkat i s těmito policisty.
V roce 2016 policisté prováděli prošetření 86 případů přestupků a prověřování 35 případů trestných
činů. V objasněnosti trestných činů jsme za loňský rok 2016 dosáhli téměř 84 % úspěšnosti. V roce
2016 došlo k poklesu majetkové trestné činnosti, ale zároveň ke zvýšení násilné trestné činnosti, kdy
bylo prověřováno několik případů ublížení na zdraví a také případ omezování osobní svobody. 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 se šťastným koncem, kdy otec při přibližování dřeva traktorem srazil a následně přejel svého
syna, jemuž způsobil lehké zranění. Ve spolupráci s místními občany byl zadržen pachatel krádeže
motorové nafty. Bez potrestání pak nezůstal ani případ postřeleného psa a poškození a ohrožení
provozu obecně prospěšného zařízení. Ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování
byla dopadena pachatelka trestného činu krádeže, kdy poškozený si za účelem seznámení pozval
do domu ženu, s kterou se seznámil přes inzerát, avšak tato žena druhý den celý dům prohledala
a z domu odcizila nemalou finanční hotovost. V oblasti přestupkového řízení bylo zaznamenáno
zvýšené množství přestupků proti občanskému soužití.
Ve spolupráci s místní samosprávou byl z rozpočtu města v Plánici vybudován městský kamerový
systém, za což patří celému zastupitelstvu v čele se starostou obrovské poděkování, a to zvláště
v dnešní době hrozících teroristických útoků. Doufám, že kamerový systém bude do budoucna
dále rozšiřován ku prospěchu občanů a zvýšení jejich bezpečnosti. Teritorium Obvodního oddělení
Plánice opět patří k místům s nejnižší kriminalitou na území České republiky.
Na úseku dopravy bylo za sledované období roku 2016 v našem služebním obvodu policií šetřeno
celkem 17 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách nebyla usmrcena žádná osoba, jedna
osoba byla zraněna těžce a deset osob bylo zraněno lehce. Dvě dopravní nehody byly způsobeny
řidičem pod vlivem alkoholu. Problematice dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
je ze strany policistů nadále věnována značná pozornost, kdy bylo řešeno v blokovém řízení 251
přestupků.
V roce 2016 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 osm 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 obecními úřady a dalšími složkami byly zajišťovány
různé veřejné akce, např. pouť Nicov, Pochod pohádkovým lesem, lampionový průvod v Plánici,
výlov rybníku v obci Kovčín, benefiční koncerty v nicovském kostele.
V nastávajícím roce 2017 všem přeji pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů a těším se
na další vzájemnou spolupráci.



npor. Bc. František Zahálka
vedoucí oddělení
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Obce správního území
Bližanovy
Tak jsme zase o rok starší a bilancujeme, co jsme v minulém roce udělali a prožili. Bylo toho dost, co
jsme udělali, ale i toho, co jsme nestačili.
Jako každý rok jsme začali vepřovými hody, které si sami připravujeme a také vychutnáváme. Další
velkou akcí byl masopust, který se pořádá už poněkolikáté. Masopustní průvod prochází celou
vesnicí, zastaví se u každé chalupy, kde na něj čeká dobré pohoštění. Byli bychom rádi, kdyby se do
masopustního veselí zapojilo více občanů a další rok nás šlo ještě mnohem více.
Velikonoce jsou další akcí, kterou si organizují naše děti samy. Drnkáním po vsi přivítají svátky jara.
30. dubna stavíme májku. Zdobení se zúčastní děti a ženy, pak naši zdatní muži májku postaví
a hlídají ji při dobře vychlazeném pivu.
Jednou z velkých akcí byla oslava 110 let založení SDH Bližanovy. V rámci této oslavy proběhla
soutěž hasičských družstev, vyznamenání hasičů a poté se konala zábava na hřišti u školy.
30. července se uskutečnil již 6. ročník vystoupení skupiny Zvlášňý škola. Tímto všechny zveme na
sedmé pokračování, které plánujeme 29. 7. 2017.
V srpnu pan Picka uspořádal už 4. ročník soutěže v nohejbalu za účasti čtyř mužstev a naši mladí
jako každý rok vypluli na vodu.
Od května do října každou středu grilujeme donesené pochoutky v zahradním krbu u pergoly.
Nejvíce se nás schází v době prázdnin.
V listopadu uspořádali hasiči posvíceneckou zábavu s bohatou tombolou.
Na první adventní neděli za zvuku koled a popíjení svařeného vína rozsvěcujeme vánoční stromek.
11. prosince jsme si připomněli již 5. výročí otevření rekonstruované klubovny.
Na konci roku uspořádali členové Deliria předsilvestrovskou zábavu s bohatou tombolou.
Poslední den roku se účastníme pochodu na Velký kámen, kde se setkáváme s obyvateli okolních
vesnic, popřejeme si šťastný a veselý nový rok.
Silvestr jsme oslavili v naší klubovně a Nový rok přivítali velkým ohňostrojem.
A tak tady žijeme. Jeden rok skončil a my už plánujeme, co vše uděláme v roce 2017.



Za Osadní výbor Bližanovy
Dagmar Berényi
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Křížovice
Život na venkově má jiná pravidla než ve městě, je více osobní! Moc se zde nenechá rozlišovat, co
který jedinec vykonal pro obec. Ve většině případů je to skoro vždy záležitost dobře stmeleného
kolektivu občanů, chalupářů i chatařů, zrovna tak jako v naší malé vesničce. Z kolektivního dění
nutno však vyzdvihnout nejen u nás, ale v celé republice – Sbor dobrovolných hasičů, jejich
záslužnou činnost, která má své historické kořeny. Naše nevelká obec se svými čtyřiceti obyvateli
se pro někoho může zdát až příliš, příliš malá. Přesto zde máme malou jednotku hasičů, která je
aktivní nejen při plnění svých běžných povinností, ale především i ve sféře ostatního společenského
a občanského dění.
Letošní rok, tak jako léta předchozí, uplynul rychle jako voda v mlýnském náhonu, bystře a rychle.
Než se my lidé nadějeme, čas, ta veličina proměnná, je pryč a my čekáme netrpělivě na čas nový, čas
budoucí… Nadějně očekáváme i vícero přírůstků „mladých hasičů“, aby kontinuita nepřetržitosti
byla zachována.
Na počátku letošního roku si naše organizace SDH stanovila své priority, zformulovala je v lednovém
usnesení při výroční schůzi. Při dobrovolné činnosti našich hasičů nezůstává jen u údržby požární
techniky, což je samozřejmě náš prvořadý „chlebíček“ – být připraveni pro případ potřeby a pomoci
tam, kde je zrovna třeba. Byť pravdou je, že jsme se v tomto uplynulém období nezúčastnili žádného
„ostrého“ výjezdu při hašení skutečného požáru. Budiž ten status zachován v naší vesničce i jejím okolí.
Zúčastňujeme se s hasičským družstvem i každoroční Okrskové soutěže v Číhani, memoriálu přítele
Zdeňka Pikharta. Na všech těchto cvičeních i soutěžích se totiž projeví, jakou jsme technice věnovali
pozornost, aby byla akceptována a nezklamala nás. Všichni naši hasiči tuto „povinnost“ dobrovolné
činnosti berou jako samozřejmost, neboť v ní realizují i sebe sama. Všem svým kolegům, včetně
funkcionářské sestavy, bych chtěl poděkovat, a to i těm nejmenším, co dělají záslužnou práci.
Vždyť mimo akce tohoto typu se naše dílčí organizace spolupodílela i na ostatních činnostech
zejména proto, aby lidé drželi pohromadě a dopřáli si i občasné hravé zábavy, která není až
tak potřebná pro nás starší, ale zejména pro malé ratolesti. Zvednout je od počítačů, mobilů
a kdovíjakých technických vymoženosti a nechat je si protáhnout znavená těla tak, jak jsme byli
zvyklí my za našich mladých let.
Tím vlastně plníme i nepsané společenské postavení nás hasičů nejen dávat lidi dohromady, ale
učit je i chovat se dle tyršovského hesla: „Ve zdravém těle, zdravý duch!“ K tomu nám lehce slouží
společné generační pochody, počínaje tím novoročním – do blízké přírody, spojené i s opékáním
vuřtů a následným úklidem našeho obecního domu.
Takovýchto akcí, nejen na svátek MDŽ (Mezinárodní den žen) a stavění májky, se zúčastňuje
skutečně skoro celá naše vesnice v zachování dobrých lidových tradic. Stejně tak proběhly i dva
další pochody - „Za poznáním Křížovic a okolí“, kdy jsme se společně vydali na vrch „Škalice –
Pajadlé“. Obdobně jsme nakročili i ke studánce „Klenovka“ a na „Harantovo skály“.
Naši nohejbalisté se zúčastnili i dvou turnajů a byli úspěšní. Domů přivezli prvé a druhé místo!
Čest jejich reprezentaci! Ani brigádnická činnost nepřišla zkrátka, i když je již dávno přežitá. Byla
zejména zastoupena přípravou řeziva a otopu pro náš obecní dům a úpravou jeho okolí i celoročních
aktuálních výzdob.
Úsměvnou zábavou se nám pak stal i třetí ročník turnaje v karetní hře „Prší“. Závěrem roku došlo
ke společné akci svátečního rozsvícení vánočního stromečku i zpívání koled na počátku adventu.
Obdobně plánujeme i rozloučení se starým rokem při naší silvestrovské noci v obecním domě.
I když nejsme, jak již jsem se zmínil, velká vesnice, dokážeme k sobě upoutat pozornost i ostatních,
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mnohem větších než jsme my. Doufám, že i v budoucnu to dokážeme při inovaci našich programů,
zejména pro ty mladší a o něco pokročilejší. Držte nám palce!
Děkuji všem, kteří se podíleli na naší činnosti, a do nového roku 2017 přeji pevné zdraví, lásku,
štěstí i více společenské soudržnosti a zábavy. Děkuji i městu Plánici za podporu naší vesničky
i celkově šťastnějšího života na Plánicku, kde se nám narodil nejen věhlasný a světově uznávaný
František Křižík, ale i jiní – možná, že o něco méně významné osobnosti doby minulé i současné.
Děkuji.



Za SDH a Osadní výbor Křížovice
starosta Josef Žižka
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Kvasetice a Lovčice
Stejně tak jako v předchozích letech jsme se i v roce 2016 rozloučili s vánočním časem společně se
třemi králi, kteří pro dobrou věc obešli všechna stavení ve vsi. Společenský život se pak opět probudil
na výroční hasičské schůzi konané na konci ledna.
I když masopust vyšel již na první týden v únoru, ve sněhu se průvod masek ani tentokrát nebrodil.
Možná proto, že počasí bylo téměř jarní, a také proto, že v mnoha domech je pro masky připraveno
bohaté pohoštění, se nikomu nějak nechtělo spěchat. Vzhledem k brzkému termínu masopustu tak
průvod ještě několik domů před koncem překvapilo stmívání. Doufáme, že se na nás proto obyvatelé
těchto domů příliš nezlobí. Kvasetice jsou již jedna z mála vesnic, kde se tradice masopustu dodržuje
a jsme rádi za každou masku, která se dostaví. Věříme, že tento obyčej v obou vesnicích ještě dlouho
přetrvá. Sousedy pak prosíme, aby brali se shovívavostí a úsměvem, pokud je poněkud rozveselené
masky něčím trochu pozlobí.

Masopust

Po dodržení velikonočních tradic přišla na řadu také nějaká práce. Lípy u hlavní silnice, které byly
označeny a nestačily se pokácet na konci roku 2015, přišly nyní na řadu. O pokácení a následné
štěrkování větví se postaralo město Plánice. Dřevo a silnější větve zpracovali hasiči i ostatní občané
Kvasetic. Souběžně s odklízením dřeva probíhaly v obou vesnicích i úklidy návsí a jiných veřejných
prostor. V Kvaseticích jsme jako každý rok vyčistili požární nádrž.

Čistění požární nádrže
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Také při přípravě a stavění máje se sešlo dostatek pomocníků. Protože počasí bývá v tuto dobu dost
nejisté, postaví se vždy poblíž ohně vojenský stan jako zázemí. Ten pak v případě deště zajistí, že
májka nezůstane bez dozoru, protože hlídači se mají kam schovat. I tentokrát tak byla ohlídána až
do svítání.
V polovině května se družstva SDH Kvasetice a SDH Lovčice zúčastnila okrskové soutěže v Plánici.
Lovčice se umístily na pěkném čtvrtém místě a porazily tak páté Kvasetice. Tentokrát se bohužel
nepodařilo sestavit družstvo žen. Vzhledem k plánovanému posílení sboru se to snad v roce 2017
změní. Město Plánice v tomto roce také doplnilo výstroj zásahové jednotky SDH Kvasetice o zásahové
přilby a rukavice. Zatím tato jednotka nemá vlastní vozidlo, ale je přislíbeno na následující rok.
U hasičů se nyní ještě trochu pozastavíme a podíváme se na výsledky našich mladých přeborníků. Na
soutěži Šumavský hasič se při zdolávání domažlické věže umístili takto:
Kategorie do 30 let – Ondřej Klíma – 4. místo, celkové pořadí – 6. místo
Kategorie nad 30 let – Pavel Bally – 5. místo, celkové pořadí – 13. místo
Vzhledem k náročnosti soutěže a konkurenci, opravdu výborný výsledek! Dále se Ondra Klíma
skvěle umisťoval v této soutěži i jinde:
Česká Kubice – 1. místo, Spůle – 2. místo, Plánice 3. místo,
Díly – 3. místo, Strážov – 2. místo.
Tyto znamenité výsledky mu vynesly v celkovém pořadí soutěže Šumavský hasič bronzovou příčku!!
Z další soutěže Železný hasič ve Volyni si za 1. místo odnesl zlato!!!
Opravdu neuvěřitelné výsledky! Jsme pyšní, že tento „ŽELEZNÝ ŠUMAVSKÝ HASIČ“ pochází
z našich řad. A samozřejmě ke všem výsledkům ještě jednou gratulujeme.

Ondřej Klíma – soutěž Železný hasič
Ondřej Klíma a Pavel Bally –
Šumavský hasič Domažlice

Na samém konci května jsme postavili stan u hasičské zbrojnice a vše ozdobili břízkami na
nadcházející májovou zábavu. Věřili jsme, že tuto zábavu již budeme moci pořádat v nové klubovně,
ale příprava rekonstrukce se bohužel dost zdržela. Tak snad už příště. Vše ale proběhlo, jak má, akce
se vydařila a všichni se jistě dobře bavili.
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Poslední červnový víkend se na další dlouho očekávanou výpravu vydali místní vodáci. Protože řeky
plné lodí a lidí tuto partu už příliš nelákají, hledají se menší, ale náročnější toky bez přeplněných
tábořišť. Staré koryto řeky Metuje se ukázalo jako zajímavá volba a řeka prověřila zkušenosti všech
posádek. Komu se podařilo meandry, padlé stromy a jiné nástrahy překonat, byl odměněn obědem,
připraveným na ohni v táborovém kotli.
O pár dní později začaly prázdniny a ty se v Kvaseticích vítají dětským dnem. Děti si rády hrají
na různá povolání a řemesla a zde měly možnost si některá z nich vyzkoušet. Z holčiček se staly
švadleny, kuchařky, servírky či pekařky. Kluci byli při střelbě vojáky z povolání nebo třeba policisty,
jinde zase montéry, nebo elektrikáři. Tyto i další povolání si ale samozřejmě vyzkoušeli všichni. Na
závěr proběhly oblíbené společné soutěže o ceny. Po celý den bylo zajištěno dobré občerstvení. Večer
pak pokračovala zábava pro dospělé s velmi početnou účastí.

Vodáci – Metuje

Dětský den

Další hasičskou aktivitou byla účast na soutěži pořádané při příležitosti 110. výročí založení SDH
v Bližanovech. Na tuto soutěž se v době dovolených podařilo vypravit jen jedno společné kvasetickolovčické družstvo. Tím spíše se jeho členové snažili důstojně zastoupit obě vesnice v soutěžním klání
i při následující zábavě. O této snaze svědčí i skutečnost, že si nikdo z účastníků nepamatuje, na jakém
pořadí se družstvo v soutěži umístilo. O to ale stejně ani nejde, důležité je podpořit se vzájemně mezi
sbory a každou akci si užít.
Přesně tak si užili i první srpnový víkend rockoví nadšenci. Milovníci tohoto hudebního žánru se
v počtu, který již stojí za zmínku, vypravili na rockový festival do Domažlic. Téměř třicítka mladých
i „srdcem mladých bigbíťáků“ utvořila na Chodrockfestu nezanedbatelný tábor skalních příznivců
tvrdší muziky.
Tak jako každé léto se samozřejmě i pod pergolou u klubovny často posedělo u něčeho dobrého,
připraveného na kameni či v udírně, a proběhlo také několik oslav narozenin místních občanů. Opět
tedy hodně zdraví a vše nejlepší všem oslavencům z tohoto roku.
Aby se slavení a popíjení opět trochu vyrovnalo sportem, vyrazila na konci léta „stará vodácká garda“
na další řeku. Jen na okraj, proč označení „stará garda“? Možnost přihlásit se mají pouze dvoučlenné
posádky, jejichž věkový součet v lodi je minimálně 80 let. Romantiku pozdního léta jsme tentokrát
nasávali na řece Oty Pavla, a to nejen v hostinci U Rozvědčíka, ale i v poklidném toku řeky Berounky.
V podzimním období nepřišly zkrátka ani děti a lampiónový průvod s hojnou účastí prosvítil říjnový
večer v Kvaseticích. Světélkující oči strašidelných dýní pak pozorovaly děti i dospělé ohřívající se
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Vodáci – Berounka

u ohýnku a opékají špekáčky. Pro zahřátí bylo dětské i klasické svařené víno a také kapka něčeho
ostřejšího (na zahnání zlých duchů).
V listopadu byl opět po třech letech zorganizován výlet do moravského vinného sklípku. Po delší
době jsme se vrátili na místo, kde jsme své poznávání vína zahájili. Ve sklípku v Bořeticích nás
tentokrát přivítal již syn majitele, který nás hostil na Moravě poprvé. Po cestě jsme ještě navštívili
Martinské slavnosti v Hustopečích, kde jsme ochutnávali nově otevřená svatomartinská vína. Zájezd
tak byl znovu velmi povedený a všichni se dobře bavili.
Ke konci roku bylo provedeno plánované rozšíření vodovodu do nové zástavby v Kvaseticích. Nové
potrubí bylo osazeno do ulice pod bytovkami a k parcelám směrem ke koupališti. Následně byly
zmíněné cesty urovnány a zpevněny.
Svatý Mikuláš nám všem připomněl, že rok se chýlí ke konci, když s čerty a andělem navštívil děti
v obou vesnicích. To už jsme začínali připravovat vše na poslední společnou akci v Kvaseticích.
U silnic před klubovnou jsme o prvním adventu rozsvítili stromeček a u něj jsme se pak jako každý
rok těsně před Vánocemi sešli, abychom si vzájemně předali trochu vánoční pohody a klidu,

Vánoční stromek

Vánoční zpívání

34

Touto akcí obvykle článek končíme a popřejeme něco v tom smyslu, aby se vánoční pohoda přenesla
i do života v běžném roce. Nyní jsme si ale uvědomili, že následuje ještě jedna společná akce, kterou
jsme tu dosud nezmínili. Sice se přímo nepodílíme na její organizaci, ale občané Kvasetic i Lovčic
se jí ve velkém počtu každoročně účastní. Nejedná se o silvestrovskou oslavu, jak by se nabízelo.
Silvestra bohužel slavíme spíše v menších oddělených skupinkách (to se možná změní, až bude nová
klubovna). Jde o silvestrovský pochod na Velký kámen. Zde už je několik let poslední den v roce
pořádána sešlost lidí z okolních vesnic. Je to opravdu příjemné setkání přátel a známých z širokého
okolí. Poděkování patří autorům této myšlenky a všem organizátorům, Výborný nápad!
Závěrem také děkujeme všem, kteří se snaží pomáhat s čímkoli, co dělá krásnější naše obce
a především život v nich a omlouváme, se pokud jsem nějakou takovou snahu, či jinou důležitou věc,
opomněl zde zmínit. Toto poděkování platí i pro město Plánice a jeho pracovníky.
Do roku 2017 vám pak přejeme, abyste stále měli důvod se usmívat a dařilo se vám vykouzlit to samé
i na tvářích všech lidí kolem vás.


Míra Forstl a Libor Forstl
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Mlynářovice
V průběhu jara a podzimu občané při sobotních brigádách pracovali v lesích a na vesnických drahách.
Na mýtinách po kůrovcových stromech následně zasázeli nové stromky. Také jako každoročně
prováděli probírku a vyžínání. Další pravidelnou a nezbytnou činností v průběhu roku je sekání
a odvoz trávy. To je hlavně nutné při přípravách na pořádané akce.
Tradiční společenské a kulturní setkání probíhá při stavění máje 30. dubna. Po přivezení, nazdobení
a postavení máje následuje posezení u táboráku, kde nechybí dobrá zábava. Letos jsme navíc
v pozdních večerních hodinách našli útočiště v nové klubovně. Ta nás dokonale ochránila před
chladem a dalšími nepříznivými vlivy pozdní noci.

Stavění máje

11. června, ve spolupráci s MS Posavádka, se na hřišti konalo dětské odpoledne, které opět pečlivě
připravili myslivci a jejich rodinní příslušníci. Střelecké, dovednostní i poznávací soutěže přítomné
děti velice bavily. Při vyhlašování výsledků bylo dětem uděleno mnoho věcných cen převážně od
sponzorů. Závěrečné opékání špekáčků u táboráku pak završilo příjemné odpoledne.

Dětský den

Letos opožděně až 20. srpna se areál opět zaplnil účastníky a příznivci amatérského sportu 24.
KAMEJK CUP – nohejbalový turnaj proběhl za účasti 4 místních družstev. Ročník opět nabídl
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zajímavá sportovní utkání a hlavně dobrou zábavu při vlastní hře, následně i po rozdání cen a pohárů
na konci turnaje. Důležité je, že u nás ve vesnici již proběhlo 24 ročníků tohoto turnaje v řadě bez
přerušení.

Nohejbalový turnaj

V sobotu 29. října proběhl výlov rybníka pod vsí. Akce má také více než desetiletou tradici. Při
vlastním výlovu jsme opět převážně vyčíslovali škody, které nám opakovaně způsobili škůdci z říše
zvířat, letos však i lidé. Přesto nám to náladu nepokazilo a v průběhu celodenní akce nechyběla družná
zábava – dokonce došlo k výraznému sousedskému sblížení zástupců Čech a Moravy. Očekávaný
rozvoz ryb po vesnici se opět nekonal, neboť žádné velké konzumní ryby nebyly vyloveny. Mírnou
náhradou za zklamání z úlovku se tak staly žádané projížďky na čtyřkolce.

Výlov rybníka
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Spolupráce s městem Plánice v rámci organizování svozu odpadů, oprav cest, zimního plužení
a dalších služeb je pro nás dlouhodobě velice dobrá. Po dokončené výstavbě elektrické přípojky
proběhla stavební rekonstrukce naší klubovny na návsi. Celé období roku 2016 jsme již měli
k dispozici vlastní zázemí na přípravu společných akci. Vnitřní vybavení postupně kompletujeme.
V současnosti máme dokončené základní vybavení interiéru včetně vytápění. Vlastními silami jsme
dále na podzim dokončili venkovní terénní úpravy v okolí klubovny.
Vysoko hodnotíme spolupráci města na zajištění vybagrování studánky a stoky do tůně, kterou
dokončujeme na drahách nad vesnicí.
Děkuji všem občanům za odvedenou obětavou práci v průběhu celého roku. Svědčí to o naší výrazné
vzájemné soudržnosti, která je ve vesničce dominantní a přispívá k dobrému občanskému soužití
i životní pohodě. Přeji všem štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2017.




Nový rok

František Baštář
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Nová Plánice
Jednou z akcí v naší vesnici bylo dovybavení klubovny za přispění města Plánice.
Nesmíme zapomenout na dobrovolné hasiče, kteří se účastní soutěží a přispívají ke zvelebování obce.
Jednou z akcí je každoroční stavění májky, které se koná za účasti všech občanů naší vesnice a hasičů.
Naši nejmenší opět přivítali jaro tradicí, která ke vsi neodmyslitelně patří, a to je velikonoční chřístání.
Obyvatelé vesnice žijí poklidným životem a zvelebují okolí svých domů a celé naší obce.
Tímto osadní výbor děkuje všem občanům, kteří přispívají k rozkvětu naší malé vísky.



Za Osadní výbor Nová Plánice
Petr Kovářík

Pohoří
Začátkem roku 2016 nás provázela opět mírná zima. Zatímco v únoru tradičním maskám ze Štipoklas
svítilo slunce a po sněhu nebylo ani památky, březen nám dopřál sněhovou idylku. Na tradiční
velikonoční řehtání koncem března už ale bylo po sněhu. Zdobení a stavění máje však probíhalo za
příjemného slunce a všem zúčastněným bylo odměnou příjemné posezení se sousedy u táboráku.
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V tomto roce proběhly díky lesnímu hospodářství města Plánice velké úpravy naší rybniční kaskády
a požární nádrže včetně dosázení různých dřevin v okolních lesních porostech. Úprava hrází umožní
snazší údržbu sečením a oprava čapů zajistí trvale udržitelný stav kaskády. Horní i léty zanesený
spodní rybník se podařilo upravit na výbornou. Nutno ocenit i aktivní přístup k již dříve problémové
požární nádrži, kde se nadále vyskytují problémy s těsností hráze a členům SDH Pohoří nezbývá než
doufat, že se problémy podaří vyřešit a hladina bude vyšší. Zaměstnanci města Plánice byl instalován
mezi horní rybník a požární nádrž kamenný stůl s lavicí a zastřešení nově obezděné studny. K nové
dominantě okolí kaskády byly zasazeny jabloně z programu „Zahradou poznáním“. Myslím, že takto
upravené místo bude vyhledávané nejen místními obyvateli, ale i kolemjdoucími turisty. Všem
zúčastněným patří velký dík!





Za SDH a Osadní výbor Pohoří
s pozdravem Martin Venzara
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Zbyslav
Rok 2016 jsme začali Výroční valnou hromadou SDH, která se již několik let koná v polovině ledna.
Zde jsme zhodnotili rok předešlý a dali si do plánu několik akcí, které se již staly tradicí.
Koncem února jsme zhlédli promítání o ostrovním státě Srí Lanka, které nám komentoval sám tvůrce
a rodák ze Zbyslavi Jarda Bouzek. Ukázal nám spoustu míst, do kterých se nikdo z nás přihlížejících asi
nikdy nepodívá, přiblížil nám kulturu, přírodu i náturu lidí tamní oblasti, kam osobně zavítal spolu se
svojí manželkou.
Další akcí byla oslava MDŽ, která se konala 12. března. Dobře jsme se pobavili a zazpívali při harmonice
a sladkém občerstvení.
O velikonočním prodlouženém víkendu se konal již počtvrté turnaj v prší. Letos se ho účastnilo 28
hráčů, a to jak z naší obce, tak ze sousední obce Pečetín. I tato akce byla dle ohlasů vydařená.
Poslední dubnový den jsme již tradičně stavěli májku s následným posezením a opékáním buřtů.
První prázdninový víkend jsme zorganizovali rybářské závody na rybníce za návsí. Počasí nám
tentokrát moc nepřálo, protože bylo deštivo a chladno, ale rybám to nevadilo. Všechny chycené úlovky
se dočkaly vrácení do vody.
V loňském roce měly v naší obci úspěch gastronomické akce, proto jsme je nemohli ani v letošním roce
opomenout. Jednou z těchto akcí bylo grilování krkovice, které se konalo ke konci července.
O měsíc později, 20. srpna, se konal již 9. ročník „Zbyslavského pochodu“. V letošním roce byla
připravena trasa pro pěší opět cca 15 km. Vycházelo se ze Zbyslavi směrem na Makov a přes Němčice
zpět do Zbyslavi. Pochodu se zúčastnil rekordní počet 182 účastníků pro pěší trasu a 120 účastníků
cyklotrasy, která je každým rokem připravena při tomto pochodu. Trasa pro cyklisty byla dlouhá
cca 50 km a vedla přes Obytce, Klatovy, Švihov, Makov, kde trasa navázala na pěší, zpět do Zbyslavi.
Trasa měla i zkrácenou variantu cca 30 km. Letos přálo počasí až moc, jelikož se teploty pohybovaly
v odpoledních hodinách okolo 30 stupňů Celsia. Odpoledne znavené turisty pobavil divadelní spolek
Rynek z Újezda, který zahrál u místní kapličky veselý divadelní kousek, v němž vtipně přiblížil divákům
pověst vztahující se k léčivým účinkům vody ze studánky v kapličce. I účast na tomto divadle byla hojná

Divadlo

Rybářské závody
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Turnaj v prší

Velikonoční pomlázka

– okolo 100 diváků. Do pozdních nočních hodin se účastníci dále bavili při živé hudbě na návsi.
Další gastro akcí bylo koncem září pečení „vošouchů“ (bramboráky), abychom si navzájem ochutnali
recepty na konci bramborové sezóny.
Poslední říjnový víkend jsme vylovili rybník. Voda ukrývala pěkné kousky kaprů, tolstolobiků a vylovila
se i nějaká štika.
První adventní neděli jsme na návsi rozsvítili stromeček za zpívání koled. V letošním roce zpívalo pod
stromečkem díky nemoci jen 5 dětí. Toto posezení jsme si zpestřili punčem a pečivem z jablek, každý
něco přinesl – celkem 8 druhů.
Začátkem prosince proběhla každoroční „Mikulášská nadílka“, na kterou se těší nejen ti nejmenší, ale
i starší občané obce.

Zpívání
pod stromečkem

Před vánočními svátky jsme se na chvíli zastavili v předvánočním shonu, abychom zhlédli opět poutavé
promítání s komentářem od Jardy Bouzka. Tentokrát zavítal na ostrovy Réunion a Zanzibar.
Konec roku jsme ukončili přátelským posezením se spoustu různého jídla, které jsme všichni donesli.
Doufáme, že i následující rok bude hojný na akce v naší malé obci.
Při této příležitosti bych vás chtěla s předstihem pozvat na jubilejní 10. ročník „Zbyslavského
pochodu“, který se bude konat 19. 8. 2017 a jehož trasa bude Klatovy – Zbyslav.
Závěrem jen poděkování všem, jak organizátorům, tak účastníkům akcí, na kterých se mohou lidé
společně bavit a zapomenout na všední shon a starosti. Do dalšího roku mnoho takových krásných
společných chvil a zážitků.

Alena Babková
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Zbyslav – Stuchlovna
Letošní rok pro naši osadu byl jako národní obrození pro českou zem. Ač jsme malí, tak se tu dějí velké
věci. Jaro bylo o něco krásnější než zima, vše začalo kvést a vonět. Chalupáři se vrátili a najednou nás tu
bylo víc než pár. S koncem školního roku přichází radost dětí a starost rodičů, proto jsme si zpříjemnili
jedno sobotní odpoledne a pro děti připravili hry na rychlost, paměť i chuť. Avšak hlavním úkolem
bylo najít pirátský poklad, to děti s přehledem zvládly. A tak rodiče večer mohli ještě posedět. V létě
se na zpustošeném tenisovém hřišti konala soutěž v práci s pilou či sekyrou, kde nebylo poražených.
V polovině prázdnin se za humna začal snášet horkovzdušný balon, ač to nebylo napsáno ve vývěsce,
téměř všichni jsme se sešli a se zatajeným dechem sledovali úžasné přistání rovnou na přívěs automobilu.
Po vykročení pravou nohou do školního roku jsme vstoupili do posledního ročního období a rozhodli
se vyzkoušet i nově přicházející svátky. Jedno říjnové odpoledne jsme věnovali americkému svátku
Halloween. Děti v maskách odvážně prošly strašidelnou stezkou, opekly si jablka nad ohněm a na závěr
se uskutečnil lampionový průvod. To vše za doprovodu deště.
Aby toho nebylo málo, už i noviny o nás píšou. Řidiče zde začal překvapovat „pan policista“ a letitou
snahu o ukázněnost řidičů snad vyřešil radar.
Doufáme, že příští rok bude pro nás ještě úspěšnější a rychlost na silnici v naší osadě se bude snižovat,
děkujeme všem za podporu.


Monika Sladká
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Zdebořice
Tak copak se událo v naší obci Zdebořice v uplynulém roce 2016?
Naštěstí žádné přírodní katastrofy ani jiné nepříjemné události nás nepostihly, a tak běžel život v naší
obci obdobně jako v letech předešlých.
Začali jsme koncem ledna na výroční valné hromadě zdejšího sboru dobrovolných hasičů, kterou
pořádáme i tak trochu jako veřejnou schůzi pro občany, kde si řekneme co se nám podařilo
v uplynulém roce a co bychom chtěli udělat v roce přicházejícím. Na závěr se i trochu pobavíme při
živé muzice.
V hojném počtu jsme se sešli poslední dubnový podvečer na návsi, kde už ležela přichystaná májka.
Spojily se síly mladých a zkušenosti starších přítomných a májka za hodinu stála na svém tradičním
místě. Svědomitě jsme hlídali, a tak májka přečkala noc bez úhony.
Dále nás v květnu čekalo zajištění závěru Pochodu pohádkovým lesem, v tomto roce z Habartic
k nám do Zdebořic. Počasí přálo, sluníčko svítilo od rána do večera, bylo hodně pohádek po cestě
a také hodně pochodujících. Podle ohlasů účastníků se pochod líbil, a tak nashledanou na dalším
ročníku pochodu druhou neděli v květnu, tentokrát do Habartic.
Počasí nám naopak moc nepřálo na počátku prázdnin, když jsme pořádali posezení pod stanem

Cíl ve Zdebořicích

Čarodejnice

Cíl ve Zdebořicích
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na místním hřišti a zároveň nohejbalový turnaj. Tady patří poděkování všem, kdo se podíleli na
přípravě hřiště a okolí. Bohužel byl to takový turnaj chvílemi mezi kapkami deště. Sportovci se ale
nevzdali a přes (naštěstí mírné) dešťové přeháňky turnaj dohráli.
Také se můžeme trochu pochlubit. V obci nám začali přibývat noví občánkové. Díky investici města
Plánice nám v průběhu prázdnin vyrostlo na návsi malé dětské zábavné hřiště s několika houpačkami
a prolézačkami. Bylo postavené za několik dní. Když to pak počasí dovolilo, bylo na hřišti živo až do
konce roku, a jak to tak vypadá, živo na něm v nejbližších letech bude i nadále.
Také letos jsme na konci prázdnin uspořádali v místní klubovně pouťové posezení s živou hudbou.
Uvítali jsme, že nás na tuto akci přišli navštívit také ze sousedních obcí. Věříme, že se jim posezení
líbilo a na nějaké příští pouťové posezení zase přijdou.
Na konci října se s námi podělili místní rybáři o své úlovky. V klubovně uspořádali další příjemné
posezení a s ním spojené malé rybí hody. Kdo má rád rybu, mohl si vybrat z několika druhů, komu
vadí rybí kosti, mohl si dát uzenou klobásu. Myslím, že zúčastněným chutnalo a posezení se jim
líbilo.
No a to je asi tak všechno, co se v naší obci ve veřejném životě v roce 2016 událo.
Závěrem poděkování všem, kdo opět přispěli svým přičiněním do veřejného života u nás.


Václav Lašek

45

Z činnosti klubů a spolků
SDH Plánice
Tak jako každý rok, pořádal náš sbor hasičský ples, který se konal 9. ledna ve Spolkovém domě.
K poslechu a tanci nám hrála Pošumavská dechovka „Úhlavanka“.
Druhou hasičskou akcí je stavění májí. Tyto byly postaveny na plánickém náměstí a u Spolkového
domu.
14. května náš sbor pořádal na hasičském cvičišti okrskovou soutěž, které se zúčastnilo 8 družstev
mužů. Soutěžní družstva našeho sboru obsadila 2. a 3. místo.
2. července jsme ve spolupráci s městem pořádali na plánickém náměstí IV. ročník silové a vytrvalostní
soutěže „Šumavský hasič města Plánice“, která je součástí „Šumavské ligy“. Z 22 soutěžících v tomto
kole zvítězil náš člen Roman Kohout, další členové našeho sboru se umístili takto: Lukáš Plánička
8. místo, Luboš Kohout 9. místo a Josef Strolený 19. místo. Celá akce byla zakončena taneční zábavou
s hudební skupinou „Andromeda“.
15. října jsme uspořádali besedu a promítání závěrečné části cestopisu „AROUND AFRICA“. S diváky
se o své zážitky přijelo podělit všech 5 účastníků tříleté expedice po Africe.
Definitivní tečkou za naším kulturním programem byly 29. října vepřové hody pro veřejnost
s večerním grilováním a posezením v prostorách hasičské zbrojnice pro naše členy. Doplňujícím
programem byly soutěže a písničky v podání místních muzikantů.
V lednu se náš sbor přihlásil do soutěže „Dobráci roku“ Plzeňského a Karlovarského kraje.
Plzeňský rozhlas vysílal celý týden reportáž, ve které se plánický sbor prezentoval. Reportáž vyšla
i v Klatovském deníku. Cenou za 1. místo v této soutěži byla kulturní akce pro celou obec v hodnotě
100.000,-Kč. Děkuji všem příznivcům našeho sboru za zaslané SMS zprávy, získali jsme 1.542 hlasů
a 4. místo v soutěži.
Soutěže – vyřazovacího kola se zúčastnily pouze ženy, jejichž soutěž se konala v Rabí. Muži se
zúčastnili vyšších soutěží v disciplínách TFA v severočeském Brandově, ve Volyni a na Svaté Hoře.
Největším úspěchem byla reprezentace našich členů na mistrovství České republiky dobrovolných
hasičů ve Štramberku. Zde reprezentovali nejen náš sbor, ale také Plzeňský kraj a vybojovali: Roman
Kohout 7. místo, Lukáš Plánička 29. místo ze 64 zúčastněných závodníků. Plzeňský kraj obsadil
celkově 5. místo v České republice.
Šumavská liga, jejíž již vzpomenutý IV. ročník proběhl v Plánici, pokračovala v Domažlicích, České
Kubici, ve Spůli, v Dílech a závěrečné kolo ve Strážově. Po celkovém vyhodnocení výsledků všech
šest kol obsadili naši členové: Roman Kohout 4. místo, Lukáš Plánička 7. místo a Luboš Kohout 13.
místo. V této soutěži při výstupu na Domažlickou věž získal Roman Kohout 1. místo a překonal, tak
několik let starý časový rekord. Jeho nový rekord zvedl opět laťku v této soutěži o něco výš. Soutěže
se zúčastnilo celkem 88 závodníků.
Dvě družstva našich mladých hasičů se zúčastnila závěrečného srazu hry „Plamen“ v Malém Boru
a obsadila 24. místo ze 37 zúčastněných sborů.
V soutěži Požární ochrana očima dětí náš sbor reprezentovala Hana Ouředníková a získala v kategorii
literárních a výtvarných prací v okresním kole 1. a 3. místo, v krajském kole 2. a 3. místo.
Děkuji všem soutěžícím za reprezentaci našeho sboru.
Kromě našeho kulturního programu se někteří členové sboru podíleli na pořádání lampionového
průvodu s táborákem pro děti ZŠ a MŠ v Plánici, přispěli jsme také do programu sportovního
odpoledne pro děti, které se konalo na Hájovce.
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Formou delegace s praporem sboru jsme se zúčastnili okresních oslav v Čejkovech a oslav kulatých
výročí založení sborů v Lubech u Klatov, Nepomuku a Bližanovech.

Zásahy - kromě kulturní a zájmové činnosti bylo i několik výjezdů. Naše zásahová jednotka byla
povolána k těmto událostem:
• 19. ledna – požár haly drůbežárny v Kolinci, škoda byla 8.000 000,- Kč, uchráněn majetek za 4.000
000,- Kč, příčinou byla technická závada
• 22. ledna – požár kotelny rodinného domu ve Velenovech, nezasahovala naše jednotka, byla
odvolána zpět na základnu
• 30. ledna odstranění padlého stromu přes komunikaci v obci Žďár
• 8. února – požár rodinného domu v obci Žďár, škoda byla 450.000,- Kč, uchráněn majetek za
100.000,- Kč, příčina technická závada
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• 29. února a 1. března – 4 výjezdy k odstranění padlých stromů přes komunikace v okolí Plánice
• 19. března – požár polního porostu (suchá tráva) v Plánici u hřbitova
• 1. května – požár osobního automobilu zn. Škoda Felicie v plánické lokalitě „Javor“, účelová
komunikace Plánice – Nová Plánice
• 16. května – požár rodinného domu v Plánici na náměstí. Majitelé jsou manželé Česákovi. Škoda
byla vyčíslena na 2.545 000,- Kč, uchráněn majetek za 500.000,- Kč, příčina požáru technická
závada. Naše jednotka zasahovala u tohoto požáru jako první, dále se dostavila jednotka HZS
Klatovy a HZS Nepomuk. K doplňování cisteren vodou bylo zřízeno čerpací stanoviště u hasičské
nádrže Hájovka, jako čerpací agregát byla použita PPS-12. I přes veškerou opatrnost došlo při
tomto zásahu ke zranění jednoho hasiče z HZS Klatovy, který byl převezen rychlou záchrannou
službou do klatovské nemocnice.

• 22. října – byl nahlášen požár skládky za Plánicí směrem na Novou Plánici. Po příjezdu na místo
zásahu bylo zjištěno, že zde hoří hromada dřeva a jedná se o prověřovací cvičení
• 18. prosince – byl poslední výjezd naší zásahové jednotky. Jednalo se o požár dřevěné pergoly na
zahradě rodinného domu č.p. 22 v ulici Klatovská v Plánici, která byla přistavěna ke zdi objektu
bývalé firmy Kozak. V pergole se nacházela propanbutanová láhev, která explodovala. Dále byl
proveden průzkum půdních prostor přilehlé budovy, aby se vyloučil vznik požáru tohoto objektu.
Požár byl zlikvidován před příjezdem jednotek HZS Klatovy a HZS Nepomuk.
V rámci výcvikového roku proběhlo školení zásahové jednotky našeho sboru a členů dle jejich
funkčního zařazení ve sboru.
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Brigádnická činnost probíhala převážně na rekonstrukci garáží, úpravě venkovního prostranství
hasičské zbrojnice, úpravě terénu na hasičském cvičišti a údržbě hasičské techniky a výstroje. Bylo
odpracováno 730 hodin.
Výhled akcí na rok 2017:
– 143. hasičský ples
– postavení májí
– soutěž „Šumavský hasič města Plánice“
– vepřové hody
– koncem roku výroční valná hromada
Závěrem bych chtěl poděkovat za práci všem našim členům a za spolupráci městu Plánice a ostatním
organizacím našeho města.



Stanislav Tikal
Starosta SDH Plánice

SDH Štipoklasy
I v letošním roce připravil sbor dobrovolných hasičů v naší obci několik vydařených akcí. Jako první
se konal masopust, který i přes malou účast masek dopadl na výbornou. Znovu tedy apelujeme hlavně
na mladé lidi, aby podpořili tuto tradici a šli s námi do průvodu. Byla by velká škoda, kdyby tato
tradice u nás zanikla. Další akcí bylo stavění máje. I tady se lidé sešli a dobře se bavili. V květnu pak
naše družstvo mužů vybojovalo na okrskové soutěži v Myslívě krásné třetí místo. V červenci si svůj
den užily hlavně děti. Se svými rodiči i prarodiči prošly pohádkovým lesem. Akce se i díky pěknému
počasí a dobré náladě skvěle vydařila. V říjnu jsme se všichni, malí i velcí, prošli po vsi s lampiony
a užili si krásný ohňostroj odpálený odborníkem ze Strakonic. Prosinec byl ve znamení zpívání koled
malých zpěváčků, kteří svým krásným zpěvem podpořili sváteční atmosféru při rozsvěcování našeho

49

obecního stromečku. Poslední akcí byla návštěva všech domácností Mikulášem, čertem a andělem.
Všem, kteří pomáhali s přípravou těchto akcí, patří velký dík.
Naši občané se mohou také těšit z nově opravené kapličky na návsi, kde bylo instalováno automatické
zvonění, které nám oznamuje poledne i klekání. Bohužel nám zvonění letos oznámilo smutné zprávy
o úmrtí našich občanů a to celkem šestkrát, což je na tak malou vesničku, jako jsou Štipoklasy, velmi
smutné číslo.




Výbor dobrovolných hasičů Štipoklasy
přeje všem občanům do nadcházejícího
roku mnoho štěstí, pohody a hlavně pevné zdraví
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TJ Sokol Plánice
Oddíl kopané
Družstvo mužů
Sezonu 2015/16 jsme ukončili na 13. místě se ziskem 22 bodů. 3. třídu jsme tak pro naše město
udrželi, ale bylo co zlepšovat. Do nové sezony 2016/17 jsme vstoupili s velkými změnami v sestavě
týmu. Dva klíčoví hráči Bauer a Hlavatý odešli kopat za Sokol Měčín, který hraje 1.B Plzeňského
kraje a bylo tak nutné náš tým posílit, a dát prostor novým tvářím.Velkou posilou pro družstvo
byl především gólman Václav Opl, který má zkušenosti i s divizním fotbalem za Klatovy. Jako nové
tváře, věkem ještě dorostenecké hráče, přibral tým Radka Kovaříka, Patrika Jílka a zejména 16-ti
letého Milana Nováka, který se v podzimní části soutěže umístil na 5. místě mezi střelci a zároveň
se stal nejlepším střelcem Plánice, když střelil 9 gólů ve 13 zápasech. Druhým nejlepším střelcem se
stal Lukáš Plánička, který střelil 6 branek. Takto mladý tým skončil po podzimní části soutěže na
krásném 7. místě ze 14 celků s 19 body.
Jarní část soutěže začíná 25. 3. 2017 a doufám, že tým Plánice bude společně bojovat alespoň stejně
tak, jako tomu bylo v podzimní části soutěže.
Během zimní přestávky tým mužů pořádá i taneční zábavu v Plánici (pravidelně v listopadu)
a lednový turnaj v malé kopané mužů v tělocvičně v Plánici, kterého se každoročně účastní 10 týmů,
z nichž tři zastupují Plánici. Týmy Plánice se pravidelně umisťují na vítězných příčkách.
Na konec zbývá jen za všechny hráče a funkcionáře poděkovat hlavně fanouškům, kteří nám fandí na
hřišti v Plánici, ale i při zápasech mimo naše hřiště. Děkujeme, že si uděláte čas přijít nejen na fotbal,
ale i na jiné akce, které pořádáme. Na jaře nashledanou.




trenér a předseda oddílu
Karel Pohanka ml.
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Mladší žáci + přípravka
Sezonu s mladšími žáky jsme zakončili se skvělým umístěním. Z 12 mužstev jsme skončili na
krásném 4. místě a v posledním zápase jsme dokonce porazili Kolinec, který se umístil celkově na
1. místě. Jelikož nám věkově spousta dětí u mladších žáků končila, museli jsme přihlásit starší žáky.
I když jsme měli všichni a hlavně já velké obavy, jak to naši fotbalisté zvládnou, musím říci, že se
s tím poprali na jedničku. Z 6 přihlášených mužstev jsme skončili na 4. místě a několikrát jsme
prohráli pouze o gól. Na tréninky chodíme každé úterý od 16.00 hodin a každou neděli od 10.00
hodin. S nedělními tréninky mně moc pomáhá Milan Novák a Patrik Jílek, kterým bych chtěla moc
poděkovat. Velký dík patří panu Královi a paní Těžké, bez kterých bych to nedala, a dalším rodičům,
kteří berou auta na zápasy (pan Lepší, pan Pešek atd.).
Po Plánici vídám spoustu dětí, proto trošku nechápu, proč máme tak málo fotbalistů, proč nechodí
i jiné děti, a odpověď je asi jasná, na plné čáře vyhrává počítač a všemi tak oblíbený facebook.


Martina Brožíková
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Oddíl nohejbalu
Neúčastníme se žádné oficiální soutěže, ale scházíme se každou středu ve dvou skupinách od 18.00
a 19.00 hodin v počtu 10 hráčů.
V březnu jsme se zúčastnili turnaje v Klatovech. Moc se nám nedařilo a nepostoupili jsme ze skupiny.
30. 12. 2016 jsme uspořádali již 5. ročník Vánočního turnaje. Turnaj se nám organizačně i herně
velmi vydařil. Přihlásilo se 10 mužstev a plánický Los Ovidos ve složení Kubice, Holý, Havlík obsadil
3. místo. V dané konkurenci mělo toto umístnění cenu vítězství.
Děkujeme všem zúčastněným i fanouškům za podporu a již se těšíme na příští ročník.


Pavel Havlík

Stolní tenis
Tak už jsme tam, kde chce být každý kvalitní sportovec. Ano dostali jsme se zpátky o třídu výš, a tak
opět hrajeme okresní přebor I. třídy. Tímto bych chtěl poděkovat celému týmu za vynikající zápasy,
které nás dostaly zpět mezi elitní hráče I. třídy.
Do soutěžního ročníku 2016 - 2017 se přihlásilo 11 družstev okresu. Po první půli máme tři výhry
a jednu remízu, a tak jsme na pěkném 7. místě. Kádr týmu tvoří zkušení matadoři Kája Hnis, Milan
Novák st. a mladší část týmu tvoří Milan Novák ml., Jan Koval a Lukáš Koval.
Nadále 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. Pamatuji, jak jsem v loňské ročence psal, že máme málo dětí, ale to se změnilo jak mávnutím
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kouzelného proutku a v tělocvičně se pravidelně schází 10 - 20 dětí. Také bych chtěl poděkovat TJ
Sokol a městu Plánice za nový ping-pongový stůl pro děti, které na něm rády hrají a podávají dobré
výsledky.
Jsme rádi, že stolní tenis v Plánici vzkvétá a roste jeho popularita i mezi dětmi.



Honzík Suda, Marek a Vojta Diepoldovi
na tréninku mladších žáků

Za oddíl stolního tenisu
Novák Milan st.

Ondřej Novák, Matěj Suda a Milan Novák –
nadějní hráči stolního tenisu

Oddíl aerobiku
Oddíl aerobiku fungoval v roce 2016 stejným způsobem jako v minulých letech. Ženy a dívky cvičí
stále ve stejnou dobu každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin.
V letošním roce klesl počet cvičících, a proto bychom rády uvítaly mezi sebou nové tváře.
O předcvičování se starají stejné cvičitelky paní Kristýna Vejskalová a Hana Cihlová. Ke cvičení
používáme tyto pomůcky - stepy, balanční desky, gymnastické míče a míčky, švihadla, tyče a široké
a úzké gumičky.
V prosinci letošního roku ukončilo členství v TJ Sokol Plánice - oddíl aerobic 9 členek.


Marie Pláničková
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Sokol Kvasetice 2016
Sokol Kvasetice se už několik let pohybuje na předních místech soutěže, kterou hraje. Je to bohužel
nejnižší okresní soutěž. V minulé sezoně 2015/2016 jsme skončili na nepostupovém 3. místě. V jarní
části sice nastupovali pravidelně dva noví hráči – Petr Čapík a Roman Roub, ale stále musíme
mužstvo doplňovat staršími ročníky. I tak naše mužstvo skončilo s nejmenším počtem nastřílených
branek. V této soutěži nás opustil náš tradiční rival z Plánice, a tak se derby omezilo pouze na Myslív,
se kterým máme v posledních letech velice dobrou bilanci.
Na podzim 2016, kdy se rozběhl nový ročník, se nám dařilo a s postupujícími zápasy se podzimní
bitva o půlmistra omezila na Sokol Kvasetice a Sokol Kolinec. Po podzimu zatím bitvu vyhrává
naše mužstvo pouze o jeden bod, ale opět s nejmenším počtem obdržených branek. Všichni pevně
doufáme, že forma vydrží i na jaře a hráčům se vyhnou nemoci i zranění a mužstvo se opět usadí na
předních místech.
Během roku se oddíl kopané zúčastňoval veškerého dění v obci. Proto bych chtěl tímto poděkovat
všem našim hráčům za reprezentaci naší obce. Děkuji našim fanouškům, funkcionářům a vůbec
všem lidem, kteří se jakýmkoli způsobem kolem našeho fotbalu točí.


Pavel Roub
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Myslivecký spolek Plánice, z. s.
Myslivecký rok začíná 1. dubnem a jako každý rok jej náš spolek začal zcela tradičně - brigádami
v lese, jejichž účelem je získání potřebných finančních prostředků na zabezpečení krmivové základy
pro spárkatou zvěř a pro vlastní chod spolku. Vybudovali jsme několik nových oplocenek na ochranu
sazenic jehličnatých a listnatých stromů proti okusu zvěří. Oproti tomu některé staré oplocenky,
v nichž jsou již vzrostlé stromky, byly odstraněny. Oprava a asanace krmelců je samozřejmostí pro
každého člena. Rovněž osud narozených mláďat nám není lhostejný, a proto, pokud nám jednotliví
zemědělci s patřičným předstihem oznámí termín sečení, provádíme vyhánění zvěře před kosením
pícnin aplikací repelentního přípravku, abychom zmírnili ztráty zvěře během senoseče.
V roce 2016 pořádal náš spolek „Okresní chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře, ulovené
v r. 2015“.
Tato přehlídka se konala ve spolupráci s městem Plánice a OMS Klatovy. Byla zahájena dne 18. 6.
2016 v 10:00 u Spolkového domu v Plánici a ukončena byla 6. 7. 2016. Výstavu navštívilo 1.074
návštěvníků – myslivců i milovníků přírody. Děti do 15 let měly vstupné zdarma, čehož využila
místní škola i školka. Podle ohlasu veřejnosti se výstava vydařila a všichni odcházeli po její prohlídce
s dobrými pocity.
Do podzimních aktivit našeho spolku již tradičně patří i hon na bažanty, který se konal 28. 10. 2016
za slunečného počasí, kdy bažanti létali na všechny strany, a tak si každý zajisté přišel na své. Po honu
jsme se pak sešli u společného pohoštění v restauraci U Pavlíčka, kde se pokračovalo v započatém
veselí.
Odstřel spárkaté zvěře jsme prováděli dle plánu lovu, do něhož se aktivně zapojily i obě naše členky.
V listopadu se 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 letos se během této mše konala sbírka, jejímž účelem je
přispět na nutné opravy chrámu.
Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří se této mše zúčastnili a přispěli, neboť během
uvedené sbírkové akce bylo vybráno 12.779,- Kč.
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Plánované naháňky na černou zvěř byly pořádány se střídavými úspěchy. Výraznějšího výsledku
jsme dosáhli, až když napadl sníh, kdy zejména mladší členové spolku vyrazili na tzv. obeznávku,
a podařilo se nám ulovit několik kusů černé zvěře. 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.
Život však není jen o samých radostech, ale přináší s sebou i strasti. V srpnu 2016 jsme se rozloučili
s naším dlouholetým členem a bývalým předsedou, panem Bohumilem Zbrankem. Stále na něj
vzpomínáme.



Karel Kvarda
předseda MS Plánice, z.s.

Myslivecký spolek Bukovec – Zdebořice
Tak jako se na konci každého roku všichni ohlížíme zpět, tak i my, členové Mysliveckého spolku
Bukovec – Zdebořice, hodnotíme uplynulé období zejména z pohledu myslivecké činnosti.
Zaměřili jsme se především na výkon práva myslivosti, péči o volně žijící zvěř, ale i na odlov dle
zákona a chovatelských zásad. Věnovali jsme se i redukci zvěře myslivosti škodící.
Součástí našeho ročního plánu je spolupráce s Farmou Číhaň. Brigádnickou činností si zajišťujeme
jadrné krmivo pro zimní přikrmování zvěře a částečně slouží k úhradě škod působených zvěří.
K minimalizaci škod pomáhá také instalace pachových ohradníků kolem zasetých polí. Spolupráce
s uvedenou farmou probíhá i v období sekání travních porostů, kdy před vlastním sečením členové
MS procházejí louky i se svými psy a umisťují dočasné plašiče tak, aby se zabránilo posekání zvěře,
zejména mláďat. Bohužel právě v této oblasti máme dosud rezervy. Současný způsob obdělávání
polí a luk, kdy velké a výkonné stroje jsou schopné odvést práci během krátké doby, vyžaduje, aby
plašení zvěře proběhlo včas. Bohužel našich členů, kteří mohou v určenou dobu obejít rozlehlé
plochy, je poměrně málo. Bylo by potřeba, kdyby se mohli do této činnosti zapojit i dobrovolníci
z řad veřejnosti, přátelé přírody a všichni, kterým není stav naší krajiny lhostejný. Každou pomoc,
která by pomohla zachování stavů zvěře, uvítáme.
Domníváme se, že se v poslední době poněkud zapomíná, že stavy zvěře v naší přírodě nejsou
uspokojivé, k nepříznivým změnám dochází neustále a jedním z faktorů je právě hospodaření na
velkých plochách, pasení dobytka s ohradníky, skladba zemědělských plodin, chemické postřiky
a od toho se odvíjející omezená úživnost pro zvěř srnčí a drobnou. Naproti tomu však poskytuje
dostatek potravy a dlouhodobý kryt pro zvěř černou působící značné škody s minimální možností
odlovu.
K nejdůležitějším akcím letošního roku patřila spolupráce při organizaci Pochodu pohádkovým
lesem v měsíci květnu. Naše stanoviště v blízkosti loveckého srubu jsme pečlivě připravili a v jeho
prostoru nachystali několik soutěží pro účastníky pochodu. Vedle různých střeleckých disciplín,
např. střelby z luku, hod na cíl, střelby ze vzduchovky na různé terče, jsme se zaměřili také na
osvětu v oblasti myslivosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout různá myslivecká zařízení, která
pravidelně obnovujeme, jedná se o posedy, krmelce apod. Velký zájem byl i o vystavené lovecké
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Memoriál Bedřicha Jonáše

Pohádkový les

trofeje, lovecké tesáky, vábničky a další myslivecké předměty. Děti se mohly poučit o lesní zvěři
a přírodě z připravených soutěžních listů. Pokud správně vyřešily jednoduché úkoly a vybarvily
obrázky, dostaly upomínkové předměty a podobně jako u střeleckých disciplin sladkou odměnu.
Druhou organizačně složitou akcí je střelecký Memoriál Bedřicha Jonáše. V tomto roce se
uskutečnil 11. června u našich přátel na střelnici ve Velenovech. V tomto ročníku s největším
počtem bodů zaslouženě zvítězil a převzal putovní pohár náš člen Jan Koval. Již tradiční soutěže
se zúčastnili i naši hosté a přátelé z okolních MS. Díky dobré organizaci a pěknému počasí byla ke
spokojenosti všech přítomných akce velmi zdařilá.
Poděkování patří nejen těm, kteří se na přípravách akcí podíleli, ale i městu Plánice za společenskou
a finanční podporu.
Významnou akcí, která má slavnostní charakter, je každoroční Svatohubertská mše v Nicovském
kostele. Letos bohužel proběhla 15. října v období voleb do krajských zastupitelstev a Senátu, a tak
byla poznamenána poněkud nižší účastí. Přesto byla krásnou příležitostí k tomu, abychom se sešli
se členy okolních mysliveckých spolků a také s veřejností a připomněli si, jak kdysi napsal klasik:
„My, myslivci, musíme v duchu tradičního najít a ctít vyšší myslivecké náboženství, odpovídající
době, kterou žijeme, zařazené do nejušlechtilejších kapitol etiky, víry a kultury, musíme se naučit
správně chápat příčinné souvislosti mezi potřebami přírody a člověka a v neposlední řadě chránit

Svatohubertská mše v Nicově

Výstava trofejí v Plánici
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naši zvěř jako skutečné národní bohatství.“ Jsme rádi hrdými spoluorganizátory Svatohubertské
mše.
Na závěr bych se chtěl jen krátce zmínit o výstavě loveckých trofejí, tentokrát pořádané MS Plánice
ve Spolkovém domě, které jsme se také zúčastnili. Velmi dobře organizačně připravená akce včetně
doprovodného programu zcela jistě splnila svoje poslání a byla důstojnou tečkou za uplynulým
mysliveckým rokem 2015/16.
Vážení myslivci, přátelé myslivosti a přírody. Dovolte, abych vám do dalšího mysliveckého roku
2017/18 popřál hodně zdraví a štěstí, krásné lovecké zážitky, trochu pokory a respektu k naší
přírodě a všemu živému v ní.
„Myslivosti zdar!“



Jan Dufek
předseda MS Bukovec – Zdebořice

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 3000 kusů a K1 také 3000 kusů. Na podzimních výlovech jsme zjistili, že ryba byla
velká, takže na Vánoce bylo co prodávat. Na podzimních výlovech jsme vylovili jen 55% osazených
ryb. Úbytek ryb je dost velký. Dále nás trápí predátoři, jako je vydra říční, norek americký, volavka
popelavá a kormorán velký. Takže jsme vysadili do revíru nové ryby a na vánoční prodej jsme to měli
jen taktak. Prodávali jsme kapra, amura, štiku, o rybu byl velký zájem a všechny ryby se prodaly.
Před Vánoci nás také navštívily děti z mateřské školy. Prohlédly si sádky, pohladily ryby a prohlédly
klubovnu. Tam jsme jim řekli i něco o chovu ryb.
Nyní pár slov k činnosti místní organizace – musím začít naší chloubou, a tou je mládež. Od
začátku roku se pravidelně každý měsíc schází v Plánici na rybárně a v Měčíně ve škole. Poslední
sobotu v srpnu jsme pro ně pořádali závody v chytání ryb na rybníce Křižánkovy. Počasí jim moc
nepřálo, ryby nebraly, tak se musely zahřát čajem a opekly si špekáčky. Náš Územní svaz udělal
opět výjimku pro začínající mladé rybáře, kteří mají první povolenku zdarma. Tato výjimka platí
na rok 2016 – 2017.
Dále k činnosti naší organizace: na rybníce Křižánkovy nám v loňském roce prasknul stářím
požerák, který jsme museli nechat vyměnit, zároveň se musel vyměnit požerák na vytěráku a celý
rybník vybagrovat. Na rybárně jsme zpevnili nádvoří a totéž jsme udělali na sádkách, kde jsme
museli ještě natáhnout ohradník, abychom ochránili ryby v sádkách před norkem a vydrou. Na
závěr bych naší organizaci rád popřál, 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 250 tisíc korun. S takovou ztrátou se velice těžko hospodaří.
Musím poděkovat i 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, p. Kodýtkovi a také rybářské prodejně U Habakuka p. Jiřímu Hrdému.
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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

Český zahrádkářský svaz
Rok 2016 byl pro naši Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu v Plánici rokem
radostným, a to hlavně díky vedení města Plánice, které uvolnilo finance na velkou rekonstrukci naší
moštárny. Vše se podařilo, a tak chceme ještě jednou poděkovat. My jsme nechali vyrobit nerezové
dřezy a v říjnu začali moštovat v novém.

Slavnostní otevření moštárny

Vánoční moštování

Návštěva zahrádkářů z partnerského města Weiding
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Příjemná byla návštěva zahrádkářů z partnerského města Weiding. Jejich podzimní návštěva
v Plánici byla jedním z prvních krůčků naší spolupráce, protože zahrádkáři u nás i v Německu mají
podobné nebo stejné starosti i radosti.
V únoru jsme uspořádali přednášku o bylinkách a jejich léčebných účincích a tradičně jsme
zorganizovali „Vánoční dekorování a balení dárků“ s paní Martinou Raiserovou.
Velkou radost nám udělalo „Vánoční moštování“, které se konalo poprvé, a doufáme, že Vánoce
s čerstvým moštem budou v příštích letech tradicí.
Rok 2017 je na začátku, snad bude pro nás všechny rokem sluníčkovým, spokojeným.


Přeje ZO ČSZ Plánice

Adventní dekorace
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Český svaz včelařů, z. s., ZO Plánice
ZO ČSV Plánice má za sebou více než sto let své existence. V posledních letech se členská základna
příliš nemění, v současnosti čítá 40 řádných členů, kteří obhospodařují včelstva nacházející se
v Plánici a obcích spadajících pod ZO Plánice (Zdebořice, Číhaň, Hnačov, Skránčice, Habartice,
Zborovy, Kvaslice, Kvasetice a Křížovice). V roce 2016 se zvýšil počet včelstev z 269 na 342, což je
zhruba 8,5 včelstva na člena.
Členové jsou stále aktivní, scházejí se na členských schůzích, udržují dobrý zdravotní stav včelstev.
Nejvíce nás ohrožuje varroáza, proto se musí několikrát za rok provádět léčení a odebírat vzorky,
které se odevzdávají krajské veterinární správě k posouzení.
Výnosy v roce 2016 byly ve srovnání s rokem předchozím vyšší, což bylo dáno příznivým počasím.
Rozpočet organizace byl vyrovnaný. Díky finanční podpoře města Plánice byly nakoupeny mezistěny,
které jsou velmi důležité z hlediska prevence - častá výměna díla se považuje za jedno z důležitých
opatření, která mohou zamezit např. vzniku klinických příznaků včelího moru nebo šíření varroázy.
Závěrem bych za nás včelaře rád poděkoval všem, kteří nás podporují, a popřál jim do roku 2017
hodně pohody, štěstí, úspěchů a zejména pevné zdraví.




Michal Cihlář,
jednatel ZO ČSV Plánice
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Divadelní spolek Plánice a rok 2016
Byla to první poznámka v občanské nauce. Rodina je základ státu. Prosté a pravdivé, my to všichni
víme a hlásali jsme to na plakátech celou minulou sezónu. S radostí a chutí, jako snad ještě nikdy.
Máme za sebou totiž zatím asi nejúspěšnější divadelní sezónu. Že to říkáme každý rok? Možná.
Možná se totiž vážně lepšíme! Sezóna roku 2016 si nesla číslo 14 a předznamenávala jediné – v roce
2017 budeme slavit půlkulaté narozeniny.
Ovšem na sezónu číslo 14 nezapomeneme nikdy. Vybrali jsme si nelehký kousek, pod názvem
„Rodina je základ státu“ málokdo tušil bláznivou komedii od anglického dramatika Raye Cooneyho,
která zachycuje jeden šílený den v Nemocnici sv. Ondřeje v Londýně. To máte tak, když neurolog
David dostane nečekaný předvánoční dárek – osmnáctiletého syna, o kterém nevěděl. A vědět o něm
nechce a rozhodně ani nechce, aby o něm věděla jeho žena Rosemary. Má jiné starosti, musí přednést
Ponsobyho nadační přednášku pro neurology z celého světa a místo toho synáček? Ještě ke všemu je
Leslie cholerický pankáč, který si toho zloducha – svého otce – chce pořádně podat. Nepodá si ho.
Objeví se pomocná ruka, kterou Davidovi podá jeho kolega Hubert. Je z toho samozřejmě spleť lží,
nečekaných situací, překvapení i nebezpečných zvratů, ale jak už to tak bývá, Vánoce mají být svátky
klidu a míru, tak se i v naší hře vše v dobré obrátilo.
I v rámci příprav naší nové hry se vše v dobré obrátilo. I když jsme si během zkoušení několikrát řekli,
že tohle se vážně nedá – tolik rekvizit, tolik textu, tolik převleků, tolik zamotaných scén včetně pádu
z okna… Všechno jde, když se chce, v případě našeho spolku stačí spojit síly, nadchnout se pro věc,
bavit se… Takto my tvoříme naše velká díla!
Proč bychom byli skromní, že ano! Když se ohlédneme zpátky, nemusíme být. Premiéra hry dne
29. ledna 2016 ve Spolkovém domě v Plánici nezaznamenala žádné volné místo v hledišti, další dvě
reprízy na tom byly stejně a při posledním plánickém vystoupení nestačily přidané židle ani pivní
sety půjčené od hasičů, někteří diváci prostě museli s povzdechem odejít domů s tím, že za námi
prostě někam dojedou.
Naštěstí bylo kam, ale ještě než jsme se s naší mobilní nemocnicí rozjeli do okolí, pořádně jsme to
oslavili, doslova do rána. Újezd, Myslív, Bolešiny, Klatovy, Předslav, Nadějkov, Nepomuk a po letní
přestávce ještě Nýrsko. Staré štace i nová místa, známí i noví diváci… Nestačili jsme valit oči, třeba
v Myslívě na nás přišel dvojnásobný počet diváků než v minulých letech! A pokaždé neopakovatelná
atmosféra, výbuchy smíchu, potlesky na otevřené scéně a potom nekonečné klanění… Jo, tohle my
můžeme, tomu rozumíme! Je to vždycky veliká radost, která přijde po měsících stresu, zkoušení
a pochybností. A za to vděčíme hlavně našim skvělým divákům. Rok od roku Vás přibývá a toho si
nesmírně vážíme.
Samozřejmě jsme jako vždy měli sezónu oživenou několika výjimečnými událostmi. Hned týden
po plánické derniéře jsme v podstatě ze dne na den zaskočili za nemocného Vláďu Kábrta a zajistili
hudbu a zábavu na maškarním karnevalu pro děti v Plánici. Pomohli jsme jako vždy s velikou chutí
při přípravě Pochodu pohádkovým lesem a zřejmě největší hurá akcí, kterou jsme podnikli, bylo
benefiční představení pro rodinu Česákových, kterou postihlo neštěstí v podobě požáru rodinného
domu. Toto „představení“ jsme měli odehrát na náměstí v Plánici pod širým nebem a bez hlavního
hrdiny Milana, který byl v pracovní neschopnosti. Širé nebe nás ale zradilo a spustilo hromy, blesky
a liják, čímž naši provizorní verzi Rodiny dovolilo zahrát jen třicetiminutovou. Smutnit však nebyl čas,
po sečtení dobrovolného vstupného, příspěvku z občerstvení od pana Adolfa Hanouska z Hnačova
a toho, co jsme se jako Divadelní spolek rozhodli „přihodit“ ze svého, jsme nakonec Česákovým
předali krásných 44 444 Kč. A jelikož nás pomáhat moc bavilo, určitě to budeme dělat dál.
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Chybět nemohlo ani setkání s našimi kamarády z Nadějkova. Nejprve jsme je přivítali v Plánici týden
před naší premiérou 23. ledna 2016, kdy nám zahráli skvělou komedii „Holka odjinud“. Jako vždy
s námi i poseděli, než opět odcestovali na jih. My jsme za nimi vyrazili v den, kdy jsme vdali Simču,
26. dubna – rovnou z obřadu a po úspěšném uvedení Rodiny jsme společně poseděli a popíjeli jejich
pálenku „Zapomněnku“ do časných ranních hodin druhého dne. Inu, takové přátelství se musí
udržovat a pořádně konzervovat.
Noví členové, ano! Je to už naše tradice, že každý rok přibereme nového herce, v roce 2016 byli dva
– zkušený divadelník Kuba Matějka z Klatov a potom poněkud statická a spoře oděná slečna Emily,
u které jsme navíc po důkladném ohledání skoro-lékařkou zjistili, že je vlastně muž. Ale ona naštěstí
moc nemluvila ani se neprojevovala, jen tam tak stála a dělala křoví. Za její půjčení mimochodem
děkujeme Základní škole v Plánici, zejména manželům Bulánkovým.
Uteklo to jako voda, na chvilku jsme si vydechli a máme to tu znovu. Zkoušení, zkoušení, tvoření
kulis, učení se textu a zase zkoušení. Nakupování rekvizit, kostýmů a zvládání stresu a nervů. K tomu
všemu, co řešíme ve svém osobním a pracovním životě, si ještě „komplikujeme“ život divadlem.
Jezdíme autobusem a učíme se scénář. Ve volném čase nakupujeme kostýmy a doplňky, hádáme se
mezi sebou, protože ne vždy máme všichni čas, abychom…
…abychom si potom stoupli před vás a všechno to z nás spadlo. Udržovat spolek jako jsme my,
není vůbec legrace. Stojí to hodně sil, času, práce, administrativy a obětí, ale smysl to má obrovský.
V dnešní ne zrovna snadné době je každý úsměv navíc důležitý, každá chvíle, kdy se můžeme oprostit
od všech starostí všedních dnů a na chvilku se odreagovat, má v našem životě důležitou roli. Tady
u nás na venkově není každý den příležitost vyrazit si kulturně trochu z kopýtka. Ale naštěstí se tu
pár bláznů našlo, co nějakou tu kulturu každý rok vytvoří a naštěstí jste tu vy, kdo to umíte ocenit.
Děkujeme vám za to z celého srdce. V loňském roce jsme obdrželi spoustu pozitivních reakcí na naši
hru a naše výkony, chválili jste nás a kroutili hlavou nad tím, kde se to v nás bere… Víte, my sami
nevíme. My máme strach a klepeme se, ale potom se roztáhne opona, rozsvítí se světlo a všechno je
to pryč.
Díky vám všem za každé dobré slovo. Jeden zkušený divadelní harcovník a cirkusák se drží hesla,
že „jedno dobré slovo je lepší než tisíc vylepených plakátů“, a naše minulá sezóna je toho jasným
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důkazem. Milí přátelé, zůstaňte nám věrni, věříme, že vás v naší půlkulaté sezóně 2017 s novou hrou
„Jen žádný sex, prosím, jsme přece Britové aneb Všichni v tom jedou“ nezklameme.
A ještě jednou za snovou sezónu 2016 upřímně a hluboce děkujeme.



Za Divadelní spolek Plánice
Ivana Roubová
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Farní klub seniorů

Nový rok jsme zahájili opět naší největší akcí, 12. ročníkem pochodu z Plánice do Klatov „Křižíkovou
stezkou“. V sobotu 16. ledna 2016 prošlo známou trasou více jak šedesát účastníků. Se svými rodiči
šlapaly statečně i čtyřletá Zuzanka a její sestra šestiletá Klárka – nejmladší účastnice pochodu.
Pochod se vydařil, počasí přálo. Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou a organizací. Za
občerstvení a horký čaj v Habarticích děkujeme paní Boženě Kozové a její dceři.
V únoru jsme si nenechali ujít veselohru v podání našich plánických herců. O Velikonocích začaly
naše oblíbené zájezdy. Jako první byl tradiční zájezd na Svatou Horu. Ten největší autobus byl
jako každý rok plně obsazen. O měsíc později nás vylákalo krásné jarní počasí na další zájezd do

Koloveč muzeum

Hnačov pod pergolou kiosku

Koloveč před mlýnem
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Kolovče. Zde jsme obdivovali bohatou expozici všech starých řemesel, nádhernou keramiku i mlýn
na přemílání starých babek. Koncem léta jsme si vyjeli také již tradičně k Hnačovskému rybníku.
Sluníčko pražilo a my v chládku pod pergolou, osvěženi studeným nápojem, zpívali. Za doprovodu
harmoniky pana Josefa Nováka zazněly lidové písničky i písničky na přání. Přidali se k nám také
přátelé z Hnačova a Plichtic. Náš poslední letošní výlet skončil.
Ještě v říjnu jsme si zacestovali ve Spolkovém domě s panem Stanislavem Tikalem. Tentokrát byl na
programu Egypt, Súdán a Etiopie. Svými zážitky zajímavé video doplnili přátele pana Tikala. V době
adventní proběhlo na faře zdobení lucerniček na Betlémské světlo. O našem vánočním setkání
nám zazpívala děvčata z plánického pěveckého sboru. Farou se nesly krásné koledy za varhanního
doprovodu paní učitelky Mirky Hošťálkové. Poslední letošní schůzka skončila.
O vánočních svátcích jsme si mohli poslechnout v nicovském kostele Rybovu Českou vánoční mši.
Že jsme si mohli prožít další 21. benefiční koncert, za to děkujeme hlavním organizátorům, paní Janě
Hákové a panu Daliborovi Hákovi.
Děkujeme městu za pravidelný finanční příspěvek, Charitě za spolupráci a panu faráři Pavlovi
Vrbenskému za stále otevřenou, teplou faru, jeho vstřícnost a hezký přístup k nám dříve narozeným.
Všem přejeme požehnaný nový rok, pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.



Za farní klub seniorů
Anna Ornová a Alina Votýpková

Zpívání při harmonice Hnačov

Před pochodem u fary

Procházka k Hnačovskému rybníku
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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 2016 jste se s námi mohli setkat na devatenácti akcích.
Jako již pravidelně jsme odpasovali předškoláčky v Plánici a v Nepomuku.
Tradičně jsme se též účastnili Pochodu pohádkovým lesem z Habartic do Zdebořic, kde jste nás
mihli vidět již pošesté.
Nově jsme se účastnili velkolepého „Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech“ či „Slavností
královny Elišky v Hradci Králové“.
Již potřetí jste za námi mohli zavítat na vodní zámek v Blatné, kde jsme tentokrát organizovali noční
prohlídky na téma „Sedmero hříchů na zámku Blatná“.
Sedmým ročníkem jsme spolu s hradem Klenová pod záštitou plzeňského kraje uspořádali 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 mnoha šermířských sdružení. Naše meče též řinčely při dobývání křesťanské tvrze,
hradu Winterberg (Vimperk), na sedmých zvíkovských 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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Sdružení Vodník Hájovníček
odpoledne u Hájovky
Dne 23. 7. 2016 tomu bylo již deset let, co se spolek Vodník Hájovníček snaží obohatit kulturní dění
v Plánici. Bylo to již po desáté (přesněji deváté – jeden ročník se díky vydatnému dešti nekonal, ale
i přesto byl připraven), co jsme se s vámi sešli na hasičském cvičišti zvaném Hájovka a strávili tam
příjemné odpoledne a večer.
Desátý ročník byl opět ve znamení soutěží pro děti, za jejichž absolvování jsou děti odměněny
sladkým balíčkem a ukázkou, co vše lze naučit norského koně, tzv. Norik show v podání pana
Procházky a jeho pomocníků z řad rodiny. Program byl ukončen dětmi velice oblíbenou pěnou,
kterou pro spolek připravuje SDH Plánice. Celé odpoledne písničkami a povídáním provázel pan
Vanka z Bolešin.
Aby si na své přišli i rodiče a jiní dospělí, byla od 20.00 hodin připravena taneční zábava. Tu zahájila
začínající kapela Plán B a poté pokračovala kapela Ukradený Vjecy.
Zařídit takovouto akci je velice náročná a dlouhodobá záležitost. I když se jednalo již o desátý ročník,
a nějaké zkušenosti přece jenom máme, i tak se ne vždy všechno stoprocentně vydaří. Asi největší
překážkou a velkým překvapením je počasí, které bylo v těch dnech opravdu nevypočitatelné a na
žádnou z předpovědí se nedalo spolehnout. Odpoledne již tradičně několik kapek spadlo a večer se
rozpršelo více. Návštěvníky to ale tentokrát neodradilo, za což jim děkujeme a doufáme, že si akci
pořádně užili.
Snažíme se tuto akci dělat právě pro pobavení dětí, dospělých, prostě všech bez rozdílu věku, kteří
přijdou a stráví s námi hezké odpoledne, na které budou třeba chvilku vzpomínat.
Je tedy na místě poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem za těch deset let pomáhali, nebo
nějak ke konání akce přispěli. Bez vás by určitě nebylo možné akci uskutečnit. Obrovské dík patří
hlavně rodičům, kteří se rozhodnou s dětmi na naše odpoledne přijít a podpořit nás v naší činnosti.
V dnešní době je velká konkurence a obrovské možnosti, jak s dětmi strávit letní odpoledne, a proto
si velice vážíme všech, kteří si vyberou strávit odpoledne právě s námi u Hájovky.
Za těch 10 let, co akci připravujeme a vedeme záznamy o tom, co se povedlo, co se nepovedlo, co
je třeba příště zařídit lépe a jinak, musím ale říci, že zájem o tuto akci rozhodně není tak velký jako
dříve. Dříve jsem si myslela, že návštěvnost ovlivňuje především počasí, ale nyní si dovolím tvrdit,
že tomu tak není. Snažili jsme se počasí přizpůsobit např. zakoupením stanu, který pomůže přečkat
dešťovou přeháňku, nebo poskytne trochu stínu v příliš slunečném dni, ale nepomohlo to. Snažíme
se program každý rok měnit, aby se neokoukal, ale to také nepomohlo. Návštěvníků i tak ubývá. Lze
také vypozorovat, že se rapidně snížil zájem dobrovolníků ze strany dospívajících či dospělých, kteří
by se zapojili do programu a svým soutěžním duchem pobavili ostatní. Z toho důvodu jsme zrušili
v prvních ročnících tak oblíbený přejezd přes lávku na čemkoli, a poté s ním související gladiátorské
zápasy. Snažili jsme se vymyslet a navrhnout jiné varianty soutěží pro dospělé, ale nenašel se
dostatečný počet dobrovolníků, kteří by se soutěží účastnili. Nevím, čím to je. Třeba špatná motivace,
třeba je akce už okoukaná a málo zajímavá, třeba je v Plánici a okolí málo dětí a společenských lidí,
nebo je na místě dát si nějaký čas pauzu, či se desátým ročníkem rozloučit.




Za spolek Vodník Hájovniček
Irena Ludvarová
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Péče o přírodovědně význačné lokality na Plánicku
v roce 2016
Během vegetační sezóny roku 2016 se nám opět naskytla vynikající příležitost podílet se na péči o dvě
lokality, které patří k přírodovědně nejvýznačnějším na Plánicku. Obě tato území jsou registrované
významné krajinné prvky (VKP Jamy u Křížovic a VKP Zdebořická draha) a jejich vlastníkem
je Město Plánice. Podrobnější charakteristika obou lokalit již byla popsána v předchozích číslech
Ročenky (2012 a 2013).
Na lokalitě Jamy u Křížovic jsou každoročně ručně (křovinořezem) koseny botanicky cenné mokřadní
porosty. Pokosená hmota je po proschnutí pečlivě vyhrabána a poté odstraněna z území. Po dobu
sedmnácti let, kdy je lokalita obhospodařovaná tímto způsobem blízkým tradičnímu malorolnickému
zemědělství, se zde podařilo zachovat druhově pestrá rostlinná společenstva s celou řadou vzácných
druhů. Při srovnání s podobně hodnotnými lokalitami v okolních regionech je zřejmé, že pravidelné
ruční kosení představuje optimální způsob, jak zachovat květnatost mokřadních porostů a zamezit
jejich zániku nadměrným rozvojem expanzivního rákosu a náletových dřevin. Podobným způsobem
jsou udržovány také botanicky význačné mokřadní porosty ve zvláště chráněných územích Luňáky
u Klatov, Dolejší dráhy u Nehodíva, Polánecký mokřad poblíž koupaliště pod obcí Polánka u Pohoří
a na dalších lokalitách.
Na lokalitě Zdebořická draha je v intervalech dvou až tří let prováděna výběrná vyřezávka náletových
dřevin. Hlavním cílem tohoto opatření je zachování bohatých populací v přírodě, dnes již vzácně
rostoucího jalovce obecného. Aktuální vyřezávka náletu proběhla ke konci vegetační sezóny 2016,
přičemž odstraňovány byly přednostně dřeviny způsobující útlak jalovcových exemplářů. Dle
možností byly mj. ponechány některé keře atraktivní pro bobuložravé ptáky včetně krušiny olšové
a hlohů, zplanělá jablůňka poskytující plody pro lesní zvěř a porůznu rostoucí exempláře třešně ptačí
a jeřábu ptačího. Za účelem dalšího prosvětlování lokality a podpory populací jalovce je plánována
také vyřezávka některých vzrostlých smrků a borovic, přednostně exemplářů se sníženou vitalitou
(stromy poškozené v důsledku větrných a sněhových kalamit).
Výběrná vyřezávka náletových dřevin prospívá také početným populacím jalovce na nedalekých
obecních drahách nad jihovýchodním pobřežím Hnačovského rybníka v katastrálním území
Zavlekov. Radikálnější prořezávky náletu zde byly provedeny v letech 2014 a 2015.
Na záchranná opatření pro lokality Jamy u Křížovic i Zdebořická draha jsou poskytovány dotace
Ministerstva životního prostředí v rámci Programů péče o krajinu. Bližší informace o těchto
projektech jsou k dispozici na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:
www.nature.cz.
Knižní novinka „Tajný život stromů“
Ke konci roku 2016 jsme obdrželi od svých přátel z Českého lesa hezký dárek v podobě knihy „Tajný
život stromů“, jejímž autorem je německý lesník Peter Wohlleben. Tato nově vydaná kniha nás
natolik oslovila, zejména díky netradičnímu pohledu autora na stromy a lesní biotopy, že jsme se
rozhodli dát o ní stručnou zmínku do ročenky. Více informací je možné získat na internetových
stránkách brněnského nakladatelství KAZDA:

http://www.knihykazda.cz/tajny-zivot-stromu-co-citi-jak-komunikuji



Mgr. Ivona Matějková
Ořešák – spolek pro ochranu přírody, Kvasetice
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Pohled důvěrně známý všem návštěvníkům
Zdebořické skály dolní část drah
nad obcí Zdebořice; teď se díváme
do porostů po čerstvě provedené výběrné
prořezávce náletových dřevin.

Bohaté kolonie jalovce obecného
v horní části Zdebořických drah.

Pohled od pobřežní zóny potoka Oborka
do vykosených mokřadních porostů
ve VKP Jamy u Křížovic.

Jamách u Křížovic nalezneme i pěkné keříky velmi
zácné vrby rozmarýnolisté.
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Římskokatolická farnost Plánice v roce 2016
Tak jako v minulých letech se s vděčností chceme krátce ohlédnout i my za uplynulým rokem 2016.
Rok 2016 byl ve znamení “Roku Milosrdenství”, který slavila celá církev, z podnětu papeže Františka.
Ten také právě letos svatořečil Matku Terezu z Kalkaty. Byl ve znamení radosti z nového plzeňského
biskupa Mons. Tomáše Holuba, který nastoupil po našem milém a velmi váženém “otci” biskupovi
Mons. Františku Radkovském. S oběma jsme se mohli osobně setkat i zde, 3. 7. v Nicově a 17. 7.
v Plánici. V tomto roce jsme se rozloučili s plánickým panem farářem P. Miroslavem Dítětem, který
po pětiletém působení zde odešel do Plzně. Děkujeme mu za všechnu jeho obětavou službu! Na jeho
místo nastoupil P. Pavel Vrbenský, který sem přišel z Kralovic a ujal se správy farnosti k 1. 8. 2016.
Náš život farního společenství byl opět tvořen duchovními, společenskými a administrativními
aktivitami. Připomeňme si stručně ty nejdůležitější:
2.-14 .1.

Tříkrálová sbírka – Plánice a okolí ve spolupráci s Charitou; děkujeme všem
Dobrovolníkům - koledníkům i všem dárcům!
16. 1.
Se uskutečnil 12. ročník Pochodu Křižíkovou stezkou, péčí Klubu seniorů
29., 30. 1. Divadelní spolek Plánice zahrál hru “Rodina je základ státu”,
a 5.,6 .2. čímž zpestřil plánickou pouť
7. 2.
Svatoblažejská pouť - sloužil P. Miroslav Dítě
5. 3.
Jsme se zúčastnili Vikariátního dne v Klatovech
25.-27. 3. Velikonoční bohoslužby
27. 4.
Klub seniorů zorganizoval pouť na Svatou Horu
1. 5.
Při mši sv. hrály a zpívaly děti z plánické školy
7. 5.
Aktivní účast farníků na Pochodu pohádkovým lesem Habartice – Zdebořice
22. 5.
Při mši sv. jsme se setkali s Mons. J. Žákem
3. 7.
Červencová nicovská pouť, mši sv. celebroval biskup F. Radkovský
17. 7.
Navštívil naši farnost při nedělní mši sv. biskup Tomáš Holub
Během června a července probíhalo v celé plánické farnosti putování obrazu “Božího Milosrdenství”
po domácnostech, kde se konaly modlitby.
31. 7.
11. 9.
12. 10.
15. 10.
2. 11.
24. 12.
26. 12.

Jsme se rozloučili s P. Miroslavem Dítětem, který zde sloužil poslední mši
Zářijová nicovská pouť za účasti gen. vikáře P. K. Dedeka, kterého známe z doby
působení P. Frelicha, kdy nám zde v Plánici pouštěl filmy z jeho cestování po světě
Se uskutečnilo milé setkání klientů Charity na faře
Se konala v Nicově Svatohubertská mše. Péčí pěti mysliveckých spolků; při ní
proběhla sbírka na opravu kostela s výnosem 12.722,- Kč
Na hřbitově pobožnost za zemřelé
V 16.00 hodin jsme slavili v Plánici štědrovečerní mši sv., po níž si zájemci mohli
odnést “Betlémské světlo”
Péčí Nicovského nadačního fondu a za podpory města Plánice se v nicovském
poutním kostele konal krásný vánoční benefiční koncert: Musica tusta, Čerchovan,
J. J. Ryba Česká mše vánoční
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Výuka náboženství probíhala v Plánici a v Mochtíně.
Rovněž poutní bohoslužby v okolních obcích, v kostelích a kaplích byly milými lidskými i duchovními
setkáními.
Opravy kostelů: i v roce 2016 pokračovaly opravy kostela Narození Panny Marie v Nicově, byla
dokončena oprava vnějšího pláště-západní strany a hromosvod (celkové náklady 1.123.231,- Kč,
z toho Ministerstvo kultury ČR 995.000,- Kč, 50.000,- Kč farnost Plánice, 15.074,- Kč Nicovský
nadační fond, 63.157,- Kč Biskupství plzeňské); dále se uskutečnila oprava - nová střecha a nátěry
plechových částí kostela sv. Václava v Kydlinech (v celkových nákladech 439.659,- Kč). Pro příští rok
plánujeme mj. pokračovat zde v Plánici s opravou nicovského poutního kostela, s přípravou projektu
na plášť (omítky) kostela sv. Blažeje v Plánici a opravu zvonové stolice rovněž v Plánici.
Do roku 2017 nás může a má provázet motto plzeňské diecéze na rok 2017:
“Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid.
Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď“. / Ž 139/
Chci poděkovat i za všechny mnohé aktivity konané společně s institucemi, spolky i dobrovolníky výše
zmiňovanými i dalšími, poděkovat zvoníkům kostela sv. Blažeje, kteří nezištně konají pravidelnou
službu u zvonů. Děkuji městu Plánice, Základní i Mateřské škole Plánice.



za plánickou farnost
P. Pavel Vrbenský
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Charitní pečovatelská služba Plánice v roce 2016
Více než 12 let působí v Plánici Charitní pečovatelská služba, jejíž červená auta můžete vídat na
silnicích Plánicka, jak míří k potřebným lidem. Spoustu kilometrů jsme najezdily při zajišťování
potřebné péče, hygieny, pomoci v domácnosti, masáží, pedikúr či dovážky obědů a nákupů našim
uživatelům. Věříme, že jsou s našimi službami spokojeni.
Každý rok zahajujeme Tříkrálovou sbírkou. Malí i velcí koledníci se rozejdou po Plánici i okolních
obcích, aby lidem popřáli do nového roku a získali příspěvek na činnost charitních projektů, kterými
se Oblastní charita Klatovy snaží pomáhat seniorům, zdravotně postiženým lidem, maminkám
s dětmi v nouzi nebo dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.
V květnu se uskutečnila obvyklá sbírka oblečení, bot a dalších nepotřebných věcí, tentokrát ve
spolupráci s firmou Dimatex.
V říjnu proběhlo setkání uživatelů na plánické faře. Společně strávené odpoledne nám zpříjemnily
děti ze školního pěveckého souboru pod vedením paní učitelky Hošťálkové a později jsme si mohli
zazpívat za doprovodu harmoniky pana Šilhavého.
Rok utekl jako voda a na závěr chceme poděkovat městu Plánici za finanční podporu, farníkům za
duchovní podporu i vám všem, kteří přispíváte finančně nebo jako dobrovolníci.


A. Votýpková, B. Marešová, J. Nedvědová
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2016
Mlynářovice
870 Kč + 5 EUR
Zbyslav
1.817 Kč
Kvasetice
4.870 Kč
Lovčice
1.800 Kč
Pohoří
1.387 Kč
Štipoklasy
6.858 Kč
Bližanovy
3.488 Kč
Zdebořice
3.611 Kč
Nová Plánice
1.707 Kč
Křížovice
2.099 Kč
Plánice19.048 Kč
Celkem
47 555,- Kč + 5 EUR
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Pohádkový les pomáhá
7. května 2016, jako tradičně v sobotu před Dnem matek, se uskutečnil další ročník Pochodu
pohádkovým lesem, tentokrát směrem z Habartic do Zdebořic. Akce, která se rok od roku těší větší
a větší oblibě u dětí i dospělých ze širokého okolí.
Díky spolupráci plánické základní školy, Divadelního spolku Plánice, dobrovolníků z Habartic
i Zdebořic a za pomoci SDH Plánice či mikroregionu Plánicko a dalších sponzorů se na více než
tříkilometrové trase sešlo přes 100 dobrovolníků, kteří se s velkým nasazením nezištně postarali
o zábavnou procházku všem, kteří se rozhodli slunečné sobotní odpoledne strávit pochodem
pohádkovým lesem, ve kterém na nás čekali čarodějnice, piráti, čerti, kočičky, tygři, myslivci, šermíři,
ovečky, kramáři a mnoho dalších. Nenudili se dospělí ani děti a na konci cesty na zdebořické návsi
všechny za odměnu čekalo občerstvení a posezení.
A nejen z toho všeho mohli mít pořadatelé i pochodující dobrý pocit. Nově totiž Pochod pohádkovým
lesem také pomáhá. Organizátoři se rozhodli z výtěžku ročníku 2015 podpořit dobrou věc a zakoupili
televizi Dětskému domovu v Kašperských Horách. Bylo to poprvé, rozhodně to nebylo naposled.
Také z peněz vybraných na dobrovolném vstupném v rámci ročníku 2016 díky štědrosti návštěvníků
může pohádkový les opět pomoci tam, kde je potřeba.
Pohádkový les nás baví. A když pomáhá, baví nás ještě víc!


Pořadatelé Pochodu pohádkovým lesem 2016
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Benefiční koncerty

Vážení přátelé a příznivci Nicovského nadačního fondu, rádi bychom se s vámi podělili o krátký
souhrn našich aktivit v roce 2016.
K naší velké lítosti nám bývalým panem farářem nebylo dovoleno pořádat v loňském roce žádné akce.
S potěšením jsme proto přivítali nové představitele Biskupství plzeňského a následně i plánické
farnosti, díky jejichž přístupu mezi námi opět zavládla atmosféra spolupráce.
Tudíž se po dlouhé, roční přestávce mohl uskutečnit 26. prosince dvacátý první benefiční koncert,
jehož návštěvnost byla nejvyšší v dosavadní historii benefičních koncertů.
Již tradiční provedení České mše vánoční umocnilo atmosféru vánočních svátků. S komorním
orchestrem Musica Tusta vystoupil Pěvecký sbor Čerchovan se sólisty.
Rád bych poděkoval Plzeňskému kraji, bez jehož finanční podpory pro Nicovský nadační fond, by se
tato kulturní akce nemohla uskutečnit.
Děkujeme také městu Plánici za přípravu a pomoc při koncertu.
Na podzim loňského roku byla dokončena poslední etapa obnovy fasády kostela, která se již celá
skví v nové kráse. V letošním roce budou stavební práce pokračovat kamenickými a truhlářskými
pracemi na exteriéru kostela.
Přestože jsme v loňském roce neměli možnost získat žádné finanční prostředky prostřednictvím
benefičních koncertů, Nicovský nadační fond přispěl na opravu částkou 15.074,- Kč a samozřejmě
jsme se podíleli na kontrole a koordinaci stavebních prací.
Všechny finanční prostředky vložené Nicovským nadačním fondem do financování oprav pochází
z vašich darů, kterými přispíváte při našich benefičních koncertech nebo je přímo posíláte na náš
transparentní účet.
Pro letošní rok se budeme snažit opět obnovit tradici benefičních koncertů a již probíhají přípravy
na jejich realizaci.
Na závěr bychom rádi poděkovali vám všem, kteří svými finančními dary na koncertech nebo dary
přímo zaslanými na transparentní účet i dalšími formami pomoci významně přispíváte k naplňování
našeho společného záměru, jímž je co nejrychlejší a nejkvalitněji provedená oprava nicovského
kostela. Sedm let činnosti a dvacet jedna realizovaných benefičních koncertů, tisíce věrných i nově
příchozích návštěvníků, ohlasy daleko přesahující Plánicko, to vše nás zavazuje ve snaze pokračovat
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v obnově architektonického dědictví našich předků a kulturním rozvoji širokého okolí.
Informace o nadačním fondu, čísle transparentního bankovního účtu a kulturních akcích na
www.nicov.eu



Úspěšný rok 2017 vám přejí
členové Nicovského nadačního fondu.
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Poděkování občanům Plánicka
Vážení a milí občané, dovolila jsem si využít příležitosti a zveřejnit článek, který by byl jakýmsi
poděkováním za šest let, které jsem měla tu čest strávit v Senátu Parlamentu ČR a ve svém volebním
obvodě č. 7. Po celou tuto dobu jsem měla možnost účastnit se akcí, které se v Plánici a okolí pořádaly
a vždy jsem se setkávala jen s milými a přátelskými lidmi. Poděkování patří starostovi Zdeňkovi
Pavlíčkovi, který měl a má na mysli pouze prospěch obce a nikdy neřešil politickou příslušnost
senátora nebo poslance, ale jejich schopnost pomoci se získáním financí pro obec. Není to vždycky
snadné.
Moje volební období skončilo na podzim roku 2016 a mandát senátorky jsem neobhájila. Volič má
právo vybrat si, a ten, kdo kandiduje do volitelné, politické funkce ví, že je jeho mandát vždy na
dobu určitou. Pro mě to bylo šest nezapomenutelných let, kdy jsem poznala mnoho zajímavých
a obdivuhodných lidí ve svém volebním regionu i mimo něj a za tuhle skutečnost budu vždycky
osudu vděčná.
Dnes pracuji jako místostarostka města Dobřany a tak jsem se vrátila na místo svých politických
začátků o něco starší, politicky i životně zkušenější, ale s pocitem, že jsem se snad tolik nezměnila
a že mě život v Praze neodtáhl od života na vesnici a malém městě. Jsem člověk z maloměsta, žiji zde
ráda a opravdu bych nikdy nevyměnila malou obec za velkoměsto.
Plánice byla pro mě vždycky spojená s pocitem bezstarostnosti dětských let a víkendových návštěv
příbuzných a známých, kam jsem jezdila s babičkou. Určitě tomu bude tak i nadále. Ráda pojedu do
Plánice, abych se setkala se všemi, kteří mě rádi uvidí a také opatřit hrob na hřbitově v Habarticích,
kde odpočívá většina našich příbuzných.
Věřím, že s mnohými z vás se ještě setkáme a dovolte, abych ještě jednou poděkovala za vaši
ohromnou podporu ve volbách a popřála vám všem hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti.


Vaše Dagmar Terelmešová
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Nejúspěšnější žáci ZŠ ve školním roce 2015/2016

Valerie
Brožíková
Mladý zahrádkář
(okresní kolo)
4. místo
McDonald´s cup B
(okrsek)
2. místo
McDonald´s cup B
(okrsek)
5. místo

Kateřina
Dvořáková
Biologická olympiáda
(okresní kolo)
3. místo
Mladý zahrádkář starší žáci
(okresní kolo)
8. místo

Jana
Hlaváčová

Michaela
Soběhartová

Mladý zahrádkář starší žáci
(okres)
5. místo

Biologická olympiáda (okres)
1. místo
Biologická olympiáda (kraj)
13. místo
Mladý zahrádkář mladší
(okres)
1. místo
Mladý zahrádkář mladší
(celostátní kolo)
7. místo

Adéla
Majerová

Jindřich
Nedvěd

Václav
Panc

Biologická olympiáda (okresní kolo )
4. místo
Mladý zahrádkář mladší žáci
(okresní kolo)
3. místo

Biologická olympiáda (okres)
1. místo
Biologická olympiáda (kraj)
8. místo
Mladý zahrádkář starší žáci (okres)
3. místo

Zeměpisná olympiáda (okres)
2. místo
Zeměpisná olympiáda (kraj)
5. místo
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Poděkování



V září 2016 jsem veřejnosti představil knížku „VÁLEČNÁ MOZAIKA, POVÁLEČNÉ STŘÍPKY“, na
které jsem pracoval několik posledních let. Snažil jsem se opět představit a popsat pohnuté osudy lidí,
kteří svůj život spojili s Plánickem, tentokrát v době okupace. Psaní o neradostné, tragické době mě
dosti psychicky vyčerpávalo, studium válečných materiálů není jednoduché, a už vůbec ne, příjemné.
Naprostá většina poválečných šetření ukázala, že si zdejší lidé dovedli zachovat svou důstojnost
a čest, aktivní kolaborace se nedopustil nikdo. Že bylo nutné s německými orgány vycházet, je věc
druhá. Dnešní soudy bývají často příliš rychlé, věcně povrchní a tudíž fakticky nesprávné. Jsem rád,
jestliže se mi podařilo utřídit, uvést do souvislostí a předložit fakta tak, že mohl vzniknout pravdivější
pohled na naše nedávné dějiny.
Má práce by byla daleko obtížnější, ne-li nemožná, kdybych nezískal důvěru pamětníků a všeobecnou
plánickou podporu. Mnozí z vás mě přátelsky upozorňovali na dosud neznámá fakta, ochotně
předkládali či dokonce zapůjčovali materiály písemné i hmotné. Díky všem! Pamětníci (paní
Barochová, paní Kameníková, paní Palusková, pan Plánička) si vždy udělali čas na mé zvědavě
dotěrné otázky. Díky!
Knížka byla příznivě přijata jak širokou veřejností, tak i v kruzích historických a celý náklad je již
rozebrán. Jako autor jsem potěšen, ale projevená důvěra zavazuje do budoucna. Rád bych v historické
práci o plánickém regionu pokračoval a dosavadní zájem o výsledky mého bádání je samozřejmě
vítanou a milou vzpruhou.
Ještě jednou děkuji z celého srdce všem, kteří mně pomáhali a prosím i do budoucna o zachování
přízně.
Dušan Kučera
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Závěr
Končí dvacáté vydání ročenky Křižíkova Plánice 2016, ve kterém je popsáno dění v celém správním
území. Bylo provedeno velké množství investičních akcí, oprav a také se uskutečnilo velké množství
kulturních akcí. Dovolím si tvrdit, že to byl super úspěšný rok a doufám, že rok 2017 bude také tak
úspěšný.
Jsem rád, že směr, kterým se město posledních šest let ubírá je správný a město se proměnilo
v dynamicky rozvíjející se společnost.
Rok 2017 je rokem velkých změn, město začíná samo provozovat vodohospodářskou infrastrukturu.
Další změnou je, že odpady odváží nová společnost Pošumavská odpadová, s.r.o., ve které má podíl
i město Plánice.
Rok 2017 bude i rokem oslav 170 let od narození našeho rodáka a čestného občana Fr. Křižíka.
Oslavy proběhnou na náměstí v den jeho narození a to v sobotu 8. 7. kam jste všichni srdečně zváni.
Přeji městu hodně realizovaných akcí a také hodně spokojených občanů po celý rok 2017. Našim
občanům, ale i vám všem, kteří máte nemovitosti ve správním území města Plánice, přeji hodně štěstí
a zdraví. Také bych si přál, abychom se společně snažili udělat Plánicko ještě krásnějším.



Váš starosta
Zdeněk Pavlíček

