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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu dvacáté třetí pokračování ročenky Křižíkova Plánice, ve které je opět popsáno dění v našem
správním území v uplynulém roce.
V roce 2019 bylo započato několik velkých stavebních prací. Největší a dlouho očekávaná
byla výstavba průtahu městem a s tím související výstavba chodníků, vodovodu a kanalizace
v Klatovské a Kostelní ulici. Součástí akce je i veřejné osvětlení, pro které jsou již uloženy kabely
a nyní budou osazeny sloupy včetně LED lamp.
Byly dokončeny dvě velké a prospěšné stavby, na které byla předána staveniště již v květnu 2018.
Firmy, které zakázku vysoutěžily, zahájily práce až počátkem roku 2019. Jednalo se o vodní nádrže
v Kvaseticích a Bližanovech. Jednalo se o veřejný zájem zadržování vody v lesích a stavební práce
byly proplaceny ze 100 %. Peníze byly získány z rozpočtu ministerstva zemědělství a proplaceny
byly Plzeňským krajem.
Další velké investice byly do bytů, nebytových prostor v majetku města, a také do ZŠ a MŠ.
V ZŠ se jednalo o opravy toalet a mám velkou radost, že se jednalo o poslední. Část oprav byla
uhrazena z dotace od Plzeňského kraje z programu PSOV. V mateřské škole bylo zhotoveno
plynové topení ve druhém pavilonu, a ta je nyní kompletně vytápěna úspornými kondenzačními
kotly. František Křižík by jistě byl rád, jak se o jeho školu a školku staráme.
Město také investovalo do nákupu techniky, která je potřeba. Byl zakoupen traktor CASE 150
CVX , čelní nakladač QUICKE a třístranný sklápěč Fliegl. Dále byla pořízena vibrační deska,
která má využití při hutnění ve výkopech, a to bez rizika zavalení. Potřebná je při opravách
a budování vodovodů a kanalizací.
Nyní je možno používat všechna přídavná zařízení na obou traktorech a je možno dělat více
činností souběžně.
Velkou péči a úsilí bylo třeba vynaložit na provozování vodovodů, kanalizace, čistíren odpadních
vod a na probíhající pozemkové úpravy v plánickém katastru.
Konec roku byl ve znamení oslav třicátého výročí 17. listopadu 1989, který byl velkým mezníkem
v našich novodobých dějinách. Jak Československa, tak i nově vzniklého samostatného státu
v roce 1993.
Adventní vánoční čas zahájilo tradiční zpívání, které nebylo poprvé u vánočního stromu, ale
v kostele sv. Blažeje.
Přeji příjemné čtení ročenky.



Váš starosta
Zdeněk Pavlíček
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Správní území v číslech roku 2019
Investiční výdaje:
Výdaje spojené s výstavbou vodní nádrže v Kvaseticích���������������������������������������������������� 3 933 174,- Kč
v Bližanovech�������������������������������������������������� 2 904 267,- Kč
Průtah Plánice – chodníky����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 089 218,- Kč
Opravy vodovodů����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 412 307,- Kč
Kvasetice zásobování vodou – pokračování����������������������������������������������������������������������������� 61 388,- Kč
Plánice obnova a dostavba vodovodu����������������������������������������������������������������������������������� 4 861 824,- Kč
Plánice obnova a dostavba kanalizace���������������������������������������������������������������������������������� 4 926 721,- Kč
Kvasetice stavební úpravy klubovny���������������������������������������������������������������������������������������� 400 329,- Kč
Veřejné osvětlení��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 018,- Kč
Hřbitov Plánice – kolumbárium����������������������������������������������������������������������������������������������� 118 550,- Kč
Plánice - bezbariérová radnice���������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 692,- Kč
ZŠ Plánice - topení MŠ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 363 940,- Kč
Nový traktor MAXXUM 150������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 771 700,- Kč
Třístranný sklápěč FLIEGL������������������������������������������������������������������������������������������������������� 588 060,- Kč
Čelní nakladač QUICKE����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 423 500,- Kč
Hydraulická vibrační deska������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175 329,- Kč
Nákup lesních pozemků������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 178 345,- Kč
Ořezávací pila – bezúplatný převod z majetku Plánicko, z. s. p. o��������������������������������������� 543 290,- Kč
ZŠ Plánice – opravy záchodů���������������������������������������������������������������������������������������������������� 312 510,- Kč
Výdaje zajišťující chod správního území:
Sběr a svoz komunálního odpadu����������������������������������������������������������������������������������������� 1 695 861,- Kč
– oproti tomu úhrada od občanů�������������������������������������������������������������������������������������� 606 574,- Kč
Údržba zeleně��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 069 258,- Kč
Spotřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení������������������������������������������������������������������ 400 338,- Kč
Bytový fond��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 690 361,- Kč
– z toho opravy bytového fondu vč. materiálu���������������������������������������������������������������� 436 700,- Kč
Nebytové hospodářství�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 549 789,- Kč
Kompostárna na Boučku����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 516 260,- Kč
Požární ochrana – dobrovolná část������������������������������������������������������������������������������������������ 236 568,- Kč
Dopravní obslužnost�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 785,- Kč
Příspěvky spolkům a organizacím v roce 2019:
Plánicko, z. s. p. o���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 200,- Kč
DSO – Povodí Berounky��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 117,- Kč
Spolek pro obnovu venkova���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 000,- Kč
Svaz měst a obcí���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 606,- Kč
Spolky správního území������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 143 479,- Kč
Oblastní Charita������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 132 500,- Kč
Program Ulice��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 954,- Kč
Římskokatolická farnost Plánice���������������������������������������������������������������������������������������������� 100 000,- Kč
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V roce 2019 bylo přivítáno 13 miminek a příspěvek města byl��������������������������������������������� 13 000,- Kč
Věcné dary obyvatelstvu – dárkové balíčky životní výročí����������������������������������������������������� 60 070,- Kč


Zdeňka Vojtová

Stav finančních prostředků na účtech města
v roce 2019
Leden

44 567 709,20 Kč

Únor

41 819 000,80 Kč

Březen

42 597 102,27 Kč

Duben

43 040 744,50 Kč

Květen

42 926 190,53 Kč

Červen

44 562 391,08 Kč

Červenec

43 842 800,04 Kč

Srpen

44 566 518,15 Kč

Září

42 339 062,60 Kč

Říjen

41 683 483,19 Kč

Listopad

44 217 422,00 Kč

Prosinec

42 234 288,74 Kč

Úvěr ve výši Kč:

-15 999 920,-

Zdeňka Vojtová
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Zpráva o činnosti města a městského úřadu
Pro Městský úřad Plánice byl rok 2019 v oblasti personálního obsazení ve znamení stability. Nové
pracovní síly přijaté v roce 2018 se zapracovaly a zdárně si plnily svoje povinnosti a úkoly vyplývající
z jejich zařazení, což je zřejmé i ze závěrů četných kontrol ze strany kontrolních orgánů Městského
úřadu Klatovy, Krajského úřadu pro Plzeňský kraj a dalších.
Pozemky města
I v roce 2019 byla v oblasti správy pozemků města jednou z priorit náprava vlastnických vztahů
a dání do pořádku neoprávněné zaplocení pozemků města Plánice po celém samosprávním území
ze strany občanů. Bylo vyzváno několik desítek občanů, kteří dlouhodobě a bez oprávnění užívali
pozemky města. S těmito občany bylo jednáno ohledně odstranění oplocení, nebo byla záležitost
vyřešena i prodejem nebo pronájmem pozemku. Drtivá většina občanů tento krok ze strany města
pochopila, podporovala ho a sama chtěla dát vlastnické vztahy do pořádku, ale našli se i tací jedinci,
kteří neoprávněně zaplocené pozemky nechtěli městu vrátit a tyto předmětné pozemky chtějí nám
všem doslova odcizit.
Komplexní pozemkové úpravy
Na Plánicku se i v tento rok pokračovalo v komplexních pozemkových úpravách a práce se v druhé
polovině roku přemístily do společenských prostor radnice a Spolkového domu Plánice, kam byli
pozváni občané dotčení pozemkovými úpravami. S těmi bylo ve věci komplexních pozemkových
úprav jednáno a občané si za sebe zvolili své zástupce pro další činnost v uvedené oblasti a pro
jednání s pracovníky Pozemkového úřadu Klatovy a geodety. Komplexní pozemkové úpravy budou
pokračovat i v roce 2020 a doufáme, že budou mít pro město Plánice a občany větší přínos, než se
nyní zdá.
Územní plán Plánice
Na město Plánice byla v roce 2019 doručena žádost obyvatelky z Nové Plánice o změnu Územního
plánu Plánice. Jednalo se o změnu označení a typu jejího pozemku v k. ú. Křížovice u Číhaně, který
podléhal etapizaci výstavby. Žadatelka chtěla změnou územního plánu docílit zrušení etapizace
u svého pozemku, aby na něm mohla postavit rodinný dům. Proto byl osloven Ing. Eduard Žaluda
z Projektové kanceláře Žaluda, který vyhotovil návrh Změny č. 1 Územního plánu Plánice. Ten byl
následně předložen k projednání a prošel schvalovacím řízením na Městském úřadu Klatovy a na
Krajském úřadu Plzeňského kraje. Změna č. 1 Územního plánu Plánice byla pořízena zkráceným
způsobem a veškeré náklady spojené se změnou územního plánu, které byly nemalé, hradila sama
žadatelka.
Spolupráce s Úřadem práce Klatovy
I tento rok se podařilo navázat na dlouhodobě velice dobrou spolupráci s Úřadem práce v Klatovech,
kdy se pro město Plánice podařilo získat na sezónní práce 3 pracovníky, kteří byli od úřadu práce
poskytnuti s nemalou finanční podporou. Bohužel si tito pracovníci poskytnuté pracovní příležitosti
nevážili a jejich slabé pracovní výkony nepřinesly přílišný prospěch pro město, proto další
zaměstnávání takovýchto pracovníků nebude přicházet v úvahu.
Majetek města a jeho údržba
Vzhledem k tomu, že má město Plánice několik desítek nájemních bytů a nemovitostí a některé
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z nich nejsou v ideálním stavu, jsou zde nutné stavební opravy a úpravy, podařilo se v lednu 2019
do řad technických pracovníků města přijmout i kvalifikovaného zedníka. Díky tomu se mimo jiné
podařily realizovat dvě rozsáhlé rekonstrukce nájemních bytů, stavební úpravy a opravy v budově
ZŠ, ve Zdravotním středisku v Plánici a další. Na rekonstrukci jsou i v roce 2020 připravené další
nájemní byty a nebytové prostory.
Z důvodu zvyšujících se nákladů města na údržbu nájemních bytů a dlouholetou stagnaci výše
nájemného došlo k tomu, že zastupitelstvo města projednalo a odsouhlasilo navýšení nájemného
v městských bytech od 1. ledna 2020. V nájemních bytech města bylo nájemné v rozdílné výši, to
bude od 1. ledna 2020 sjednoceno na částku 45,- Kč/m2.
Větší pozornost byla také zaměřena na kvalitu a rozsah veřejného osvětlení v celém samosprávním
území města, a tak pro jeho obnovu bylo zakoupeno větší množství svítidel nové generace a byla
započata částečná obměna nevyhovujícího veřejného osvětlení.
Vlastními silami se také snažíme spravovat naše účelové a místní komunikace, k čemuž používáme
naši dobrou technickou vybavenost. Vše však záleží pouze na časovém prostoru a momentálním
vytížení našich pracovníků, protože se převážně dělá to, co je zrovna akutní. V roce 2019 byl udělán
velký objem práce, byly řešeny havárie a opravy na majetku města, údržba zeleně na obecních
pozemcích a hřbitovech, provoz skládky a kompostárny, řešena byla zimní údržba komunikací
a další. Dále byl zhodnocován stávající majetek města a byl budován i majetek nový. To vše dělali naši
pracovníci často i mimo standardní pracovní dobu, proto bych jim chtěl tímto za pracovní nasazení,
ochotu a spolupráci velmi poděkovat a ujistit je, že i na rok 2020 je harmonogram prací obsáhlý.
Vodohospodářská infrastruktura
Město Plánice vlastní, a od roku 2017 si i samo provozuje, celkem šest vodních zdrojů, které slouží
pro dodávku pitné vody do domácností v Plánici, Nové Plánici, Kvaseticích, Lovčicích a Zbyslavi.
Provozuje téměř 17 km vodovodu, a to včetně vodovodu ve Štipoklasech, kde je do domácností
dodávaná pitná voda zakoupená od obce Nehodív. V roce 2019 byl v obci Lovčice prodloužen hlavní
vodovodní řad, aby mohly být nově připojeny tři domácnosti. Ve Zbyslavi, Štipoklasech a Plánici
bylo připojeno na obecní vodovod dalších sedm nemovitostí. V roce 2019 bylo celkem vyrobeno
téměř 60 tisíc m3 a spotřebováno více než 45 tisíc m3 vody.
S vodovodem město také vlastní, provozuje a spravuje celkem 17 km kanalizace po celém samosprávním
území a dvě čistírny odpadních vod v Plánici – ČOV sever, která byla postavena v roce 2017 a již je
v trvalém provozu, a původní ČOV jih, která probíhá rekonstrukcí, změnou technologie a intenzifikací.
Město si je vědomo toho, že není možné vybudovat a provozovat čistírny odpadních vod po okolních
menších obcích, proto byla zakoupena vyvážecí cisterna na odpadní vody o objemu 10 m3 a za částku
1 702,- Kč včetně DPH byla našim občanům nabídnuta služba – vývoz a likvidace odpadních vod z jímek
a septiků. Částka 1 702,- Kč byla vypočtena pouze z nákladů města na dopravu, obsluhu a likvidaci
odpadu, a to bez nějakého zisku pro město. Tuto službu již v roce 2019 využily téměř čtyři desítky
domácností. Bohužel jsme však zjistili, že ne všichni občané vědí, co patří do jímky či septiku a co
patří do popelnice s komunálním odpadem. Ve třech případech se již stalo, že dovezené odpadní vody
nám na čistírně odpadních vod vyřadily z provozu čerpadla, a tedy celou ČOV. V dovezené odpadní
vodě se totiž nacházely igelitové pytlíky, vlhčené ubrousky, nerozložené potraviny a jiné předměty, které
ucpaly čerpadla. Čerpadla následně museli pracovníci města opakovaně ručně čistit několik hodin.
Nejenže není tato práce zrovna nejpříjemnější a je zde vyšší riziko infekce pro zaměstnance, ale také
se i zbytečně zvyšují náklady města na čištění odpadních vod. Tímto bych chtěl apelovat na slušnost
a zodpovědnost všech našich občanů a požádat je, aby do septiků, jímek a na čistírnu odpadních vod
vypouštěli pouze odpadní vody bez igelitů, plastů a dalších předmětů.
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V Klatovské ulici v Plánici, se prováděla výměna části vodovodního řadu, přípojek a dostavba
kanalizace a v těchto pracích se bude pokračovat i v roce 2020. Práce prováděla a bude provádět
vysoutěžená firma VHS, a.s., která by je měla dokončit do konce srpna 2020.
Provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR a hospodaření v této oblasti je sledováno
dozorovými orgány. Jimi bylo město Plánice upozorněno na nízkou tvorbu finančních prostředků
na obnovu vodovodů a kanalizace. Pod pohrůžkou sankcí bylo město přinuceno k tomu, že od
1. července 2019 zvýšilo cenu vodného z 36,60 Kč/m3 na 39,10 Kč/m3 s DPH a cenu stočného
a srážkového z 25,66 Kč/m3 na 34,50 Kč/m3 s DPH.
Kompostárna Na Boučku
Jak je již většině našich občanů známo, město provozuje vlastní kompostárnu, kde zpracováváme
vlastní rostlinný odpad z údržby obecní zeleně a jiné biologicky rozložitelné odpady, ale i odpady ze
zahrad našich občanů. Kompostárna Na Boučku v Plánici je pro naše občany otevřena ve stanovené
otevírací době, která je uvedena na internetových stránkách města www.planice.cz. V této době zde
mohou občané bezplatně předat uvedený odpad ke zpracování. Někteří občané si však myslí, že na
kompostárnu mohou přivézt veškerý odpad rostlinného původu, který okolo svého domu naleznou
a že tento odpad bude zpracován. To však není úplně pravda. Jestliže někdo na kompostárnu přiveze
několik tun sena a slámy, které nalezl při úklidu stodoly či půdy domu, tak z takového samotného
materiálu se kompost vyrobí jen velmi těžko a velmi nákladně. Dodaný materiál musí mít pro proces
hygienizace a kompostování alespoň 60% vlhkosti, což u samotného sena a slámy nedosáhneme
ani po několikadenním kropení. Staré seno a sláma se nechají určitě ještě využít v zemědělství jako
stelivo pod dobytek, proto bych spíše oslovil soukromé zemědělce v okolí, kteří rádi tento materiál
přijmou a ještě využijí.
Na kompostárně se zpracovává i rostlinný odpad a biologicky rozložitelný odpad dodaný i smluvními
partnery - Farmou Číhaň s.r.o., obcí Obytce a společností Pošumavská odpadová, s.r.o. Zpracování
tohoto odpadu je již za úplatu.
V roce 2019 jsme na kompostárně zpracovali celkem 658 tun biologicky rozložitelného a rostlinného
odpadu, z kterého bylo vyrobeno 260 tun kvalitního kompostu, jehož kvalitu potvrzuje i aktuální
rozbor provedený kontrolním orgánem. Doposud byl vyrobený kompost využíván pro údržbu
obecní zeleně, pro zakládku lesní školky, výsadbu stromů a pro zapravování do půdy, ale v roce 2019
se podařilo vyprodukovaný kompost prodat jinému subjektu. Prodalo se celkem 260 tun kvalitního
kompostu a za tento město Plánice utržilo 130 tisíc Kč.
Sečení trávy
Stejně jako v roce 2018 se i tento rok podařilo oslovit spolky a občany a navázat tak na úspěšnou
spolupráci v některých obcích. Občané zde městu za finanční odměnu vypomohli s údržbou
obecních travnatých ploch v intravilánu obcí.
Chtěl bych především vyzdvihnout spolupráci s občany obce Pohoří a Křížovic, ale i spolupráci
v Nové Plánici, Mlynářovicích, Bližanovech, Plánici a částečně i v Kvaseticích. Očekávali jsme, že
se i v ostatních obcích nad tím občané zamyslí a spolupráce se dále rozšíří i k nim, ale to se bohužel
nestalo. Je zvláštní doba, kdy si občané a spolky navykli na to, že v případě potřeby posečení trávy
nebo shrabání listí na obecním pozemku nepřiloží ruku k dílu, ale raději si postěžují a přivolají si
pracovníky města, kteří přijedou a požadované práce provedou. V takovýchto obcích odůvodňují
svoji nečinnost tím, že na provedení práce nemají čas a ani lidi, ale již se nezdráhají nastavit dlaň
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a požádat město o finanční dar či podporu na jejich kulturní akce či oslavy. Myslím si, že u některých
občanů již chybí soudnost a slušnost, a měli by se nad sebou zamyslet, protože takovýto trend není
možné za současných podmínek udržet. Všichni by si měli uvědomit, že město má omezený počet
pracovníků, kteří by mohli v období sečení trávy a úklidu listí dělat jiné práce, na které si pak musíme
za nemalé peníze najmout externí pracovníky.
Všem občanům a spolkům, co se zapojili do spolupráce s městem, patří naše velké poděkování
a budeme se těšit na naší další spolupráci.
Retenční vodní nádrže
V roce 2019 byly vybudované dvě nové vodní nádrže v katastrálním území Kvasetice a Bližanovy.
Vodní nádrž Bližanovy zhotovila vysoutěžená firma VAK SERVIS, s.r.o., Klatovy a Vodní nádrž
Kvasetice zhotovila vysoutěžená firma REKON INSTA, s.r.o., Volary. Již od počátku se obě stavby
vyvíjely rozdílně. Práce na nádrži v Bližanovech byly prováděny kvalitně a podle projektu a dílo bylo
dokončeno a předáno v řádném termínu. Na nádrži v Kvaseticích byly prováděné práce již od počátku
bez systému, nekvalitní a nepostupovaly úplně podle projektové dokumentace. Jen díky poctivému
dohledu technického dozoru Ing. Jiřího Tägla a častým kontrolám ze strany města docházelo
k výtkám vůči zhotoviteli díla a následně k nápravám chybných postupů, špatně provedených prací
a výměně nevhodných materiálů. Z uvedených důvodů také došlo k tomu, že zhotovitel nedokázal
včas a kvalitně postavit tuto vodní nádrž, proto mu byla za prodlení zhotovení a předání díla udělena
smluvní pokuta ve výši 95 000,- Kč, se kterou zhotovitel díla souhlasil a uhradil ji na účet města.
Věřím tomu, že obě vodní nádrže budou přírodě a i všem našim občanům velmi prospěšné a že
vynaložené úsilí stálo za to.

Mgr. Jiří Haidinger
tajemník
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Zpráva z úseku evidence obyvatel za rok 2019
V roce 2019 se v obvodu správního území našeho úřadu narodilo šest nových občánků, čtyři holčičky
a dva kluci. Dne 3. května 2019 slavnostně přivítal do života starosta města Plánice p. Zdeněk Pavlíček
třináct nových občánků narozených v roce 2018. Za přítomnosti starostky obce Mlýnské Struhadlo
p. Jany Křížové byli slavnostně uvítáni do života dva noví občánci této obce, která spadá do našeho
matričního obvodu. Malým občánkům, jejich rodičům a prarodičům zazpíval pěvecký sbor Základní
školy Plánice. Rodiče za dětičky převzali dárky od města a České spořitelny a.s., maminky dostaly kytičku.
Za celý rok 2019 se do našeho správního území přihlásilo 53 občanů, odhlásilo se 27 občanů a zemřelo
21 občanů. Z tohoto pohybu obyvatel (nově přihlášených, odhlášených, narozených a zemřelých) vyplývá,
že počet obyvatel v celém správním území města se nepatrně zvýšil. K 31. prosinci 2019 je v celém obvodu
1 636 trvale žijících občanů.
Přehled o počtech občanů v celém obvodu je v přiložené tabulce:
Část obce

Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým pobytem
Celkem

Muži

Ženy

BLIŽANOVY

104

55

49

KŘÍŽOVICE

42

22

20

KVASETICE

131

71

60

LOVČICE

51

23

28

MLYNÁŘOVICE

31

13

18

NOVÁ PLÁNICE

67

30

37

PLÁNICE

919

463

456

POHOŘÍ

52

31

21

ŠTIPOKLASY

109

53

56

ZBYSLAV

64

40

24

ZDEBOŘICE

66

31

35

1 636

832

804

Celkem

11

Zdeňka Maršíková
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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 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, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje pro dřeviny do obvodu kmene 80 cm
měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové
ploše nepřesahující 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 nebo zastavěná plocha a nádvoří.
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
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(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.
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného v územním
řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním
a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí je nezbytné dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů vydat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné
stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin.
Povolení ke kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku
orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí
v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném
územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí.
Povolení ke kácení dřevin vydané orgánem ochrany přírody je nadále třeba za účelem realizace
stavebního záměru podléhajícího pouze ohlášení a stavebního záměru, pro nějž bude vydán
územní souhlas.
Dle dosavadní judikatury je v rámci stavby povinností orgánu ochrany přírody vždy ukládat
náhradní výsadbu. V případě, že náhradní výsadba nebude navržena v žádosti, bude žadatel
vyzván k jejímu doplnění, popř. orgán ochrany přírody uloží náhradní výsadbu dle svého uvážení.


Bc. Jana Mastná
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Výročí třicet let od listopadu 1989
Já vzpomínám na listopad 89 jako na začátek nového svobodného života pro nás všechny. Byla to
úžasná atmosféra a obrovské nadšení celého národa. Skončila vláda jedné strany a začaly velké změny.
Na amnestii Václava Havla byli propuštěni političtí vězni, ale i hodně těch, kteří byli zavřeni za
kriminální činy. Tuto velkorysost si nezasloužili a brzy skončili opět tam, kam patřili.
Strašné je, že za ty zločiny proti vlastnímu národu ty odpovědné komunistické zrůdy nikdo nepotrestal.
Ti, kteří posílali odpůrce režimu na popraviště nebo do uranových dolů a vězení. Ti, co schvalovali
vraždění občanů na hranicích jen za to, že chtěli žít svobodně.
I na Plánicku bylo několik odsouzených. Připomenu pana faráře Procházku, který byl téměř devět
let zavřený v komunistickém vězení. Málokdo z nás si dovede představit tu hrůzu, kterou prožil.
V komunistických lágrech dostávali psi lepší jídlo než odsouzení lidé.
Pan farář František Procházka byl úžasný člověk, a kdo jej znal, mi jistě dá za pravdu. Provinil se tím,
že chtěl být knězem.
Nová doba přinesla stejně jako v celé zemi hodně nových možností, ale i nepochopitelné rozkradení
majetku. Privatizace se nepovedla a pár jedinců pohádkově zbohatlo za pár let. To se v minulosti
šlechtě ani podnikatelům nepovedlo za několik generací. Prezident Václav Klaus těmto privatizátorům
udělil dílčí amnestii. Tak to tehdy pojmenoval a tímto aktem všechny osvobodil.
V Plánici také došlo k okradení lidí, kteří měli majetek v JZD Úslava. Jen někteří dostali svůj majetek
zpět. Z velkého družstva dokázalo neschopné vedení udělat krachující společnost. Družstvo se
několikrát přejmenovalo a skončilo v konkurzu s dluhem v desítkách milionů. V družstvu pracovalo
velké množství šikovných a pracovitých lidí. Stačilo vyhodit líné a ty, kteří družstvo jen svoji
neschopností ničili.
Kozak Klatovy, který měl v Plánici provozovnu, skončil také v konkurzu a o práci přišlo hodně
pracovitých a šikovných žen.
Další významný zaměstnavatel byla Tesla Karlín n.p., závod České Budějovice – provozovna Plánice.
Provozovnu zprivatizovala společnost Plamet s.r.o. a zachovala výrobu, a tím i pracovní místa. Jasný
důkaz, že záleží na vedení firmy.
Nebýt února 1948, bylo by Československo prosperující a svobodný stát.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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30 let svobody
V listopadu minulého roku proběhla v prostorách plánické radnice výstava, která připomněla třicáté
výročí sametové revoluce. Ano, tři desetiletí nás dělí od nekrvavého, pokojného převratu, kdy se
dosavadní vládnoucí struktura nahlodaná vlastní hnilobou a neochotou ke změnám, zhroutila.
Ke změně společenských poměrů stačilo relativně málo – začali herci, přidali se studenti, ale
rozhodující byl postoj dělníků a ostatních pracujících. Ti všichni už měli dost komunistických snů,
naivních blábolů i vyslovených lží.
„Nejsme jako oni!“ – poznávací znamení tehdejších protirežimních demonstrací. Vzpomínáte?
Během několika listopadových a prosincových týdnů roku 1989 byla většina lidí naladěna na vlnu
solidarity; každý chtěl pomáhat každému, panovala empatie, nadhled, lidskost. Krásné období!
Jistě, vzápětí jsme začali budovat kapitalismus bez přívlastků; zatímco si většina z nás chápavě
utahovala opasky, začínající podnikatelé dělali, co uměli. Část z nich rozkradla značnou část státního
majetku. Podivné privatizační kauzy dodnes vzbuzují řadu otazníků, ale už je pozdě. Zřejmě i tady
platí, bohužel, že když se kácí les, létají třísky.
Máme se dnes lépe, to bezpochyby. Ve statistikách jsme předehnali Řecko, Portugalsko, dýcháme na
záda Španělům. Máme se lépe, ale ne všichni, a ne ve všem. Problémem zůstává bydlení. Bude práce?
Co mzdy? Chudobou jsou ohroženy celé skupiny obyvatel.
Myslím, že po třiceti letech tržního hospodářství by měl mít každý poctivě pracující občan právo na
slušné bydlení, slušný automobil, zkrátka slušnou životní úroveň. Jenže tomu tak není. A to lidi zcela
oprávněně rozčiluje, a proto se tu a tam nostalgicky vzpomíná na „staré dobré komunistické časy“.
Třicet let ve svobodě. Nenechme si ji vzít, je třeba o ni neustále bojovat! Všimli jste si, že o některých
jevech, o některých tématech už se zase jinak mluví doma a jinak na veřejnosti? A o něčem či někom
se nesmí mluvit vůbec? Nenechme se odradit novodobými cenzory, nevěšme hlavy před vykladači
jediných pravd, nerezignujme, braňme se!
Vždyť právě svoboda je to nejcennější, co jsme v listopadu 1989 vybojovali, a z historie bychom si
měli pamatovat, že se těžce vybojovává, ale příliš lehce ztrácí. Svoboda tvořit, mluvit, myslet. Svoboda
moje, tvoje, vaše. Nás všech.


Mgr. Dušan Kučera
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Lesy města Plánice
Lesy města Plánice (LHC – 318416) se téměř celé nachází v přírodní lesní oblasti č. 12 – Předhoří
Šumavy a Novohradských hor, pouze malá část leží v PLO 10 – Středočeská pahorkatina. Lesní
hospodářský celek tvoří větší počet částí o různé rozloze, jež jsou většinou součástmi větších
lesních komplexů. Výjimkou je několik malých lesíků v zemědělských pozemcích. Nadmořská
výška se pohybuje od 510 m.n.m. (Plánický háj) do 728 m.n.m. (Zdebořice). Celková plocha
pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 845,04 ha.
Rok 2019 byl třetím rokem platnosti lesního hospodářského plánu, platného do roku 2026. Z tohoto
plánu vycházejí závazná ustanovení: Celková výše těžeb – 56 850 m3, z toho 38 736 m3 těžba mýtní
a 18 114 m3 těžba předmýtní. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let
věku – 341,51 ha, z toho na probírky připadá 207,43 ha a na prořezávky 134,08 ha. Minimální
podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu – 26,44 %.
Ve třetím roce platnosti plánu došlo vlivem kůrovcové kalamity k dalšímu nárůstu nahodilých
těžeb, v důsledku čehož bylo za uplynulý rok vytěženo 12 130 m3. Zalesněno bylo 10,52 ha
(tj. 59 240 ks sazenic), postaveno 4 481 m oplocenek, vyžnuto 42,66 ha a dokončeno 10,17 ha
prořezávek.
I přes problémy s odbytem a prodejní cenou kůrovcového dřeva bylo ročním hospodařením
v lesích dosaženo zisku 2 312 487,- Kč a dále nám byla poskytnuta účelová dotace na obnovu
lesních porostů ve výši 173 400,- Kč.
V roce 2019 byly dokončeny stavby dvou vodních nádrží, a to v Kvaseticích a Bližanovech, které
budou zadržovat vodu, v případě lesních požárů mohou sloužit jako zdroj vody.


Vodní nádrž Kvasetice

Ing. Jiří Bešťák

Vodní nádrž Bližanovy
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První školní den
Při příležitosti nastávajícího školního roku obdržel každý žák první třídy startovací balíček,
obsahující kufřík na výtvarné potřeby či školní pomůcky a navíc zajímavé předměty jako je box na
svačinu, šňůrka na klíče, ořezávátko, guma, voskové pastelky, reflexní přívěsek, vak na sportovní
pomůcky, apod.
Tento kufřík vznikl díky spolupráci našeho města s neziskovou společností EKO-KOM, a. s., jako
odměna za účast na třídění odpadů. Tato sada nejen že udělá malým žáčkům radost a ušetří nějakou
korunu jejich rodičům, ale také je nenásilnou formou povede k ekologickému chování, zejména k
třídění odpadů.
Na obalu kufříku je vyobrazen průvodce dětským světem třídění odpadů Tonda Obal, se kterým
se děti budou moct také v budoucnu ve škole setkávat. Tonda Obal je totiž „patronem“ školního
vzdělávacího programu, který již více než 20 let realizuje právě společnost EKO-KOM, a. s. Jen ve
školách se s lektory tohoto programu setkává přes 100 000 dětí ročně. Jistě se tedy s Tondou setkají
v budoucnu i vaši prvňáčci.
Pro více informací o školním vzdělávacím programu navštivte také www.tonda-obal.cz.
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Základní škola Dr. Ing. Františka Křižíka a mateřská
škola Plánice, příspěvková organizace
Během minulého roku došlo ve škole k významné události – na základě výsledku dubnového
konkurzu byl od 1. července 2019 jmenován ředitelem Mgr. Dušan Kučera.
Dosavadnímu dlouholetému řediteli Janu Bulánkovi se na tomto místě sluší poděkovat – vždy se
snažil pro školu pracovat ze všech sil a mnohé se pod jeho vedením podařilo.
Součástí konkurzních materiálů byla i představa, kam školu posunout, co změnit, kde přidat. Já jsem
předložil ideu, že školu je nutné více „otevřít“, tedy navázat užší spolupráci s plánickou veřejností. Jistě
– bylo na co navazovat, šlo spíše o prohloubení a rozšíření takovéto spolupráce. První vlaštovky se již
objevily – úspěšně proběhly přednášky o historii Plánice, ke spolupráci zvala několikrát keramická
dílna. Otevírají se možnosti v oblasti přírodovědy. Pokračuje dosavadní úspěšná spolupráce s hasiči,
rybáři a dalšími spolky či sdruženími.
Věřím, že veřejnost kladně ocenila prodloužení otevírací doby v mateřské škole i ve školní družině.
Na pozdější hodinu byl posunut začátek schůzek s rodiči tak, aby byly dostupné pro všechny, kteří
mají opravdový zájem o školní informace.
Od roku 2020 byly ve školce i v družině zavedeny bezhotovostní platby, které by také měly přispět
ke zvýšení komfortu. Odhlašování obědů je on-line. Pracujeme na nových internetových stránkách
školy.
Zdárně se rozvíjí spolupráce s radnicí – je podána žádost o dotaci na sportovní areál, ale i na vybavení
odborných učeben. Vyskytne-li se problém, je společnými silami neprodleně řešen.
Nevyjasněným bodem zůstává chod tělocvičny, kterou škola provozuje, ale rozhodovací pravomoci
má v rukou zastupitelstvo obce.
Vážení občané, dovolte, abych na závěr svého příspěvku poděkoval všem zaměstnancům za jejich
dosavadní obětavou práci a všem lidem, kteří škole fandí a podporují ji. Díky!


Mgr. Dušan Kučera, ředitel

Cvičení s odborníkem – prosinec 2019
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Vánoční besídka

Cvičení s policií ČR – červen 2019

Cvičení s policií ČR – červen 2019
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Mateřská škola v Plánici v roce 2019
Po celý školní rok jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu, ve kterém jsme se formou
her, zábav a zájmových činností seznamovali s různými oblastmi života, přírody a společnosti. Důraz
klademe na prožitkové učení, na rozvoj osobnosti dítěte, podporujeme tělesný rozvoj a zdraví.
V lednu 2019 navštěvovalo MŠ 40 dětí a do konce června se přihlásilo dalších 10 dětí. 12 našich
předškoláků odešlo do 1. třídy ZŠ. Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili s 52 dětmi.
Začátek nového roku nám přinesl pohádky: „O dvanácti měsíčkách“, „V korunách stromů“
a „O Koblížkovi“.
V únoru proběhl 2. ročník „Super Star“, kdy se převlečeme s velikou radostí do kostýmů a předvedeme
své pěvecké umění. Za to nás čeká medaile a sladkost. Masopust oslavíme maškarním bálem.
V březnu nás přijel pobavit klaun i se svými čtyřnohými kamarády, kteří nám ukázali, jak poslouchají
příkazy svého páníčka. I nadále jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“, a proto jsme
navštívili místní knihovnu. Zde jsme se od paní Mastné dozvěděli mnoho zajímavého. Přečetla nám
pohádku a nejvíce se nám líbilo prohlížení knížek.
V dubnu přiběhl velikonoční zajíček s nadílkou, přijela pohádka „Nekonečný příběh“ a zarejdili jsme
si na košťatech při čarodějnické hostině.

Den dětí

Dopoledne s hasiči

Návštěva u rybářů

Návštěva v knihovně
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Květen nám utekl přípravou besídky pro maminky a výrobou dárečků. Předškoláci si vyzkoušeli
přespání ve školce bez rodičů. Při večerní procházce k „Volerům“ se jak zázrakem nad stromy
vynořilo modré sluníčko. K údivu všech to nebylo slunce, ale nedaleko nás se snášel balón, který
jsme tak blízko nikdy neviděli.
Poslední měsíc před prázdninami na nás čekal výlet do Pohoří, jízda na konících, „Pohádka
z klobouku“, „Písničkové čarovné dopoledne“, rozloučení a pasování předškoláků, „Zábavný pořad“
a krásné dopoledne s hasiči na Hájovce.
Říjen a listopad patřil návštěvám v solné jeskyně. Následoval Mikuláš, zdobení stromečků, pečení
cukroví, vánoční besídka a návštěva u rybářů.
V průběhu roku jsme do II. pavilonu v MŠ pořídili nové skříňky na hračky a pomůcky a byla zde
provedena výměna stávajícího elektrického topení za plynové. V I. pavilonu byla vymalována herna
a ložnice. Proběhlo také dokoupení lehátek a matrací v hodnotě 23 366,- Kč, molitanových kostek
a stavebnic za 28 664,- Kč a byla provedena celková oprava věže se skluzavkou na zahradě.
Děkujeme zaměstnancům města Plánice a rodičům, kteří nám pomáhají při zlepšování prostředí
v MŠ. Naše další díky patří p. Maršálkové za dárky pro děti pod stromeček a manželům Kubičkovým
za darování skříně na pomůcky.


Květa Křížová

Pohádka – Nekonečný příběh

Tříkrálová sbírka

Přespání předškoláků
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Sportovní areál
Velkou bouři vyvolalo zvýšení cen za pronájem sportovního areálu, které se zvýšilo poprvé od
otevření areálu. To je téměř po dvaceti letech, kdy byly kurty slavnostně otevřeny. Sportování na
kurtech mělo být pět let zdarma, protože to byla podmínka dotace 2 500 000,- Kč, kterou město
získalo z protidrogového programu.
Praxe byla jiná, nikdo neprotestoval a za sportování na kurtech platil pronájem „tělocvičny“.
Nejvíce smutné bylo, že se místní děti často na kurty nedostaly, protože přednost měli VIP lidé.
Školní a městská sportoviště se nestaví za účelem zisku, ale pro sportování žáků školy a pro místní
občany. Tenkrát to bylo nastaveno tak, aby děti měly sportování zdarma a místní sportující platili
snížený poplatek. To bylo často obcházeno tím, že platba byla psána na místního sportovce
a s ním sportovali i lidé, kteří nebyli z našeho správního území.
Nové ceny jsou proto pro všechny stejné, aby se tomuto předešlo. Zvýšení je u kolektivních sportů
pro každého pár korun za hodinu a při turnajích je to zhruba 20,- Kč pro jednoho sportovce.
Město škole doplácelo ztrátu za provoz areálu. Vedení školy s paní účetní nebylo v minulosti
schopné ztrátu přesně vyčíslit. Svůj díl viny mají i správci areálu. Zastupitelům bylo vždy jasné,
že když doplácet na provoz, tak jen za občany našeho správního území a naše spolky.
Zajímavé také bylo, že Sport penzion Santa Fé, přejmenovaný na JEZ&SPI, inzeroval na
internetu, že tělocvičnu i tenisové kurty vlastní. Jak tedy probíhaly platby za soustředění, když
sportovali na „vlastním“?
Investice do sportovního areálu v posledních dvaceti letech dosáhly téměř 20 milionů. Nyní
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se připravuje akce Stavební úpravy na sportovním areálu a rozpočet je 5 400 000,- Kč. Je
podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Akce zahrnuje obnovu prosklené
stěny v tělocvičně, opravu terasy, kde vznikne hlediště pro diváky s pergolou a lávkou. Bude
nová spojovací chodba mezi školou a tělocvičnou, která je v havarijním stavu. Při projednávání
projektu s „hygienou“ bylo navrženo odstranění spojovací chodby. Toto řešení vyvolalo protesty
u učitelského sboru a také rodičů. Proto bude spojovací chodba zachována. Byl jsem hodně
zklamaný z reakcí některých občanů, protože to vyznělo, že za to mohu já a je to moje chyba.
Spojovací chodba měla být již v minulosti součástí přestaveb jak tělocvičny, tak při přestavbě
nové školní kuchyně.
Tento problém jsem začal řešit ihned, jakmile jsem získal informaci o připravovaných dotačních
titulech na školní sportoviště. Společně s projekční kanceláří Vlček byly navrženy úpravy
na areálu pro jeho lepší funkčnost, a z toho vznikla nová podoba areálu. Po dokončení úprav
bude nutné dodržovat provozní řád a také zajistit mimo provozní dobu uzavření prostor areálu.



starosta města
Zdeněk Pavlíček
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Z činnosti Policie ČR OO – Plánice za rok 2019
V roce 2019 bylo na teritoriu Obvodního oddělení v Plánici prověřováno a prošetřováno 50 případů
trestných činů a 392 případů přestupků. V objasněnosti trestných činů jsme za loňský rok 2019 dosáhli
téměř 70 %. V roce 2019 došlo ke zvýšení majetkové trestné činnosti a to především u krádeží, vloupání
do rekreačních objektů a firemních skladů. V souvislosti s pácháním této trestné činnosti byli zjištěni dva
pachatelé, kterým se následně podařilo prokázat značnou část jimi spáchaných trestných činů. Neustále
dochází k nárůstu trestné činnosti v internetovém prostředí a je důležité, aby kupující objednával zboží
z ověřených e-shopů, a pokud je to možné nezasílal předem vyšší finanční částky. Dále byly prověřovány
přečiny „Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“. Zvýšil se počet řidičů přistižených při řízení
motorového vozidla pod vlivem drog a alkoholu. Za zmínku stojí i případ napadení nezletilé osoby
při tradiční velikonoční koledě. V několika případech došlo ke krádeži motorové nafty z odstavených
motorových vozidel. Při prověřování případu zabití psa nožem, bylo zjištěno, že osoba, která psa usmrtila,
jednala v „krajní nouzi“ a z tohoto důvodu se v dané věci nejednalo o její protiprávní jednání. Za zamyšlení
stojí i kuriózní případ, kdy při tradičním zvyku porážení „Máje“ došlo vlivem jejího pádu k poškození
vjezdové brány a několika pivních setů, které se nacházely v těsné blízkosti. V oblasti přestupkového
řízení byl zaznamenán zvyšující se trend přestupků proti občanskému soužití, zejména spáchanými mezi
blízkými osobami.
Ze strany policistů zdejšího OO Policie ČR Plánice je vykonávána každodenní obchůzková služba
s cílem zajistit klid a veřejný pořádek ve spravovaném služebním obvodu. Výsledkem profesionální práce
policistů je fakt, že hlídce policie zdejšího obvodního oddělení se podařilo zachránit život muži, který
náhle zkolaboval v lesním porostu a jen díky ihned započaté masáži srdce došlo k obnovení jeho životně
důležitých funkcí. Při záchraně života pomáhal policistům také řidič, který zastavil u místa události.
Příkladný přístup a pohotovost policistů při záchraně života byly oceněny i ze strany Záchranné zdravotní
služby Plzeňského kraje.
Za loňský rok 2019 nedošlo u zdejšího obvodního oddělení k žádné mimořádné události. Na úseku
dopravy bylo za sledované období roku 2019 v našem služebním obvodu policií šetřeno celkem
16 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách nebyl nikdo usmrcen, osm osob bylo zraněno
lehce a dvě dopravní nehody byly způsobeny řidiči pod vlivem alkoholu. Opět připomínám důležitost
přítomnosti reflexních prvků na oblečení chodců, aby je řidiči mohli včas a v dostatečné vzdálenosti
zpozorovat. Problematice dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je ze strany policistů
nadále věnována značná pozornost. Bylo řešeno v příkazním řízení 322 přestupků a za tyto uložena
celková částka 75 700,- Kč. Touto cestou bych chtěl upozornit starší občany, kteří jsou držiteli řidičského
oprávnění, na povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením
65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
V roce 2019 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. Ve spolupráci se skupinou služební kynologie proběhly kontroly chatových oblastí
a kontroly rybníků se zaměřením na zjištění pytláků. V součinnosti s obecními úřady a dalšími složkami
byly zajišťovány různé veřejné akce např. pouť Nicov, Pochod pohádkovým lesem, lampiónový průvod
v Plánici, výlovy rybníků v obcích Hnačov a Myslív, „Sraz socialistických vozidel“ Hnačov, benefiční
koncerty v Nicovském kostele a další.



komisař npor. Bc. František Zahálka
vedoucí oddělení
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Obce správního území
Bližanovy
Tak jsme se dočkali roku 2020 a můžeme zavzpomínat na události naší vesnice v roce 2019.
Už několik let začínáme vepřovými hody, které si připravujeme sami a pak je náležitě zapijeme
vychlazeným pivem v klubovně.
Naší vesnicí také prošel masopustní průvod, který se zastavil u každé chalupy, kde na něj čekalo
milé pohoštění. Děti přivítaly drnkáním po vsi svátky jara. 30. dubna se vztyčila májka ozdobená
barevnými pentlemi. Naši zdatní muži ji hlídali až do ranních hodin. Již devátým rokem jsme
pořádali zábavu s kapelou Vzláštní škola a rádi bychom všechny pozvali na výroční 10. ročník.
Naše maminky uspořádaly dětem dětský den. V létě si každou středu ugrilujeme dobroty v zahradním
krbu u pergoly. Velká účast je v době prázdnin, kdy se k nám připojují místní chataři s dětmi. Jako
každý rok se vyplulo na vodu i s dětmi. Na konci léta uspořádali hasiči zábavu.
Na podzim se u nás konal vzpomínkový turnaj v prší, kde jsme si u karet zavzpomínali na místní
karetní mistry.
Na první adventní neděli jsme při popíjení svařeného vína rozsvítili vánoční stromek. Před koncem
roku členové skupiny Delirium uspořádali předsilvestrovskou zábavu s bohatou tombolou. Nový rok
se oslavil v naší klubovně a přivítal ohňostrojem.
V roce 2019 byla také vybudována na obecních pozemcích v Bližanovech vodní nádrž. Náklady na
vybudování byly hrazeny ze státních prostředků za účelem zadržování vody v přírodě. Kromě tohoto
účelu bude nádrž sloužit i ke koupání, které místní rádi uvítají.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří pořádají nebo se účastní akcí v naší vesnici. Všichni se
těšíme na další akce a zážitky v roce 2020.




Za Osadní výbor Bližanovy
Dagmar Berényi
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Křížovice
Může se zdát, že jeden rok je dlouhá doba, ale z pohledu života v naší obci se 12 měsíců rozplynulo
do všedních starostí občanů a do pořádání kulturních akcí, které jsou v našich silách zajistit. Veškeré
možné aktivity v naší obci zajišťuje SDH ve spolupráci s aktivními občany a i při minimálním počtu
členů se snažíme zlepšit kulturní život pro všechny občany obce.
Naplánované akce jsme s velkou chutí realizovali a dobře se při nich pobavili, ať už je to tradiční
MDŽ, stavění máje, hasičské soutěže, výlety po okolí, turnaj v karetní hře PRŠÍ a vánoční rozsvícení
stromečku apod. Nově jsme také připravili odpoledne pro děti plné her a soutěží, do kterých se s chutí
zapojili i dospělí. Krásný den jsme zakončili vyhodnocením pro všechny zúčastněné a táborákem.
V průběhu letních prázdnin a pěkného podzimního počasí jsme několikrát poseděli pod naší
pergolou a opekli tam prasátko a buřty. V polovině září jsme také poblahopřáli našemu nejstaršímu
členovi hasičského sboru panu Františku Baštařovi, který oslavil 85 let a stále nás i se svojí manželkou
podporují, a my si toho moc vážíme. Ještě bych se krátce zmínil o podzimním turnaji v PRŠÍ, který
jsme pojmenovali po vítězi prvního ročníku. Byl jím pan Josef Žižka, na kterého stále vzpomínáme
jako na výborného kamaráda a člověka.
Poslední prosincový víkend jsme si za účasti asi 16 turistů vyšli na krásnou procházku po okolí.
Navštívili jsme místo spojené s drancováním naší země v době třicetileté války a seznámili se
s dalšími krásami blízkého okolí, jako jsou nové retenční nádrže.
Závěrem chci poděkovat městu Plánice za veškerou podporu našich akcí. Bez toho bychom to hůře
zvládali. Poděkování patří i okolních sborům a všem občanům, kteří nás svojí účastí na našich akcích
podporují. Bez jejich účasti by veškeré snažení pozbylo smyslu a my si můžeme nadále přát, aby
přízeň, podpora a účast byla poskytnuta i nadále a tímto i život na vesnici bude pro nás všechny
zajímavější a veselejší.



Vlastimil Sacher
starosta SDH

Novoroční pochod

29

Soutěž Zdebořice

Životní jubileum

Stavba Máje
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Kvasetice a Lovčice
Rok 2019 je za námi, a tak jsme opět začali připravovat podklady k příspěvku do další ročenky. K této
přípravě zpravidla dochází při první schůzce osadního výboru a výboru SDH v novém roce. Snažíme
se shrnout nejdůležitější události v našich obcích za uplynulý rok a pokud možno na nic a nikoho
nezapomenout. V tomto ohledu jsou v posledních letech velkou oporou pečlivě zaznamenané údaje
kvasetického kronikáře a nově i předsedy osadního výboru Jaroslava Krále. I tak bychom ale ocenili
větší účast místních občanů na těchto schůzkách, aby došlo k dalšímu oživení všech činností a také
k postupnému přenosu organizování chodu spolků na mladší generaci.
Zásadní a dlouho očekávanou událostí bylo otevření zrekonstruované klubovny v Kvaseticích. Společná
výroční schůze obou sborů SDH sice ještě proběhla v provizorních prostorách opravovaného objektu,
ale na konci února již byly interiéry kompletně dokončeny. Účastníci posezení po masopustním
průvodu proto mohli hned 2. března využít všech výhod rozšířené a zmodernizované klubovny. Jako
poděkování všem, kteří se rozličnými způsoby i měrou podílejí na dění v obou vesnicích, se místní
spolky dohodly na uspořádání akce v nově otevřené klubovně, na které nechyběla hudba, bohaté
občerstvení a hlavně dobrá nálada. Tato událost, uspořádaná v druhé polovině dubna, byla určitě
důstojným zahájením provozu klubovny.

Dětský den - malá hasička

Dětský den - překážková dráha

Ploučnice-džungle

Ploučnice-zasávka na oběd
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Vyřazovací soutěž SDH - Malý Bor

Abychom ale nepředbíhali, je potřeba ještě zmínit události časného jara. V polovině března jsme se sešli
u požární nádrže, abychom ji za pomoci hasičské techniky opět odkalili a vyčistili. Měsíc nato se pak
děti a mládež z obou vesnic postarali o dodržení velikonočních tradic. Také stavění a následné hlídání
májí bylo v Kvaseticích i v Lovčicích dodrženo, včetně hlídkování do východu slunce a pro jistotu ještě
o něco déle.
Poslední květnový víkend proběhlo, po předchozí zvací obchůzce vesnicí, oblíbené májové posezení
s kapelou. Poprvé již nebyly nutné složité přípravy s vyklízením hasičské zbrojnice a stavěním velkého
stanu. Do rozšířených prostor klubovny se vešli všichni zúčastnění, kapela a ještě zbyl i prostor pro
tancování.
V tomto období se také všechna tři hasičská družstva zúčastnila okrskové soutěže v Plánici. S náležitou
hrdostí se dá říci, že jsme tentokrát soutěž ovládli. Kvasetičtí muži i ženy obsadili první místa a družstvo
mužů Lovčice místo třetí. Všechna družstva tak postoupila do vyřazovacích kol. Mužská vyřazovací
soutěž se konala 8. června v Malém Boru. Zde Lovčice vybojovaly skvělé šesté místo a Kvasetice se
umístily na solidním jedenáctém místě. Ženám se tentokrát bohužel nepodařilo v daném termínu
sestavit družstvo pro vyřazovací kolo.
Třetí týden v červnu vyrazili vodáci opět na řeku. Protože mnoho vodáků často vzpomínalo na velmi
zajímavý úsek řeky Ploučnice, který začíná proplutím skalního tunelu a dále pokračuje téměř divočinou,
byla výprava návratem právě na tuto řeku.
V červenci jsme v již tradičním termínu opět uspořádali dětský den a navazující taneční zábavu. Děti
soutěžily v disciplínách připravených tentokrát na téma hasiči. Počasí bylo hezké a všichni účastníci se
dobře bavili.
V srpnu opět místní rockeři zavítali do Domažlic na třídenní hudební festival. Stará garda vodáků pak
na závěr prázdnin splouvala Mži od Hracholuské přehrady a také část Berounky protékající Plzní.
Zářijový lampionový průvod měl velkou účast a pro všechny se opět jednalo o příjemný zážitek
s kouzelnou atmosférou. Nově si kromě dýňové výzdoby doplnili obyvatelé návsi u kapličky také
zajímavé slaměné postavy, které hezky oživily tento prostor.
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Výzdoba u kapličky

Sněhu jsme se sice o svátcích nedočkali, ale zpívání u vánočního stromku bylo i tak plné vánoční
pohody. K této pohodě hodně přispěl malý sbor se svými koledami, jehož členům patří dík. Druhým
rokem se již tato akce pořádá pod pergolou, kde tolik nefouká a dá se tu také ohřát u krbu. I tentokrát
se sousedé sešli v hojném počtu a strávili spolu příjemný večer.
Jestliže přinášíme informace o událostech týkajících se vesnic Kvasetice a Lovčice, stojí jistě za zmínku
i stavba probíhající mezi těmito dvěma vesnicemi. V prostoru pod serpentinami bylo v polovině února
zahájeno budování retenční nádrže. Ještě před koncem roku byla tato stavba dokončena a je jistě
zajímavým novým prvkem v naší lokalitě.
Další bod, o kterém bychom se chtěli zmínit, je oživení našich obcí přírůstkem nových občanů a také
nových staveb. V posledním období několik domů, které nějakou dobu již nebyly obydleny, ožily
příchodem nových majitelů. Také se staví několik nových rodinných domů. Jen v Kvaseticích byly na
konci roku 2019 hned čtyři rozestavěné domy. Jsme rádi, že u nás nedochází k vylidňování, ale naopak
k rozvoji a částečnému omlazení.
Na závěr bychom opět chtěli poděkovat všem, počínaje zástupci a zaměstnanci města Plánice, přes
aktivní členy všech spolků a konče každým, kdo se jakoukoli měrou v tomto roce zasadil o fungování
všeho v našich obcích. Také bychom rádi popřáli vše nejlepší a hodně zdraví všem, kteří v tomto roce
oslavili nějaké významné jubileum a tichou vzpomínku věnujeme blízkým a milovaným, kteří nás
v tomto roce navždy opustili.
Všem přejeme, aby rok 2020 pro vás připravil co nejvíce krásných chvil a dnů v blízkosti vašich rodin,
lásek a přátel.


Míra Forstl a Libor Forstl
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Mlynářovice
Život ve vesnici probíhal podle podobného scénáře jako v předešlých letech.
V průběhu jara a podzimu občané tradičně pracovali na sobotních brigádách v lese. Těžba kůrovcem
napadených stromů se stává koloritem posledních let a nebere konce. Na vytěžení kulatiny navazuje
úklid větví a příprava mýtin na zasázení nových stromků. Z důvodu velkého sucha na jaře bylo sázení
stromků o rok odloženo.
Velikonoční svátky byly opět plné radosti a veselí. Početný zástup nadšených dětí opakovaně při
řehtání procházel vesnicí. Pro nás je příslibem do budoucna, že v naší vesnici má život mladé zastánce.
První pravidelné společenské a kulturní setkání probíhá při oslavách máje 30. dubna. Po přivezení,
nazdobení a postavení máje následuje posezení u táboráku s důsledným celonočním hlídáním.
Následující květnovou sobotu projížděl vesnicí májový průvod. Počasí vůbec nepřálo – „lilo jako
z konve“. Kapela ale byla mobilní, usazená na přívěsu a ten byl chráněn proti dešti. U každého domu
byla zastávka a hrála se písnička. Vše zorganizovali hasiči z Mlýnského Struhadla a zároveň zvali na
májovou zábavu. Moc jim děkujeme za to, že k nám s průvodem dorazili.

KAMEJK CUP

Májový průvod

Silvestr

Těžba kůrovcové kalamity
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6. června, tradičně ve spolupráci s MS Posavádka, se na hřišti pořádalo dětské odpoledne. Akci
pečlivě připravují členové MS Posavádka a jejich rodinní příslušníci. Aktéři se opět vyřádili ve střelbě
ze vzduchovky, následně v mnoha dalších dovednostních a poznávacích soutěžích. Účast byla velká.
Děti byly organizací i vlastním průběhem akce nadšené. Tentokrát počasí vyšlo – bylo nádherně.
O víkendu 22. června se areál opět zaplnil účastníky, a to příznivci nohejbalu: 27. KAMEJK CUP
- nohejbalový turnaj - se konal za účasti 4 tříčlenných mužstev. Průběh turnaje nabídl napínavá
utkání, zábavu nejen při vlastních zápasech, ale i při povzbuzování hráčů. Máme závazek: musíme
nepřetržité pořádání turnajů udržet minimálně třicet ročníků v řadě!
V sobotu 24. října proběhl výlov rybníka pod vsí. Akce má u nás také velice dlouhou tradici. Letošní
výlov se soustředil pouze na regulaci počtu dravých štik v rybníce. Kapry necháváme dorůst.
Z tohoto důvodu se letos neuskutečnil tradiční rozvoz ryb. Kontrola rybího chovu byla přesto hodně
„důkladná“ - s občerstvením a družnou zábavou nám trvala celý den.
Děkuji všem občanům za odvedenou obětavou práci v průběhu celého roku. Máme za sebou další
rok, kdy jsme dokázali nejen společně pracovat, ale i společně se pobavit. Je to výrazná přednost
našeho vzájemného soužití. Tu si musíme uchovat a předat budoucím generacím, které budou
pokračovateli života v naší malebné vesničce.
Přeji všem pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost po celý rok 2020.


František Baštář

Velikonoce
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Za osadní výbor
Dvořáková Jana
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Pohoří
Rok 2019 začal výborně, trochu sněhu a deště přes svátky, následně v únoru sněhová přeháňka, při
které napadlo skoro půl metru sněhu, přispěly k doplnění požární nádrže. Ovšem v březnu se přehnala
vichřice EDGARD, která napáchala škody v lesích, kde popadala spousta stromů. V tomto roce opět
proběhly u nás tradiční akce: výroční schůze hasičů, Tříkrálová sbírka, velikonoční koleda, májka,
pouťové posezení a v červnu i nová akce „Sraz traktorů“, na kterou nás přijeli podpořit i traktoristé
z obce Polánka. Prvotní plán byl „Zápis do knihy rekordů“ jako obce s největším počtem traktorů na
počet obyvatel, ale zápis byl pro nás moc drahá záležitost, tak jsme se spokojili s akcí samotnou, za účasti
10 traktorů místních, 6 z Polánky a jedné čtyřkolky. Spanilá jízda přes ves Pohoří a následně přehled
zúčastněných traktorů byl točen dronem (viz. foto R. Valeš). Z toho je zřejmé, jak se akce vydařila,
proto ji chceme letos opakovat. Při našich posezeních v klubovně jsme dospěli k závěru, že Pohoří je
naší rozlohou vlastně něco jako konec světa. Sousedící vesnice Polánka je jiný okres, takže za prací
a nákupem jezdí obyvatelé na druhou stranu, a ani autobusové spojení nemáme společné. Štipoklasy
zase úředně spadají pod Plánici, ale poštou i okrskem hasičů pod obec Myslív. Lovčice jsou kousek
pod kopcem, autobusové spojení s nimi máme, ale dělí nás od sebe několik desítek výškových metrů.
Scházíme se maximálně jednou za rok na Silvestra u Velkého kamene. Občané z Lovčic k nám dojíždějí
pouze na volby z důvodu, že u nich nemají volební místnost. Díky ročenkám víme, co se u nich děje.
Děkujeme občanům z Polánky a ze Štipoklas, že nás navštěvují a informují nás, co je u nich nového.
V tomto roce jsme si také koupili nový párty stan a nábytek do hasičské klubovny za přispění města
Plánice a finančního daru občanů naší obce. Z financí hasičské pokladny jsme si pořídili materiál na
dřevěné bedny na stan, které vyrobil šikovný truhlář z naší obce jako dar hasičům. Bedny nám slouží
k tomu, aby byl stan kam schovat, když se zrovna nepoužívá.



Za SDH a obec Pohoří vám přejeme jen to nejlepší
Dagmar Valešová, Mgr. Stanislav Bělík, Zdeňka Maršíková
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Traktoriáda
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Štipoklasy
Milí spoluobčané, opět po roce vám přinášíme několik zpráv o dění v obci Štipoklasy. Nový rok jsme
přivítali s koledníčky Tříkrálové sbírky, jak je vidět z vybrané částky, jsou u nás vždy vítány. Díky
pí. Marešové, která se o tuto akci již několik let stará.
A to už měli před sebou naši hasiči spoustu úkolů. Lednová výroční valná hromada, jako vždy velmi
rušná a plná podnětů, nejen co se týká hasičů, ale i k činnosti města Plánice. Nejzávažnější byla
oprava a vybagrování rybníčku pod bývalou školou. To také bylo uděláno. Rybníček byl vyčištěn
a hráze opraveny. Nyní se čeká, kolik vody nateče. Všichni víme, jaké starosti jsou v těchto suchých
letech s vodou.

Jak v Pohoří, tak i ve Štipoklasech všichni čekali na masopustní průvod, je to jedna z hezkých
tradic. Veselili se všichni, hostitelé i maškary, a všem bylo celkem jedno, jaké je zrovna počasí.
Písničky v podání pánů Silovského a Maršíka si všichni rádi broukli. I v tomto roce obcházely děti
s velikonoční koledou, jen by měli někteří rodiče dětem vysvětlit smysl velikonočního koledování,
ale určitě je v každém stavení rádi přivítají a obdarují. Také májka se u nás stavěla opět pod školou.
Naši muži se úspěšně zúčastnili hasičské okrskové soutěže v Myslívě, odkud si odvezli cenu za první
místo, ale dalších kol se již nezúčastnili. I letos někteří naši členové sjeli řeku Otavu. 24. srpna se jako
každoročně konal Pochod pohádkovým lesem. Děti měly jako vždy velkou radost z pěkných soutěží,
kde byly odměněny hezkými cenami. Tímto také děkujeme všem našim sponzorům. Nezklamali nás
také myslívští hasiči, kteří pro děti nastříkali zábavnou pěnu. Všechny také bavil pan Vacík a jeho
kamarádi.
Na lampionový průvod se sešli v říjnu nejen děti, ale i mnoho dospělých. Rádi se setkáváme
i u vánočního stromečku. Začátek adventu jsme oslavili zpíváním koled s našimi dětmi, kterých
se schází kolem dvaceti, i když ty, které zpívaly v minulých letech, již odrostly. Je výborné, když
naši mladí spoluobčané přivádí i ty nejmenší. Děkujeme všem maminkám, jak pěkně učí zpívat i ty
nejmladší děti, které ještě neumějí číst. A tak doufáme, že se i za rok opět setkáme u rozsvěcení
vánočního stromečku v doprovodu pana Vacíka a Slavíčka. Také Mikuláš s anděly a čerty obcházeli
vesnicí v předvánočním čase.
Výbor dobrovolných hasičů děkuje vám všem a přeje hodně zdraví a štěstí do roku 2020.
	

Kubaňová Naděžda
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Zbyslav
Další rok uplynul jako voda a my opět můžeme rekapitulovat akce v naší obci. Žádné velké změny
se v naší obci v roce 2019 nestaly, zrovna tak většinu akcí, které se konaly v tomto roce, bychom
mohli vzít přes kopírák.
Rok 2019 jsme začali, jako již v několika předchozích letech, vycházkou 1. ledna „na rovinku“,
abychom se pokochali novoročním ohňostrojem v Klatovech. Počasí nám docela přálo, bylo
vyjasněno, a tak jsme mohli alespoň vidět světelné efekty novoročního ohňostroje v Klatovech.
Není to takový zážitek, jako kdybychom byli v centru dění, ale alespoň se provětráme po
silvestrovské noci.
O měsíc později, ke konci února, jsme zhlédli promítání s komentářem samotného cestovatele
a našeho rodáka Jardy Bouzka o Havajských ostrovech. Promítání ze zajímavých dalekých míst se
u nás v obci stalo již také tradicí, proto věříme, že autor těchto zážitků bude ještě dlouho cestovat,
abychom se v těchto zimních měsících mohli díky jeho vyprávění, videí a fotkám přenést do
dalekých krajů plných barev a exotiky.
Další akcí byla oslava MDŽ, která se konala 8. března. Dobře jsme se pobavili, pochutnali si na
sladkém občerstvení a ženy odměnili kytičkou, která připomněla blížící se jaro.
Další akcí, která se u nás stala tradicí, byl turnaj v prší, který se konal 20. dubna o velikonočních
svátcích. Jako v předchozích letech zde byla hojná účast. První čtyři výherci byli odměněni
drobnými cenami. Výherci navíc náleží čestné místo na putovním poháru.
Poslední dubnový den jsme již tradičně stavěli májku s následným posezením a opékáním buřtů.
Využili jsme situace, že bylo na návsi více lidí, a zasadili jsme před klubovnou malý smrk, který
bychom chtěli používat jako vánoční stromek. Snad bude přát počasí a stromek bude krásně růst.

Pochod
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Termín letošní poutě, jež se odvíjí od velikonočních svátků, vyšel na 9. června, kdy se u místní
kapličky konala tradiční mše.
Koncem června jsem si udělali gastronomickou akci, o kterou je vždy veliký zájem. Na jídelníčku
byl tentokrát hovězí kotlíkový guláš a vepřová směs pečená v pekáči nad ohněm. Díky kvalitním
surovinám byl i výsledek vynikající.
V polovině prázdnin proběhly rybářské závody. Účast byla jako vždy vysoká, ale počasí si
usmyslelo, že voda nebude jen před zraky soutěžících v rybníce, ale také všude kolem, a tak celý
den propršel. Přesto byli účastníci spokojeni a dobře se bavili i při večerním posezení v klubovně.
Před koncem prázdnin se konal již 12. ročník „Zbyslavského pochodu“. Účastníky pochodu zavezl
autobus do vesnice Nový Dvůr, odkud šli k pramenu Úslavy. Odtud pak přes Zdebořice, Habartice,
Kvášlice zpět do Zbyslavi. Cestou bylo zajištěno několik zastávek na občerstvení. Tak jako každý
rok i letos byla připravena trasa pro cyklisty v délce 35 a 50 km. Cyklisté vyjížděli ze Zbyslavi
směr Újezd, Kvasetice, Zborovy, Nalžovské Hory, Hnačov, Křižovice, Zdebořice, Habartice zpět do
Zbyslavi. Po zdolání tras čekalo účastníky na návsi ve Zbyslavi občerstvení a hudba. Další ročník
se bude konat 22. srpna 2020. Pro věrné účastníky pochodu - trasa bude cca dle třetího ročníku.
Tentokrát pěší trasa bude bez autobusu, půjde se okolo Zbyslavi.
Koncem října jsme uskutečnili dlouho připravované promítání, které vzniklo díky dochovaným
filmům natočeným v 80. letech na kotoučové diapozitivy, které byly zdigitalizovány. Na těchto
kotoučích byly zachyceny dětské dny, které se konaly vždy v sobotu před poutí. Pravidelně se hrálo
i přátelské fotbalové utkání Zbyslav : Pečetín. Proto jsme pozvali také kamarády z Pečetína, kteří
byli rovněž aktéry na těchto snímcích. Vzpomněli jsme tímto i na naše předky, které jsme mohli
navzdory horší kvalitě vidět v akci nebo jako diváky. Akci jsme si zpestřili v podobě hovězího
guláše a dalším občerstvením.

Rozsvícení stromku

Sázení stromku
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Začátkem listopadu jsme vylovili rybník za návsí. Když se konaly rybářské závody, účastníci lovili
jen malé kousky, ale při výlovu se ukázalo, že díky krmení a péči rybník obývají i pěkně velké ryby.
Tento rybník je takzvaný „nebesák“, což znamená, že je závislý na srážkách. Jelikož podzim byl
suchý a vody málo, většina vylovených ryb skončila na pekáči.
1. prosinec 2019 připadl letos na první adventní neděli, kdy jsme na návsi rozsvítili náš při májce
zasazený stromeček i se zpíváním koled. V teple klubovny jsme popili punč a konzumovali čerstvou
domácí „vánočku od Milušky“, která se stala již také tradicí.
Následně proběhla každoroční „Mikulášská nadílka“, na kterou se těší nejen ti nejmenší, ale i starší
občané obce.
Druhý týden v prosinci proběhla VVH SDH, která je spíše schůzí veřejnou. Probrali jsme na ní, co
se nám za uplynulý rok povedlo a nepovedlo, a postěžovali si i na to, co nás v obci trápí.
Konec roku jsme ukončili každoročním předsilvestrovským posezením s tatarákem a spoustou
dalšího různorodého jídla, které jsme všichni donesli. Nesmí chybět ani tombola.
Shora uvedených akcí se zúčastňují převážně místní starousedlíci, většina je v důchodovém věku.
Přála bych si, aby ještě mnoho let jsme se v této sestavě scházeli, protože při našich akcích je
v každém z nich tolik energie, kterou bychom jim my mladší mohli jen závidět. Samozřejmě
bychom uvítali i mladší generaci, aby se mezi nás zapojili, nebo nově příchozí spoluobčany, kteří
se nastěhovali do naší obce a mnozí z nás je ještě ani neviděli. Do dalšího roku mnoho takových
krásných společných chvil a zážitků.


Mikuláš

Alena Babková

Výlov

43

Zbyslav - Stuchlovna
Silvestr a po něm nový rok s číslem 2019 v naší osadě proplul tak klidně jako potůček dělící Stuchlovnu
od Vítkovic. Leden byl opět bez sněhu, ale přišli Tři králové a ti do našich domovů přinesli trochu
radosti. Na jaře začaly květinky vystrkovat svá barevná poupátka, tak bylo zase o trochu veseleji.
Přes léto nebylo vedro ani lijáky, objevila se i duha, pár jsme jich měli šanci pozorovat a tak jednu
přidáváme i vám. Průběh letních prázdnin byl ve znamení smíchu, her, koupání a trénování na
tenisovém kurtu. Také zvířátkům se u nás líbilo, zavítal zvláštně vypadající motýl. Stejně tak jako
se děti vracely do školních lavic, tak i čápi se s námi přilétli rozloučit a odletěli do teplých krajin.
Nakonec jsme se dočkali i trošky sněhu a tímto bychom vám chtěli popřát krásný a klidný rok 2020.


Monika Sladká
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Zdebořice
Otočili jsme poslední list v kalendáři a je za námi další rok, rok 2019. Také v tomto roce Zdebořice
zažily, kromě toho běžného dění, několik událostí, které si myslím, že stojí za malé připomenutí.
Začnu výroční valnou hromadou zdejších hasičů. Byla trochu slavnostnější než v jiných letech.
Hasiči a všichni přítomní si připomněli, že před 115 lety, od 1. ledna 1904 se začala psát historie
Sboru dobrovolných hasičů ve Zdebořicích. Ke vzpomínání jsme se vrátili také před Velikonocemi.
Na velký pátek bylo uspořádáno v místní klubovně menší setkání pamětníků. Mladší se dozvěděli
nějaké zajímavosti o naší obci od starších a také něco z Pamětní knihy obce Stobořice. V této knize
jsou zmiňovány paměti již z roku 1864. 						
Co bylo o Velikonocích u nás hezké? Že po obci prošla nová generace koledníků. Je tak naděje na
udržení a pokračování tradic a zvyků, které do našich vesnic patří.
Jen krátce o Pochodu pohádkovým lesem od nás do Habartic. Byl to jubilejní 20. ročník, ale tak
škaredé počasí, co bylo v tomto roce, nikdy za celých 20 let nebylo. Přesto se našlo několik stovek
vytrvalců, kteří si pochod prošli. Velký dík patří všem vystupujícím na trase pochodu.		
V květnu se po pěti letech v naší obci konala hasičská soutěž okrsku Zavlekov, do kterého náš sbor
patří. Bylo to ještě k připomenutí 115 roků trvání zdejšího sboru dobrovolných hasičů. I když
skoro celý týden před soutěží každý den pršelo, tak v sobotu, v den soutěže, se počasí umoudřilo
a soutěž proběhla za pěkného počasí s hojnou návštěvou hasičů a jejich přátel. Soutěžní odpoledne
bylo zakončené večer taneční zábavou na místním malém hřišti s hudební skupinou Regent.
Taková akce už je na náš sbor hasičů docela náročná a sami bychom ji jen těžko zvládli, tak zde
chci poděkovat všem, kteří se svojí pomocí na této akci podíleli.
Na začátek prázdnin jsme měli naplánovaný dětský den a turnaj v nohejbalu. Pro deštivé počasí jsme
turnaj v nohejbalu zrušili a dětský den přesunuli do klubovny. Naštěstí se odpoledne počasí trochu
umoudřilo, a tak si děti mohly užít i nějakých atrakcí připravených mimo klubovnu.
I v tomto roce jsme udrželi již letitou tradici a na konci srpna, na svatého Jiljí, se sešli na
pouťovém posezení v klubovně. Konečně se na nás počasí usmálo. Celý den bylo krásně a teplo
až do pozdních hodin.
K podzimu patří také výlovy rybníků. Na přelomu října a listopadu proběhl za účasti přátel ryb,
výlov rybníka v Pajedlých. Za týden potom v klubovně příjemné posezení s nabídkou rybích
dobrot a doprovodem hudebního tělesa Obšuka.
Před první adventní nedělí jsme na návsi společně rozsvítili stromeček. Nově jsme domluvili
adventní koncert ve zdejším kostele. Konal se v polovině prosince. Na koncertě vystoupila hudební
skupina Musica IMPERFECTA z Klatov. Byli jsme překvapeni, jaké množství posluchačů přišlo.
Podle ohlasů se vystoupení moc líbilo. A byl to takový hezký závěr roku 2019.
Tak do toho nového roku hodně zdraví, všechno hezké a poděkování za přispění a podporu
veřejného dění v naší obci Zdebořice.


Václav Lašek
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Z činnosti klubů a spolků
SDH Plánice
V roce 2019 náš sbor pořádal pravidelné kulturní akce. Patřil k nim 144. hasičský ples, který se konal
12. ledna ve Spolkovém domě v Plánici za účasti Oplovy dechovky.
Tradičně byly postaveny máje, a to na náměstí a u Spolkového domu v Plánici, kde následovalo posezení
u táboráku.
Koncem března jsme zorganizovali besedu a promítání cestopisu „Střední Amerikou v jedné stopě“.
O své zážitky se s přítomnými podělil účastník této expedice, náš člen sboru Stanislav Tikal ml.
25. června náš sbor ve spolupráci se ZŠ Plánice uspořádal „Den s hasiči“ pro mládež ZŠ. Akce se
konala na hasičském cvičišti Hájovka, kde bylo připraveno několik stanovišť s hasičskou tématikou,
zdravovědou, hasičskou technikou a praktickými ukázkami. Do programu přispěli také členové SDH
Zborovy se svým hasičským vozidlem a profesionální hasiči ze Záchranného sboru Klatovy. Na závěr
této zdařilé akce bylo malé občerstvení pro děti.
25. května jsme pořádali okrskovou soutěž na Hájovce, kde náš sbor reprezentovalo pouze jedno
družstvo mužů, které obsadilo 2. místo ze sedmi zúčastněných a postoupilo do vyřazovací soutěže. Ta
se konala 8. června v Malém Boru a naše družstvo mužů zde obsadilo 4. místo z patnácti zúčastněných
družstev a zajistilo si tak postup do okresní soutěže. Na této soutěži, která se konala 15. června
v Čejkovech, obsadili naši soutěžící 11. místo z devatenácti zúčastněných sborů okresu Klatovy.
Ženy našeho sboru se pro nedostatek soutěžících v tomto roce žádné soutěže nezúčastnily.
Mladí hasiči po účasti v závěrečném kole hry „Plamen“ v Malém Boru získali 19. místo z 29 zúčastněných
družstev jejich kategorie. V podzimním závodě požární všestrannosti 19. října v Žihobcích vybojovali
14. místo z 29 zúčastněných družstev.
6. července jsme ve spolupráci s městem Plánice pořádali další ročník silové a vytrvalostní soutěže
jednotlivců „Šumavský hasič města Plánice“, která je součástí Šumavské ligy. Z 25 zúčastněných
závodníků této soutěže obhájil 1. místo z loňského roku Roman Kohout, Lukáš Plánička obsadil 7. místo,
Jakub Venzera 15. místo a Luboš Kohout 18. místo. Celou Šumavskou ligu tvoří kromě plánické soutěže
dalších pět soutěží, a to: soutěž ve Spůli, Lubech, Horažďovicích, Strážově a Přešticích. Po vyhodnocení
všech soutěží se stal vítězem Šumavské ligy Roman Kohout.
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Osvědčenou podzimní akcí byly vepřové hody s večerním grilováním a posezením v prostorách
hasičské zbrojnice, které se konaly 26. října. Večerního programu se také zúčastnila delegace hasičů
z německého partnerského města Dalkingu, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci a přátelství.
Kromě našeho ročního programu se někteří naši členové podíleli na pořádání lampionového průvodu
pro děti ZŠ a MŠ v Plánici. Po jeho ukončení následovalo posezení u táboráku s opékáním buřtů
v prostorách hasičské zbrojnice.
Také jsme přispěli do programu zábavného odpoledne pro děti na Hájovce, které pořádalo občanské
sdružení „Vodník Hájovníček“.
Formou delegace jsme se zúčastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Milínově,
spojených s okresními oslavami sv. Floriána.
Též jsme přijali pozvání a navštívili oslavy a svěcení nového hasičského vozidla ve Zborovech.
Členové naší zásahové jednotky s hasičským vozidlem CAS-32 Tatra 815 se zúčastnili taktického
cvičení v rámci odborné přípravy IZS. To probíhalo 5. května v souvislosti s požárem cílové plochy
bývalé vojenské střelnice ve vojenském prostoru Brdy – Padrtě. Této rozsáhlé akce se zúčastnilo více než
300 hasičů z Prahy, Plzeňského, Středočeského a Karlovarského kraje a hasičů ze SRN. Povoláno bylo
kolem 90 kusů hasičské techniky včetně vrtulníku, Policie a Armády ČR.
Zásahová jednotka našeho sboru v tomto roce absolvovala kromě cvičení a školení větší počet
výjezdů k různým událostem, proto jen stručný přehled:
Kategorie výjezdů
• požár – 11 výjezdů
• likvidace následků vichřice – 6 výjezdů
• záchrana osob a zvířat – 4 výjezdy
• únik ropných a nebezpečných látek – 2 výjezdy
V některých případech se vyjíždělo 2–3 × za 24 hodin. Podrobnější přehled výjezdů naleznete na
stránkách SDH Plánice
V rámci výcvikového roku proběhlo školení zásahové jednotky našeho sboru.
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Výhled akcí na rok 2020:
• 145. hasičský ples
• 22. 2. Staročeská svatba
• Beseda a promítání cestopisu - Amerika
• postavení májí
• v červnu vyřazovací soutěž
• soutěž „Šumavský hasič města Plánice“
• oslavy 145. výročí založená sboru
• vepřové hody
• koncem roku valná hromada
• během roku dle možností udělat rekonstrukci kiosků na hasičském cvičišti
Závěrem děkuji všem členům za práci a reprezentaci našeho sboru, za spolupráci městu Plánice
a ostatním organizacím našeho města.



Stanislav Tikal
starosta SDH
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TJ Sokol Plánice
Oddíl nohejbalu
Hrajeme každou středu od 19.00 a od 20.00 hodin. 29. prosince jsme uspořádali již 9. ročník
Vánočního turnaje. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, z toho dvě domácí. Bohužel jsme vypadli ve
čtvrtfinále, ale jinak se turnaj vydařil a myslím, že jak hráči, tak diváci byli spokojeni.
Od příštího roku bohužel došlo k razantímu zvýšení pronájmu za tělocvičnu ze 150,- Kč na 500,- Kč
za hodinu, což je pro nás při pořádání turnaje likvidační. Přesto stále doufáme, že zvítězí zdravý
rozum a 10. ročník turnaje v Plánici bude.



Za oddíl nohejbalu
Pavel Havlík

Oddíl kopané
Družstvo mužů
Sezonu 2018/2019 jsme po ne příliš dobrých výkonech ukončili na 8. místě se ziskem 35 bodů
(13 výher a 13 porážek při skóre 56:70). V nové sezoně 2019/2020 se náš tým po podzimní části
sezony nachází na 10. místě se 14 body za 5 výher a 8 porážek (skóre 22:35). Tým střelecky táhnul
hlavně Lukáš Plánička s 8 brankami a Vlasta Průcha s Radkem Kovaříkem se 3 brankami. Hlavním
důvodem ne moc dobrých výsledků je laxní přístup některých hráčů, kteří nedochází na tréninky,
docházka na zápasy je často malá a trenéři se potýkají s tím, že nemají dost hráčů na zápas. Snad
se vše zlepší v jarní části soutěže, která začíná 21. března 2020, a nezklameme tak naše věrné
fanoušky, kteří jezdí i na venkovní utkání.
Tým mužů tvoří tito hráči - Václav a Vojta Oplovi, Vlastimil Průcha, Jan Drmla, Lukáš Plánička,
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Michal Fiala, Petr Kochol, Radek Kovařík, Milan Novák, Jiří Sýkora, Jan Votýpka, Josef Hora,
Marek a Patrik Jílkovi, Lukáš Jedlička, Stanislav Sedlák, Josef Raška, Tomáš Kohout.
Mimo zápasů ve třetí třídě kopané mužů také pořádáme taneční zábavy ve Spolkovém domě Plánice,
brigády na zvelebení a udržování našeho domácího hřiště a turnaje v malé kopané. V roce 2019
se turnaj konal v lednu za účasti 10 týmů. V roce 2020 se jedná už o 7. ročník oblíbeného Plánice
Cupu, který se uskuteční 25. ledna opět v 10 týmech. Zda budeme v této tradici i v následujících
letech pokračovat, záleží na shovívavosti provozovatele tělocvičny a města Plánice, kteří bohužel
tuto tradici ohrožují rapidním navýšením nájmu za prostory tělocvičny.
Z našich aktivit vyplývá, že se snažíme aktivně získávat finanční prostředky, aby se tento sport
v obci udržel a aby i pro samotné hráče nebyl jejich koníček finančně tak náročný. Mnohdy tyto
aktivity bohužel k pokrytí všech nákladů i tak nestačí a musíme se spolehnout na pomoc z okolí.
Tímto všem děkujeme.



předseda oddílu kopané
Karel Pohanka ml.

Starší přípravka a mladší žáci
Také v roce 2019 pokračovali mladí fotbalisté z TJ Sokol Plánice ve své fotbalové činnosti. Tradičně
začal fotbalový rok halovými turnaji v Plánici, které byly pořádány v kategorii starší přípravka
a mladší žáci. Za pořadatele turnajů je dlužno poděkovat Daně Těžké a Martině Brožíkové, bez
jejichž podpory by turnaje nemohly být uskutečněny, ostatně obě dámy jsou podporou týmu po
celý rok.
Od půlky dubna do začátku května probíhaly zápasy mladších žáků, děti se postupně sehrávaly
a získávaly další fotbalové zkušenosti. Přesto mladší žáci z Plánice v sezóně 2018/2019 skončili
jak po základní části, tak i po nadstavbové části o 7. - 9. místo na devátém místě z devíti týmů.
Mladší žáci ovšem hlavu nesklonili a hrdě se vrhli do podzimní části s novým trenérem, kterým
je Patrik Jílek. V podzimní části se sestava hráčů stabilizovala, kluci a holky hráli s nadšením
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a tak se dostavily i první výhry, ze kterých měli neskutečnou radost nejen hráči, ale i jejich fandící
rodiče. Po podzimní části sezóny 2019/2020 je družstvo mladších žáků z Plánice na sedmém místě
z celkových deseti týmů a čtyřmi výhrami z jedenácti odehraných zápasů.
Starší přípravka si v jarní i podzimní části vedla naprosto výborně a až na několik prohraných
utkání to bylo spíše vítězné tažení celým fotbalovým rokem. V kategorii starší přípravka se musí
vyzdvihnout několik kluků, kteří v této kategorii herně přímo září a jsou základním kamenem
a výraznou podporou i pro sestavu mladších žáků. Za starší přípravku musíme poděkovat trenérovi
Pavlu Baštařovi, který se po podzimní části s týmem rozloučil. Děkujeme za to, že předal dětem
spoustu dobrých rad, že je vedl a pomáhal jim, radil jim a byl jim spíše kamarádem, než trenérem.
Také doufáme, že se budeme i nadále potkávat nejen v halách, ale i na trávníku.
Jsme rádi, že fotbal kluky i holky nadále baví, věnují se mu a na výsledcích je to znát. Dík patří
i všem rodičům, kteří pomáhají s organizací a přípravou hřiště, že své děti podporují a fandí jim.
Rok 2019 byl fotbalově zdařilý a všichni se už těší na ten další. Takže nezbývá než opět říci: Sportu
zdar a fotbalu zvláště 




Iveta Voráčková

Oddíl aerobiku

Sportovní aktivity oddílu aerobiku jsou stejné a beze změn jako v předešlých letech. Scházíme
se na cvičení každý čtvrtek, v létě od 19.30 hodin do 20.30 hodin, v zimních měsících od 19.00
do 20.00 hodin v přibližně stejném počtu. V listopadu tohoto roku oddíl obdržel finanční částku
z dotace určené pro TJ SOKOL Plánice. Cvičitelka paní Vejskalová nakoupila nové sportovní
pomůcky - míče, míčky, gumičky a činky.
Pokud bude mít někdo zájem o cvičení, s radostí ho přivítáme.


Marie Pláničková
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Cvíčo Plánice
Jak všichni víme, pohyb je pro člověka velice důležitý v každém věku a pro naše nejmenší obzvlášť.
Cvíčo je hodina pohybu v tělocvičně pro naše nejmenší od jednoho roku do šesti let. Scházíme se
každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin. S dětmi hrajeme hry, připravujeme pro ně různé „opičí dráhy“,
procvičujeme tvary, barvy, jemnou i hrubou motoriku. Při hodinách, na kterých se schází cca 15
dětí se svými rodiči i prarodiči, využíváme vybavení školy, TJ Sokolu Plánice i věci, které doma pro
děti vyrobíme. Během roku také chodíme pouštět draky nebo hledáme poklad na Hůrce v Plánici,
navštíví nás čerti i Ježíšek.
Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, přijďte se v úterý podívat, nebo nás kontaktujte na FB či
osobně. Rádi uvítáme nové kamarády.


Lenka Roubová a Mgr. Irena Ludvarová
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TS Daisy
Taneční skupina Daisy reprezentovala Plánici i v roce 2019, a to velice úspěšně!
Na konci března se tanečnice zúčastnily druhého ročníku taneční soutěže “O Pohár města Klatov”,
kde si nejstarší skupina vytancovala s novou choreografií Bad day krásné 3. místo. A tímto jsme se
rozloučily i s tanci Hvězdy nám nepřály (4. místo), Romeo & Julie (4. místo), Protančené střevíčky
(3. místo).
V dubnu se konala postupová soutěž “Festival tanečního mládí” v Chebu, které jsme se účastnily
poprvé. V této soutěži si děvčata vybojovala se dvěma choreografiemi nominace na Mistrovství ČR
v Litoměřicích.
V květnu jsme se s tanečnicemi vydaly opět do Chebu, ale tentokrát na soutěž s názvem “Pohárová
soutěž 2019”, kde se děvčata v nabité konkurenci nenechala zahanbit a z devíti choreografií se
umístila na skvělém 3. místě a vybojovala choreografce medaili. Dále si děvčata přivezla domů i tato
umístění - 4., 5., 6. a 8. místo.
V říjnu se tanečnice zúčastnily soutěže “Poslední tanec sezóny” v Klatovech, kde opět nezahálely
a obsadily 3. a 4. příčku.
Soutěžní sezóna pro rok 2019 byla ukončena soutěží “Let’s Dance Písek”, kde děvčata získala dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili. Na této soutěži se opět tanečnice reprezentovaly jak v sólové
kategorii, tak i v duo dance kategorii. V kategorii Sólo Art Dance (hlavní věková kategorie)
reprezentovala trenérka skupiny Raduška Sudová, která si převzala 1. místo. V kategorii Sólo Art
Dance (juniorská věková kategorie) reprezentovala skupinu Daisy Anetka Babůrková, která si
vybojovala krásné 2. místo. A v kategorii Duo Art Dance (juniorská věková kategorie) soutěžily
Nelinka Husincová s Kačenkou Novákovou, které získaly skvělé 1. místo.
Tanečnice se mimo jiné účastnily i na mnoha akcích např. na dětském maškarním v Plánici, Újezdu
u Plánice, ZŠ Plánice a Zavlekově, na plese města Plánice, na dětském dni v Zavlekově, Kvaseticích…
V roce 2019 děvčata nacvičila nové choreografie s názvy Bad day, Dream it possible, We’re all in this
together, Rolling in the deep, a začátkem září jsme začaly nacvičovat parketovou kompozici You
say…
Těšíme se na další skvělé úspěchy i v následujícím roce.


Trenérka skupiny Radka Sudová
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Stolní tenis
V sezóně 2019 - 2020 v okresním přeboru 1. třídy jsme nastoupili v této sestavě: Lukáš Kovaľ, Milan
Novák st., Milan Novák ml., Karel Hnis, Ondřej Novák, Roman Roub, Jan Suda a David Novák. Jak
je vidět, tak náš tým posílili i hráči, kteří k nám doposud chodili pouze trénovat. Trénovat se snažíme
co nejčastěji a v rámci svých možností podávat co nejlepší výkony. V tělocvičně nás najdete každý
pátek od 18.00 hodin, tak neváhejte a přijďte mezi nás, těšíme se.



Za oddíl stolního tenisu
Lukáš Kovaľ

Pláničtí stolní tenisté - Karel Hnis, Milan Novák st., Lukáš Kovaľ, Roman Roub
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Sokol Kvasetice 2019
V uplynulém roce český fotbal vybojoval postup na ME, což byla největší událost našeho sportu.
Všichni držíme naší reprezentaci palce, ale my v nejnižších patrech našich soutěží jsme se museli
soustředit na výkony svých borců. I v tomto období hrál Sokol Kvasetice 4. třídu. Z mimosportovní
činnosti jsme se účastnili všech společenských, kulturních a pracovních akcí v obci, které jsme
pořádali společně s hasiči a osadním výborem. Proběhl tradiční masopust, stavění máje, dětský den
a z podzimních a zimních akcí i rozsvěcování vyřezaných dýní a zpívání pod vánočním stromkem.
Z pracovních akcí bylo nejvýznamnější dokončení rekonstrukce interiérů naší kvasetické klubovny.
Po poměrně nevydařeném podzimu se na jaře naše mužstvo dostalo do skupiny o umístění na
5.–8. místě našich čtvrtých tříd. Na výkonech týmu bylo znát, že se nehraje o nic významného, a tak
se jarní část dohrála za poměrně malého zájmu všech. Období před nástupem na nový ročník jsme si
zpestřili několika pouťovými turnaji a nohejbalem. Po skončení jarní části všichni netrpělivě čekali,
jaké nové překvapení v podobě hracího systému nám připraví klatovský okresní fotbalový svaz.
Čekala nás obměna systému ročníku 2018/2019, a to že skupiny budou tři. Na podzim se odehrají
dvě kola nalosovaných mužstev a na jaře se budou hrát nová dvě kola o postup do vyšší třídy podle
umístění z podzimní části. Podzimní výběr svazu nám postavil do cesty čtyři nejlépe umístěné týmy
z minulého ročníku, a přestože jsme postoupili do bojů o postup, nemáme dle bodového zisku téměř
šanci postoupit.
V loňském článku jsem si postěžoval na malý počet hráčů a vysoký věkový průměr mužstva. Ani
v letošním roce nedošlo k posunu k lepšímu a samozřejmě každým rokem hráči stárnou. V březnu
oslavil 50. narozeniny jeden z nejdéle hrajících a po dlouhý čas nejlepší hráč a střelec – Josef Hanzlík.
Všichni mu přejeme, aby kopačky ještě dlouhou dobu na hřebík nevěšel a aby mu vydrželo zdraví.
Doufám, že rok 2020 bude úspěšný nejen na poli sportovním, ale i v osobním životě přeji všem
fotbalistům a občanům našeho regionu hodně zdraví a úspěchů. Zároveň chci pozvat co nejvíce
fanoušků na fotbal a přeji jim hodně dobrých fotbalových zážitků.


Pavel Roub

Myslivecký spolek Plánice, z. s.
Nový myslivecký rok začíná 1. dubna. Náš spolek jej již tradičně začíná brigádou v lese. Takto
získáváme potřebné finanční prostředky na zabezpečení krmivové základy pro spárkatou zvěř a pro
vlastní chod spolku. Vybudovali jsme několik nových oplocenek na ochranu sazenic jehličnatých
a listnatých stromů. I když zimy nejsou již tak kruté, provádíme přikrmování zvěře. Stavy srnčí
zvěře poslední dobou stále klesají. Jsou pravděpodobně zapříčiněné velkými ztrátami na nově
narozených mláďatech při kosení luk. Pro zmírnění ztrát před kosením procházíme a nastříkáváme
na louky odpuzující přípravky. Přes noc srny svá mláďata odvedou do bezpečí a tím je zachrání před
posečením. Také bychom byli rádi, aby občané v době kladení mláďat omezili venčení a pobíhání
psů v honitbě.
Na podzim začínají hony a naháňky. Hon na bažanty se konal 26. října 2019. Opět nás přišla
zkontrolovat policie ČR. Vše proběhlo v pořádku k oboustranné spokojenosti.
I letos se náš spolek podílel na přípravě Svatohubertské mše v chámu Narození Panny Marie v Nicově,
která se konala 3. listopadu 2019. Je ale škoda, že se této mše zúčastnilo málo občanů oproti letům
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předešlým. Bylo vybráno 7 815,- Kč a 10 Euro, které se opět použijí na opravu chrámu a okolí.
V našem regionu se letos již nevyskytla další nákaza Aujestzkyho nemoci, která je smrtelná pro psy,
ale stále platí, že by občané měli omezit pohyb svého psa ve volné přírodě, neboť na tuto nemoc zatím
není žádný lék. Opět se k našim hranicím přiblížila nákaza Afrického moru prasat, a tak provádíme
intenzivní odlov divočáků na individuálním lovu i na společných naháňkách. Přestože stavy černé
zvěře v naší honitbě nedosahují stavů, které jsou prezentovány sdělovacími prostředky, dochází
i v naší lokalitě ke škodám na zemědělských kulturách, a proto je nutné snižovat jejich stavy.
Při naháňkách poslední dobou stále více dochází k poranění psů, a tak jsme velmi vděčni, když
jim MVDr. Martin Pešek ošetří tržné rány a uzdraví je. Bohužel, jeden pes byl letos tak potrhán, že
už jej ani on a jeho zlaté ručičky nedokázaly zachránit. To dokazuje, že se lov divočáků stává stále
nebezpečnějším nejenom pro střelce a honce, ale také pro psy.
Ani našemu spolku se nevyhnula smutná zpráva. Na poslední cestě jsme v únoru doprovodili našeho
nejstaršího člena pana Karla Hnise. Čest jeho památce!
Letošní rok nás čeká mnoho úkolů, zvyšuje se tlak státní správy na snížení stavů spárkaté zvěře,
z Bruselu je tlak na vlastnictví zbraní, zákaz lovu olověným střelivem, za které není zatím adekvátní
náhrada. To nejsou dobré zprávy pro myslivce. Letos také proběhnou v našem spolku nové volby do
výboru. S tímto vším se musíme vyrovnat.
Myslivosti zdar!
									

Karel Kvarda

předseda MS Plánice, z.s.
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Myslivecký spolek Bukovec – Zdebořice
Opět přišel čas zhodnotit uplynulé období v našem mysliveckém spolku, nicméně je obtížné psát
příspěvek do ročenky a nenudit při tom její čtenáře.
Činnost spolku se každoročně řídí ročním plánem, v němž se jednotlivé akce a také úkoly příliš nemění.
I v roce 2019 jsme se zaměřili 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.
K tradičním akcím pak patří v měsíci květnu naše spoluúčast při organizování Pochodu pohádkovým
lesem Zdebořice – Habartice a také příprava a konání střeleckého Memoriálu Bedřicha Jonáše pro
myslivce a veřejnost. Na podzim pak spolupracujeme s ostatními spolky na zajištění Svatohubertské mše
v Nicově. Brigádnickou činností jsme si opatřovali krmivo pro zimní přikrmování zvěře a instalovali
pachové ohradníky kolem zasetých polí. Také jsme se starali o naše myslivecká zařízení, aby nám dobře
sloužila a aby byla pro nás bezpečná.
V roce 2019 jsme do svých řad přijali nového člena, který u nás v minulém roce adeptoval. Je ovšem
škoda, že stejně jako v jiných spolcích chybí i nám mladší členská základna. Bohužel počet mladých lidí,
kteří by měli vážný zájem o myslivost, je téměř nulový. Příčinou může být i současná přetechnizovanost
společnosti, jež se odráží také v tom, že dnes menší děti chodí málo do přírody. A tak jen obtížně

Brigáda - stavění oplocenek

Memoriál BJ v Nové Vsi

Pochod pohádkovým lesem

Výroční schůze Zavlekov
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poznávají i běžné druhy rostlin nebo stromů a jejich znalosti o životě zvěře jsou malé a také značně
zkreslené. Ze sociálních sítí i masmédií se šíří různé dezinformace, naše děti by měly chápat, že maso
neroste v regálu v supermarketu a vše co souvisí s jeho získáním. Vůči myslivcům se objevuje závist,
pomluvy, nepravdy a lži, které nevidí stovky hodin práce ve prospěch zvěře, přírody a nápravy škod
působených současným zemědělstvím. Je pak těžké vychovávat mládež k tomu, aby si přírody vážila a
aby se někteří chtěli zařadit mezi nadšené příslušníky „cechu mysliveckého“ a mohli tak rozvíjet tradice
české myslivosti, jež je součástí našeho kulturního bohatství.
Chtěli bychom se na tomto místě zamyslet i nad tím, jak bude ovlivněna naše myslivecká činnost tím,
co postihlo naše životní prostředí, počínaje probíhajícími klimatickými změnami, přes úbytek mnoha
hektarů honebních pozemků. Neustále přibývá cest, silnic, dálnic, zastavěných a oplocených ploch.
Současná zemědělská politika státu k udržení druhové pestrosti zvěře také nepřispívá. Stupňují se nářky
spojené s obavami nad působením zvěře v obnově lesa po kůrovcové kalamitě. V současné době se díky
ne zcela vydařené legislativě klade na myslivce odpovědnost za škody zvěře v zemědělství i lesnictví.
Veřejnost však většinou neví, že to nejsou myslivci, kdo stanovuje stavy zvěře v honitbách, a také to
nejsou myslivci, kdo vytváří podmínky pro lokální přemnožení jednotlivých stavů zvěře.
V neposlední řadě se chceme zmínit i o tom, jak by veřejnost mohla přispět, aby se stav přírody,
zejména té, která je nám nebližší, mohl zlepšit. Je nutné vysvětlovat a připomínat, že vysoký pohyb lidí
na honebních pozemcích, ať už jsou to houbaři, turisté nedbalí cest a chodníků, cyklisté, motorkáři,
jezdci na koních, v zimě běžkaři, vážně narušuje životní cykly zvěře. Bohužel zvyšující se bezohlednost,
sobectví a agresivita současné společnosti se projevuje právě hlučností výletníků, adrenalinovým
řáděním na motorkách či čtyřkolkách. Rekreační a sportovní aktivity by se daly považovat za kladné,
kdyby se lidé začali v přírodě chovat jako na návštěvě.
Na závěr bych se chtěl jen krátce zmínit o výstavě „Natura Viva“ každoročně pořádané v měsíci
květnu. Je věnována nejen myslivosti, rybaření a včelaření, ale i celé naší přírodě. Chci vám všem tímto
doporučit její zhlédnutí. Udělejte si s vašimi dětmi krásný výlet do Lysé nad Labem, kde načerpáte
mnoho nových poznatků a odkud budete po celodenním programu odcházet s novým náhledem na
přírodu a myslivost.
Vážení myslivci, přátelé myslivosti a přírody. Dovolte, abych vám do dalšího mysliveckého roku
2020/21 popřál hodně zdraví a štěstí, krásné lovecké zážitky, trochu pokory a respektu k naší přírodě
a všemu živému v ní.
„Myslivosti zdar!“



Výroční schůze Zavlekov

Jan Dufek
předseda MS Bukovec - Zdebořice

Myslivecké vánoce v Praze

62

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 2 500 kusů. Na podzimních výlovech jsme vylovili 80% osazených ryb. Ryba se povedla
jak na váhu, tak na délku, a tak bylo co vysadit do revíru i na vánoční prodej. Na prodej jsme měli
kapra, amura, štiku a tolstolobika. Stále nás trápí predátoři, a to vydra říční, norek americký, volavka
popelavá a kormorán velký. Jsme na začátku povodí, takže neoplýváme žádnou větší vodní plochou,
tak výtěžnost 80% je na naše podmínky jedna z nejlepších za posledních pár let. Na vánoční prodej
nás opět navštívily děti z mateřské školy. Prohlédly si sádky, pohladily si ryby a největší zážitek byl,
když jim Petr Sládek v náručí přinesl tolstolobika s hmotností 10 kg, z toho byly děti úplně unesené.
Dále jim přinesl ukázat velkého amura, štiku a sumce. Na klubovně u vánočního stromku nám
zazpívaly a popřály k Vánocům.
Nyní něco k činnosti místní organizace – musím začít naší chloubou, a tou je mládež. Schází se
v Plánici na rybárně a v Měčíně ve škole. Naše organizace uspořádala dva rybářské závody v chytání
ryb. První závody byly na rybníce Křižákovy. Pravidelně jim počasí nepřálo, tak se všichni museli
zahřát čajem a opečenými špekáčky. Náš svaz od roku 2015 udělal opět výjimku pro začínající mladé
rybáře, kteří mají první povolenku zdarma. Tato výjimka platí i na rok 2020. Dále k činnosti naší
organizace. Na rybárně jsme začali s výměnou oken, která se protáhne do příštího roku. Musíme zase
na pronajatých rybnících ošetřit hráze. Letošní suché léto nás donutilo vylovit oba nicovské rybníky
již v srpnu. Na sádkách jsme vybílili všechny komory a obnovili jsme elektrickou ochranu proti
predátorům. Přáli bychom si, aby byla letošní zima i jaro 2020 příznivější a neutrpěli jsme takové
škody jako v uplynulých letech.
Na závěr musím poděkovat našim sponzorům – firmě Zemní práce Hora J., firmě Proagro Klatovy,
městu Plánice, městu Měčín, soukromým zemědělcům p. Hubertu Krompaskému a p. Milanu
Kovaříkovi, firmě Pila Hrouda František a také rybářské prodejně Fishing dream z Nepomuka. Dále
patří poděkování našim členům, kteří se podíleli na vánočním prodeji ryb. O veškeré naší činnosti
a aktivitách včetně fotodokumentace se můžete informovat na našich vlastních webových stránkách
na adrese: http://rybariplanice.blog.cz.



S rybářským pozdravem „Petrův Zdar“
Václav Baxa
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Český svaz včelařů, z. s., ZO Plánice
ZO ČSV Plánice v současnosti čítá 39 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). Na konci roku jsme uzavřeli včelařský rok 2019 s 361 včelstvy.
Průměrně jde tedy asi o 9 včelstev na člena.
Výnosy v roce 2019 byly ve srovnání s předchozími roky nižší, což bylo dáno nepříznivým počasím
v snůškovém období.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za finanční podporu města Plánice, za niž byly tradičně nakoupeny
mezistěny. Častá výměna díla se považuje za jedno ze základních a důležitých opatření, která mohou
zamezit např. vzniku klinických příznaků včelího moru, šíření varroázy nebo dalších virových
onemocnění včel.
Závěrem bych za nás včelaře rád poděkoval všem, kteří nás podporují. Vždyť bez včel by to přece nešlo.



Michal Cihlář,
jednatel ZO ČSV Plánice
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Český zahrádkářský svaz
Rok 2019 si my zahrádkáři nemůžeme zapsat jako rok úspěšný. Jarní mrazíky a sucho byly příčinou,
že na našich zahradách nebylo žádné ovoce, a tak jsme nemoštovali.
Přesto naše ZO ČZS pořádala pravidelné akce – podzimní přednášku pana Richarda Papeže, výstavu
„Zahrada Pošumaví“ v Klatovech, vánoční dekorace paní Šebestové – Raiserové a vánoční moštování.
Jablka jsme sice museli koupit, ale bylo to příjemné setkání nás zahrádkářů a přátel. Snad v roce 2020
bude vše jinak a na podzim se na vás těšíme u moštování.
Přejeme vám úspěšný a krásný rok 2020.


Výbor ZO ČSZ Plánice

Výstava Zahrada Pošumaví

Nicov - úprava okolí hrobu manželů Burešových

Vánoční inspirace přitomní si mohli vyzkoušet
jakou mají fantazii.
Vánoční moštování - 2019
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Divadelní spolek Plánice – sedmnáctá hororová sezóna
Někdo se možná vyděsí, kdo si však tuto sezónu užil s námi, navštívil naše představení nebo se
o něm třeba jen doslechl, ten ví, jak to bylo. A že jsme v roce 2019 uvedli novinku, která nás zavála
do jiného žánru. Tím byla detektivní hororová komedie a naše výzva, tedy hra, kterou jsme nacvičili.
Jmenovala se DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM od autora Normana Robbinse z Anglie.
Je potřeba také dodat, že se jednalo o volné pokračování další detektivní a hororové komedie
HROBKA S VYHLÍDKOU, kterou v Plánici v roce 2013 uvedli kamarádi z nadějkovského Fikaru. Pro
zhlédnutí nebylo nutné znát první díl, ale kdo ho viděl, tak tušil, co ho asi čeká. A že na konci z postav
na jevišti moc nezbude. A kdo toto tušil, měl svatou pravdu. Vražda za vraždou a způsoby zabíjení,
jaké svět neviděl! Příběh zamotaný a napínavý tak, že do poslední minuty málokdo předvídal, kdo
je vlastně vrah. Nebo jich bylo více? Rozuzlení bylo překvapivé, ale to víte, jakmile jde o významné
rodinné dědictví, tak člověk nezná bratra. Ani sestru, tetu, sestřenici, právníka… nikoho. To se to
pak vraždí samo.

Naštěstí jsme na děkovačku vždy nastoupili v plném počtu a všichni herci ožili, aby se mohli
poklonit publiku. I když si někteří z nich museli na jevišti chvilku poležet. Nejdříve samozřejmě
okusili plánické dřevotřísky na našem tradičním pódiu ve Spolkovém domě. Odehráli jsme zde jako
každoročně 4 představení, než jsme se s „Hrobkou“ rozjeli na naše stará známá a oblíbená místa, ale
i do nových lokalit.
Za jeden z hlavních mezníků sezóny a možná vlastně i celého našeho fungování lze považovat
vystoupení na Stálé divadelní scéně Klatovy. V pátek 15. března 2019 jsme poprvé postavili kulisy
na skutečném pódiu v opravdovém velkém divadle, kam mnozí z nás chodívali jako školou povinné
děti na představení, a zkusili si, jaký to je pocit. A bylo to skvělé, divadlo bylo plné vděčných a skvěle
reagujících diváků, atmosféra nádherná a dokonce to celé máme zaznamenané díky kamerám
televize FilmPro, se kterou už pár let spolupracujeme, a moc nás to těší.
Navštívili jsme také Mrákov, Měčín nebo Dlažov a v Plzni jsme tentokrát vystoupili v Moving Station,
což je prostor pro kulturu, současné umění a vzdělávání, který sídlí v nádherné nádražní budově na
Jižním Předměstí. Občasné projetí vlaku dodalo ponuré atmosféře Hrobky ty správné grády, jak se
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říká! Nevynechali jsme ani představení v Myslívě, Hlavňovicích, Dvorci u Nepomuku a pomyslný
kámen nad naší Hrobkou jsme uzavřeli u kamarádů v Nadějkově. Což je skoro symbolické, protože
právě od nich jsme kdysi dostali scénář.
Tak jako každý rok to bylo druhé setkání s naším spřáteleným spolkem Fikar, jeho členové zahájili
divadelní sezónu v Plánici týden před naší premiérou a přijeli nás pobavit komedií Ve státním zájmu

od Antonína Procházky. Otestovali, jestli je plánické pódium pořádně pevné pro naše řádění, společně
jsme poseděli, probrali, co je nového, vyslechli si slova podpory k naší blížící se premiéře a pak jsme
se dlouhým máváním na pár měsíců rozloučili. Často zdůrazňujeme, jak moc si vážíme toho, že
je přátelství našich dvou spolků tolik pevné a vlastně vzácné, ale jednoduše to tak je, proto nikdy
neopomeneme poděkovat kolegům, že se zajímali o rodiště svého zakladatele Antonína Čechoslava
Fikara a v roce 2012 nás kontaktovali. Bylo to šťastné rozhodnutí a my za něj moc děkujeme!
Dávno už náplní naší sezóny nejsou jen představení aktuální hry. Spoustu let pomáháme s pořádáním
pochodu pohádkovým lesem mezi Habarticemi a Zdebořicemi, kde se snažíme každý rok vymýšlet
nová stanoviště, abychom pobavili a potěšili malé i velké. Zajistili jsme hudbu a zábavu na dětském
maškarním karnevalu v Plánici. Stejně jako v minulých letech se někteří z našich kolegů podíleli na
oživených prohlídkách na zámcích nebo např. na oživených prohlídkách nazvaných Za tajemstvím
klatovských ulic. Potřetí jsme byli rádi, že díky nám měly Klatovy důstojného knížete Václava při
Svatováclavských slavnostech, ztvárnil ho opět Honza Roub a tentokrát mohl předvést více ze svého
hereckého umu při krátkém rozhovoru knížete Václava s jeho matkou Drahomírou. A také to, že
naši herci dostávají různé nabídky na hostování, značí, že se nám snad daří a je o naše herce zájem.
Např. Lukáše Týmla jste mohli vidět ve hře Revizor, kde hostoval u klatovského divadelního souboru
Za oponou nebo v pohádce Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert v provedení ochotníků
z Bolešin.
Rok 2019 nám přinesl ještě jeden zlom, společnými silami a ve spolupráci s městem Plánice se
nám povedlo „zvelebit“ prostory bývalé klubovny SSM v zámku, které máme delší dobu pronajaté,
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a vytvořili jsme si zde zázemí pro fundus kostýmů, některé rekvizity, menší kulisy a také místo pro
zkoušení nové hry. A je to skutečně významný krok, protože poprvé v naší historii máme prostor, kde
si můžeme rozložit kulisy alespoň provizorně už několik měsíců před premiérou a zkoušet v nich.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli jakýmkoli způsobem při této činnosti,
darovali nepoužívaný nábytek nebo vybavení a zejména samozřejmě Městskému úřadu v Plánici za
všechno, čím nám tuto práci ulehčil. Budeme dál pracovat na tom, aby se z naší nové klubovny
stával ještě hezčí a útulnější prostor, kde si zároveň vytvoříme pomyslnou „síň tradic“, která nám
bude připomínat minulé sezóny i členy, kteří s námi už v souboru nepůsobí, ale dali mu základy, na
kterých stále stavíme.
A právě zde na zámku v Plánici jsme se dali do přípravy nového představení. V roce 2020 jsme se
pustili do opery, i když ne doslova. Z prostřední opery totiž bude naše nová hra Tenor na roztrhání,
kterou budeme uvádět od února. O zpěv ani smích nebude nouze a my se moc těšíme na všechny
naše věrné diváky a podporovatele. Děkujeme všem za přízeň nejen v minulé sezóně, ale ve všech, ve
kterých jste byli s námi, a těšíme se na vše, co nás v té nové potká.


Ing. Ivana Roubová, Divadelní spolek Plánice
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Farní klub seniorů
Nový rok 2019 jsme zahájili jubilejním pochodem „Křižíkovou stezkou“ z Plánice do Klatov.
Mrazivé slunečné počasí přilákalo kolem 70ti účastníků. Byli mezi nimi i 4leté děti a téměř 80ti letí
senioři. Po malém občerstvení a kněžském požehnání na faře se všichni vydali na cestu. Horký čaj
a malé pohoštění čekalo i v Habarticích. Do cíle na Rozvoj došli všichni. Do organizace pochodu
se zapojili pláničtí ochotníci. Pan Lukáš Týml připravil po cestě kešky a hádanky. Paní Františka
Svobodová v dobovém kroji paní Křižíkové rozdávala znaveným pochodníkům rohlíky.
Další naší tradicí je velikonoční zájezd na Svatou Horu u Příbrami. O dopravu autobusem se každý
rok stará pan Václav Hřebecký. Páter Pavel Vrbenský celebruje mši svatou s místním farářem.
Oblíbené letní zpívání u Hnačovského rybníka se letos také vydařilo. Harmonikář pan Josef Novák
hrál písničky na přání. Sešli se spolužáci, známí z okolních obcí a rekreanti z chatek.
Tímto jsme ukončili činnost klubu seniorů, ale podobné akce budou pokračovat dál i v příštích
letech.
Děkujeme městu Plánice za pravidelný finanční příspěvek, páteru Vrbenskému za stále otevřenou
faru, Charitní pečovatelské službě Plánice za pomoc a spolupráci. Rodině Kozově a Toušovým za
každoroční přípravu pohoštění pro účastníky pochodu.
Děkujeme všem, kteří nás celé roky podporovali a pomáhali nám. Přejeme všem pevné zdraví, hodně
úspěchů a požehnaný celý rok.



Za farní klub seniorů
Anna Ornová a Alina Votýpková
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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.
V roce 2019 jste se s námi mohli setkat na devětadvaceti vystoupeních. Sezónu jsme zahájili
rekonstrukcí bitvy u Sudoměře, která se koná na místě původního bojiště. I letos jsme odpasovali
předškoláčky v Nepomuku a v Plánici. Tradičně jsme se též účastnili Pochodu pohádkovým lesem ze
Zdebořic do Habartic, i velkolepého „Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech“.
Podíleli jsme se na znovuotevření zámku Zelená hora v Nepomuku, vystoupili na tvrzi Opálka,
v Kestřanech a na zámku v Chudenicích. Vidět jste nás mohli na slavnostech pětilisté růže v Českém
Krumlově i na vinobraní na Karlštejně.
Již pošesté jste za námi mohli zavítat na vodní zámek v Blatné, kde jsme tentokrát v rámci oživených
nočních prohlídek nechali ožít oblíbené literární postavy.
Vrcholem sezóny byla organizace již desátého ročníku akce “Rytíři na hradě Klenová”. Vidět jste
mohli spoustu šermířských vystoupení, sokolníka, historické tance, středověkou kapelu a především
bitvu za účasti nesčetných šermířských sdružení.
Zúčastnili jsme se bitvy v rámci desátých zdíkovských středověkých slavností a na Horním hradě.
Po celou sezónu jsme nezanevřeli na pravidelné tréninky a nyní s našimi meči směřujeme 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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Spolek Vodník Hájovníček
Dvanáctý ročník zábavného odpoledne u Hájovky v Plánici se konal 10. srpna 2019. Spolek
Vodník Hájovníček opět pro návštěvníky připravil program na sobotní odpoledne a večer. Pro
děti bylo připraveno deset stanovišť se soutěžemi, pěna od SDH Plánice a pro všechny vystoupila
skupina historického šermu Clatonia. Večer pak k poslechu a k tanci zahrála skupina The
Schmiddle boys.
Odpoledne nám počasí příliš nepřálo. Přes Plánici se přehnalo několik vydatných dešťových
přeháněk, ale myslím, že kdo i přesto přišel, si akci užil. Dětem déšť rozhodně nevadil, disciplíny
plnily poctivě a za své snažení si odnášely spoustu sladkých odměn.
Večer se počasí umoudřilo a tak si přišli na své i rodiče, kteří si mohli poslechnout a zatančit si
s již zmíněnou kapelou!
S pořádáním této akce máme za ta léta spoustu zkušeností, ale i přesto nás každý rok něco
překvapí a je stále co zlepšovat. Jedno zůstává ale stále stejné, a to je pomoc od našich kamarádů
a známých. Bez vás by to opravdu nešlo, to všichni velice dobře víme. A proto vám děkujeme!!!!
V roce 2020 se akce uskuteční 25. července. Program ještě není úplně doladěn, a proto zatím
prozradíme jen velice málo. Možná přijde i kouzelník.
Budeme se na všechny těšit a doufat, že i s počasím se na nás tentokrát usměje štěstí. Přijďte
s námi strávit příjemné odpoledne a večer, zasoutěžit si, dát si něco dobrého k jídlu i pití
a poslechnout dobrou muziku.
	


Za spolek Vodník Hájovníček
Mgr. Irena Ludvarová
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Plánicko z. s. p. o.
Město Plánice je členem Plánicka, zájmového sdružení právnických osob, od jeho založení
v roce 1999. V současné době jsou členy sdružení město Plánice, město Klatovy (částí Habartice,
Kvaslice, Vítkovice), Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Myslovice, Mlýnské Struhadlo, Nehodív, Obytce,
Újezd u Plánice, Zborovy a Zavlekov. Členy jsou i spolky SDH Plánice a SK Bolešiny.
Plánicko je členem Místní akční skupiny Pošumaví a také Turistické oblasti Pošumaví. Společně
pracujeme na rozvoji a propagaci správního území všech našich obcí a celého Pošumaví.
Sdružení se podařilo získat mnoho dotací od Plzeňského kraje. Byla pořízena různá technika
pro potřeby členských obcí: Traktůrek na sečení trávy, velkokapacitní stan, sekačka Koala
Peruzzo 1200, ořezávací pila Ellkars HS 2300, která byla vyhodnocena jako vzorový projekt.
Dalším projektem bylo pořízení zařízení na opravu výtluků v komunikacích od firmy Moram.
Posledním projektem byla „Instalace zařízení pro automatické zvonění návesních kapliček
v obcích sdružení Plánicko“. Zařízení bylo instalováno ve Slavošovicích, Mlýnském Struhadle,
Skránčicích, Nové Plánici a Lovčicích.
Na zasedání 6. prosince 2019 bylo rozhodnuto o podání žádosti na svahovou sekačku. Jde
o velmi výkonný stroj, který bude přínosem hlavně při sečení špatně přístupných ploch v obcích
sdružení Plánicka. Město Plánice bude opět nositelem projektu. Tyto dotace jsou od Plzeňského
kraje z programu stabilizace a obnovy venkova. Dalším připravovaným projektem sdružení je
zmapování celého Plánicka pro cyklotrasy, ale i pro pěší turistiku, aby se celé krásné Plánicko
dalo projet nebo projít i bez navigace.
Každý rok vydává sdružení oblíbený kalendář, který má různá zaměření a jeho cílem je propagace
krásného Plánicka a také připomenutí historie území.
www.planicko.cz

Zdeněk Pavlíček

Předseda sdružení
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Římskokatolická farnost Plánice v roce 2019
Rok 2019 byl spojen s některými významnými výročími. Připomeňme alespoň 2 z nich, a to 30. výročí
„Sametové revoluce“ v listopadu a 100. výročí narození P. Františka Procházky, plánického děkana
/1968–2007/, které připadlo na 23. března. Zároveň to byl rok s velkým tématem: „Misie – hlásání
Kristova evangelia“.
Malý výčet událostí ze života farnosti bych chtěl začít připomínkou těch aktivit, které se uskutečnily
v součinnosti, s podporou a péčí s organizacemi a spolky:
Ve spolupráci s Charitou Plánice to byla Tříkrálová sbírka na začátku ledna a oslava 15. výročí
založení Charity Plánice 16. října spojená se setkáním pracovníků i přátel Charity.
S Klubem seniorů to byl zimní pochod Křižíkovou stezkou 19. ledna, dále poutní zájezd na Svatou
Horu 24. dubna.
S Nicovským nadačním fondem to byly benefiční koncerty v Nicovském chrámu – velikonoční
21. dubna /KuFr Band/, vánoční 26. prosince /Čerchovan a Musica Tusta/ a zvláště Nicovské barokní
odpoledne 31. srpna k 330. výročí narození K. I. Dientzenhofera /Harmonia delectabilis a sólisté,
biskup Tomáš Holub/.
Péčí Mysliveckých spolků Velenovy, Plánice, Zavlekov, Čihaň a Zdebořice se uskutečnila 3. listopadu
Svatohubertská mše v Nicově s beneficí 7 915,- Kč na opravy nicovského kostela. Městu Plánice
patří dík za posekání areálu okolo nicovského kostela a zajištění technického zázemí při všech
významných akcích, dík za poskytnutí příspěvku 100 tis. Kč na 1. etapu oprav omítek věže kostela
sv. Blažeje v Plánici.
Mateřská a Základní škola v Plánici – paní učitelky a žáci – velmi pěkně připravili adventní zpívání
na 1. adventní neděli v plánickém kostele 1. prosince.
Sbor dobrovolných hasičů Zdebořice a občané uspořádali vydařený 1. adventní koncert v krásném
zdebořickém kostele 15. prosince.
Velký dík patří plánickým zvoníkům za celoroční nezištnou službu – nedělní a sváteční zvonění,
zvonění hrany a při pohřbech. Dík patří i pečovatelům o kapli P. Marie se studánkou pod Nicovem.
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Z vlastního života farního společenství vzpomeňme na svatoblažejskou pouť 3. února, kdy do rána
napadlo 20 cm sněhu a mnozí se vůbec nedostali do kostela. Přesto chrámový sbor krásně zazpíval
při poutních bohoslužbách. Rovněž v průběhu celého roku nacvičil a provedl zpěvy zvláště o Svatém
týdnu a o Velikonocích, při hlavní červencové a zářijové pouti v Nicově a o Vánocích.
17. – 24. března v rámci modlitební štafety jsme uchovávali v kostele ostatek bl. Hroznaty.
30. března jsme se účastnili Dne klatovského vikariátu v Nýrsku.
/15. dubna přišla zpráva o vyhoření pařížské katedrály Notre Dame./
Květen – dík za hojný déšť po celý měsíc.
/Červen – počátky výkopových prací kanalizace v Kostelní ulici./
9. června pouť ve Zbyslavi.
Nové ozvučení nicovského kostela provedla firma pana Pecky.
14. – 16. června setkání maminek s dětmi na faře.
7. července Nicovská pouť – hlavní host P. Kodeda – dominikán z Plzně.
21. – 27. července pobyt dětí z farnosti Starý Plzenec.
7. září pouť Zdebořice.
8. září Nicovská pouť – hlavní host P. František Hranáč.
29. září pouť Nová Plánice.
Říjen dokončení letošních oprav omítek kostela sv. Blažeje.
10. – 13. listopadu proběhla Národní pouť v Římě – 30. výročí svatořečení Anežky České.
Poděkování všem, kteří nezištně pomáhali pečovat o úklid a výzdobu kostelů, o chod bohoslužeb,
za modlitby a modlitební společenství, za sympatie i úctu, vzájemnou pomoc, za pomoc nemocným
i jakkoli potřebným, za péči o děti a mládež.
Z velkých oprav to bylo dokončení předložených schodišť při chrámu v Nicově v ceně 637 671,- Kč
a oprava kostela sv. Blažeje – část fasády věže v ceně 413 981,- Kč.
Do již probíhajícího roku 2020 si přejme vytrvalost, ušlechtilé srdce a moudrost. S přáním Božího
požehnání všem plánickým občanům,




za plánickou farnost
P. Pavel Vrbenský
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Charitní pečovatelská služba Plánice v roce 2019
Již 15. rokem mohou obyvatelé potkávat v ulicích Plánice a přilehlých obcí pracovnice charitní
pečovatelské služby.
Pomáháme v tom, aby starší nebo zdravotně postižení občané mohli žít doma a nebyli nuceni se
stěhovat do různých zařízení. Naše služby zahrnují pomoc s péčí o vlastní osobu, o domácnost,
s hygienou, s nákupy. Doprovázíme klienty k lékařům nebo na úřady, vozíme jim obědy. Naši
pomoc se snažíme doplňovat úsměvem a laskavým slovem.
Rok 2019 jsme tradičně zahájili Tříkrálovou sbírkou. Víme, že Tři králové jsou očekáváni
v mnohých domácnostech, a za vaši štědrost jsme opravdu vděčni. Bohužel nemáme kapacitu
přijít úplně všude, proto rádi přivítáme nové krále. Na sbírce se začala podílet i mateřská škola,
za což moc děkujeme. Výtěžek sbírky se z převážné většiny využije v projektech Oblastní charity
Klatovy, pod kterou spadá i plánická pečovatelská služba. Malá část putuje na mezinárodní
charitní projekty.
V květnu jsme zorganizovali sbírku nepotřebného šatstva, lůžkovin, nádobí apod. Ta se
každoročně setkává s velkým zájmem, protože je to dobrá příležitost pořádně „vyprášit skříně“
po zimě.
V říjnu jsme připravili setkání uživatelů na plánické faře. Tam se nám všem představila nová
ředitelka klatovské charity paní Lucie Švehlová. Společně jsme si vyslechli koncert žákovského
pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Hošťálkové a pak si rovněž společně zazpívali při
harmonice pana Čady z Klatov.
Pracovnice Charitní pečovatelské služby děkují všem, kteří naši službu podporují ať jako dárci
nebo jako dobrovolníci při Tříkrálové sbírce. Děkujeme rovněž městu Plánice za finanční
podporu i za dobrou spolupráci, kdykoli je třeba, dále plánické farnosti za duchovní podporu
i možnosti využívat faru a v neposlední řadě plánické škole a hotelu Pavlíček, kteří se vzorně
starají o naše strávníky.
Vaše spokojenost je naše největší odměna.
Informace o naší službě najdete na stránkách města Plánice, na www.charitakt.cz, na tel. čísle
731 433 087, nebo osobně v kanceláři pečovatelské služby v budově městského úřadu.



Za Charitní pečovatelskou službu Plánice
A. Votýpková, R. Kaslová, M. Turjanicová
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Plánice
Štipoklasy
Lovčice
Bližanovy
Zdebořic
Zbyslav
Nová Plánice
Křížovice
Pohoří
Celkem 

21 894,- Kč
4 822,- Kč
1 466,- Kč
4 737,- Kč
4 170,- Kč
1 569,- Kč
2 461,- Kč
2 649,- Kč
1 827,- Kč
45 595,- Kč

Srdečně děkujeme všem koledníkům a dárcům!

Děti ze školky
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Nicovský nadační fond
Vážení přátelé a příznivci Nicovského nadačního fondu, rádi bychom se s vámi podělili o krátký
souhrn našich kulturních aktivit v roce 2019.
Na Velikonoční neděli rozezvučel nicovský chrám dechový orchestr KuFr Band Základní umělecké
školy v Klatovech. Mladí umělci nadchli svým talentem a nasazením zaplněný kostel.
Nicovské barokní odpoledne, které se konalo 31. srpna 2019, bylo součástí Letního barokního
festivalu 2019. Návštěvníkům jsme přiblížili jednu z nejvýznamnějších památek vrcholného baroka
na Klatovsku.
Barokní odpoledne se konalo v předvečer 330. výročí narození Kiliána Ignáce Dientzenhofera a celé
mu bylo věnováno.
V rámci slavnostního odpoledne se uskutečnily komentované prohlídky interiéru i exteriéru kostela,
přednáška o K. I. Dientzenhoferovi jako staviteli nicovského chrámu a jeho působení na Plzeňsku.
Celé odpoledne bylo provázeno hudebními vystoupeními a koncerty, vyvrcholením celé akce byla
zádušní mše svatá za K. I. Dientzenhofera s Requiem d-moll J. D. Zelenky, kterou celebroval plzeňský
biskup Mons. Tomáš Holub.
Díky této akci byla široká veřejnost seznámena s barokním skvostem i okolím cestou po nicovské
barokní stezce. Je velice potěšitelné, že se těchto akcí účastní stále větší množství návštěvníků ze
vzdálenějších oblastí nejen Plzeňského kraje. Zároveň celá akce pomohla i pokračující obnově tohoto
poutního místa a úspěšné propagaci Plánicka.
Již tradiční provedení České mše vánoční umocnilo atmosféru vánočních svátků. S komorním
orchestrem Musica Tusta vystoupil na druhý svátek vánoční Pěvecký sbor Čerchovan se sólisty.
Rád bych poděkoval Plzeňskému kraji, bez jehož finanční podpory pro Nicovský nadační fond, by se
kulturní akce nemohly uskutečnit.
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Děkujeme také městu Plánici a plánické farnosti za přípravu a pomoc při koncertech.
Pro letošní rok se budeme snažit opět pokračovat v tradici benefičních koncertů, 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 úsilí o obnovu nicovského chrámu. Devět let činnosti a dvacet osm realizovaných
benefičních koncertů, tisíce věrných i nově příchozích návštěvníků, ohlasy daleko přesahující
Plánicko, to vše nás zavazuje ve snaze pokračovat v obnově architektonického dědictví našich předků
a kulturním rozvoji širokého okolí.
Informace o nadačním fondu a kulturních akcích na www.nicov.eu


Úspěšný rok 2020 vám přejí členové Nicovského nadačního fondu
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Pochod pohádkovým lesem 2019
Mohlo nás to napadnout. Tolik let slunce, jednou to prostě přijít muselo. Jak jinak si lze vysvětlit, že
nám tento ročník kompletně propršel. 11. května 2019 jsme chystali start ve Zdebořicích, upírali oči
k nebi i k mobilním aplikacím a pevně věřili, že nás to obejde, že Plánický hřeben pošle ty děsivé
mraky někam jinam a pochodovat se bude sice bez sluníčka, ale v suchu.
Naše prosby k nebi vyslyšeny nebyly. Tak alespoň věříme, že jsme si vybrali smůlu a špatné počasí
na roky dopředu.
Deštivé počasí ale neznamená, že bychom snad byli bez návštěvníků. I oni věřili, že se mraky
přeženou a vyrazili na cestu. A věřte tomu nebo ne, spoustu jich celý les prošlo, takže úsilí všech
masek a pořadatelů nebylo marné. Pochopitelně spousta rodin s malými dětmi se po zdolání části
trasy vrátila na start, ale všichni s úsměvem děkovali a vyjadřovali svůj obdiv za to, že i my jsme
vydrželi.
V lese pak odvážlivci mohli potkat např. kramáře, středověký tábor, klauny, čarodějnice, kupce,
myslivce, Křemílka s Vochomůrkou, Jů a Hele, Asterixe s Obelixem nebo piráty či pekelníky.
Novinkou byli kosmonauti, šmoulové, stanoviště plná soutěží, Slunce, seno… Připravena byla i dvě
nádherná divadelní představení.
Na konci cesty v Habarticích se potom sešla početná skupina návštěvníků, kteří se těšili na pivo
a klobásu, někteří se zahřívali grogem nebo čajem, sušili svoje svršky, pochutnávali si na koláčcích,
které zbyly od vstupu, zpívalo se a hrálo, protože v cíli už déšť nemohl nikoho naštvat. A pravda je
taková, že vlastně všichni navzdory počasí měli skvělou náladu, děkovali pořadatelům, že vydrželi,
pořadatelé zase děkovali jim… Žádný pocit marnosti se nedostavil. Poručit věru a dešti prostě nelze,
tak proč si tím kazit naši krásnou tradici.
Nový ročník už je pomalu za dveřmi a my se na něj společně s vámi už moc těšíme.


Mgr. Jitka Bulánková a Ing. Ivana Roubová
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Závěr
Právě jste dočetli dvacátou třetí ročenku, tedy pokud jste ji četli od začátku do konce. Je v ní opět
popsáno dění v celém správním území od investic, oprav, nákupu nové techniky, služeb pro občany
a činnosti spolků.
Několik plánovaných akcí se neuskutečnilo a byly odloženy z různých důvodů. Nyní je velký problém
sehnat řemeslníky nebo firmu na stavební práce. Přínosem je, že pracovníci města udělají hodně
prací, oprav a město není závislé jen na externích dodavatelích.
Z fondů EU přišlo do ČR velké množství peněz a je velký stavební rozmach. Jasný důkaz toho je,
že se na realizaci průtahu přihlásila jen jedna firma, stejně jako v roce 2018 na obnovu a dostavbu
vodovodu a kanalizace v Klatovské a Kostelní ulici.
Proto se mi nelíbí, jak někteří občané jsou nespokojeni s EU. Češi si spoustu záležitostí dokáží udělat
zbytečně složité, například žádosti o dotace jsou složitější oproti jiným zemím, kde má žádost jen pár
stran. U nás při žádosti o dopravní automobil pro JPO III měla žádost 50 stran. Bez peněz z Unie
by město nemohlo realizovat například obnovu a dostavbu kanalizace, stavbu nové ČOV nebo
chodníky, které jsou součástí stavby průtahu, a kompostárnu.
Je to stejné, jak se před zhruba sto lety protestovalo proti Rakousko Uhersku. Mocnářství si vážilo
schopných a pracovitých lidí. I náš František Křižík byl v té době váženým členem panské sněmovny.
Myslím, že to byla v Evropě první unie, pokud opominu Evropu v době Karla IV.
Rok 2019 byl úspěšným rokem pro celé správní území města Plánice. Smutné je, že krásné lesy města
ničil lýkožrout smrkový, a to znamenalo masivní těžbu.
Doufám, že se situace v dalších letech zlepší, protože příroda je mocná čarodějka. Pro město bude
následovat nákladná obnova vytěžených pozemků, na které již lesní hospodáři pracují.
Velkou pohromou, která na začátku roku 2020 postihla celý svět, byla epidemie koronaviru Covid-19.
Tato epidemie zasáhla a ochromila postupně celou planetu. Město nakoupilo roušky a alkoholovou
desinfekci. JPO III prováděla pravidelnou desinfekci určených ploch dle domluvy s krizovým
štábem. V této krizi se ukázalo, jak je potřebná charitní a pečovatelská služba. Je skvělé, že u nás
nikdo nezemřel a nebylo velké množství nemocných. Poděkování patří Plzeňskému kraji, městu
Klatovy, HZS Plzeňského kraje, ale i vám všem, kdo jste přiložili pomocnou ruku.
Epidemie koronaviru Covid-19 způsobila, že i letošní ročenka vychází o něco později.
Přeji městu i vám všem hodně úspěchů a hlavně zdraví.
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Projekt

II/186 PRŮTAH PLÁNICE - CHODNÍKY
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je součástí celkové rekonstrukce průtahu silnice II. třídy 186. Stavba řeší úsek II/186 v intravilánu města Plánice,
který je zároveň MK (ul. Klatovská). Cílem projektu je zvýšení celkové bezpečnosti pro pěší i ostatní účastníky silničního
provozu.
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