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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2018, který byl plný významných výročí je již minulostí a dvacáté druhé pokračování ročenky
Křižíkova Plánice jej popíše.
Největší důvod k oslavám bylo sto let od konce hrozné I. světové války a sto let od vzniku samostatného
Československa.
V květnu proběhly oslavy 73. výročí od konce II. světové války.
V roce 2018 se nám bohužel připomněla i tragická výročí, jako sedmdesát let od února 1948,
kdy začala pro celé Československo komunistická hrůzovláda. Začalo znárodňování majetku,
kolektivizace zemědělství a okradení občanů měnovou reformou v roce 1953. Byly uvězněny tisíce
nepohodlných lidí, kteří s režimem nesouhlasili, a došlo i na justiční vraždy.
Dalším tragickým výročím bylo padesát let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
v srpnu 1968. Byl jsem desetiletý kluk a pamatuji si na tanky i na namířené zbraně. Dnešní generace
již zřejmě neví, co to byla normalizace, která poté následovala. Že komunisté opět, tak jak po roce
1948, rozhodovali o osudech milionů občanů. Lidé, kteří nesouhlasili s režimem, museli opustit
republiku a dostali nálepku návrat nežádoucí. Ty co neopustili svou vlast, čekala ztráta zaměstnání
a perzekuce celé rodiny od KSČ a STB.
Neumím si vysvětlit a je mi z toho smutno, že si někteří lidé neváží demokracie, a pořád vzpomínají
na staré pořádky. Hlavně lidé, kteří tuto dobu prožili a nepamatují si nebo si nechtějí pamatovat
hrůzy tohoto temného období našich dějin.
Tento úvod ročenky jsem pojal netradičně, nezmiňuji jen události našeho krásného Plánicka. Dovolil
jsem si připomenout oslavné události, ale i ty hrůzy historie Československa.
Všechny významné události a dění v našem správním území za rok 2018 jsou popsány v příspěvcích
spolků i osadních výborů.
Přeji příjemné čtení ročenky.



Váš starosta
Zdeněk Pavlíček
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Správní území v číslech roku 2018
Investiční výdaje:
Oprava výtluků na místních komunikacích����������������������������������������������������������������������������494 810,- Kč
Výdaje spojené s výstavbou vodní nádrže v Kvaseticích�����������������������������������������������������101 190,- Kč
v Bližanovech������������������������������������������������������74 570,- Kč
Lesní cesta Háj�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64 160,- Kč
Oprava chodníků a opěrných zdí����������������������������������������������������������������������������������������������195 670,- Kč
Oprava cesty Křížovice - Zdebořice���������������������������������������������������������������������������������������2 188 300,- Kč
Rekonstrukce cesty Kvasetice - Račíny���������������������������������������������������������������������������������2 467 100,- Kč
Průtah Plánice - chodníky������������������������������������������������������������������������������������������������������������80 000,- Kč
Opravy vodovodů���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 288 180,- Kč
Lovčice-prodloužení vodovodního řadu����������������������������������������������������������������������������������275 540,- Kč
Kvasetice zásobování vodou – pokračování����������������������������������������������������������������������������344 310,- Kč
Plánice ČOV a kanalizace – technologie����������������������������������������������������������������������������������803 430,- Kč
Plánice obnova a dostavba vodovodu�����������������������������������������������������������������������������������������30 490,- Kč
Plánice obnova a dostavba kanalizace �������������������������������������������������������������������������������������249 440,- Kč
Kanalizace Plánice - Nicovské předměstí���������������������������������������������������������������������������������125 240,- Kč
Nový kotel č.p. 305����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������278 810,- Kč
Zdebořice – oprava střechy��������������������������������������������������������������������������������������������������������615 360,- Kč
Kvasetice stavební úpravy klubovna�����������������������������������������������������������������������������������������534 300,- Kč
Zdebořice pergola������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������114 300,- Kč
Křížovice pergola�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143 070,- Kč
Výměna oken ve zdravotním středisku������������������������������������������������������������������������������������297 070,- Kč
Veřejné osvětlení ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 232 460,- Kč
Obnova hřbitovní zdi v Nicově – II. část�������������������������������������������������������������������������������1 190 440,- Kč
Rozšíření bezdrátového rozhlasu����������������������������������������������������������������������������������������������582 620,- Kč
Rekonstrukce kotelny na radnici, včetně opravy��������������������������������������������������������������������534 100,- Kč
kanalizace a nových rozvodů vody pro budoucí WC v přízemí
Výdaje zajišťující chod správního území:
Sběr a svoz komunálního odpadu������������������������������������������������������������������������������������������1 567 890,- Kč
Oproti tomu úhrada od občanů������������������������������������������������������������������������������������������������606 970,- Kč
Údržba zeleně����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 665 230,- Kč
Spotřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení ������������������������������������������������������������������351 330,- Kč
Bytový fond��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 831 760,- Kč
-z toho opravy bytového fondu vč. materiálu�������������������������������������������������������������������������367 770,- Kč
Nebytové hospodářství ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������583 270,- Kč
Kompostárna na Boučku������������������������������������������������������������������������������������������������������������498 250,- Kč
Požární ochrana – dobrovolná část�������������������������������������������������������������������������������������������347 050,- Kč
Dopravní obslužnost���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 988,- Kč
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Příspěvky spolkům a organizacím v roce 2018:
Plánicko z.s.p.o.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 200,- Kč
Podíl města na automatické zvonění na kapličky v Lovčicích
a Nové Plánici na které byla získána dotace od Plzeňského kraje������������������������������������50 440,- Kč
DSO – Povodí Berounky����������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 120,- Kč
Spolek pro obnovu venkova�����������������������������������������������������������������������������������������������������������2 000,- Kč
Svaz měst a obcí�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 790,- Kč
Spolky správního území�������������������������������������������������������������������������������������������������������������110 900,- Kč
Charita��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000,- Kč
Program Ulice����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 930,- Kč
Římskokatolická farnost Plánice�������������������������������������������������������������������������������������������������10 000,- Kč

V roce 2018 bylo přivítáno devět miminek a příspěvek města byl�������������������������������������������9 000,- Kč
Věcné dary obyvatelstvu – dárkové balíčky�������������������������������������������������������������������������������59 680,- Kč
Město v roce 2018 provedlo velké množství investičních akcí. Nejvíce financí šlo na opravy
komunikací a vodohospodářské infrastruktury.



Zdeněk Pavlíček,
Zdeňka Vojtová
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Stav finančních prostředků na účtech města
v roce 2018
Leden

36 418 212,12 Kč

Únor

41 525 261,37 Kč

Březen

45 057 966,94 Kč

Duben

44 863 225,98 Kč

Květen

43 843 079,69 Kč

Červen

45 360 455,39 Kč

Červenec

45 387 001,75 Kč

Srpen

44 130 035,84 Kč

Září

42 705 573,76 Kč

Říjen

41 912 374,21 Kč

Listopad

42 040 220,42 Kč

Prosinec

43 745 683,29 Kč

Úvěr ve výši Kč:

-17 999 960,-

Zdeňka Vojtová
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Zpráva o činnosti města a městského úřadu
Rok 2018 byl pro Městský úřad Plánice a město Plánice v oblasti personálního obsazení plný změn.
Na uvolněnou pozici tajemníka městského úřadu byl ustanoven nový vedoucí úřadu. K personální
změně došlo i na pozici matrikářky a pokladní, kdy za dlouholetou pracovnici úřadu, odcházející do
zaslouženého důchodu, byla vybrána nová pracovnice, která si velice rychle získala řádnou kvalifikaci
a na danou pozici se zapracovala. K personální změně došlo i na úseku sociálních věcí a správy majetku
města, kdy byla dočasně nahrazena dosavadní pracovnice odcházející na mateřskou „dovolenou“.
Z důvodu, že si město Plánice samo provozuje vlastní vodovod a kanalizaci, bylo nutností na vedení
evidence a provádění vyúčtování přijmout novou administrativní pracovnici. Ta je částečně využita
i pro správu muzea Františka Křižíka a Spolkového domu v Plánici.
V daném roce se také podařilo navázat na dlouhodobě velice dobrou spolupráci s Úřadem práce
v Klatovech, kdy se pro město Plánice podařilo získat na sezonní práce 4 dělníky, kteří byli od úřadu
práce poskytnuti s nemalou finanční podporou. Jeden z těchto poskytnutých pracovníků se tak
osvědčil, že byl po skončení sezonních prací přijat do pracovního poměru na dobu neurčitou se
zařazením na kompostárnu Na Boučku, na údržbu zeleně a na úklid veřejných prostranství města.
Radnice
Budova radnice, resp. její stará plynová kotelna, podstoupila nutnou rekonstrukci, která spočívala
ve výměně dvou již několikrát opravovaných a nespolehlivých plynových kotlů. Za tyto byly osazené
dva úsporné plynové kondenzační kotle zn. Vaillant. Tato rekonstrukce byla provedena včetně
úpravy komínového tělesa a rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro nové WC a za tuto akci město
zaplatilo více než 500 000,- Kč.
Pozemky města
Příchodem nové pracovnice na úsek správy majetku města se začala aktivně řešit problematika
nápravy vlastnických vztahů, kdy se jedná především o tzv. zaplocení a neoprávněné užívání
pozemků města ze strany některých občanů. Těchto případů jsou desítky. Město Plánice se chce
ke svému majetku chovat jako řádný hospodář, a tak vyzývá jednotlivé občany k nápravě. Touto
nápravou může být odplocení městského pozemku nebo jeho prodej, pronájem či propachtování
na žádost občana. Tyto kroky jsou dělané v zájmu všech občanů města Plánice a jeho částí a drtivá
většina občanů tyto nápravné kroky chápe a kvituje. Jen skutečně málo obyvatel toto jednání města
nechápe a mají potřebu obecní pozemek na úkor všech „uloupit“.
Komplexní pozemkové úpravy
V roce 2018 pokračovaly na Plánicku započaté komplexní pozemkové úpravy, které by měly přinést
prostorové a funkční uspořádání pozemků, jejich scelení nebo dělení a také i vyrovnání jejich hranic,
aby se na nich mohlo racionálně vlastnicky hospodařit. Od těchto pozemkových úprav se popravdě
čekalo více, než zatím přináší. Předpokládalo se například, že se podaří v obci Nová Plánice posunout
hranici katastrálního území Plánice, jelikož tato hranice částečně prochází uvedenou obcí. V Nové
Plánici tak dochází k tomu, že tato hranice z větší části leží v k.ú. Plánice a zčásti v k.ú. Křížovice
u Číhaně, jakož i vodní zdroj a vodojem pro Novou Plánici se nachází v k.ú. Křížovice u Číhaně. Ze
strany města byla vyvinuta aktivita, aby se hranice k.ú. Plánice posunula až za pozemky s vodním
zdrojem a vodojemem, ale tohoto se zatím nedocílilo.
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Kompostárna
Město Plánice v roce 2018 získalo certifikát na výrobek vycházející z kompostárny. Jedná se
o certifikát o výrobě hnojiva – kompostu. Kompostárna slouží ke zpracování rostlinného odpadu ze
zahrad občanů Plánicka a z údržby zeleně města. Dále se zde zpracovává rostlinný odpad od jiných
obcí a od společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., a tento materiál přijímáme za úplatu. V roce
2018 jsme přijali a zpracovali celkem 622 tun biologicky rozložitelného odpadu a jiného rostlinného
odpadu, z něhož jsme vyrobili cca 275 tun kvalitního kompostu, který zatím město neprodává, ale
využívá se pro vlastní potřebu – k zakládání lesních školek a k výsadbě stromků.

Městské bytové a nebytové prostory
V bytovém domu Plánice č.p. 305 byla zrekonstruována plynová kotelna pro 6 nájemních bytů.
V kotelně byly osazené dva nové úsporné plynové kondenzační kotle zn. Protherm a rekonstrukce,
která byla včetně opravy komínového tělesa, vyšla město na cca 280 000,- Kč.
Další nákladnější opravy proběhly v objektu Zdravotního střediska Plánice, kde byla provedena
výměna starých dřevěných oken za okna plastová. Výměna všech oken vyšla město téměř na
300 000,- Kč.
V uvedeném roce podstoupil jeden z bytů v zámku kompletní rekonstrukci, která bude dokončena
v roce 2019, a následně bude vybrán vhodný nájemník na obsazení tohoto bytu.
Další kompletní rekonstrukce se připravují u dvou nájemních bytů v bytovém domě Plánice č.p. 305
a Plánice č.p. 156.
Nemalé finanční prostředky byly také investované do rekonstrukcí kluboven v obcích Kvasetice,
Zdebořice a Křížovice.
Sečení trávy
Vzhledem k tomu, že již občané v současné době nemají zájem o trávu a sena na krmení svého
zvířectva, přestali udržovat travnaté plochy okolo svých domovů a na společném veřejném
prostranství, které patří do vlastnictví města, a tyto práce spadly na město. V nedaleké minulosti byl
ve městě Plánice na údržbu zeleně jeden pracovník, který udržoval jen prostory, jakými byly např.
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náměstí v Plánici, hřbitovy a podobně. Za několik málo let se tato situace velice změnila a údržbu
zeleně ve vegetačním období provádí čtyři pracovníci města s technikou a dva pomocní dělníci.
Větší část občanů si bohužel zvykla na servis ze strany města, a již svou ruku k dílu nepřiloží,
což je veliká škoda, protože pracovníky města bychom zajisté využili na důležitější práce, jako
jsou rekonstrukce nebo doplnění vodovodů například v Lovčicích, Zbyslavi či Kvaseticích nebo
na řešení poruch na vodovodech společně s odbornou firmou, protože, jak jsem již uvedl, město
Plánice si svoje vodovody a kanalizaci provozuje samo a nejedná se zrovna o levnou záležitost.
Z uvedeného důvodu město v roce 2018 oslovilo spolky, osadní výbory obcí a i konkrétní
jednotlivce se žádostí o pomoc při sečení trávy v obcích. Tuto potřebu města v některý obcích
pochopili a na oslovení ze strany města zareagovali pomocí. V některý obcích o pomoc městu
nejevili vůbec zájem, někde pomohli alespoň částečně, ale skutečně velké pomoci se město dočkalo
v obci Bližanovy, Křížovice, Mlynářovice, Nová Plánice, Pohoří, Zbyslav a i v samotné Plánici.
Všem, co se do této akce zapojili, patří naše veliké díky.
Retenční nádrže Háj
V červnu 2018 proběhlo slavnostní otevření dvou retenčních nádrží v Plánickém háji, které byly
vybudované v kaskádě za účelem zadržení vody v přírodě. Slavnostní otevření bylo společně
s Mysliveckým spolkem Plánice a bylo spojeno s odhalením umístěného nového pomníku sv. Huberta,
patrona všech lovců a myslivců, a zasazením dvou pamětních lip. Na akci zazněly myslivecké fanfáry
a vystoupily zde děti z MŠ Plánice. Retenční nádrže v Plánickém háji však nejsou jen dílo sloužící
k zadržení 8 tis. m3 vody v přírodě, ale jedná se o přenádherné místo, které navštěvují rodiny s dětmi
a občané Plánicka a okolí za účelem koupání a relaxace. Vřele doporučuji všem toto místo navštívit,
potěšit se z nádherné přírody a načerpat zde novou energii.



Mgr. Jiří Haidinger
tajemník MěÚ
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Zpráva z úseku evidence obyvatel za rok 2018
V roce 2018 se v obvodu správního území našeho úřadu narodilo šestnáct nových občánků, což je o pět
více než v roce minulém. Z celkového počtu nových občánků je pět holčiček a jedenáct chlapečků. Dne
11. května 2018 slavnostně přivítal do života starosta města p. Zdeněk Pavlíček devět nových občánků
narozených v roce 2017. Malým občánkům, jejich rodičům, babičkám a dědečkům zazpíval pěvecký
sbor Základní školy Plánice. Pro malé občánky převzali dárky od města a České spořitelny jejich rodiče,
maminky dostaly kytičku.
Za celý rok 2018 se do našeho správního území přihlásilo 43 občanů, odhlásilo se 31 občanů a zemřelo 26
občanů. Z tohoto pohybu obyvatel (nově přihlášených, odhlášených, narozených a zemřelých) vyplývá, že
počet obyvatel v celém správním území města se mírně zvýšil.
K 31. prosinci 2018 je v celém obvodu 1618 trvale žijících občanů.
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Přehled o počtech občanů v celém obvodu je v přiložené tabulce :
Počet obyvatel podle části obce ke dni 31. 12. 2018
Obec: Plánice

Část obce
BLIŽANOVY

Celkem

Muži

Ženy

99

52

47

KŘÍŽOVICE

37

19

18

KVASETICE

128

69

59

LOVČICE

47

23

24

MLYNÁŘOVICE

31

13

18

NOVÁ PLÁNICE

65

30

35

PLÁNICE

936

467

469

POHOŘÍ

38

21

17

ŠTIPOKLASY

105

53

52

ZBYSLAV

63

40

23

ZDEBOŘICE
Celkem



Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým pobytem

69

33

36

1618

820

798

Zdeňka Maršíková
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Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva
města Plánice
Při volbách do zastupitelstev obcí pracuje Městský úřad Plánice jako registrační úřad pro celé správní
území pověřeného úřadu, tj. pro obec Plánice, Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice,
Zavlekov a Zborovy - celkem 15 volebních okrsků.
Na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů,
byla ve stanoveném termínu pro volby do Zastupitelstva města Plánice podána 1 kandidátní listina:
Sdružení nezávislých kandidátů pro Plánicko. Celkem se jednalo o 15 kandidátů, do zastupitelstva bylo
voleno 15 členů.
Volby se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018. Ve voličských seznamech bylo zapsáno v 8 okrscích celkem
1 341 voličů. Voličům bylo vydáno celkem 443 úředních obálek – tolik voličů se voleb účastnilo. Počet
odevzdaných obálek byl 443.
V Plánici při každých volbách funguje pracoviště ČSÚ, kde se přebírají zápisy od volebních komisí
o výsledcích voleb z jednotlivých okrsků, které jsou dále předávány elektronicky.
Nově zvolení byli:
Za SNK pro Plánicko: Zdeněk Pavlíček, Kamil Mastný, Jan Babůrek, Pavel Roub, Zdeněk Nejdl, Radek
Krbec, Aleš Kubaň, Petr Sládek, Kateřina Kubičková, Jaroslav Janeček, Václav Koubíček, Jan Bouberle,
Josef Holý, Ilona Barešová, František Roub

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
Sdružení nezávislých kandidátů pro Plánicko (celkem hlasů – 3 700)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zdeněk Pavlíček		
Kamil Matný		
Jan Babůrek		
Pavel Roub		
Zdeněk Nejdl		
Radek Krbec		
Aleš Kubaň		
Petr Sládek		
Kateřina Kubičková		
Jaroslav Janeček		
Václav Koubíček		
Jan Bouberle		
Josef Holý 		
Ilona Barešová		
František Roub		

298
248
250
246
243
266
237
259
238
239
229
231
243
234
239

Další konkrétní výsledky je možné najít na www.volby.cz.
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Všem zvoleným bylo registračním úřadem vydáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
Před konáním ustavujícího zasedání zastupitelstva oznámil p. Petr Sládek rezignaci na mandát člena
Zastupitelstva města Plánice.
Vzhledem k tomu, že počet zastupitelů klesl pod 15 členů, nebyla zvolena rada.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 2. listopadu 2018 byl zvolen starostou Zdeněk Pavlíček,
místostarostou byl zvolen Kamil Mastný. Předsedou finančního výboru byl zvolen Zdeněk Nejdl
a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Radek Krbec.


Zdeňka Maršíková

Volby
Volby do zastupitelstva města na období 2018–2022 přinesly několik změn.
První změnou bylo zaregistrování jen jedné kandidátní listiny oproti čtyřem kandidátním listinám
ve volbách 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018.
Pouze dvě kandidátní listiny byly ve volbách 2002–2006, kdy jsem poprvé kandidoval do zastupitelstva
města. Tehdy jsem byl z povolebního vyjednávání hodně zklamaný. Do voleb jsem šel s tím, že je
třeba změnit řízení a fungování města. Toto tvrdili i ostatní kandidáti, ale realita byla jiná, protože
některým šlo jen o osobní zájmy.
Z tohoto důvodu jsem oslovil nové kandidáty a v roce 2006 vzniklo Opoziční sdružení nezávislých.
Možná to byl nešťastný název, protože my jsme nechtěli být v opozici, ale aktivně se podílet na chodu
města. Voliči rozhodli, že jsme v opozici zůstali na čtyři roky.
Zlomový byl rok 2010 a „moje“ „Sdružení nezávislých kandidátů pro Plánicko“ volby vyhrálo.
Pokud bychom ve volbách nezvítězili, rezignoval bych i na funkci zastupitele. Po osmi letech
v zastupitelstvu města jsem zjistil, že se nepoužívá zdravý selský rozum, a zažil jsem hodně špatných
rozhodnutí.
Volby 2014 byly pro „mé“ sdružení velmi úspěšné. Pokud by nebylo přepočítávání hlasů, tak by
zastupitelstvo města bylo složeno jen ze Sdružení nezávislých kandidátů pro Plánicko.
Byla to velká důvěra a také závazek na další čtyři roky.
Druhou změnou bylo nové složení kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů pro Plánicko.
Třetí změnou bylo nezvolení rady města.
Bez rady města je například Švihov, Janovice nad Úhlavou, ale i velké Nýrsko. Pro mě je to větší
odpovědnost při rozhodování, ale všechna rozhodování vychází ze schváleného rozpočtu města.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Provozování vodohospodářské infrastruktury
Po ukončení zkušebního provozu nové ČOV, který skončil 31. srpna 2018, pracovníci města
obsluhují obě čistírny a celou vodohospodářskou infrastrukturu města. U původní ČOV, která prošla
intenzifikací, je třeba dokončit oplocení objektu a drobné úpravy povrchů.
Pokračovalo se na obnově vodovodu v Nové Plánici. Město využilo dobu, kdy se opravovaly povrchy
komunikace Plánice – Číhaň. Došlo k úsporám při asfaltování komunikace, ve které vodovod vede.
Po dokončení obnovy došlo k výraznému snížení ztrát.
Je vybudována část vodovodu v Kvaseticích od vodního zdroje na kraj Kvasetic. Zároveň byla
položena elektrická přípojka k novému odběrnému místu. Dříve bylo vedení elektrické přípojky od
pana Kotlana po sloupech lesem a docházelo k častým poruchám.
Vodovod v Lovčicích byl prodloužen v části směrem na Pohoří.
Celková délka těchto vodovodních řadů je téměř 1 200 metrů. Tyto práce prováděli pracovníci města
ve spolupráci s firmou na zemní práce, dále s odbornou firmou, která zajistila svaření vodovodního
potrubí a zhotovení přípojek. Takto provedené práce jsou přibližně na 60 procentech rozpočtu.
Město řešilo v rámci provozování také několik oprav – poruch na vodovodních řadech a přípojkách.
Postupně se budou v dalších letech řešit další obnovy vodovodů ve Zbyslavi a Kvaseticích. Potřebné
je propojení vodního zdroje v Záhoří s vodojemem na Hůrce. Tyto práce je město schopno zhotovit
samo ve spolupráci s odbornou firmou.
Když se projektoval vodovod v Plánici, nechal jsem projekt rozdělit na jednotlivé stavební objekty.
Bylo to z důvodu možnosti žádat o dotaci, protože na nový vodovod lze žádat o dotaci, ale na obnovu
vodovodu žádat nelze. Také již zmíněné propojení Záhoří – Hůrka je samostatný stavební objekt.
Město vyhlásilo výběrové řízení na Obnovu a dostavbu kanalizace v Klatovské a Kostelní ulici.
Bohužel se přihlásila jen jedna firma, která maximální přípustný rozpočet překročila o 1,7 mil., proto
muselo být výběrové řízení zrušeno.
Tato zakázka se bude realizovat v rámci akce II/186 Průtah Plánice.



Zdeněk Pavlíček
starosta města

Stará ČOV po obnově
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Oslavy 100 let od konce 1. světové války
Jedním z velkých výročí v roce 2018 byl konec Velké války, jak byla nazývána před vypuknutím
2. světové války.
V našem správním území je sedm pomníků padlých ve světových válkách a všechny byly opraveny
v roce 2014, kdy Velká válka začala.
V roce 2018 proběhly oslavy u všech sedmi pomníků padlých za účasti občanů.



Zdeněk Pavlíček
starosta města
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Připomenutí 73. výročí ukončení
2. světové války
Dne 4. května 2018 si město Plánice, jako každý rok, připomnělo výročí ukončení 2. světové
války. Zástupci vedení města za účasti členů Sboru dobrovolných hasičů Plánice a členů konvoje
historických vojenských vozidel „Přátelé 4. obrněné divize Prácheňsko“ položili v Plánici věnce
u pomníků padlých ve 2. světové válce. Položením věnců se uctila památka vojáků, kteří zahynuli
během bojů za 2. světové války, a to nejen v Plánici, ale i v okolních obcích našeho správního
území.


Bc. Jana Mastná
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Virtuální univerzita třetího věku
konzultační středisko Plánice
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání, organizována
Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem VU3V je umožnit všem
seniorům dále se vzdělávat a též vytvořit příležitost pro bližší sociální kontakt. Virtuální univerzita
třetího věku Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v letošním roce
oslavila již 10 let své existence.
Naše konzultační středisko vzniklo v roce 2012, kromě jednoho vynechaného semestru funguje po
celou dobu. Přednášky probíhají v zasedací síni Městského úřadu Plánice vždy v úterý od 13.00 do
14.30 hodin.
Letní semestr 2017/2018 probíhal v období od 30. ledna 2018 do 10. dubna 2018, tématem byly České
dějiny a jejich souvislosti. Tento kurz absolvovalo 15 studentů. V cyklu přednášek byli posluchači
seznámeni s různými historickými etapami Českých dějin. Slavnostní zakončení semestru - závěrečný
seminář proběhl dne 29. května 2018 v Městském kulturním středisku Vodňany. Po slavnostním
předání pamětních listin jsme si všichni zašli na společný oběd do hotelu Prajer. V odpoledních
hodinách jsme se zúčastnili komentované prohlídky ve Střední rybářské škole Vodňany a při zpáteční
cestě jsme se zajeli ještě podívat na Lomec u Vodňan – poutní kostel a klášter, kde jsme si vyslechli
krátkou přednášku o historii této farnosti. Počasí nám přálo, bylo to velmi příjemné zakončení celého
semestru.
Již na konci letního semestru se posluchači společně domluvili, že v zimním semestru 2018/2019
navážou na téma z letního semestru a vítězným tématem se tedy staly České dějiny a jejich
souvislosti II. Jednalo se o volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti. Přednášky
probíhaly od 2. října do 11. prosince 2018. Tento semestr úspěšně absolvovalo 16 posluchačů, z toho

Městské kulturní středisko Vodňany - slavnostní zakončení semestru
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6 mělo nárok na promoce. Promoce Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) proběhly dne 18. ledna
2019 v konferenčním sále Studijního a informačního centra ČZU v Praze, kde došlo ke slavnostnímu
předání diplomů.
Letní semestr 2018/2019 byl zahájen dne 5. února 2019 ve 13.00 hodin kurzem Barokní architektura
v Čechách. Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž
realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů
a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty
Mathese, Jana Blažeje-Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Bližší informace
o studiu lze získat na portálu www.e-senior.cz.
					


Poutní kostel Lomec u Vodňan

Střední rybářská škola

Bc. Jana Mastná
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Lesy města Plánice
Lesy města Plánice (LHC – 318416) se téměř celé nacházejí v přírodní lesní oblasti č. 12 – Předhoří
Šumavy a Novohradských hor, pouze malá část leží v PLO 10 – Středočeská pahorkatina. Lesní
hospodářský celek tvoří větší počet částí o různé rozloze, jež jsou většinou součástmi větších lesních
komplexů. Výjimkou je několik malých lesíků v zemědělských pozemcích. Nadmořská výška
se pohybuje od 510 m.n.m. (Plánický háj) do 728 m.n.m. (Zdebořice). Celková plocha pozemků
určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 845,04 ha.
Rok 2018 byl druhým 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 %.
V druhém roce platnosti plánu došlo vlivem kůrovcové kalamity k nárůstu nahodilých těžeb,
v důsledku čehož bylo za uplynulý rok vytěženo 9 000 m3. Zalesněno bylo 8,30 ha (tj. 47 800 ks
sazenic), postaveno 6 733 m oplocenek, vyžnuto 36,84 ha a dokončeno 5,88 ha prořezávek.
I přes problémy s odbytem a prodejní cenou kůrovcového dřeva bylo ročním hospodařením v lesích
dosaženo zisku 3 805 524,- Kč a dále nám byla poskytnuta účelová dotace na obnovu lesních porostů
ve výši 214 218,- Kč.
Na jaře 2018 byly předány staveniště na stavby dvou vodních nádrží, a to v Kvaseticích a Bližanovech.
Jejich dokončení je plánováno do poloviny roku 2019. Po dokončení budou vodní nádrže zadržovat
vodu, v případě lesních požárů budou sloužit jako zdroj dostupné a čerpatelné vody. V neposlední
řadě budou též plnit funkci krajinotvornou a rekreační.


Ing. Jiří Bešťák

Retenční nádrž Luh
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Zpráva z muzea Františka Křižíka
za rok 2018
V muzeu Františka Křižíka došlo v roce 2018 ke změnám otevírací doby. V hlavní sezóně bylo
otevřeno ve středu, v sobotu a v neděli. V červnu a v září bylo otevřeno v sobotu a v květnu a v říjnu
jen po telefonické domluvě. Ohlášeným skupinovým návštěvám bylo po telefonické domluvě
otevřeno i mimo shora stanovenou otevírací dobu.
Převážné většině návštěvníků se expozice muzea včetně výkladu obsluhy líbila, o čemž svědčí
záznamy v návštěvní knize.
Naše muzeum v roce 2018 navštívilo 436 osob. Na vstupném a na upomínkových předmětech bylo
utrženo 18 493,- Kč.



Olga Francová

Soustrojí z čachrovské vodní elektrárny a funkční oblouková lampa
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Základní škola Dr. Ing. Františka Křižíka a mateřská
škola Plánice, příspěvková organizace
Poznávat nové věci nás baví
Každý rok se jako součást výuky ve škole i mimo ni účastníme mnoha zajímavých akcí, které rozšiřují
poznání našich žáků a připravují je na další život ve společnosti, na jejich budoucí povolání.
Na počátku roku 2018 jsme se zaměřili spíše na vzdělávací programy, jejichž součástí byly například
přednášky společnosti Tonda Obal. Všichni žáci školy je absolvují v průběhu školní docházky
několikrát. Jejich posláním je probudit v dětech ekologické cítění, vztah k přírodě a naučit je, jak se
chovat při likvidaci odpadu různého druhu a jak správně třídit to, co nám zbývá v domácnostech.
Na tuto akci dále navazovaly speciální preventivní programy pedagogicko-psychologické poradny
zaměřené na vztahy v kolektivu, kyberšikanu, zneužívání návykových látek atd. Jsme přesvědčeni
o tom, že informace o těchto problémech jsou pro mladou generaci více než nutné. Neméně důležité
jsou i informace, které pravidelně žáci slyší z úst mluvčí PČR Dany Ladmanové. Ta každoročně
navštěvuje naši školu a její přednášky mají vždy velmi kladný ohlas. Nezapomínáme však ani na
region Plánicko. V rámci výuky občanské výchovy, pracovních činností, výchovy ke zdraví a přípravy
na budoucí povolání děti v průběhu roku navštíví nejen Úřad práce v Klatovech, ale i místní podniky
a organizace, jako jsou ČOV, Technoservis, kompostárna atd. Absolvovali jsme rovněž prohlídku
místního muzea Fr. Křižíka a velmi zdařilou výstavu vánočních betlémů.
Mezi nejzajímavější akce žáků prvního stupně bezesporu patří exkurze na farmě Moulisových, která
se uskutečnila 9. října 2018. Jedná se o ekologickou farmu v obci Milínov na jižním Plzeňsku. Manželé
Moulisovi zde provozují agroturistiku. Jejich farma se speciálně zaměřuje na dětskou pedagogiku
a návštěvníkům prakticky představuje život na farmářské usedlosti.
Ze čtyř nabízených programů jsme pro naše žáky vybrali program „Farmář“, který se skládal ze tří
částí: dojení a stloukání másla, farmaření ve stodole a péče o hospodářská zvířata. Žáci byli rozděleni
do tří skupin a každá skupina postupně absolvovala všechny části programu. Celé dopoledne nás
provázela paní Jana Arnoštová se svými kolegyněmi a spolupracovnicemi. V části dojení a stloukání
másla si žáci povídali o tom, kde se bere mléko, jak jsou mléko a mléčné výrobky důležité. Dozvěděli
se, jak se mléko vyrábělo dříve a dnes, mohli si vyzkoušet dojení na atrapě vemene a dokonce si všichni
prakticky vyzkoušeli stloukání másla v dřevěné máselnici. Za odměnu si mohli hotové čerstvé máslo
namazat na chléb a měli tak výbornou svačinu. Všichni byli překvapeni neobyčejnou chutí, a tak
po několika málo minutách nezbyl v ošatce jediný kousek chleba, ani trochu másla. Zkrátka byla to
lahůdka! Druhá část programu s názvem farmaření probíhala ve stodole. Zde se žáci seznámili s tím,
co se děje na poli, než se vypěstuje obilí, poznali jednotlivé druhy zemědělské techniky, starší i nové
zemědělské nástroje, vyzkoušeli si kosení i mlácení cepem. Poznávali základní druhy obilí, které
se pěstují dnes, a také méně známé obiloviny, které se pěstovaly dříve. Viděli ukázku mletí mouky
pomocí mlýnských kamenů v žernovech i mletí v domácím elektrickém mlýnku. V kouzelném
balíku poznávali pohmatem jednotlivé plodiny dnes pěstované na polích. Ve třetí části s názvem péče
o hospodářská zvířata se žáci dozvěděli, která hospodářská zvířata chovají naši farmáři, čím se zvířata
krmí a jaký dávají užitek člověku. Jelikož na farmě Moulisových chovají také koně a mají zde jezdecký
klub, byli žáci seznámeni s některými pojmy z jezdectví a chovu koní. Mohli si vyzkoušet na poníkovi
čištění zvířete. Velký zájem byl o jízdu na koni. Tu absolvovali někteří dokonce dvakrát. Program byl
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zakončen zopakováním důležitých informací a každý z žáků obdržel „Výuční list farmáře“. Celá akce
byla poučná a zároveň zábavná. Velký dík patří všem pracovníkům farmy, kteří se nám věnovali.
Jak šikovné máme absolventy, o tom nás přesvědčil bývalý žák Jakub Venzara, když společně
s několika spolužáky ze SOŠ Dubno uskutečnil besedu s ukázkami zaměřenou na požární prevenci.
Samozřejmě nechyběly ani informace o tom, jak se stát profesionálním hasičem.
Vyrážíme však i mimo školu. Žáci 9. ročníku pravidelně navštěvují v rámci výuky mineralogie
paleontologické sbírky Západočeského muzea v Plzni, stejně tak jako plzeňské planetárium. Dějepis
si děti nepřipomínají jen ve škole, ale například i návštěvou Barokní lékárny v Klatovech a nově
rekonstruovaných katakomb.
Střední zdravotní škola v Klatovech pravidelně pořádá pro školy klatovského okresu kurzy zaměřené
na poskytování první pomoci. Jednou za dva roky se jich účastní i naši žáci z celého 2. stupně. Tak
tomu bylo i na jaře loňského roku. Považujeme za nutné, aby i děti měly základní povědomí o tom,
jak pomoci nejen sobě, ale i ostatním v případě nebezpečí či ohrožení života.
Jarní měsíce a konec školního roku již umožňují organizaci školních výletů. Skvělý byl i ten loňský,
i když se zdálo, že nám počasí v polovině června nebude přát, přesto jsme vyrazili do jižních Čech.
Výlet byl i podle vyjádření dětí velmi vydařený. Viděli jsme vodní svět ve Frymburku, v Českém
Krumlově jsme navštívili muzeum voskových figurín, zrcadlové bludiště a muzeum tortury. Druhý
den se počasí umoudřilo a my jsme mohli vyrazit na stezku v korunách stromů na Lipně. Lanovka,
výhledy z výšky na přehradu a do širokého okolí, bobová dráha – všem se to moc líbilo. Celý výlet
završila návštěva grafitového dolu v Krumlově – také velmi zajímavý zážitek. Jako neplánovaná
perlička, která udělala za naším putováním tečku, bylo setkání dětí s Kovym – nejznámějším českým
youtuberem.
Kulturním zážitkem na závěr školního roku 2017/18 se stala návštěva muzikálu Noc na Karlštejně,
který nastudovala ZUŠ Klatovy. Velmi povedené představení se odehrávalo v kulisách vodního hradu
Švihov. Navštívili jsme i filmové představení pohádky O kouzelném jablku.
Nový školní rok začíná vždy plánováním dalších akcí. První z nich byl environmentální program
Envicentra v Horažďovicích. Po úspěšném absolvování okresního kola biologické olympiády to
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byla odměna pro členy přírodovědného kroužku. Cesta přírodou na koloběžkách se zastávkami
zaměřenými na poznávání zvláštností stromů a plnění různých zábavných úkolů se dětem moc líbila.
Dny české státnosti si pravidelně připomínáme tradičním lampionovým průvodem a historickou
exkurzí v rámci Plzeňského kraje. Ta byla v loňském roce zaměřena na 100. výročí založení republiky.
Součástí těchto historicky zaměřených akcí jsou dnes již pravidelné programy pana Marka zaměřené
na významná období našich dějin, tentokrát jsme se seznámili s Otcem vlasti, Karlem IV.
Tak jako každý rok, i ten loňský uzavřela vánoční besídka žáků školy, kde rodiče určitě pyšně sledovali
vystoupení svých ratolestí.
Rok se přehoupl a my i nadále plánujeme pro naše žáky vedle výuky i další zajímavé akce, které by je
měly nejen pobavit, ale především poučit a pomoci jim v přípravě na budoucí život. Že se to v mnoha
případech daří, je patrné nejen z úspěšných umístění našich žáků v okresních a vyšších kolech
předmětových olympiád, z jejich hodnocení na dalším stupni škol, ale také z výsledků celonárodních
SCIO testů, kde například v letošním roce byla žákyně 9. třídy Adéla Majerová v českém jazyce
hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších v celém Plzeňském kraji.



Mgr. Miroslava Hošťálková,
Mgr. Zdeňka Huspeková
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Mateřská škola v Plánici v roce 2018
V lednu 2018 navštěvovalo MŠ 41 dětí. Po celý školní rok jsme pracovali podle školního vzdělávacího
programu s názvem „Ve školce je nám hej, proto do ní utíkej“, který je založen na metodách přímých
zážitků, podporuje dětskou potřebu objevovat, probouzení aktivního zájmu dětí zároveň využívá
dětské zvídavosti.
Měsíc leden nám připravil 1. ročník „SUPER STAR“, při kterém děti vystoupily před svými kamarády
ve slušivých kostýmech s připravenou písničkou.
Divadelní spolky, které pravidelně přijíždí do školky, nám zahrály během roku pohádky: Jak Honza
potkal medvěda, Popelka, Kamarádství nad zlato a Vesmírná galaxie.
Masopust jsme oslavili maškarním bálem v kostýmech pirátů, princezen, zvířátek…
Předškoláci navštívili své kamarády v 1. třídě ZŠ, kde se seznámili s prostředím a výukou.
Naše školka je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ - čtěte dětem 20 minut denně je heslo,
jež provází projekt. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť
a obrazotvornost. Obohacuje jej nejen o vědomosti, ale i o vzorce morálního chování.
Kniha má přednost před televizí, čtení dětem je neokázalým projevem lásky, kterou každý z nás
potřebuje. A proto i nám pohádky a příběhy na pokračování zavírají očka na lehátku po dobrém
obědě každý den. Velice nás zajímala návštěva knihovny se spoustou krásných knížek, ale prvenství
získaly knížky s obrázky dinosaurů.

Jaro již tradičně vítáme vynášením „Morany“, zaskočil i zajíček s velikonoční nadílkou. Beseda se
včelařem nám rozšířila vědomosti ze života včeliček a dokonce byla i ochutnávka sladkého medu.
Místo rejdění na zahradě při zábavném dopoledni „Pálení čarodějnic“ jsme si užívali ve třídě, protože
se počasí na nás zlobilo. Ale to nám neubralo na radosti ze soutěžení a tance, neboť naši kamarádi
předškoláci opekli buřtíky na ohništi venku.
Hodně práce přineslo nacvičování na besídku ke Dni matek, ale maminkám zářily oči nad naší
šikovností. Pobavit nás přijel i kouzelník „Waldiny“ a z balónků vykouzlil zvířátka podle našeho
přání. Při putování do minulosti nám posloužila návštěva rodného domku Františka Křižíka.
Tradiční akcí je přespání předškoláků ve školce bez rodičů, návštěva u dobrovolných hasičů v Plánici,
pěší výlet, který prověří naši vytrvalost a vědomosti o přírodě.
Smutnější je rozloučení a slavnostní pasování předškoláků na školáky, ale každý rok se situace opakuje.
Na závěr školního roku nás potěšil výlet do Pohoří na Velký kámen. Cestu z Lovčic až na místo
určení a zpět zdolali i naši nejmenší, nožičky nebolely a ještě zbylo dost sil na běhání po louce. Další
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zábavou byla jízda na kobylce „Poly“ v Kvaseticích na dětském hřišti, která za námi přijela s paní
Lepší ze Štipoklas.
Předškoláci s kamarády ze školy se zajeli podívat na zvířátka do plzeňské ZOO. Na konci června se
naše zahrada proměnila v indiánské prérie při stopování bizonů indiánského kmene „Apanačků“.
V září nastoupilo jen 6 nových dětí a na školní rok 2018 /2019 je v mateřské škole celkem 40 dětí - 20
dětí tříletých, 7 dětí čtyřletých a 13 pětiletých.
V měsíci září - říjen navštěvujeme plavecký bazénu a solnou jeskyni. Následoval Mikuláš, zdobení
tříd a stromečků, zpívání pod vánočním stromem. Závěr roku ukončila vánoční besídka pro rodiče.
Děkujeme paní Janě Kohoutová za voňavě perníčky, spolku zahrádkářů za sponzorský dar v hodnotě
6 186,- Kč (zakoupení papírových cihel pro děti na hraní), městu Plánice a rodičům, kteří nám
pomáhali při stavění trampolíny a natírání plynových trubek. Díky za každou pomoc a dobrý nápad,
který dětem zpříjemní pobyt v naší školce.


Květa Křížová
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Provoz tělocvičny a sportovního areálu v roce 2018
Opět se sešel rok s rokem, ohlížíme se za tím minulým, a tak si jen v několika slovech připomeneme
provoz tělocvičny a sportovního areálu. Stále platí, že tělocvična i areál v Plánici je významným
a celoročně využívaným místem. V zimním období je tělocvična v plném provozu, a tak musí
být někteří sportovci i odmítnuti, protože přes zimní období je venkovní areál uzavřen a rozvrh
tělocvičny je nutný skloubit s výukou základní školy.
Pořádají se zde tradiční zimní turnaje, které zajišťuje TJ Sokol Plánice a dívčí amatérská fotbalová
liga. Dále zde probíhají firemní soustředění, někdy na prodloužený víkend, jindy i na celý týden.
Za zmínku určitě stojí, že se zde odehrál celoevropský turnaj v basketbalu. Sportovci se sjížděli
třeba z Francie, Belgie a Německa. Během letních prázdnin se zde konalo republikové soustředění
v boxu nebo tenisový turnaj firmy Sano Praha. Každý týden se zde scházejí party kamarádů na fotbal,
nohejbal i volejbal. Velkému zájmu se těší i pin-pong a není výjimkou, že s plánickými „pinčesáři“
si poměří síly i hráči z dalekého okolí. Velkému zájmu se těší aerobik pod vedením paní Kristýny
Vejskalové nebo dětské tanečky Elišky Luňáčkové. S novým nápadem přišly Irena Ludvarová a Lenka
Roubová, které spolu s dalšími maminkami chodí cvičit s malými dětmi, a i tento kroužek se těší
hojné účasti. Mnoho času zde také stráví malí fotbalisté, kteří trénují pod vedení pana Pavla Baštaře.
Sportovní areál je v provozu těžko uvěřitelných 20 let. Jde o veřejně přístupné místo, navíc v Plánici
prakticky jediné, kam se můžou děti a mládež, jak se říká, zašít. Ne vždy je ale cílem návštěvy areálu
sportovní vyžití. Někdo si sem přijde posvačit, jiní si venku zapálí cigaretu. Výsledkem je hromada
sáčků, obalů, nedopalků, prázdných lahví a dalších odpadků, které se nacházejí sotva pár kroků od
odpadkového koše. Pak se setkáváme s tím, že si někteří občané na tento nepořádek stěžují. S klidným
svědomím mohu za všechny správce říct, že se tento nepořádek snažíme vždy v nejkratší možné době
uklidit, takže ten, kdo si chce na areálu zasportovat, má vždy kolem sebe uklizeno.
Je-li třeba provést drobné opravy, tak si je v rámci svých možností zajišťuje základní škola a město
Plánice. Přesto je stále více patrné, že je nutné v blízké době naplánovat větší rekonstrukci.
Poděkování patří panu Zdeňku Hanzlíkovi, který dodal nový písek do doskočiště, který se osvědčil
jak pro skákání, tak i pro stavění báboviček.
Aby byl výčet uplynulého roku kompletní po všech stránkách, je třeba také zmínit několik čísel.
O provoz tělocvičny a areálu se starají 4 správci. Celkově byla tělocvična s areálem pronajata na 714
hodin a za to byla vybrána částka 102 935,- Kč.
Všem přeji úspěšný rok 2019 jak po stránce sportovní, tak osobní. A važme si toho, že takové zařízení
v Plánici máme.




Za všechny správce tělocvičny
a sportovního areálu
Eva Tomanová
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Z činnosti Policie ČR OO – Plánice za rok 2018
V roce 2018 bylo na teritoriu Obvodního oddělení v Plánici prověřováno a prošetřováno 53 případů
trestných činů a 426 případů přestupků. V objasněnosti trestných činů jsme za loňský rok 2018 dosáhli
téměř 60 %. V roce 2018 došlo opětovně k poklesu majetkové trestné činnosti, a to především krádeží
vloupáním. Naopak v současné době dochází k nárůstu trestné činnosti páchané v internetovém
prostředí, kdy pachatelé pod různými záminkami výhodného nákupu zboží vylákají z občanů zaslání
platby předem, ale zboží již nedodají. Dále byly prověřovány přečiny „maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání“. Rovněž několik řidičů bylo přistiženo při řízení motorového vozidla pod
vlivem drog a alkoholu. Za zmínku stojí případ řidiče traktoru, který řídil motorové vozidlo pod vlivem
drog, a to v takové míře, že dle vypracovaného znaleckého posudku se nacházel ve stavu vylučujícím
způsobilost bezpečně řídit a s jistotou ovládat řízení motorového vozidla. Místními policisty byl rovněž
zdárně vyřešen případ „šíření pornografie“, kdy podezřelý ve třech případech zaslal dvěma nezletilým
dívkám pornografické dílo prostřednictvím aplikace „messenger“. Bez potrestání pak nezůstali ani dva
pytláci, kteří neoprávněně lovili ryby v době výlovu rybníku v obci Kovčín. V oblasti přestupkového řízení
bylo zaznamenáno zvýšené množství přestupků proti občanskému soužití a rovněž přestupků volného
pobíhání hospodářských zvířat.
Ze strany policistů zdejšího OO Policie ČR Plánice je vykonávána každodenní obchůzková služba s cílem
zajistit klid a veřejný pořádek ve spravovaném služebním obvodu. Celkem bylo zadrženo 11 osob a dvě
osoby byly vypátrány. Za loňský rok 2018 nedošlo u zdejšího obvodního oddělení k žádné mimořádné
události. Opět se ukázalo, jakým velkým přínosem bylo vybudování kamerového systému v Plánici, kdy
se díky tomuto systému podařilo ustanovit několik pachatelů, a to především v souvislosti se šetřením
dopravních nehod.
Na úseku dopravy bylo za sledované období roku 2018 v našem služebním obvodu policií šetřeno celkem
27 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách byly usmrceny tři osoby, jedna osoba byla zraněna
těžce a dvacet osob bylo zraněno lehce. Jedna dopravní nehoda byla způsobena řidičem pod vlivem
alkoholu. Ke všem třem tragickým nehodám došlo na silnici 1/22 v úseku zvaném „Bukovák“, kdy nejdříve
řidič osobního vozidla srazil chodce, který přecházel vozovku, a v krátkém časovém horizontu došlo
k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. V této souvislosti bych chtěl připomenout důležitost přítomnosti
reflexních prvků na oblečení chodců, aby je řidiči mohli v dostatečné vzdálenosti zaregistrovat a snížit
riziko možného střetu. Problematice dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je ze strany
policistů nadále věnována značná pozornost, kdy bylo řešeno v příkazním řízení 370 přestupků a za tyto
uložena celková částka 88 400,- Kč.
V roce 2018 byly v našem služebním obvodu pravidelně prováděny akce „Mládež“ zaměřené na kontroly
týkající se podávání a prodeje alkoholických nápojů, drog a tabákových výrobků v restauracích nezletilým
a mladistvým osobám. Dále bylo provedeno 5 rozsáhlých kontrol chatových oblastí ve spolupráci se
skupinou služební kynologie. Nepravidelně byly prováděny 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 Kovčín, sraz socialistických vozidel Hnačov, benefiční koncerty v nicovském kostele.
Nadále je ze strany zdejšího obvodního oddělení vykonáván nepřetržitý výkon služby po celých 24
hodin s tím, že se kdokoli v případě potřeby může obrátit o pomoc na tel. čísle 376 394 254 a v případě
nepřítomnosti přes linku 158.


komisař npor. Bc. František Zahálka

vedoucí oddělení
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Obce správního území
Bližanovy
Copak se událo v naší vesnici v roce 2018? I když jsme malá vesnice, tak se zde dějí veliké věci.
V lednu byla výroční schůze sboru dobrovolných hasičů.
V únoru jako každý rok se pořádala zabijačka, na kterou se všichni velice těšíme. Veškeré dobroty si
vyrobíme sami a pak si promastíme naše žaludky při ochutnávání prasečích dobrot.
Po zabijačce následuje masopust, na který se všichni těšíme, i když jsme malý průvod, užijeme si
velikou legraci. Je nám všem líto, že se této veselé tradice neúčastní větší počet masek. Vždyť je to
krásná tradice.
V březnu naše ženy oslavily MDŽ, popovídaly si nad dobrou skleničkou vína a zavzpomínaly nad
starými fotkami.
Velikonoce jsou akcí našich dětí, kterou si naše drobotina organizuje sama, již několikátým rokem
přivítají svátky jara.
A než jsme se nadáli, už se zdobila májka. Zdobení se ujmuly děti a ženy ze vsi. Muži z naší vesnice
s nasazením veškerých sil vydrželi nad soudkem piva až do ranních hodin. Jsme na ně hrdi, že
dokázali naší krásnou májku uhlídat.
4. srpna se uskutečnil již 8. ročník vystoupení hudební skupiny Zvlášňý škola. Tím vás všechny
zveme na další, a to 9. ročník, který plánujeme na 3. srpna 2019.
Již několik let od května do října pokračujeme ve středečním grilování. Nad pečeným masem se nás
schází stále více.
V listopadu uspořádali hasiči posvíceneckou zábavu s bohatou tombolou.
První adventní neděli se rozsvítil náš vánoční stromeček, při zvuku koled a popíjení svařeného vína
jsme si užívali předvánočního období.
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Na konci roku pořádali členové Deliria předsilvestrovskou zábavu také s bohatou tombolou. Tím
také srdečně zvou na zábavu, kterou uspořádají 29. července 2019 na parketě v Klikařově se skupinou
Vejce ve staré sestavě.
Poslední den v roce se účastníme pochodu na Velký kámen, kde se rádi setkáme s lidmi z okolí. Pak
jsme se sešli v místní klubovně a nový rok jsme přivítali ohňostrojem.
Starý rok máme za sebou a velice se těšíme na další, který nám přinese mnoho akcí a příjemných
zážitků.




Za Osadní výbor Bližanovy
Dagmar Berényi
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Křížovice
Rok 2018 se přehoupl jako voda přes kameny a my můžeme zhodnotit co se v tomto roce událo
v naší malé obci.
Největší zásluhu pro rozvoj naší vesnice má místní sbor dobrovolných hasičů, který zajišťuje veškerou
kulturní činnost a nemalou měrou se podílí na jejím chodu a rozvoji. I když je náš sbor počtem členů
jeden z nejmenších v okrsku, snaží se dělat vše potřebné pro spokojený a veselý život většiny občanů.
Každý rok se pořádají předem naplánované akce, jako je oslava MDŽ, stavění máje, letní a zimní
pochody za poznání místní krajiny, karetní turnaj v prší, opékání prasete, zpívání u vánočního
stromečku a další. Tyto akce se těší velké oblibě jak u místních občanů, tak i návštěvníků z okolních
obcí, kteří činnost našeho malého sboru aktivně podporují. My si jejich podpory velice vážíme
a snažíme se také navštěvovat akce pořádané v blízkém okolí a tímto upevňovat dobré vztahy.
Například letošní podzimní turnaj v prší se těšil velké návštěvnosti hráčů ze sousedních obcí, zejména
z Číhaně, kteří si odnesli dvě pěkná místa, první a poslední. Každoročně se aktivně zúčastňujeme
okrskových soutěží a Memoriálu Zdeňka Pikharta, kde bohužel obsazujeme většinou poslední místa.
Věkový průměr našeho družstva je 55 let, ale rozhodně se nemáme za co stydět.
Zásluhou města Plánice bylo v loňském roce provedeno zastřešení volného prostranství u obecního
domu, a tím vznikla krásná pergola pro letní posezení. Pergola byla u příležitosti oslav 100. výročí
vzniku republiky slavnostně otevřena za přítomnosti starosty města Plánice pana Zdeňka Pavlíčka
a dalších hostů. Touto cestou chceme poděkovat starostovi města a celému zastupitelstvu. Věříme, že
bude tato investice využívána našimi občany při letních posezeních.
Bohužel ani naší vesničce se nevyhnula událost, která nás všechny zasáhla a velice zarmoutila.
18. listopadu 2018 navždy z našich řad odešel starosta sboru, předseda osadního výboru, ale
hlavně výborný kamarád a báječný člověk pan Josef Žižka. I když vykonával funkci starosty sboru
krátkou dobu, jako řadový člen působil od roku 2008 a v obci žil více než 25 let, stačil tady zanechat
nesmazatelnou stopu, neboť jeho organizační schopnosti a chuť něco pro druhého vytvořit byly
velkým přínosem pro naši malou obec. Chybět nám bude hlavně při všech našich akcích, kterých
se rád zúčastňoval. Záleží jen na nás všech, zda dokážeme svým přičiněním a ochotou pokračovat
v jeho tak dost vysoko nastavené laťce. On sám by si upřímně přál radost a spokojenost všech občanů.



Za SDH a Osadní výbor Křížovice
Vlastimil Sacher
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Okrsková hasičská soutěž Tužice

Karetní hra

Memoriál Zdeňka Pikharta, Číhaň
Slavnostní otevření pergoly
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Kvasetice a Lovčice
Další rok uplynul a dovolujeme si tak pokusit se opět shrnout nejdůležitější události z našeho
pohledu, které se udály v obcích Kvasetice a Lovčice. Takový pokus je samozřejmě vždy ovlivněn
subjektivním pohledem pisatelů, a proto se omlouváme, pokud jsme na něco či někoho v našem
článku zapomněli nebo neuvedli zcela přesně.
Na počátku roku 2018 navštívili Tři králové už podruhé z uvedených dvou vesnic pouze domácnosti
v Lovčicích. I občané Kvasetic by jistě rádi přispěli do této sbírky, a proto nás mrzí, že se nenajde
nikdo, kdo by se toho ujal.
Místní hasiči dostali v polovině ledna opožděný vánoční dárek v podobě hasičského vozidla Avia,
které bylo přesunuto z Plánice při modernizaci vozového parku zásahové jednotky SDH. I když auto
není nové, je ve velmi dobrém stavu a kvasetickým i lovčickým hasičům velmi pomůže. Tato novinka
byla samozřejmě jedním z hlavních témat výroční schůze SDH obou sborů, která se konala na konci
ledna za hojné účasti občanů z obou vesnic. O dva týdny později následovala hned další akce. I když
tentokrát masopust vyšel již na polovinu února, sněhová nadílka byla spíše symbolická. To naštěstí
neplatilo o účasti, a tak kapelu doprovázelo více než třicet maškar.
S příchodem jara k nám zavítali i koledníci, a to jak s řehtačkami na Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílou sobotu, tak i s pomlázkami o Velikonočním pondělí.

Dětský den

Hasičky - vyřazovací soutěž - Rabí

Poslední dubnový víkend jsme v Kvaseticích opět vyčistili požární nádrž. Při této brigádě bylo
samozřejmě již využito nově získané vozidlo, do kterého byla v zimních měsících přesunuta výstroj
a byla provedena potřebná údržba a drobné opravy. Další činnost hasičů pokračovala nácvikem
požárních útoků, při kterých byla velkým pomocníkem pro doplňování vody nově opravená hasičská
stříkačka PS8 patřící SDH Lovčice. Ta byla použita také při exhibičním útoku na oslavách 110 let od
založení SDH v Mlýnském Struhadle, kde jsme se účastnili okrskové soutěže. Intenzivní příprava
všech tří družstev se vyplatila a úsilí bylo odměněno postupem dvou družstev do vyřazovací soutěže.
Z prvního místa postoupily naše dívky a ženy, ze třetího místa Lovčice, a družstvo mužů Kvasetice se
umístilo na pěkném pátém místě.
Vyřazovací soutěž žen se konala 2. června v obci Rabí a naše hasičky zde skončily jednu příčku
za postupovým desátým místem. Muži pak na vyřazovací soutěži v Plánici bojovali o dva týdny
později a lovčické družstvo postoupilo z pátého místa do okresní soutěže opět na Rabí. Ani zde,
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Lovčice - položení věnce u pomníku

Masopust

Selfie - Vodáci na Lužnici

mezi nejlepšími družstvy na okrese Klatovy, se nenechali zahanbit a obsadili solidní dvanácté místo
z celkového počtu dvaceti sborů.
Poslední ryze hasičskou akcí byla účast smíšené jednotky SDH z obou vesnic na oslavách v Újezdě
u Plánice, které se konaly v polovině července. Zde se při příležitosti 115 let od založení sboru SDH
konal sraz rodáků s bohatým doprovodným programem. Naše družstvo v hasičské části programu
předvádělo retro útok se stříkačkou PS8 včetně příjezdu k ohni, a připomnělo tak po vystoupení
starších stříkaček dobu nedávno minulou.
Shrnutím činnosti hasičů jsme se v ohlédnutí za uplynulým rokem posunuli až do prázdnin. Jiné
zajímavé události ale proběhly ještě dříve. Za zmínku určitě stojí obnovení zvonění v kvasetické
i lovčické kapličce, které nyní probíhá automaticky v pravé poledne a v šest hodin večer.
I v tomto roce byla dodržena tradice a v obou vesnicích byly v poslední dubnový den vztyčeny
ozdobené máje u kterých ještě před setměním vzplály ohně trpělivých strážců. O měsíc později jsme
se pak všichni sešli při předávání máječků v Kvaseticích. Kapela doprovázená mládenci s pozváním
objela všechna stavení a ti nejslušnější opět odcházeli domů za světla.
Sucho bylo počátkem léta o něco menší než v předchozím roce, a tak mohli vodáci vyrazit na
plánované splouvání tří řek, které se v předchozím roce nepodařilo. Osm posádek lodí úspěšně
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Stavění máje - Lovčice

SDH Lovčice - okresní soutěž - Rabí

zdolalo meandry Lužnice, „volej“ na Nové řece i jezy na Nežárce. Jen počasí bylo tentokrát trochu
méně letní.
O svátcích na počátku prázdnin se podařilo na kvasetickém hřišti uspořádat mimořádně povedený
dětský den. Jako téma bylo tentokrát zvoleno ZOO a děti i dospělí se dobře bavili. Po několika letech
se na závěr zdařila perfektní pěna, ve které si děti pěkně zařádily. Večer následovala taneční zábava
s kapelou „Ukradený Vjecy“.
O prázdninách jako každý rok poněkud ustala spolková činnost. Někdo užíval léto doma, jiní vyrazili
na dovolenou, za sportem či za kulturou. Kromě fotbalu spojeného se Sokolem Kvasetice, který je
nedílnou součástí života v obci, je zde také nemalý počet myslivců či rybářů. Další aktivní sousedé
jezdí v létě na kolech (ti starší na elektrokolech), chodí na túry, hrají nohejbal či tenis nebo provozují
méně obvyklé aktivity jako létání na rogalu, geocaching či airsoft. Z motosportu máme mezi sebou
nejen motorkáře, ale našel by se i nějaký ten automobilový závodník. Další jistě provozují i jiné
zajímavé aktivity, které jsme nezmínili. Nechtěli jsme ale udělat výčet všech koníčků našich sousedů,
spíše poukázat na to, jak se venkov změnil a jak jsou i lidé z vesnic v dnešní době aktivní.
Pokud se vrátíme ke konkrétním akcím na konci prázdnin, můžeme zmínit další hojnou účast
rockových srdcí na domažlickém Chodrockfestu, a také další výpravu „staré vodácké gardy“ na
Vltavu, kde byla pro změnu zase zima jako v ruském filmu.
Na začátku října znovu prošel přes Kvasetice lampionový průvod a zastavil se na návsi u kapličky.
Prostranství osvětlené ohněm i mihotavými světýlky vydlabaných dýní se hemžilo debatujícími
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dospělými i pobíhajícími dětmi. Váhání organizátorů, zda vzhledem k menší předešlé účasti s touto
akcí pokračovat, se tak naštěstí úplně rozplynulo.
V tomto roce, kdy se po celé republice konaly oslavy 100. výročí založení Československé republiky,
byl i v Lovčicích 11. listopadu slavnostně položen věnec u pomníku padlých. V Kvaseticích žádné
takové pietní místo z nějakého důvodu není. Možná bychom se, jak zmínil náš kronikář, nad tímto
mohli zamyslet a třeba s tím i v budoucnu něco udělat.
Naposledy se ve větším počtu každý rok scházíme u vánočního stromu. Nejinak tomu bylo i tentokrát.
Setkání sousedů v tomto hezkém období bylo milé a i když se tentokrát nepodařilo sehnat dostatek
dětí, které by zazpívaly pár koled, byla i tentokrát nálada sladká a hřejivá. A to zdaleka nejen kvůli
dobrému cukroví a horkému svařáku.
Na závěr bychom se tentokrát chtěli věnovat tomu, co se v obcích v roce 2018 udělalo nového
či opravilo. Běžnou údržbu zajišťovali, tak jak je tomu už řadu let, v součinnosti jak občané, tak
pracovníci města Plánice či najaté firmy. Občané sekáním udržují velkou část veřejných travnatých
ploch v obou obcích, osazují a udržují zeleň a snaží se i o úklid hlavních veřejných prostor. Od města
Plánice je pak zajištěno mulčování větších ploch, prořez či kácení větších stromů, oprava osvětlení,
zimní údržba a další. Oběma stranám patří za tuto práci velký dík.
Z větších akcí bychom rádi uvedli a poděkovali za realizaci nového vodovodu od studny k okraji
obce v Kvaseticích, a to včetně elektrické přípojky. Dále zde byla opravena část komunikace směrem
k „panelce“, kde je již položen nový vodovod a nebude se zde do cesty zasahovat. Vyasfaltována byla
také komunikace mezi fotbalovým hřištěm a bývalou cihelnou. Tato silnice je po opravě přibližně
z jedné poloviny v baleném asfaltu a druhá část má penetraci.
V tomto roce se dále pokračovalo s rekonstrukcí klubovny v Kvaseticích, která bude po dokončení
sloužit třem spolkům. Využívat ji bude SDH Kvasetice, SDH Lovčice a Sokol Kvasetice. Sloužit bude
samozřejmě i k ostatním veřejným potřebám obce, jako jsou volby, veřejné schůze, schůzky osadních
výborů a další.
Rekonstrukce klubovny se již úspěšně blíží k závěru. Do konce roku se ale dokončení vnitřních prostor
nestačilo. Téměř dokončena je větší místnost klubovny, ve které již bylo možno se na přelomu roku
scházet. Hotové je sociální zařízení, vytápění, voda i většina elektroinstalace. Plánované dokončení
všech vnitřních prostor a přístupové části je na jaře 2019. I v této části stavby se na práci podílelo
mnoho místních dobrovolníků, jejichž prací se dařilo snižovat celkové náklady na rekonstrukci.
Nejednalo se jen o pomocné práce, jako bylo další bourání, okopávání omítek, sekání pro instalace
a úklid. Místní lidé, řemeslníci i firmy provedli nezištně i některé odbornější práce jako je vyzdívání,
osazení překladů, vložkování komínu, připojení kamen, osazení světel a ventilace, montáž dveřních
obložek a další práce. Všem, kteří se na rekonstrukci podílejí, patří velký dík.
Děkujeme samozřejmě také především městu Plánice, které rekonstrukci financuje a zajišťuje.
Doufáme, že bude možno uvolnit finance potřebné ke kompletnímu dokončení klubovny, aby ji
občané a všechny spolky mohli plnohodnotně využívat.
Závěrem bychom chtěli popřát všem, kteří v tomto roce slavili nějaké výročí, hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti. To samé přejeme všem našim sousedům, kamarádům a rodinám a přidáváme
ještě jedno obrovské poděkování za vše, co děláte pro ostatní.
			

Míra Forstl a Libor Forstl
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Mlynářovice
V průběhu jara občané, jako každý rok, pracovali v lese na sobotních brigádách. Opakovaně se nám
tam objevují další kůrovcem napadené, případně vyvrácené stromy. Na vytěžení kulatiny navazuje
úklid větví a příprava mýtin na zasázení nových stromků. Jarním sázením dokončujeme nutnou
a hodně náročnou práci v našich lesích, a tak se snažíme obnovovat jeho postižené části.
Velikonoční svátky byly opět plné radosti a veselí. Početný zástup nadšených dětí s řehtačkami, který
procházel vesnicí, byl příslibem do budoucna, že život v naší vesnici má mladé pokračovatele, byť
převážně v řadách vnoučat našich usedlíků.
V průběhu roku první pravidelné společenské a kulturní setkání probíhá při stavění máje 30. dubna.
Po přivezení, nazdobení a postavení máje následuje posezení u táboráku. Noční hlídání máje teď
novodobě provádíme v hojném počtu zúčastněných – formou posezení ve vytopené klubovně
s výhledem na máj, bohatě vybaveni dobrým jídlem, pitím... Následující květnovou sobotu prošel
vesnicí májový průvod. Kapela zahrála písničku u každého domku. V rámci zvaní na tradiční
májovou zábavu k nám dobrou náladu dovezli muzikanti s hasiči z Mlýnského Struhadla.
9. června, opět ve spolupráci s MS Posavádka, se na hřišti konalo dětské odpoledne. Akci dlouhodobě
a pečlivě připravují členové MS Posavádka a jejich rodinní příslušníci. Děti se opět vyřádily ve
střelbě ze vzduchovky i v mnoha dalších dovednostních a poznávacích soutěžích. Nejlepší odměnou
pořadatelům byla hojná účast a nadšené reakce dětí při vyhlašování výsledků a udělování věcných
cen.
Následující víkend 16. června se areál opět zaplnil účastníky, tentokrát příznivci nohejbalu 26.
KAMEJK CUP - nohejbalový turnaj se konal za účasti 4 místních mužstev. Průběh turnaje nabídl
napínavá utkání, zábavu nejen při vlastní hře a povzbuzování, ale také při vzájemných bezprostředních
setkáních mimo hřiště - při nepostradatelném občerstvení.
V sobotu 20. října proběhl výlov rybníka pod vsí. Akce má také velice dlouhou tradici. Letošní výlov
byl bohatý na úlovky. Opět se mohl uskutečnit tradiční rozvoz ryb po vsi. V průběhu akce nechybělo
občerstvení, družná zábava po celý den – od rána až do večera.
Je příhodné vzpomenout na významné jubilanty roku 2018, kteří, jako trvale žijící občané, patří
k základním pilířům každodenního života v naší vesnici. Zdeňka Baštářová se dožila 90 let, Bětka
Baštářová a Věra Králová 60 let, Josef Šlajer a Emil Touš oslavili 80 let, Václav Sedlák slavil 75 let,
Pavel Vítek junior 30 let. Ještě jednou všem přeji pevné zdraví a štěstí do dalšího života.

Májový průvod

Práce v lese
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Děkuji všem občanům za odvedenou obětavou práci v průběhu celého roku. Důležité pro nás je, že
dokážeme spolupracovat a společně tvrdě zamakat. Ale také se umíme pobavit, případně si vzájemně
v problémech pomoci. Je to dominantní stránka našeho soužití, která je velkým příslibem pro naši
budoucnost.
Přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost po celý rok 2019.


František Baštář

Silvestr

Sázení stromků

Stavění máje
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Nová Plánice
Opět nám uplynul rok jako voda a my bychom se měli ohlédnout, jaký tento rok byl, jak jsme ho
prožili a co nového, důležitého nebo tradičního se v naší vesnici událo.
Naši nejmenší přivítali svátky jara křístáním. Touto tradicí a koledou nás každoročně děti potěší a je
důležité, že i v dnešní uspěchané době si děti najdou čas a dodržují tento starý obyčej.

Nesmíme také zapomenout na stavění májky, kterou společnými silami postavíme. Vše se zdařilo.
A májka nám zdobila náves po celý měsíc květen.
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Nyní něco o našich dobrovolných hasičích. Náš sbor dobrovolných hasičů se v letošním roce
zúčastnil několika akcí a jako každoročně se konala výroční valná hromada. Soutěže, kterých se naši
hasiči zúčastnili, byly Okrsková hasičská soutěž v Mlýnském Struhadle, která se konala 19. května
2018, a Memoriál Zdeňka Pikharta 4. srpna 2018 v Číhani.
Nejdůležitější akcí letošního roku byla oprava původního vodovodu a komunikace v naší obci.
Oprava komunikace byla financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2018. Vše probíhalo v letních měsících a akce byla zdárně dokončena.

Další novinkou je elektrické zvonění v kapličce, které se spouští ve 12.00 a 18.00 hodin. Je to příjemné
zpestření v naší vesničce.
Na první adventní neděli jsme rozsvítili vánoční stromeček na návsi a tímto jsme si připomněli,
že nastal adventní čas a blíží se krásné, klidné vánoční svátky. Rozloučili jsme se starým rokem
a přivítali rok nový půlnočním ohňostrojem.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří pomáhají při zvelebování naší obce.


Jana Dvořáková
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Pohoří
V letošním roce naši obec postihlo velké sucho, pršelo tolikrát, že by se to dalo spočítat na prstech
jedné ruky. V červenci nám někdo, snad neúmyslně, poškodil čap v požární nádrži a přes noc odtekla
veškerá voda do spodní nádrže, která netěsní, a tím byla poškozena veškerá krásná flora a fauna
a přišli jsme o jedinou zásobu vody pro případ požáru. Členové SDH Pohoří čap opravili a chtěli
přepustit vodu zpět, ale hasičská technika zklamala. Za pomoci SDH Plánice byla technika později
opravena. Děkujeme. Pevně věříme, že přes zimu se voda doplní.
Během roku 2018 se prodaly všechny nemovitosti v naší maličké obci. Ke konci roku 2018 v obci žije
skutečně trvale, včetně dětí, 30 občanů ve dvanácti popisných číslech a 35 pravidelných chalupářů ve
čtrnácti popisných číslech.
Také proběhly běžné, veselé i důležité akce jako výroční schůze SDH, Tříkrálová sbírka, masopust,
řehtání a stavění máje a jak všichni víte také jedna velice smutná událost – Martine – děkujeme,
nezapomeneme!
V roce 2018 jsme si připomněli 100 let od vzniku samostatného československého státu položením
věnce u památníku padlých z naší obce v 1. světové válce. Za podpory města Plánice jsme uspořádali
sousedské posezení, které se velmi vydařilo, sešli jsme se ve velkém počtu jak trvale žijících tak
chalupářů. Tímto děkujeme městu Plánice.
Naše obec je majitelem kroniky psané v letech 1956-1983 se vzpomínkami do minulosti, místním
obyvatelem Jaroslavem Primasem. Pro zajímavost přikládám fotokopie z této kroniky týkající se
právě světové války a opravy požární nádrže.



Pohled na obec

Za obec a SDH Pohoří
Dagmar Valešová
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Velikonoční řehtání
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Velikonoční řehtání
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Štipoklasy
Začátek roku nám již tradičně ohlásí akce - Tříkrálová sbírka. Výroční valná hromada hasičů, ta byla
opět velmi rušná. Celý rok 2018 byl i v naší obci ve znamení 100. výročí vzniku Československa. Proto
byla objednána sada 30 pamětních medailí.
Dále se sešly masky k masopustnímu reji, přičemž průvod prochází ještě stále Pohořím i Štipoklasy.
To se nám již přihlásilo jaro, když byla nazdobena a postavena májka u pomníku pod školou. Tam se
domluvila parta hasičů, kteří se pustili do opravy místnosti hasičského klubu. Zdi byly seškrábány,
znovu neštukovány a vybíleny. Strop po řádné prohlídce seškrábán a na nově zabudovaný dřevěný
rošt namontovány umělohmotné palubky. Všechen materiál byl hrazen z peněz města Plánice.

Jinak všechny práce byly udělány svépomocí. Z hasičských peněz se zakoupilo zařízení. Jako další se
zprovoznilo topení.
Naši členové, zvláště ženy, se postarali o přípravu „Pohádkového lesa“, kam zavítalo 120 dětí s rodiči
i prarodiči. Na každém stanovišti si děti pěkně zahrály. Pobavily se i na hřišti, kam přijeli hasiči
z Myslíva, a mýdlová pěna byla za okamžik plná malých i velkých. Díky právě myslívským hasičům,
všem sponzorům a 35 členům, kteří se každoročně na této akci podílí.
Odpoledne 27. října se sešla většina obyvatel Štipoklas u pomníku padlých spoluobčanů v 1. a 2.
světové válce. K pomníku byl položen věnec našimi členy v uniformách za hudebního doprovodu pana
Kubaně Františka st., jeho syna Kubaně Františka ml. a jejich přátel. Po zahrání státní hymny byly našim
zasloužilým a aktivním členům předány pamětní medaile vydané k této příležitosti. V 19.00 hodin se
pak sešli naše děti a rodiče u kapličky. Všichni si přinesli rozsvícené lampiony a i přes nepřízeň počasí
prošli celou obcí. Na závěr slavnostního večera nám odborník odpálil pěkný ohňostroj.
Jsme také rádi, že další tradicí v naší obci se stává zpívání koled a rozsvěcení vánočního stromku. A to
je znát, jak nám zpěváčci odrůstají, ale díky mladým rodinám máme ještě dosti drobotiny. I za to patří
všem poděkování, protože se všichni radovali u krásně nazdobeného a nasvíceného stromečku.
Další týden naši vesnici navštívil Mikuláš se svojí družinou a nezapomněl ani na naše seniory.
Na podzim tohoto roku byl vypuštěný a vybagrovaný rybníček pod školou. Zase je to dobrá spolupráce
místních hasičů a města Plánice. Díky opět myslívským hasičům, kteří nám zapůjčili plovoucí čerpadlo,
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jelikož naše stříkačka byla v opravě. Nežli napadl sníh, stačili hasiči ještě pokácet a odklidit stromy
z hráze. Ostatní práce jsou přislíbeny na jaro 2019.
Všem našim občanům a přátelům přejeme hodně štěstí a zdraví v dalším roce.


Kubaňová Naděžda
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Zbyslav
Rok 2018 jsme začali, jako již v několika předchozích letech, vycházkou 1. ledna „na rovinku“,
abychom se pokochali novoročním ohňostrojem v Klatovech. Když je vyjasněné počasí, je dobře
vidět. Tak tomu bylo i v letošním roce.
V polovině ledna se konala Výroční valná hromada SDH. Účast byla již druhým rokem dost nízká,
jelikož se v tomto období konají plesy v Klatovech, kde se někteří členové pravidelně účastní. Proto
jsme se dohodli, že další VVH budeme dělat ještě před Vánocemi. Do plánu akcí na další rok jsme
dali převážně již tradiční akce, které se v obci konají pod záštitou právě SDH.
O měsíc později, ke konci února, jsme shlédli promítání s komentářem Jardy Bouzka o Novém
Zélandu. Vždy nám ukáže zajímavá místa z dalekých zemí, kam se běžní turisté nepodívají.

Kladení věnců

Mikuláš

Další akcí byla oslava MDŽ, která se konala 10. března. Dobře jsme se pobavili a zazpívali při
harmonice a sladkém občerstvení i přes malou účast způsobenou chřipkovou sezónou.
Další akcí, která se u nás stala tradicí, byl turnaj v prší, který se konal poslední březnový den
o Velikonocích. Zde byla účast 24 hráčů, a to jak z naší obce, tak ze sousední obce Pečetín. I tato akce
byla dle ohlasů vydařená.
Poslední dubnový den jsme již tradičně stavěli májku s následným posezením a opékáním buřtů.
Buřty jsme tentokrát opékali na plynovém grilu, protože byl velký vítr a rozdělávat oheň by bylo
nebezpečné.
Termín letošní poutě vyšel na 20. května, kdy se u místní kapličky konala mše.
V červnu nastal čas grilování. Na jídelním lístku byly hamburgry, o které byl velký zájem. Ugrilovalo
se okolo 90 porcí. Gastronomické akce v naší obci mají úspěch.
Protože nemůžeme stále jen konzumovat, ale je potřeba dělat něco pro svoje zdraví, konal se 25. srpna
již 11. ročník „Zbyslavského pochodu“. Od letošního roku se opakují trasy předchozích pochodů.
Trasa pro pěší cca 17 km začínala v Žinkovech, kam účastníky zavezl autobus. Účastníci mohli vidět
zříceninu hradu Potštejn, Obrovo hradiště, prošli obcemi Vojovice, Radochovy, Partoltice, Němčice
a Hůrka, odkud je čekalo nejhorší stoupání do cíle. 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 lesem do Pečetína přes Hráz, Horšice a Letiny do Žinkov, kde se napojili na
pěší trasu. Po zdolání tras čekalo účastníky na návsi ve Zbyslavi občerstvení a hudba. Další ročník
se bude konat 24. srpna 2019. Pro věrné účastníky pochodu - trasa bude cca dle druhého ročníku.
Vzpomenete si, kudy jste v té době šli?
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V září se konaly rybářské závody. Účast byla hojná, rybník byl v obležení. To ale rybám evidentně
nevadilo a nenechaly se vyrušovat.
V říjnu byl za účasti starosty pana Zdeňka Pavlíčka položen věnec k pomníku padlým s následným
posezením v klubovně a povídáním o době dávné.
První den posledního měsíce v roce jsme uskutečnili VVH SDH, jak jsme si domluvili na začátku
roku. Tentokrát byla účast uspokojivá. Zhodnotili jsme celý rok a zároveň pozvali na poslední
akce roku. Druhý den totiž byla první adventní neděle, kdy jsme na návsi rozsvítili stromeček i se
zpíváním koled. V teple klubovny jsme popili punč a konzumovali čerstvou domácí „vánočku od
Milušky“, která se stává již také tradicí.
Následně proběhla každoroční „Mikulášská nadílka“, na kterou se těší nejen ti nejmenší, ale i starší
občané obce.
Konec roku jsme ukončili každoročním předsilvestrovským posezením s tatarákem a spoustou
dalšího různorodého jídla, které jsme všichni donesli. Nesmí chybět ani tombola.
Na konec výčtu akcí, při kterých se snažíme vesele bavit, mi nedá nevzpomenout a zmínit i smutné
zprávy, kdy nás v letošním roce navždy opustili tři nejstarší obyvatelé naší malé vesničky.
Závěrem jen poděkování všem, jak organizátorům, tak účastníkům akcí, na kterých se mohou lidé
společně bavit a zapomenout na všední shon a starosti. Do dalšího roku mnoho takových krásných
společných chvil a zážitků.


Pochod

Alena Babková

Pochod - cyklisté

Stavění máje
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Zbyslav - Stuchlovna
Je to tak, jsme zase o rok starší. Dobrá zpráva je, že v rukou držíme novou ročenku. Tak jako každý
rok se dozvídáme, co všechno se událo na Plánicku. U nás se jako každoročně konala brigáda na
hřišti, shrabat listí, zbavit se trávy, uhrabat a uválcovat antuku, upevnit lajny, připravit klubovnu,
která již pamatuje velmi mnoho. Je toho hodně, ale chlapi to dělali rádi, vždyť pohyb je třeba. A kurty
u nás jsou ve známosti, i když jejich slávu zastínily ty novější v Plánici. Tradičně jsme uspořádali den
pro děti plný zábavy a her, poděkovat bych chtěla firmě KRÁSNO, která nám darovala spousty cen
a půjčila svoje maskoty Amálku a Káju, do jejichž úst jsme se všichni pokoušeli trefovat míčky (není
to vůbec nic jednoduchého). Celou akci jsme tradičně zakončili posezením u ohně. Opekli jsme si
vuřty na zbrusu novém ohništi, které pro nás zhotovili chlapci z osady pod vedením Davida, Jakuba
a Matěje, ti nám na konci povedeného dne zpříjemnili večer hrou na kytary. A pak se chod naší osady
z větší části odehrával kolem autobusové zastávky. Velkým pozdvižením byl autobus, který u ní
dýmal (to bylo ojedinělé vzrůšo). Dostála ještě jedné, bohužel špatné změny, a to když na ní prasklo
sklo. Věříme, že si z odpadkového koše na ní už nikdo nebude dělat svou popelnici. Jinak si tu žijeme
v klidu a pohodě a to samé přeji i vám.


Monika Sladká
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Zdebořice
Je za námi rok 2018. Trochu s napětím jsme možná očekávali, zda nám tenhle rok, s osmičkou na
konci, přinese nějaké změny, jak už se několikrát v historii naší země stalo. Rok je tedy za námi a my
můžeme zhodnotit, že u nás ve Zdebořicích se nic mimořádného nestalo.		
V lednu svolali místní dobrovolní hasiči svoji výroční valnou hromadu, na kterou byli jako vždy
pozváni zástupci z okolních sborů, zástupci Zastupitelstva města Plánice a členové rodin a přátelé
hasičů. Zhodnotili uplynulý rok, schválili plán činnosti na rok nadcházející a závěrem došlo i na
společné pobavení.
Poslední den v dubnu patří také v naší obci stavění májky. Pořád nás to baví. Tentokrát se okolo
májky neudálo nic neobvyklého. Byla o něco menší než ty předcházející, zase se sešla parta lidí
a májka byla za hodinku postavená.
Začátkem května vyrazil opět Pochod pohádkovým lesem tentokrát z Habartic k nám do Zdebořic.
Tady čekala na dětské účastníky ještě poslední atrakce velká, nafukovací skluzavka. Jestli se
nevyskotačili během pochodu, mohli to dohnat na skákacím hradě.
Sportovní odpoledne jsme uspořádali, jako je zvykem, začátkem prázdnin. Převažoval turnaj
v nohejbalu. U dětí pak měla velký úspěch udělaná pěna. Nezapomnělo se ani na doplňování vydané
energie při soutěžích. K tomu byly k mání opečené klobásy a také naporcovaný upečený čuník
a iontový 10stupňový nápoj z Plzně.
Začátek září je u nás spojený s pouťovým posezením. Letos jsme mohli poprvé posedět i pod
venkovním přístřeškem, který byl přistavěn ke vchodu do společné klubovny. Podzim patří rybářům.
V tomto roce lovili naši rybáři rybník V Pajedlích. Počasí přálo, tak přišli i diváci podívat se na
výlov rybek. Za týden udělali rybáři společné posezení v místní klubově a tam bylo možné nějakou
dobrotu z ulovených rybek ochutnat.
A co ještě u nás v obci máme nového? Novou střechu na obecním domě, kde máme klubovnu a sklad
hasičského vybavení. Nově opravenou, hojně využívanou, spojovací cestu ze Zdebořic do Křížovic.
Děkujeme městu Plánice za tyto investice. Poprvé jsme ve Zdebořicích rozsvěcovali společně na
návsi vánoční stromek, bylo to i s teplým punčem. Trochu nám k tomu i nasněžilo, tak to mělo
hezkou vánoční náladu.
Na Silvestra jsme se před půlnocí opět sešli u rozsvíceného stromečku. Několika ranami z lahví
šampusu a malým ohňostrojem jsme společně přivítali nový rok 2019. Tak o tom zase příště.
Závěrem ještě poděkování všem, kdo si najde chvilku a přispěje svojí činností nebo účastí na
společném životě v naší obci Zdebořice.


Václav Lašek
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Pochod pohádkovým lesem

Stavění máje

Sportovní odpoledne

Rozsvěcování vánočního stromku
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Z činnosti klubů a spolků
SDH Plánice
Rok 2018 byl pro náš sbor běžným obdobím. Kulturní činnost byla tradičně zahájena 143. hasičským
plesem, který se konal 13. ledna ve Spolkovém domě v Plánici. Součástí plesu byla opět tombola,
volenka a vepřové hody. K tanci a dobré náladě nám hrála kapela „Úlavanka“.
Tak jako každý rok byly postaveny máje, a to na náměstí a u Spolkového domu v Plánici, po čemž
následovalo posezení s občerstvením.
Po čtyřech letech jsme opět pořádali vyřazovací soutěž mužů plánického a horažďovického obvodu,
která se konala 16. června na hasičském cvičišti za účasti 14 družstev mužů.
5. července jsme ve spolupráci s městem Plánice uspořádali další ročník silové a vytrvalostní soutěže
jednotlivců „Šumavský hasič města Plánice“, která je součástí Šumavské ligy. Z 15 závodníků v této
soutěži obhájil první příčku vítěz z loňského roku Roman Kohout, Lukáš Plánička obsadil 3. místo
a Luboš Kohout 10. místo.
Osvědčenou podzimní akcí byly vepřové hody s večerním grilováním a posezením v prostorách
hasičské zbrojnice, které se konaly 27. října. Večerního programu se také zúčastnila patnáctičlenná
delegace hasičů z německého partnerského města Dalkingu, s nimiž bychom chtěli do budoucna
spolupracovat. K dobré náladě nám zahrála naše místní osvědčená kutálka.
Kromě našeho kulturního programu se několik našich členů podílelo na pořádání lampionového
průvodu pro děti ZŠ a MŠ v Plánici. Po ukončení průvodu následovalo posezení u táboráku
s opékáním buřtů.
Také jsme přispěli do programu zábavného odpoledne pro děti na „Hájovce“, které pořádalo občanské
sdružení „Vodník Hájovníček“.
Formou delegace jsme se zúčastnili oslav kulatých výročí založení sborů dobrovolných hasičů
v Újezdě u Plánice, Habarticích a Kolinci.
Přijali jsme také pozvání a navštívili kulturní akci v německém Dalkingu.
Náš sbor byl také vybrán na krátké soustředění s technikou do Prahy, kde v rámci oslav 100. výročí
československé státnosti, spolu s více než tisícovkou hasičů z celé republiky, byla vytvořena na Vltavě

Následky větrné smršti Fabian

Následky větrné smršti Fabian
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Požár komínového tělesa Plánice

Požár porostu u Zdebořic

hasičská fontána. Z našeho sboru se zúčastnilo pět členů. Záznam z této nevšední akce je možno
shlédnout na videu na stránkách SDH: www.sdhplanice.cz.
Zastoupení našeho sboru na soutěžích:
Na okrskové soutěži v Mlýnském Struhadle 19. května náš sbor reprezentovalo jedno družstvo mužů
a jedno družstvo žen. Muži obsadili 4. místo a do další soutěže nepostoupili. Ženy obsadily 2. místo
a dále se zúčastnily jejich vyřazovací soutěže v Rabí, kde obsadily 7. místo a postoupily do okresní
soutěže, která se konala také v Rabí, zde obsadily opět 7. místo.
Mladí hasiči na jejich soutěži „Hry Plamen“ získali 23. místo z 32 zúčastněných družstev v jejich
kategorii. V podzimním závodě požárnické všestrannosti v Horažďovicích obsadili 21. místo.
Pár slov k reprezentaci našeho sboru na soutěžích v disciplínách TFA:
Účast na soutěžích „Šumavské ligy“. Kromě Plánice to byla soutěž také v Lubech, kde 1. místo obsadil
Roman Kohout, Lukáš Plánička obsadil 2. místo a Luboš Kohout obsadil 7. místo, dále ve Spůli ,
kde neměl náš sbor zastoupení, a ve Strážově, kde Roman Kohout obsadil 1. místo a Luboš Kohout
obsadil 11. místo. Po celkovém vyhodnocení výsledků „Šumavské ligy“ obsadil z našeho sboru
Roman Kohout 1. místo a Luboš Kohout 9. místo. Šumavské ligy se zúčastnilo celkem 31 závodníků.
Další soutěží v disciplínách TFA s účastí členů našeho sboru byl „Volyňský Fireman“, kde v kategorii
profesionálních hasičů obsadil Roman Kohout 1. místo. V kategorii veteránů obsadil Luboš Kohout
2. místo a v kategorii juniorů obsadil Jakub Venzera 2. místo. V kategorii žen obsadila Monika
Kohoutová 1. místo. Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za reprezentaci
našeho sboru.
Kromě kulturní a zájmové činnosti jsme také zasahovali u několika událostí:
• 18. ledna – likvidace padlých stromů přes komunikace následkem silného větru v lokalitě
Plánice, Újezd u Plánice a Zbyslav. Stromy byly rozřezány a odklizeny z komunikace
• 7. dubna – požár lesního porostu u obce Radochovy, účast obou cisteren (Plzeň – jih)
• 1. května – požár travního porostu u obce Hnačov
• 8. května – výjezd k likvidaci nebezpečného vykotlaného dubu mezi obcemi Plánice – Kvasetice.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se dub nachází na soukromém pozemku a jeho stav není
ohrožující
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Stavění máje

• 24. května – požár travního porostu (louky) u obce Habartice
• 10. srpna – likvidace ropných látek v Plánici před ZŠ. Jednalo se o únik většího množství ropné
látky z nezjištěného vozidla na vozovku. Za použití sorbetu byla kapalina z vozovky odstraněna
• 25. srpna – požár nízké budovy – jednalo se o požár dílny v Plánici na náměstí č. p. 161. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří neznámá látka v nádobě umístěna na kamnech na tuhá
paliva. Členové zásahové jednotky za použití dýchací techniky vynesli nádobu s hořící látkou
mimo objekt a uhasili. Z důvodu, že se v půdních prostorách nacházelo velké množství pilin,
muselo být okolí průduchu prolito vodou a objekt byl do 3.00 hodin následujícího dne střežen
členy zásahové jednotky
• 23. – 24. září – likvidace následků větrné smršti FABIAN v Plánici a okolí. Jednalo se o likvidaci
popadaných stromů, sloupů a strženého elektrického a telefonního vedení přes komunikaci,
poškozených střech apod.
• 2. října – požár nízké budovy v obci Mlýnské Struhadlo. Po příjezdu naší zásahové jednotky
na místo požáru již zde zasahovala jednotka HZS Nepomuk, SDH Měčín a Mlýnské Struhadlo.
Naše jednotka zajišťovala zálohu a vynášení ohořelého materiálu z objektu
• 6. října – požár lesního a travního porostu u obce Zdebořice. Po příjezdu na místo požáru
musela být pomocí motorových pil prořezána zarostlá přístupová cesta pro techniku, současně
probíhalo hašení vysazeného lesního porostu a vysoké suché trávy. Příčina požáru byla
nedbalost při pálení odpadu a klestu
• 24. října – odstranění padlého stromu přes komunikaci z Plánice směr Klatovy. Strom byl
pomocí motorové pily rozřezán a odklizen mimo komunikaci
• 6. prosince – požár komínového tělesa v Plánici, Sušická ulice č. p. 149. Díky nedávné
rekonstrukci komínového tělesa nedošlo k rozšíření požáru do půdních prostor, takže nevznikla
žádná škoda. Průduch komína byl zasypán solí a pískem, vyčištěn a žhavé zplodiny uhašeny
mimo komínové těleso vodou.
• 14. prosince - požár komínového tělesa v Plánici, Na Ostromeči č. p. 173. Po příjezdu na
místo požáru byl proveden průzkum okolí komínového tělesa a z důvodu špatného přístupu
nadstřešní části komína byla povolána výšková technika. Poté byl požár pomocí písku uhašen
a následně komínové těleso vyčištěno
V rámci výcvikového roku proběhlo školení zásahové jednotky našeho sboru a členů výboru dle
jejich funkčního zařazení ve sboru.
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Brigádnická činnost spočívala převážně v údržbě techniky, výstroje, zařízení v hasičské zbrojnici,
úpravě terénu na hasičském cvičišti a přípravě kulturních akcí a soutěží. Bylo odpracováno celkem
974 hodin.
Výhled akcí na rok 2019:
• 144. hasičský ples
• postavení májí
• beseda a promítání filmu – Amerika
• dle okolností v květnu okrsková soutěž
• soutěž „Šumavský hasič“
• vepřové hody
• koncem roku výroční valná hromada
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům za práci, kterou přispěli ke splnění úkolů našeho
sboru. Děkuji také za spolupráci městu Plánice a ostatním organizacím našeho města, dále všem
občanům a příznivcům našeho sboru, kteří podporují naši činnost (viz. hasičský ples aj.) a přeji za
celý výbor do roku 2019 pohodu a pevného zdraví.



Stanislav Tikal
starosta SDH Plánice

Šumavský hasič města Plánice

Šumavský hasič města Plánice

Šumavský hasič města Plánice
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TJ Sokol Plánice
Oddíl nohejbalu
Chodíme hrát pravidelně každou středu ve dvou skupinách od 18.00 a 19.00 hodin. Zúčastnili jsme
se pouze dvou turnajů. Turnaje v Němčicích, kde jsme obsadili druhé místo, a o Vánocích jsme
uspořádali již tradiční nohejbalové klání v plánické tělocvičně. Z 11 družstev jsme obsadili 5. místo,
když jsme ve čtvrtfinále prohráli s budoucími vítězi z Horaždovic.


Pavel Havlík

Oddíl kopané
Družstvo mužů
Sezonu 2017/2018 jsme ukončili na 6. místě se ziskem 38 bodů. Před novou sezonou 2018/2019
náš mladý tým posílil Josef Hora, který k nám přišel z Myslíva, a hned první utkání ukázalo, že to
bude výrazná posila. V prvním zápase jsme porazili celek z Hartmanic 9:0 a Josef Hora přihrával
na šest branek. V této sezoně se velmi dařilo i našemu střelci Lukáši Pláničkovi, který nastoupil
do deseti utkání a nastřílel v nich 14 branek. Právem se drží na výborném 2. místě mezi střelci
soutěže. Druhým nejlepším střelcem týmu je Radek Kovařík, který dal dosud 7 branek.
Po podzimní části sezony se stále držíme na 6. místě se ziskem 23 bodů a ztrátou 3 bodů na postup
do okresní soutěže. Myslím, že na to, že mužstvo vůbec netrénuje, je to dobrý výsledek.
Jmenovité složení mužstva: Vlastimil Průcha, Václav a Vojta Oplovi, Jan Drmla, Lukáš Plánička,
Michal Fiala, Petr Kochol, Radek Kovařík, Milan Novák, Ondřej Novák, Martin Opatrný, Jiří
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Sýkora, Jan Votýpka, Josef Hora, Pavel Hlavatý, Marek Zavadil, Marek a Patrik Jílek (nejlepší
zlepšení v týmu).
Jarní část sezony zahájíme 23. března 2019, a to domácím utkání s Hrádkem u Sušice od 15.00
hodin. Velice se těšíme na zápas i na naše fanoušky, kteří nás hojně navštěvují jak doma, tak i při
venkovních zápasech. Děkujeme za vaši podporu.
Jako oddíl kopané dále pořádáme různé akce pro své členy i pro veřejnost. Například v listopadu
2018 jsme pořádali taneční zábavu, kde zahrála skvělá domácí kapela PLÁN B a vždy v lednu
pořádáme turnaj v malé kopané.
Závěrem bych chtěl poděkovat za sebe i za hráče Pavlu Těžkému, Petru Drmlovi a Josefu
Strolenému za skvělou údržbu našeho domácího areálu a Daně Těžké za zajištění občerstvení při
zápasech a jiných akcích.
Jménem předsedy oddílu kopané bych rád poděkoval Karlu Peleškovi a městu Plánice, kteří
finančně podporují naše malé fotbalisty.




předseda oddílu kopané
Karel Pohanka ml.
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Starší přípravka a mladší žáci
V roce 2018 pokračovali malí fotbalisté z Plánice ve své činnosti a po celý rok se oni i jejich rodiče
věnovali fotbalu, co jen jim síly stačily. Fotbalový rok zahájil halový turnaj pořádaný TJ Sokol Plánice
ve sportovní hale v Plánici, který byl pořadatelsky velmi zdařilý, za což patří velký dík Daně Těžké
a Martině Brožíkové, které jsou vždy velkou oporou. V jarní části fotbalové sezóny odehrály děti TJ
Sokol Plánice v kategorii starší přípravka celkem 7 turnajů a k tomu pilně trénovaly na fotbalovém
hřišti v Plánici. Děti z Plánice a okolí začaly o fotbal jevit zájem, a tak se v průběhu jara přihlašovali
další fotbalisté. Po jarní části byla svolána schůzka rodičů, dětí, výboru a trenéra a domlouvalo se,

co bude dál. Jelikož pět kluků ročník narození 2007 již nemohlo hrát v kategorii starší přípravka,
dohodlo se, že TJ Sokol Plánice přihlásí pro fotbalovou sezónu 2018/2019 kategorii mladší žáci
a starší přípravka. Starší přípravka si na podzim vedla výborně, dětem se dařilo, výhry přibývaly,
dokonce doma pořádaný turnaj 23. září 2018 celý vyhrály. Zato v kategorii mladší žáci byl znát
velký rozdíl ve věkové kategorii dětí našeho družstva a soupeřů a také se děti na celé polovině
hřiště učily sehrávat a tak podzimní část skončila pro tým mladších žáků Plánice se 7 vstřelenými
a 117 inkasovanými brankami na devátém místě tabulky. Děti fotbal stále baví a dál trénují ať už na
hřišti nebo v tělocvičně v Plánici. Dnes je zaregistrovaných již 22 hráčů, z čehož jsou 4 děvčata. Je
třeba vyzdvihnout práci trenéra Pavla Baštaře, který si jak pro tréninky, tak pro fotbalové turnaje
a zápasy i přes svou pracovní vytíženost vždy najde čas a vše dělá dobrovolně s nadšením, s dětmi
udělal velký kus práce, což je na hřišti a radosti dětí ze hry vidět. Také bych chtěla poděkovat
rodičům dětí, že jim obětují svůj čas a pomáhají se zázemím při přípravách kolem fotbalových
zápasů. Rok 2018 byl pro malé fotbalisty z Plánice vcelku povedeným rokem, a tak se můžeme těšit
na novou sezónu a konstatovat: Sportu zdar a fotbalu zvláště 



Iveta Voráčková
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Oddíl aerobiku
V letošním roce se cvičení opravdu stabilizovalo, každý týden dochází formovat svoji postavu
přibližně patnáct až dvacet žen a dívek z Plánice i jejího okolí. Pod vedením cvičitelky paní Kristýny
Vejskalové cvičíme stále každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin a používáme stejné pomůcky jako
v letech předešlých. V polovině měsíce října se některé ženy z oddílu aerobiku zúčastnily aktivně
víkendového cvičení na Šumavě včetně paní cvičitelky, která připravila program na celý víkend.
Naše cvičení určitě dodává každému radost z pohybu, dobrou náladu, uvolnění z každodenního
stresu a optimismus.

Marie Pláničková
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Cvíčo Plánice
Jelikož už i já jsem maminka a chtěla bych, aby se moje dcera co nejvíce stýkala s dětmi a trávila
čas běháním, skákáním a učením se nových věcí, začala jsem zjišťovat, jaké jsou v Plánici a okolí
možnosti aktivit pro děti, které právě začaly chodit. V Plánici možnosti nejsou takřka žádné, i dětské
hřiště je pro roční dítě zatím nevhodné, a tak vznikla myšlenka pořádat něco sama s pomocí třeba
dalších maminek.
Myslím, že tento nápad byl skvělý. Prostory nám poskytla tělocvična v Plánici, kde nebyl problém
najít volný termín, a TJ Sokol Plánice si nás rád vzal pod svou záštitu. A tak v březnu 2018 vzniklo
„CVÍČO Plánice“, kde já Irena Ludvarová a Lenka Roubová dopřáváme dětem dostatek pohybu
a vymýšlíme jim úkoly na rozvoj jemné i hrubé motoriky, prostorové orientace, koordinace pohybů
a jiných dovedností.
V současné době se scházíme každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin v počtu vždy tak 10 dětí, i když
přihlášeno je více než 20 dětí nejen z Plánice, ale i okolí. Cvičení je určeno pro děti od 1 roku do 6
let. Děti vždy doprovází někdo z rodičů, který jim i pomáhá zvládnout připravené úkoly. Snažíme
se i reagovat na aktuální témata a vymýšlet různé akce v tělocvičně i mimo ni, např. Velikonoce,
stopovačka na Hůrce, pouštění draků, čerti, Vánoce v tělocvičně.
Sokol Plánice nám poskytl z dotace od města Plánice finanční prostředky na nákup různých pomůcek
na cvičení, a proto jsou pro děti soutěže ještě zajímavější.
Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, přijďte se v úterý podívat nebo nás kontaktujte na FB či
osobně. Rádi uvítáme nové kamarády.


Mgr. Irena Ludvarová
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TS Daisy
V minulém roce taneční skupina DAISY, která působí pod TJ Sokol Plánice, opět reprezentovala
Plánici na několika tanečních soutěžích.
V březnu se tanečnice zúčastnily soutěže „O pohár města Klatov“, kde získaly jednu zlatou, tři
stříbrné a jednu bramborovou medaili.
V dubnu se skupina vydala na Jarní pohár „Děti v akci“ do Prahy, kde získala fantastická dvě zlatá
a dvě stříbrná ocenění.
V říjnu se konala soutěž „Poslední tanec sezóny“ v Klatovech, kde tanečníci v nabité konkurenci
obsadili dvě druhé, jednu pátou a jednu šestou příčku.
Soutěžní sezónu pak zakončili na „Let’s Dance” v Písku, kde získali dvě zlaté, jednu stříbrnou
a jednu bronzovou medaili. Tato soutěž byla vypsaná i pro sólové choreografie a dua. V kategorii
Sólo reprezentovala skupinu Daisy Raduška Sudová a v kategorii Duo soutěžily Kačenka Nováková
s Nelinkou Husincovou a Anetka Babůrková se Zuzankou Sládkovou. Všechny vybojovaly krásné
stříbrné medaile.
Tanečnice potěšily svými vystoupeními na akcích jako např. na dětských maškarních v Plánici
a v Újezdě u Plánice, na plese města Plánice, na dětském dni v Zavlekově či na oslavách 120 let SDH
v Újezdě u Plánice.
V roce 2018 tančily děti ve třech skupinách. Mladší děti nacvičily novou choreografii s názvem Hotel
Transylvánie. Starší skupina natrénovala skladbu Protančené střevíčky a nejstarší slečny tanečnice
nacvičily výrazový tanec Hvězdy nám nepřály a Show Dance Romeo a Julie.
V roce 2019 vstoupila skupina do sedmého roku své existence. 20. ledna se v Újezdě u Plánice
uskutečnilo slavnostní vystoupení, během kterého tanečníci i jejich rodiče oslavili 6 let taneční
skupiny a zároveň se rozloučili se zakladatelkou skupiny Eliškou Luňáčkovou, která od letošního
roku tanečky v Plánici už z časových důvodů nepovede. Na její trenérské místo nastoupila dlouholetá
členka skupiny Radka Sudová. Tréninky i nadále probíhají v tělocvičně Základní školy v Plánici.
Celkem 24 tanečníků je rozděleno do dvou věkových kategorií. Děti od 8 do 11 let mají trénink od
15.00 do 16.30 hodin. Junioři (děti od 12 let) mají trénink od 16.30 do 18.00 hodin.


Eliška Luňáčková
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Stolní tenis
Soutěžní ročník 2018 – 2019 je ročníkem jako v minulosti, kdy chce oddíl stolního tenisu potvrdit
dobrou reprezentaci TJ Sokola Plánice a navázat na dobré výsledky z předešlých let. V letošním
ročníku se do soutěže okresního přeboru I. třídy přihlásilo 11 mužstev z celého okresu. Po odehrání
poloviny soutěže jsme na pěkném 3. místě, na 1. místo nám scházely 2 body.
Tým tvoří: Novák Milan st., Novák Milan ml., Hnis Karel, Koval Jan, Koval Lukáš a Novák Ondřej.
Nejlepším hráčem Plánice je Koval J., který je druhý v žebříčku, a s kolegou Novákem M. st. vedou
souboj ve čtyřhrách. Z 13 zápasů máme 13 výher a to je super.
Dále bych chtěl pochválit zbytek týmu, který také podává pěkné výkony, a když nám to vyjde, chtěli
bychom opět zkusit krajský přebor. Tak nám držte palce.
Již několik let také trénujeme děti, a to ve středu a v pátek. Dětiček ale stále ubývá, a tak bych chtěl
požádat rodiče, ať zvednou své zadní části těla a jdou si s dětmi zapinkat. Zázemí máme výborné,
a tak můžete vyrazit za sportem.
Závěrem této zprávy bych chtěl všem poděkovat za práci v oddíle stolního tenisu a vám všem popřát
hodně zdraví, štěstí a dobrých sportovních výsledků.



Mladí pinponkáři na tréninku

Za oddíl stolního tenisu
Novák Milan st.

Novák Milan ml., Koval Jan, Roub Roman před
pátečním zápasem
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Sokol Kvasetice 2018
V Kvaseticích se hrál fotbal i v tomto roce. V zimních měsících už jako obvykle působíme spolu
s hasiči a dalšími spoluobčany na poli kulturním a pracovním. V kulturní činnosti byl opět pořádán
masopust a na poli pracovním jsme pokračovali s úpravou naší kvasetické klubovny. V březnu
jsme zhodnotili na výroční valné hromadě naše působení na poli sportovním. Během roku jsme
se věnovali činnosti v obci, účastnili jsme se všech akcí, které jsou v obci pořádány. V loňském roce
jsme pomáhali při čistění požární nádrže, která slouží v létě jako koupaliště, stavěli a hlídali jsme máj,
pomáhali jsme vymýšlet dětem zábavu při dětském dni, bavili jsme sebe i ostatní při taneční zábavě.
Během léta upravili naši členové nohejbalové hřiště a často ho využívali. Poprázdninový program je
pro nás fotbalisty víceméně jasný – podzimní část nového ročníku fotbalové soutěže.
Po nevydařeném podzimu jsme na jaře zabrali a nakonec jsme skončili na 2. místě. Podzimní část
ročníku 2018/2019 jsme opět začali s limitním počtem hráčů, tj. 11. Po porážce v 1. zápasu doma
jsme většinu zápasů vyhráli a zimu přečkáme na 3. místě tabulky. Už na jaře byl v naší skupině
soutěže malý počet týmů, a tak po skončení základní části soutěže se pokračovalo baráží. Baráž byla
víceméně zbytečná, protože po základní části bylo umístění týmů jasné a navíc z naší skupiny nikdo
nepostoupil. Bohužel, podobný model se bude hrát i v tomto ročníku.
Větším problémem se ukázal malý počet hráčů. Ve všech zápasech podzimu se vystřídalo sice 19
hráčů, ale mnozí nastoupili pouze jednou. Jen 7 fotbalistů se účastnilo všech zápasů. Momentálně
nastupuje v Kvaseticích 8 hráčů nad 40 let a věkový průměr je více jak 36 let.
Doufáme, že rok 2019 bude pro nás úspěšný nejen sportovně, ale že mezi nás přitáhne i mladé
fotbalisty, kteří budou mít zájem zahrát si tuto krásnou hru.
Na závěr přeji nejen všem sportovním fanouškům, ale i všem obyvatelům našeho správního území
mnoho zdraví a úspěchů v roce 2019.


Pavel Roub
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Myslivecký spolek Plánice, z. s.
Myslivecký rok začíná 1. dubna, a tak jsme jej začali tradičně - brigádami v lese. Takto získáváme
potřebné finanční prostředky na zabezpečení krmivové základy pro spárkatou zvěř a pro vlastní chod
spolku. Vybudovali jsme několik nových oplocenek na ochranu sazenic jehličnatých a listnatých
stromů. Opravu a asanaci krmelců si provádí každý člen sám. Brzy z jara opravujeme posedy
a kazatelny, které slouží k pozorování a průběrnému odstřelu zvěře.
Z jara se rodí mnoho nových mláďat. Srny kladou svá mláďata do vysoké trávy na louky. Vrozené
instinkty velí nově narozeným mláďatům při ohrožení neutíkat, ale přikrčit se a nehybně ležet.
Při kosení luk by toto pro ně znamenalo jistou smrt posečením. Abychom zmírnili ztráty na nově
narozených mláďatech, procházíme a nastříkáváme na louky odpuzující přípravky. Přes noc srny svá
mláďata odvedou do lesa a tím je zachrání. Také bychom byli rádi, aby občané v době kladení mláďat
omezili venčení psů v honitbě.
Nadále jsme se věnovali intenzivnímu odstřelu divočáků, i když nákaza afrického moru prasat již
pominula. V našem regionu se letos již nevyskytla další nákaza Aujeszkyho 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.
Letos jsme vybudovali památník sv. Huberta u retenční nádrže v Háji, který byl slavnostně vysvěcen
místním farářem P. Vrbenským za účasti náměstka hejtmana Plzeňského kraje p. Ing. Vladislava
Vilímce, zástupce MěÚ Klatovy Ing. Martina Kříže, zástupce ČMMJ OMS Klatovy Pavla Martina,
trubačů při ČMMJ OMS Klatovy, zástupců města Plánice, dětí z mateřské školky a veřejnosti. Dále
jsme vybudovali kapličku u retenční nádrže v Luhu. Jsou to památky a odkaz pro příští generace.
Na podzim začínají hony a naháňky. Hon na bažanty se konal 3. listopadu 2018. I letos nás přišla
zkontrolovat Policie ČR. Vše proběhlo v pořádku. Po honu jsme se sešli u společného pohoštění
v hotelu Pavlíček, kde se detailně probíraly zážitky.
Náš spolek se také podílel na přípravě Svatohubertské mše v chámu Narození Panny Marie v Nicově,
která se konala 4. listopadu 2018. Je ale škoda, že se této mše zúčastnilo málo občanů oproti letům
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předešlým. Bylo vybráno 7 628,- Kč, které se opět použijí na opravu chrámu a okolí.
Odstřel spárkaté zvěře jsme prováděli dle plánu lovu. Plánované naháňky na černou zvěř byly
pořádány se střídavými úspěchy. Avšak převážná většina divočáků byla ulovena na individuálním
lovu.
Přestože stavy černé zvěře v naší honitbě nedosahují stavů, které jsou prezentovány sdělovacími
prostředky, zejména kolem větších městských aglomerací, dochází i v naší lokalitě ke škodám na
zemědělských kulturách, a proto je nutné snižovat jejich stavy.
Letošní rok nás čeká mnoho úkolů, zvyšuje se tlak státní správy na snížení stavů spárkaté zvěře a ani
z Bruselu nechodí příznivé 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.

Myslivecký spolek Bukovec – Zdebořice
Rok 2018 uplynul a je znovu čas ohlédnout se zpět a zhodnotit, jak se v něm dařilo členům našeho
MS Bukovec - Zdebořice a jak jsme plnili náš roční plán. Patříme mezi menší MS, neboť máme jen
11 řádných členů a 1 adepta ve zkušební době.
Průběžně plníme plán odlovu, v němž se promítá snaha o regulaci stavů černé zvěře směřující
zejména k minimalizaci škod na zemědělských plodinách a také snaha o optimální stavy zvěře srnčí,
která je v současné době stále ohroženější. Je tomu tak díky mnoha vlivům, patří mezi ně jednak
zemědělská činnost, jednak zvýšení provozu na komunikacích a v neposlední řadě i narušování klidu
v honitbě neukázněnými lidmi.
Mezi nejdůležitější akce patří naše aktivní účast na Pochodu pohádkovým lesem konaném vždy
druhou květnovou sobotu. I v roce 2018 bylo naše stanoviště, naplněné především soutěžemi
v různých střeleckých disciplínách, neustále plné účastníků pochodu od těch nejmenších až po ty
starší. Děti i dospělí si mohli mimo jiné také prohlédnout lovecké trofeje i naše myslivecká zařízení.
Právě tato akce je totiž dobrým impulsem k tomu, abychom zhotovili buď nový posed, kazatelnu či
krmelec a mohli tak po jejím skončení doplnit nebo nahradit některá již opotřebená či nevyhovující
zařízení.
Rovněž v měsíci květnu pak pravidelně organizujeme střelecký Memoriál Bedřicha Jonáše. Již
podruhé jsme tuto akci pořádali na střelnici v Nové Vsi u Nepomuku, neboť se nám spolupráce
s místním MS osvědčila. Tentokrát nám bohužel příliš nepřálo počasí, déšť nám pokazil část soutěže
i její vyhodnocení.
K obvyklým činnostem patří pravidelné brigády, díky nimž získáváme finanční prostředky na nákup
jadrného krmiva pro přikrmování zvěře v zimním období. V roce 2018 se kromě brigád pro Farmu
Číhaň – sekání trávy v okolí zemědělských objektů v obcích Křížovice a Zdebořice uskutečnila
i brigáda v obecních lesích na stavbu oplocenek.
Naši členové se setkávají pravidelně na schůzích, ale i na akcích jiných MS, s nimiž se snažíme
spolupracovat. Jedná se zejména o společné lovy, neboť dostatečný počet střelců i honců na
naháňkách je podmínkou úspěšného lovu. Vzájemná setkání jsou příležitostí pro diskuzi o aktuálních
problémech myslivosti i pro výměnu zkušeností. Nejen prací a lovem naplňujeme naši mysliveckou
činnost.

66

Vedle již tradiční Svatohubertské mše v Nicově jsme se účastnili koncertu myslivecké hudby
v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Myslivecké Vánoce, jak se tato akce nazývá, se v roce 2018
konaly již po desáté a byly opravdu mezinárodní. Kromě trubačů z různých částí České republiky
na něm účinkovali i hosté ze Slovenska, Německa, Rakouska a Polska. První adventní neděli se
vyprodaná koncertní síň naplnila úžasnou vánoční atmosférou a spojila všechny účinkující i diváky.
Ukázala zároveň, že úcta k mysliveckým tradicím je cestou, jak zachovat českou myslivost, jež je
naším národním bohatstvím, něčím, čeho je třeba si vážit, a něčím, co jsme povinni udržet, abychom
naplnili odkaz předchozích generací myslivců.
Vážení myslivci a přátelé myslivosti. Přeji vám v roce 2019 pevné zdraví, krásné lovecké zážitky,
pokoru a respekt k naší přírodě.
Myslivosti zdar!



Jan Dufek
předseda MS Bukovec – Zdebořice

Memoriál BJ v Nové Vsi
Pochod pohádkovým lesem

Brigáda - stavění oplocenek

Myslivecké vánoce v Praze
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Místní organizace českého rybářského svazu Plánice
MO ČRS má stále okolo 250 členů a z toho 50 členů mládeže do osmnácti let. I přes velký zájem
nových členů se členská základna příliš nemění. Hospodaříme na 13 ha chovných rybníků,
které máme většinou pronajaté. Revíry máme dva, a to mimopstruhový, který má plochu 9,5 ha,
a pstruhový, který má 2 ha. Na jaře, kdy začíná nová sezóna, jsme osadili všechny rybníky násadou
K2, což činilo 2 500 kusů. Na podzimních výlovech jsme vylovili 80% osazených ryb. Ryba se povedla
jak na váhu, tak na délku, tudíž bylo co vysadit do revíru i na vánoční prodej. Na prodej jsme měli
kapra, amura, štiku a tolstolobika. Stále nás trápí predátoři, a to vydra říční, norek americký, volavka
popelavá a kormorán velký. Jsme na začátku povodí, takže neoplýváme žádnou větší vodní plochou,
tak výtěžnost 80% je, dá se říci, na naše podmínky pomalu jedna z nejlepších za posledních pár let.
Na vánoční prodej nás opět navštívily děti z mateřské školky. Prohlédly si sádky, pohladily si ryby
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a největší zážitek byl, když jim Milan Novák v náručí přinesl tolstolobika vážícího 10 kg. Z toho děti
byly úplně unesené. Dále Václav Plánička 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 upořádala pro děti dva rybářské závody
v chytání ryb. První závody byly v Petrovicích na návsi a druhé se uskutečnily na rybníce Křižánkovy.
Pravidelně jim počasí nepřálo, tak se děti musely 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 2019.
Dále k činnosti naší organizace. Na rybárně jsme začali s výměnou oken, která se protáhne do příštího
roku, dále nás čeká dodělat kluziště, tato akce byla také nedodělána. Musíme zase na pronajatých
rybnících ošetřit hráze. Letošní suché léto nás donutilo vylovit oba nicovské rybníky. Upevnit nádvoří
a totéž jsme udělali na sádkách. Přáli bychom si, aby byla letošní zima i jaro příznivější a neutrpěli
jsme takové škody jako v uplynulém roce, kdy jsme díky počasí i predátorům zaznamenali ztrátu
okolo 200 tisíc korun. S takovou ztrátou se velice těžko hospodaří.
Na závěr musím poděkovat našim sponzorům – firmě Zemní práce Hora J., firmě Proagro Klatovy,
městu Plánice, městu Měčín, soukromým zemědělcům - p. Hubertu Krompaskému a p. Milanu
Kovaříkovi, firmě Pila Hrouda František, a také rybářské prodejně Fishing dream z Nepomuka. Dále
patří poděkování našim členům, kteří se podíleli na vánočním prodeji ryb. O veškeré naší činnosti
a aktivitách včetně fotodokumentace se můžete informovat na našich vlastních webových stránkách
na adrese: http://rybariplanice.blog.cz.




S rybářským pozdravem „Petrův Zdar“
Václav Baxa
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Český zahrádkářský svaz
12 měsíců roku 2018 uteklo jako voda a my můžeme hodnotit. Od jara to byla bitva o každou kapku
vody a vypadalo to, že naše námaha i tak nepřinese žádné výsledky. Podzim ukázal, že vláhu z nebe
nic nenahradí, ale něco jsme sklidili.
Naše ZO ČZS připravila několik akcí, a to už v únoru krásnou přednášku pana Papeže z Dolan.
V květnu se děti ze ZŠ Plánice zúčastnily soutěže „Mladý zahrádkář“ v Klatovech a byl to zase
úspěch. Pak přišel podzim, a to je pro nás vrchol sezóny. Výstava v Klatovech „Zahrada Pošumaví“,
kde každý rok prezentujeme naše celoroční snažení. V září moštování, při kterém jsme viděli, že ten
suchý a teplý rok nechal na stromech bohatou úrodu. A bylo to opravdu neskutečné. S maxi úrodou
si vlastně musel poradit každý z nás. Za 7 týdnů jsme zmoštovali přes 20 tun jablek.
Než jsme se vzpamatovali, byl vánoční čas. Paní Martina Raiserová nám při „Vánočním dekorování“
předvedla pár dobrých nápadů a inspirací, advent mohl začít.
To byl čas na naši první výstavu betlémů v Plánici. Město Plánice nám na těch pár dní zapůjčilo
obřadní síň a my mohli instalovat výstavu, kterou jsme připravovali už dlouho dopředu. Byla to naše
velká radost. Měli jsme betlémy svoje, ale i občanů z Plánice a okolí. Od betlémářek z Klatov (MUDr.

Adventní výstava betlémů

Pohoštění při vánočním moštování

Výstava betlémů

Výstava betlémů
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Sudová a MUDr. Malá), od řezbáře pana Kašnika. Výstava začala, mrzlo, pršelo, padal sníh, ale vás
se přišlo podívat opravdu hodně. Chceme vám všem za to poděkovat, protože výtěžek dobrovolného
vstupného jsme předali školce a ta mohla koupit dárek pro děti v hodnotě 6 000,- Kč. Vánoce jsou
pro děti a toto byl dar nás všech.
Přišla poslední akce roku 2018 „Vánoční moštování“. Sice nebyl čas si tak moc popovídat, ale byla to
radost, vonělo vánoční víno, malé občerstvení, stromeček, prostě úplně něco jiného než na podzim.
Ukončili jsme náročný, ale krásný rok 2018. Je před námi celý rok 2019 a tak se těšíme co hezkého
přinese.
Přejeme vám hodně zdraví a pohody.


Výbor ZO ČSZ Plánice

Vánoční inspirace

Výstava Zahrada Pošumaví
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Divadelní spolek Plánice 2018
Náš plán do další pětiletky byl úplně jasný. Bavit lidi tak, jak jsou na to zvyklí a jak to od našeho
souboru očekávají. A tak jsme i v šestnácté sezóně opět sáhli po komedii, dokonce od autora, s jehož
dílem jsme na plánických a okolních prknech bodovali už v minulosti.
Georges Feydeau byl významný francouzský dramatik, který žil na přelomu 19. a 20. století a tvořil
zejména komediální divadelní hry. Pamatujete na Ťululum? V roce 2012 jsme tuhle bláznivou
komedii o nevěře uváděli celou sezónu, která pro nás byla zlomová. Právě s Ťululum jsme poprvé
zavítali do Nadějkova a začali tak nové úžasné přátelství s tamním Fikarem, právě do hry Ťululum
patřila ta nezapomenutelná a v našem provedení skoro až autentická rvačka všeho a všech, kteří
se zrovna nacházeli na pódiu. Ano, autorem hry Ťululum byl Georges Feydeau, a tak jsme sáhli
po dalším jeho kousku, komedii MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLONOVA SVATBA.
Spoluautorem scénáře byl Maurice Desvallieres.

Pod pojmem „manželství na druhou“ si toho lze představit hodně. Málokoho ale napadne to, co se
odehrálo chudákovi Barillonovi, který si ve svých čtyřiceti letech chtěl vzít krásnou mladou dívku
Virginii. Chybou úředníka, který v pracovní době tak trochu požíval alkohol, je Barillon nakonec
oddán se svou původně budoucí tchýní, madam Fredegundou Jambartovou. Nutno dodat – k jeho
velké neradosti a její obrovské radosti. Po této šlamastice samozřejmě přichází řada nečekaných
a možná i trochu čekaných situací, ať už se jedná o společenský trapas celé rodiny, návrat roky za
mrtvého považovaného Fredegundina muže kapitána Jambarta nebo neúnavný boj mladého Patrice
o ruku krásné Virginie, která z toho průšvihu sice vyvázla svobodná, ale Barillon se bohužel posunul
do role jejího „otce“, který se nechce vzdát myšlenky, že si ji jednou přes všechny ty problémy vezme.
Samozřejmě až se zbaví její nadšené maminky. Nakonec se tu motanici povedlo rozmotat, a jak už to
v divadelních komediích bývá – vše dobře dopadlo.
I pro nás, protože hra si našla své diváky, líbila se, pobavila publikum, naplnila Spolkový dům
v Plánici, kde jsme poprvé zavedli systém místenek a předprodeje, což se také setkalo u diváků
s kladným ohlasem. Tradiční čtyři plánická představení byla fajnovou štací, po které jsme všechny
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kulisy zase sbalili do naší káry a vyrazili po kraji. Měli jsme dost brzy naplánovanou celou sezónu,
ale jak už to bývá, člověk míní, pánbůh mění, ke změnám došlo, ale i tak jsme zažili báječné štace,
konkrétně v Újezdě, v Bolešinech, v Myslívě, v Klatovech dokonce dvakrát, jednou na Střední
zemědělské škole a podruhé v rámci Divadelních slavností, opět jsme zazářili v plzeňském divadle
Pluto, v Lesním divadle v Nýrsku, v Nepomuku, v Hlavňovicích a samozřejmě v Nadějkově. Právě

tam jsme se s Barillonem rozloučili, a dokonce dost výjimečně, protože Lukáš Týml odcestoval za
hranice všedních dnů, takže bylo třeba přeobsadit jeho dvojroli. Nakonec to dopadlo skvěle, v roli
kapitána Jambarta zaskakoval náš starý dobrý kamarád Tomáš Javorský a do Flaméche se převtělil
Štěpán Havel. Na konci sezóny to bylo příjemné ozvláštnění hry, které bylo publikem skvěle přijato.
Potkala nás bohužel i jedna velmi smutná událost, těsně po premiéře jsme se dozvěděli, že nás navždy
opustil Petr Mastný, který naše divadlo před lety spoluzaložil s panem Josefem Žákem. Jeho památku
jsme při plánických představeních uctili vždy minutou ticha a vyprovodili ho na jeho poslední
cestě v kostele ve Strážově. I tady je potřeba vzpomenout na to, jak významný člověk to pro naše
divadlo byl. Nikdy mu nepřestaneme být vděčni za vše, co pro nás udělal, a stále na něj s úsměvem
vzpomínáme.
Také nadějkovští kamarádi z Fikaru Plánici samozřejmě navštívili, a to týden před naší premiérou.
Přivezli nám zahrát báječnou komedii HABAĎŮRA ANEB NÁJEMNÍCI PANA SWANA a Spolkový
dům v Plánici se otřásal smíchem. Navíc jsme opět společně prožili krásný den, po kterém se nám
nikdy nechce se rozloučit. Tak už to u takovýchto přátelství bývá a my jsme za to moc a moc šťastni.
Taková divadelní sezóna je dost náročné období, které se možná občas vleče, ale nakonec uteče
jako voda a nám se po ní stýská. Během ní absolvujeme i různé jiné umělecké aktivity, např. jsme
zajistili kulturní program na hry na dětském maškarní v Plánici, naši kluci Jirka a Lukáš se v létě
spolupodíleli na oživených prohlídkách na zámku v Chudenicích, Honza si už podruhé střihl svatého
Václava v rámci Svatováclavských slavností v Klatovech a samozřejmě jsme opět spolupořádali
Pochod pohádkovým lesem. Jak vidíte, je toho vážně hodně. Odpočívat a nabírat síly ale musí každý,
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i ochotníci. Ale s odpočinkem souvisí i příprava další sezóny, vybírání nové hry, takže tím vlastně
žijeme celoročně. A rádi. Co si budeme povídat, divadlo je láska, kterou si v sobě všichni neseme od
první chvíle, co jsme vstoupili na ty naše dřevotřísky, co znamenají svět. Ať už nás to během sezóny
jakkoli štve, stejně jsme nakonec šťastní a spokojení, když jsme všichni pohromadě, samozřejmě
nejvíce, když máme ukončení sezóny, tzv. „dohernou“, jinak také řečeno „dopitnou“ :)
Děkujeme tedy všem, kteří nás podporují, kteří nám pomáhají a kteří jsou našimi partnery. Bez
této obrovské podpory by to všechno šlo mnohem více ztuha, čím více je pomocných rukou, slov
chvály a potlesku, tím snadněji se nám ochotničí. A díky tomu všemu jsme na Barillona samozřejmě
navázali prací na další sezóně. A možná se budete bát, protože vám představíme detektivní komedii
DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM. Nezapomeňte nám tedy zůstat věrni a tentokrát buďte
pozorní, ať víte, kdo je vrah :)
Děkujeme za vše a těšíme se v sezóně 2019.


Za Divadelní spolek Plánice Ing. Ivana Roubová

74

Farní klub seniorů
Letošní 14. ročník pochodu ,,Křížíkova stezka“ absolvovalo 70 turistů. Sluníčko svítilo, stezka byla
upravená, všem se šlapalo dobře. Jsme rádi, že každý rok se zvyšuje počet těch, kteří se rádi projdou
nádhernou zimní krajinou.
Další naší tradiční akcí je oblíbený, letos již desátý zájezd na Svatou Horu. Naši předkové chodívali
pěšky. Cesta jim trvala 3 dny, přespávali na farách nebo u sedláků ve stodolách. Chodily i malé děti.
Bývalý plánický farář Józef Frelich se vydal několikrát se svými farníky také pěšky. Večer se vraceli
auty domů a ráno pokračovali v cestě dál. Třetí den došli do cíle. Když odešel pan farář z Plánice,
začali jsme jezdit autobusem.
V červnu jsme si připomněli 15. výročí založení farního klubu.
V červenci nám přijela zazpívat paní Irena Budweiserová. Koncert se konal v plánickém kostele sv.
Blažeje. Koncert zahájil zakladatel klubu mons. Josef Žák. Děkujeme všem za účast a peněžité dary
v celkové výši 6 000,- Kč. Na činnost klubu bylo využito 1 000,- Kč a 5 000,- Kč bylo věnováno
farnosti na opravu plánického kostela.
Nechybělo ani letní zpívání s harmonikou pana Josefa Nováka v hnačovském kempu.
V říjnu jsme zdobili lucerničky na betlémské světlo.
V prosinci jsme obdivovali krásnou výstavu betlémů, kterou připravili zahrádkáři.
Pak už jsme se těšili na Vánoce a Rybovu Českou mši vánoční v Nicově. Za krásné zážitky z benefičních
koncertů děkujeme paní Janě Hákové a Daliboru Hákovi.		
Městu Plánice děkujeme za finanční příspěvek, panu faráři Pavlu Vrbenskému a Charitní pečovatelské
službě Plánice za spolupráci. Manželům Toušovým za přípravu občerstvení při pochodu Křižíkovou
stezkou.
Všem přejeme požehnaný rok 2019.



Za farní klub seniorů
Anna Ornová a Alina Votýpková
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Koncert

Koncert

Před pochodem Křižíkovou stezkou

Před pochodem Křižíkovou stezkou

Svatá Hora
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Skupina historického šermu Morgana von Maxberg

Skupina historického šermu Morgana von Maxberg je zapsaný spolek zabývající se scénickým
ztvárněním středověkého boje, života a historickými tanci. Naše skupina aktivně funguje od
roku 2008 a je tvořena lidmi, které spojuje láska k historii i rytířským ctnostem.
Za tento čas skupina odehrála nespočet vystoupení ve všemožných koutech zemí Koruny české.
V roce 2018 jste se s námi mohli setkat na devětadvaceti vystoupeních. Sezónu jsme zahájili
rekonstrukcí bitvy u Sudoměře, která se tradičně koná na místě původního bojiště. Jako již
pravidelně jsme odpasovali předškoláčky v Plánici a v Nepomuku. Tradičně jsme se též účastnili
pochodu Pohádkovým lesem z Habartic do Zdebořic, kde jste nás mohli vidět již poosmé.
I letos jsme se účastnili velkolepého „Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech“ či reprízy
muzikálu “Noc na Karlštejně“, který se odehrál na hradě Švihov. Již popáté jste za námi mohli
zavítat na vodní zámek v Blatné, kde jsme tentokrát organizovali noční prohlídky s detektivní
tématikou. Devátým ročníkem jsme spolu s hradem Klenová pod záštitou Plzeňského kraje
upořádali akci „Rytíři na hradě“. Vidět jste mohli kromě nesčetných šermířských vystoupení
například sokolníka, historické tance, ale i komentovanou ukázku středověkých střelných zbraní
a především dobývání hradů za účasti nesčetných šermířských sdružení. Naše meče též řinčely
na znovuotevření Zelené Hory u Nepomuku, na devátých zdíkovských středověkých slavnostech
či na zámku v Chudenicích.
Sezónu jsme zakončili vystoupením na vánočních trzích v Nejdku.
Po celou sezónu jsme nezanevřeli na pravidelné tréninky a nyní s našimi meči jdeme vstříc k té
nadcházející…
A co závěrem? Pokud byste i vy pocítili chuť vrátit se alespoň na chvíli zpět do minulosti,
neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese morganavm@email.cz. Podrobnější informace se
můžete dočíst na stránkách skupiny www.shs-morgana.cz.






Za celou skupinu Shš
Morgana von Maxberg z.s.
zdraví David Jandečka
hejtman skupiny
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Spolek Vodník Hájovníček
Po roční pauze se dne 21. července 2018 na Hájovce v Plánici opět soutěžilo. Spolek Vodník
Hájovníček se po krátké odmlce rozhodl, již po jedenácté, pořádat akci s názvem Odpoledne
u Hájovky pro malé i velké.
Harmonogram akce byl zachován z předešlých let. Pro děti byly opět připraveny soutěže o balíčky
se sladkostmi a o kulturní vložku se tentokrát postaral motocyklový závodník Lukáš Petráček,
který předvedl dechberoucí podívanou s názvem Motoshow TRIAL STUNTRIDER. Pro všechny
návštěvníky byla připravena škola parkourového sportu, kdy klatovská skupina Freelance People
nejenom ukazovala, co umí, ale zapojila mezi sebe i dobrovolníky.
Program byl ukončen dětmi velice oblíbenou pěnou, kterou pro spolek připravuje SDH Plánice.
Celým odpolednem písničkami a povídáním provázel pan Jan Dvořák z Myslovic.
Během celého dne nám počasí přálo, avšak k večeru se nebe začalo kabonit, meteorologické
zpravodajství hlásilo déšť a bylo třeba rozhodnout, kde se uskuteční večerní zábava. Rozhodnutí
je to vždy těžké a organizačně náročné, a to z důvodu úklidu a přestěhování potřebných věcí
a zboží do jiných prostor za velmi krátkou dobu. Po dlouhých úvahách bylo rozhodnuto zábavu
přesunout do Spolkového domu v Plánici. A vyplatilo se! Díky několika pomocníkům z řad
našich kamarádů a známých se vše stihlo a hlavně celou noc opravdu pršelo. No díky správnému
rozhodnutí jsme si místní kapelu Plán B všichni parádně užili.
A jak to bude v roce 2019? Termín další akce je stanoven na 10. srpna 2019. Na programu
intenzivně pracujeme.
Závěrem zbývá poděkovat všem pomocníkům a dobrovolníkům, bez kterých akci nelze
uskutečnit, a budeme rádi, pokud s námi a s vámi, třeba v roce 2019, stráví jedno letní odpoledne
a večer na Hájovce.




Za spolek Vodník Hájovníček
Mgr. Irena Ludvarová
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Aplikace BioLog nejen pro biology
Chodíte do přírody a máte zajímavé nálezy živočichů nebo rostlin? Víte o tom, že svá pozorování
můžete zúročit v „digitálním zápisníku“ BioLog? Mobilní aplikace BioLog slouží široké veřejnosti
a funguje jako „živý atlas“, neboť je možné do ní volně zapisovat nálezy živočichů, rostlin a hub
získané po celém území ČR.
Aplikace BioLog umožňuje lokalizovat a popsat pozorování druhů přímo v terénu, přidat fotografii
a uložit ji do mobilního zařízení. Jejím prostřednictvím si zároveň můžete prohlížet záznamy od jiných
pozorovatelů a vyhledat si, co zajímavého se vyskytuje ve vašem okolí. K dispozici jsou i přehledné
mapy znázorňující dosud zjištěné rozšíření u jednotlivých druhů. Data je možné prohlížet pomocí
funkce Mé okolí. Jména druhů jsou v aplikaci propojena s panely Google, které shrnují základní

Do projektu „Na veverky s mobilem“ se zapojila široká
veřejnost a podařilo se získat spoustu nových nálezů
z celé republiky. Na obrázku veverka obecná (Sciurus
vulgaris). Foto: archiv spolku Ořešák.

informace a fotografie daného druhu. Pokud tedy nevíte, jaký druh si pod jménem představit, stačí
kliknout na odkaz. Aplikace je propojena s Nálezovou databází ochrany přírody (NDOP), kde jsou
v současné době uloženy více než dvě desítky milionů záznamů.
Při vyhledávání údajů v BioLogu budete možná překvapeni, kolik různých druhů živočichů pobývá
v krajině, která vám na první pohled připadá „fádní“ a neatraktivní pro rozmanitý život zvířeny. Při
podrobnějším studiu dat třeba nakonec zjistíte, že nejvíce zvířátek bylo zastiženo v opuštěném nebo
málo obhospodařovaném koutě blízké zahrady, kde je dostatek plodů (oříšky, dozrávající ovoce),
zbytky tlejícího dřeva, případně stará zídka sloužící jako bezpečný úkryt pro různé plazí obyvatele
včetně ještěrek a slepýšů.
Aplikace BioLog také pomáhá získávat cenné informace o výskytu zákonem chráněných druhů
rostlin a živočichů a přispívá k mapování invazních druhů (bolševník velkolepý, křídlatky, norek
americký apod.).
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Dobře poznatelnou volavku bílou (Egretta
alba) můžeme v posledním desetiletí spatřit
častěji než dříve, bývá pozorována i na
nedalekém Hnačovském rybníce. Patří
k chráněným druhům, které si zaslouží
zvýšenou pozornost.
Foto: https://pixabay.com.

Stopkovýtrusná houba květnatec Archerův
(Clathrus archeri) pochází z australské
a tasmánské oblasti, odkud byl zavlečen
do Evropy. Jeho další šíření je sledováno;
na Plánicku byl nalezen ve smrčině severně
od Kvasetic („Za Skálou“).
Foto: Martin Hamaďak.

Zapisování a vkládání dat je možné přes internet:
http://biolog.nature.cz/biolog/cz/Article/AboutApp
nebo si můžete stáhnout příslušnou aplikaci do svého „chytrého telefonu“.
Aplikaci BioLog spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, kde je možné získat
další informace, případně kontaktovat odborníky na e-mailové adrese portal@nature.cz.

Mgr. Ivona Matějková

Ořešák – spolek pro ochranu přírody, z.s.,
Kvasetice
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Římskokatolická farnost Plánice v roce 2018
V blízkosti svátku sv. Blažeje, patrona našeho kostela a farnosti, se opět i těmito řádky připojujeme
ke krátkému ohlédnutí a poděkování za uplynulým rokem 2018. V tomto roce jsme si, krom výročí
100 let naší republiky, připomínali také 25. výročí vzniku Plzeňské diecéze v roce 1993.
Hned od počátku roku vrcholily intenzivní přípravy na Den Klatovského vikariátu, který se po
4 letech konal v Plánici 3. března, v prostorech Spolkového domu v Plánici. Díky pomoci řady
dobrovolníků jsme prožili zdařilé setkání více než 150 účastníků, s pozdravem pana starosty Zdeňka
Pavlíčka a s hlavními hosty - biskupy Pavlem Posádem a Františkem Radkovským.
K dalším významným událostem zimy patřila Tříkrálová sbírka, konaná péčí Charity, a Pochod
Křižíkovou stezkou, uspořádaný skvělou péčí paní Anny Ornové z Farního klubu seniorů. Za
slunečného počasí jsme slavili v únoru plánickou pouť, při které krásně zazpíval kostelní sbor pod
vedením paní učitelky Hnojské. 17. února se řada z nás zúčastnila pohřbu pana Petra Masného ve
Strážově, bývalého našeho akolyty.
Dobou postní, která byla ve znamení pokračující zimy, jsme se připravovali na Velikonoční svátky.
Poděkování za všechno duchovní úsilí i vnější péči o úklid a výzdobu kostelů a nácvik zpěvů.
V dubnu jsme slavili pouť ve Zdebořicích a podnikli zdařilou pouť na Svatou Horu, autobusem
s panem Hřebeckým a 37 účastníky. O svatodušní neděli proběhla tradiční pouť u kapličky ve Zbyslavi
a v Nicově jsme hostili soubor Byzantion s krásnými východními duchovními zpěvy. V měsíci
červnu se uskutečnily poutní bohoslužby ve Zborovech a Habarticích a především biřmování
v Kydlinech za účasti biskupa Tomáše Holuba. A již zde je červencová nicovská mariánská pouť
s hostem P. Alvarezem Kodedou OP. O letních prázdninách využila skupinka dětí možnost pobytu na
plánické faře. Po 19 letech obětavé kostelnické služby v plánickém kostele jsme srdečně poděkovali
paní Růženě Oplové, s přáním “Pán Bůh odplať!”za nezištnou, dlouholetou službu. Péčí paní Aliny
Votýpkové se uskutečnil v plánickém kostele 24. července koncert Ireny Budweiserové k 15. výročí
založení plánické Charity, při kterém i popřál k 80. narozeninám paní Anně Ornové Mons. Josef
Žák. Radost máme z vylepšeného ozvučení kostela v Plánici. Po suchém létě přichází velmi teplý
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podzim. Modlíme se i za déšť. Slavíme podzimní pouť v Nicově, svatováclavskou pouť v Nové
Plánici. Při opravách vnějšího schodiště u kostela Panny Marie v Nicově byly odkryty pozůstatky
původního středověkého kostela a částečně zdokumentovány archeology. 23. září se přes Plánici
přehnala vichřice, která ulomila kříž z věžičky kostela a způsobila i další škody. Velké poděkování
městu Plánice, sboru dobrovolných hasičů i několika místním řemeslníkům za pomoc při opravách.
Od října začínáme opět s výukou náboženství v Plánici a Mochtíně, hostíme setkání seniorů na faře,
2. listopadu konáme bohoslužby za zemřelé a 4. listopadu proběhla v Nicově opět krásná tradiční
Svatohubertská mše díky péči okolních mysliveckých spolků, kterým patří poděkování i za věnovaný
výnos sbírky 7 628,- Kč. Začátkem prosince je dokončena letošní oprava předloženého schodiště
chrámu v Nicově v celkových nákladech 770 398,- Kč.
A již tu byl advent s pozdravy při zpěvu dětí, zdobení seniorů, s úklidem a výzdobou kostela, stavěním
jesliček, nácvikem zpěvů. O Štědrém dnu v 16.00 hodin proběhla krásná mše sv. se zpěvy místního
kostelního sboru s paní učitelkou Hnojskou a pak další vánoční bohoslužby ve všech kostelích! Péčí
Nicovského nadačního fondu a s podporou města Plánice byl 26. prosince opět zdařile uspořádán
benefiční vánoční koncert v Nicově - Česká mše vánoční J. J. Ryby. Velký dík!
Na závěr tohoto malého ohlédnutí chci poděkovat městu Plánice, Základní a Mateřské škole
Plánice, Sboru dobrovolných hasičů, Charitní pečovatelské službě Plánice, Farnímu klubu seniorů,
Divadelnímu spolku Plánice, Nicovskému nadačnímu fondu, plánickým zvoníkům a zvláště všem
farníkům a obětavým pomocníkům za pomoc v péči o všechny naše kostely a kaple i o důstojná
setkání při nejrůznějších bohoslužbách. Zvláštní vzpomínka patří všem starým a nemocným lidem
i těm kdo o ně pečují.
Do roku 2019 vyhlásil náš biskup Tomáš Holub motto: “Jděte do celého světa a hlásejte evangelium”to znamená “Dobrou zvěst”. S přáním Božího požehnání, pokoje a dobra pro všechny občany a rodiny
pro celý další rok.




za plánickou farnost
P. Pavel Vrbenský
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Charitní pečovatelská služba Plánice v roce 2018
Jako každý rok přinášíme ohlédnutí za děním v Charitní pečovatelské službě Plánice v roce 2018:
Začátek roku probíhá ve znamení Tříkrálové sbírky. Malí i velcí králové putují po Plánici
a okolních obcích s přáním všeho dobrého do nového roku. Občané přispívají do kasiček, a tím
podporují činnost Charity především na Klatovsku, ale část výtěžku putuje i za hranice do zemí,
kde je pomoci velmi třeba.
S jarem přišly změny v týmu pracovnic. Rozloučila se s námi Jitka Nedvědová a od 1. března
nastoupila Magda Turjanicová. V květnu se rozloučila Bohuslava Marešová a přišla Renata
Kaslová. Myslím, že naši uživatelé si na změny brzy zvykli a kvalita péče se nezměnila.
V květnu proběhla sbírka oblečení a přesto, že jsou v obcích kontejnery na oblečení, je zájem
občanů velký.
V říjnu se uskutečnilo setkání uživatelů na plánické faře. Poslechli jsme si písničky v podání
školního pěveckého sboru, který pod vedením paní učitelky Hošťálkové opravdu umí, a poté
nám zahrál na harmoniku pan Čada z Klatov.
Potom už připravujeme vánoční přáníčka a Vánoce a konec roku jsou za námi.
Kromě uvedených akcí probíhá každodenní péče o naše uživatele, kterým pomáháme při péči
o vlastní osobu, při hygieně, nakupujeme, doprovázíme při návštěvách lékaře, vyřizujeme
na úřadech nebo dovážíme obědy. Rovněž nabízíme kompenzační pomůcky z naší půjčovny,
pomáháme potravinovými balíčky.
Děkujeme městu Plánice za spolupráci a finanční podporu, plánické farnosti za spolupráci
a duchovní podporu.



Za Charitní pečovatelskou službu Plánice
Alina Votýpková
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Setkání uživatelů
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Plánice
Štipoklasy
Lovčice
Bližanovy 
Zdebořice 
Zbyslav
Nová Plánice
Křížovice
Pohoří
Celkem

21 263,- Kč
4 688,- Kč
1 641,- Kč
3 745,- Kč
3 549,- Kč
2 320,- Kč
1 651,- Kč
1 914,- Kč
1 368,- Kč
42 139,- Kč

Srdečně děkujeme všem koledníkům a dárcům!

Koledníci

Koledníci
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Pochod pohádkovým lesem 2018
V květnu nejenže se jaro ukáže v tom plném rozpuku, v tom největším rozkvětu jsou i přípravy na
další ročník Pochodu pohádkovým lesem. A nejinak tomu bylo i v roce 2018. Ta správná sobota
tentokrát připadla na 12. květen a maminky tak mohly jako tradičně s denním předstihem oslavit
svůj svátek se svými ratolestmi v přírodě doslova pohádkově.
Startovalo se tentokrát v Habarticích a na cestě do Zdebořic bylo dostatek stanovišť, kde si děti
i dospělí přišli na své. Strýček Pompo, čarodějnice, Asterix a Obelix, Křemílek a Vochomůrka,
Mrazík, Ferda mravenec, peklo s mocným Luciferem, kuře, veverka, kramáři, šermíři, šašci, létající
švec a další pohádky, to všechno bylo k vidění. A na pochodující čekalo i několik interaktivních
zastavení, např. zábavné hlavolamy nebo oblíbená střelnice. Kdybychom měli vyjmenovat všechny
účinkující, byl by to hodně dlouhý seznam.
A právě díky tomu, kolik lidí našlo v pohádkovém lese potěšení a zálibu, se můžeme každý rok těšit na
vynikající akci, kterou si užívají návštěvníci i účinkující. A to nejen díky tomu, že v cíli každého čeká
zasloužené občerstvení, hudba a posezení. Jako sladká tečka, třebaže pivo teče proudem a klobásy
voní na celou ves.
A ještě jedna třešnička na dortu přijde několik týdnů po lese. To přijde čas, kdy peníze z dobrovolného
vstupného věnujeme tam, kde je potřebují. V roce 2018 jsme nadělovali hned třikrát, jednou ještě
před květnovým pochodem, kdy jsme přispěli částkou 10 000,- Kč z dobrovolného vstupu z roku
2017 na koupi přenosného inhalátoru holčičce trpící vážnou chorobou. A těsně před Vánoci 2018
jsme potěšili stejnou částkou z letošního ročníku další dvě děti, které bohužel neměly tolik štěstí
a kvůli svým postižením jsou omezeny v běžných aktivitách. Náš příspěvek by jim měl přispět na
koupi pomocných prostředků nebo k částečné úhradě léčebného pobytu.
Děkujeme všem, kteří každoročně přikládají ruce k dílu a pomáhají tak nejen bavit stovky lidí, ale
i pomáhat dobré věci. Když se tyto dva rozměry spojí, vzniká něco skutečně pohádkového.
A proto se už teď těšíme na další ročník 2019!



Za organizátory
Ing. Ivana Roubová a Mgr. Jitka Bulánková
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Nejúspěšnější žáci ZŠ
ve školním roce 2017/2018
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Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice,
příspěvková organizace

Pamětní list
Marii Kabrtové
za úspěšnou reprezentaci školy
ve školním roce 2017/2018
Rybářská olympiáda (kraj) - 1. místo
Rybářská olympiáda (okres) - 3. místo
Biologická olympiáda (okres) - 2. místo
Biologická olympiáda (kraj) - 4. místo
Olympiáda anglický jazyk (okres) - účast
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Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice,
příspěvková organizace

Pamětní list
Adéle Majerové
za úspěšnou reprezentaci školy
ve školním roce 2017/2018
Biologická olympiáda (okres) - 1. místo
Biologická olympiáda (kraj) - 3. místo
Mladý zahrádkář mladší (okres) - 3. místo
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Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice,
příspěvková organizace

Pamětní list
Michaele Soběhartové
za úspěšnou reprezentaci školy
ve školním roce 2017/2018
Mladý zahrádkář mladší (okres) - 1. místo
Mladý zahrádkář mladší (národní kolo) - 17. Místo
Biologická olympiáda (okres) - 8. místo
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Závěr
Končí dvacáté druhé vydání ročenky Křižíkova Plánice 2018, ve kterém jsou popsány události ve
správním území v roce 2018.
Rok 2018 byl rokem, který město posunul o velký krok kupředu. Za osm let se město Plánice
proměnilo ve fungující a rozvíjející se společnost. Společnost, která spravuje správní území s péčí
řádného hospodáře a s prospěchem pro všechny.
Město má vyřešené odpadové hospodářství a bylo za tuto činnost několikrát oceněno.
Strojní vybavení je na velmi dobré úrovni, a proto jsou pracovníci města schopni udělat hodně prací
sami. Byl pořízen fekální vůz a také nový traktor Case 150 CVX (byl pořízen v lednu 2019). Za těchto
osm let se rozsah prací mnohonásobně rozšířil. Jen málo občanů pomáhá s údržbou obecních ploch
okolo svých nemovitostí. Chválím všechny, co se o tyto plochy starají.
Pokud se do těchto prací zapojíte, tak pracovníci města budou mít více času na opravy a investice do
majetku města.
Je před námi velké množství investic, které jsou závislé na dotačních titulech.
Výstavba domu pro seniory, obnova sportovního areálu, tělocvičny včetně propojení budovy ZŠ
a tělocvičny. Hodně prostředků bude potřeba na opravy komunikací a veřejného osvětlení.
Myslím si, že se opět začíná chalupařit a postupně mizí prázdné nemovitosti a noví majitelé je
opravují. Některé prázdné nemovitosti hyzdí vzhled obcí, a proto mám radost z každé opravené
a udržované nemovitosti.
Město také opravuje svoje budovy a věřím, že společně uděláme naše správní území ještě krásnějším.


Váš starosta
Zdeněk Pavlíček



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.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Nový traktor Case 150 CVX
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