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Osobnost roku města Plasy 

 

V sobotu 12. května 2018 v Zámeckém sále předal ocenění paní Čihákové starosta města Plas pan Hanzlíček. 

Jana Čiháková: Člověk žije, dokud je potřebný 

 

S manželem Jozefem loni oslavili zlatou svatbu. 

Nemá televizi, takže si po večerech čte, studuje a stále něco vymýšlí. Celý život se věnovala 

dětem – byla učitelkou v pohraniční malotřídce, v mateřské škole, ředitelkou základní školy, 

chvíli také pionýrskou vedoucí a účetní, doučovala malé pacienty v pražském Motole. „Ráda 

cestuji a zajímám se o historii. Vždycky objevím nějakou zajímavost nebo výročí. Každý rok 

pořádám na hájovně vánoční a velikonoční výstavu,“ vypráví čilá drobná dáma, ve které by 

člověk tolik energie na první pohled nehledal. Organizovala i několik dalších výstav v plaském 

klášteře, když připomínala význačné osobnosti – malíře, sochaře a stavitele, kteří se v kraji 

narodili. 

 

Nedá si pokoj 

„Hájovna, dvůr Lomany i klášter Plasy jsou perlami baroka. Kraj protínají barokní cyklotrasy 

i nově osazené barokní lavičky. V Plasích máme Centrum stavitelského dědictví, kde je kromě 

dalšího nádherná výstava života a díla konstruktéra a vynálezce Ludvíka Očenáška.  
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Už před 2. světovou válkou vynalezl mj. kosmické rakety a díky tomu se jako první 

Čechoslovák dostal do dvou muzeí v USA. U nás byl opomenut, protože byl nadšený sokol. 

Zemřel v roce 1949.“ 

Na počest tohoto rodáka členové spolku Přeskopec, který založila, vybudovali naučnou stezku 

z Plas přes Lomany do Dolní Bělé. V bývalém chlévě vedle hájovny Jana Čiháková v roce 

2006 založila Muzeum těžby borové smoly, o rok dříve na náves vrátila velký dřevěný kříž. 

Krytou autobusovou zastávku zútulnila knihami a působí v divadelním souboru Křoví. 

Tolik aktivit by jednomu stačilo na dva životy. Ale kdepak paní Jana a důchodové pletení šál 

nebo pěstování bylinek. Pustila se i do rekonstrukce svého rodného domu v Lomanech u Plas, 

který byl léta majetkem státních lesů a chátral. Hájovna se jmenuje Lipovka a tam i vyrůstala. 

Její pradědeček byl hajný u knížete Metternicha, kterému panství včetně hájovny patřilo. 

A dědeček i otec v jeho povolání pokračovali. Po roce 1945 statek, lesy i domek pro myslivce 

změnily majitele, byly státní, ale hajný Adolf Levý, dědeček Jany, zůstal. 

 „Vzpomínám na něj s láskou. Miloval zvířata, přírodu, byl také včelař, ale hlavně úžasně 

vyprávěl. Kvůli němu jsme se sourozenci rádi stonali, protože měl za povinnost sedět vedle 

naší postele a zabavit nás. Dodnes si jeho povídání vybavuji. Jednou si možná dopovíme, co 

jsme nestačili,“ říká milá blondýnka, která má slabost pro klobouky. Má jich v šatníku patnáct. 

 

. 

Cesta do pohraničí 

Po ukončení základního vzdělání Jana studovala dvouletou ekonomickou školu v Plzni, kde 

bydlela na internátu. Když ji v šestnácti letech ukončila, stala se nejprve účetní. Přesouvali ji 

však z místa na místo, až se ocitla tak daleko, že se skoro nedostala domů. Proto využila 

nabídky a začala pracovat s dětmi jako pionýrská vedoucí na základní škole v Plzni a pak 

v Plasích. Vždycky si přála být učitelkou, proto neváhala, když jí ředitel v Plasích nabídl 

učitelské místo. „Potřeboval zaplnit volné místo po matematikářce. V té době jsem si už 

večerně dodělala maturitu a poté jsem studovala vysokou školu, obor matematika a výtvarná 

výchova. Časem jsem přidala ještě speciální pedagogiku. Jenže to byl jen záskok. Pak mi školní 

inspektor dal na vybranou – buď zůstanu v Plasích znovu jako pionýrská vedoucí, nebo půjdu 

do pohraničí na jednotřídku jako učitelka. Sama jsem jako malá malotřídku zažila, proto jsem 

se rozjela do Chrančovic nedaleko Úněšova na Karlovarsku. “Vydržela tam tři a půl roku.  

Návrat domů 

 

Takhle hájovnu zvěčnil v roce 1947 malíř A. Polák. 

Návrat do rodného domu se neobešel bez komplikací. „Hájovna byla osm let moje noční můra. 

Když šel tatínek do důchodu, musel hájovnu uvolnit lesním dělníkům a začala chátrat. Nakonec 

byla deset let neobydlená, bez oken, s děravou střechou, ve třech místnostech propadlé stropy. 

https://media.novinky.cz/055/660556-original1-kyhf8.jpg
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Scházeli se v ní tuláci, kteří si na půdě dělali oheň. Přesto jsem o ni stála a stále jsem na úřady 

posílala vyjádření, že o koupi mám opravdový zájem.“ Trpělivost se vyplatila, dům v roce 2003 

získala a o rok později, když odešla do důchodu, přeskočila z jednoho rychlíku do druhého. 

Umanula si totiž, že pětašedesátiny už oslaví v Lomanech. „Můj známý měl stavební firmu 

a nabídl mi pomoc. Jenže chtěl přijet buldozerem a všechno srovnat se zemí. Zbourat hájovnu, 

kde je černá kuchyně a jejíž stáří je přes tři sta let? Nikdy! Stavěli ji cisterciáci z nedalekého 

kláštera. Co by mi pak připomínalo dětství a mládí? Hájovnou prošlo mnoho řemeslníků. 

Hledala jsem je mezi známými, spolužáky, pomáhali příbuzní nejen manuálně, ale i finančně. 

Do narozenin jsme to opravdu zvládli. Na hájovně jsem už zase doma.“ Přestavba byla 

finančně velmi nákladná, a tak vítala každou možnost si přivydělat. V motolské nemocnici 

v Praze učila nemocné děti, když zastupovala chybějící kolegyně. „Kromě vyučování jsme 

například hráli divadlo a scénář si napsali žáci sami. Připravili jsme výstavu dětských kreseb 

z celé republiky. Vydávali jsme časopis Motoláček,“ říká paní Jana a vysvětluje, že chtěla, aby 

děti prožívaly to, co jejich zdraví vrstevníci. „Teď jsem ve svém životě nejšťastnější, přestože 

stáří přináší nejrůznější problémy. Večer, když uléhám, vzpomínám na vše hezké, co se mi přes 

den přihodilo a co jsem udělala pro to, aby měli lidé radost a byli spokojeni. 

Dokud je člověk potřebný, tak žije,“ tvrdí sedmasedmdesátiletá vnučka hajného Adolfa  

Levého“ 

 

 

Život na hájovně je už teď snadný. Proti tomu je zima i se sněhem, který si musí učitelka v důchodu odhrabovat 
sama, aby se dostala na nákup, vysloveně drobnost. Nepraktickou sukni a klobouček si vzala kvůli našemu focení 

https://media.novinky.cz/055/660554-original1-mw1fi.jpg
https://media.novinky.cz/055/660555-original1-vh2x4.jpg
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Generální oprava stezky Ludvíka Očenáška a křížů. 

Od května do srpna probíhala generální oprava stezky Ludvíka Očenáška. Za vydatnou finanční 

podporu děkujeme Plzeňskému kraji. Získali jsme dotaci. Opravy se ujal pan Antoš - 

Truhlářství Lomnička. Děkujeme mu touto cestou za velmi kvalitně odvedenou práci. 

Stanoviště na stezce budou opět předávat zajímavé informace o životě L. Očenáška, ale i o 

fauně a floře v dané lokalitě. 

 

 

 

Odhalení pomníku Ludvíka Očenáška v Kříších 

Dne 4. srpna 2018 byl odhalen pomník Ludvíka Očenáška 

v Kříších. Bohatým programem provázel starosta obce pan 

Miroslav Kroc. 

Odhalení pomníku se zúčastnili potomci z rodiny Ludvíka 

Očenáška. Průběhem a důstojnou náplní programu byli velmi 

dojati.  

Závěr akce patřil kurátorovi leteckých sbírek panu M. Plavci, který 

je autorem knihy o vynálezci a konstruktérovi L. Očenáškovi. 

Knihu v místní sokolovně prezentoval. Přítomen byl i autor 

pomníku Jan Buchař. 

Spolek Přeskopec se podílel na programu a děkuje panu 

Cajthamlovi, kronikáři, za připomenutí konstruktéra a vynálezce 

Ludvíka Očenáška rodáka z Kříš. 

 

  

https://media.novinky.cz/055/660558-original1-duwf4.jpg
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Když umře strom 

Umřel strom. Záměrně je použito slovo „umřel“, protože tento 700 let starý strom měl paměť a 

určitou pozitivní energii. Byl součástí Lomanska a každý, kdo kolem projížděl, pokud moc 

nepospíchal, u něj zastavil. Stát u kmene tohoto velikána a pohledět do jeho mohutné koruny 

bylo úchvatné. Dával člověku sílu a současně vzbuzoval patřičnou pokoru, kterou člověk ve 

své pýše často postrádá. 

 

 

 

Tak tedy skončil lomanský dub (Quercus robur) ležící 400 metrů severozápadně od dvora při 

silnici Plasy – Dražeň. Jeho stáří bylo odhadováno na 700 let, výška 28 m, průměr koruny 20 

m, průměr kmene 260 cm a obvod 776 cm (měření 1998). Severní část kmene i koruny byla 

suchá a bez kůry. Podle pověsti cestou kolem dubu prošel i Jan Žižka se svým vojskem, a proto 

byl někdy nazýván Žižkův dub (zdroj Wikipedie). Dne 12. června 2018 se dub vyvrátil a zřítil 

na přilehlé pole.  
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Osm žen si pro rok 2018 odneslo „Řád Elišky Přemyslovny“ 

Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora si pro 

letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí společenského života. 

Slavnostním odpolednem provázel populární herec Jan Přeučil. Mezi oceněnými ženami byla i 

paní Mgr. Jana Čiháková z Loman u Plas. Všude, kam Jana Čiháková přijde, buduje naučné 

stezky, čistí studánky, chrání stromy, zakládá muzea, pořádá výstavy, slavnosti, poutě a 

adventní koncerty. 
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Realizované akce v roce 2018  

Vítání jara a otevření „Velikonoční výstavy“ v Lomanech 

Dne 25. března 2018 se sešlo mnoho přátel na hájovně Lipovka, kteří s námi přivítali jaro – 

spálením Morany a zdobením Líta. Počasí nám vyšlo a sluníčko všem dodalo dobrou náladu. 

Jaro jsme přivítali říkankou a „rajráním“. Výstava velikonočních vajíček byla zahájena. 

Nacházejí se zde vajíčka zdobená různými způsoby. Nejedna kuchařinka se mohla inspirovat 

pro své velikonoční zdobení vajíček. 

 

 

Každý návštěvník si odnesl nejen pěkný zážitek, ale i posvěcený proutek kočičky. 

Tak jako každý rok, tak i letos, přicházeli lidé během trvání výstavy v hojném počtu. Posezení 

v příjemném prostředí a vzájemná setkání, podtrhují neopakovatelnou atmosféru a nutnost 

pořádání těchto akcí. Výstava byla ukončena 15. dubna, ale zájem o ni byl stále velký.  
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Pozdní „Babí léto“ v Lomanech 

Opět jsme se sešli v hojném počtu na hájovně Lipovka dne 8. září 2018. S programem písní a 

tanečků nás potěšil soubor ZUŠ z Plas „ SŘELIČKA“. Vystoupení se dětem moc podařilo.  

Velkým překvapením bylo vystoupení dívčího pěveckého souboru „TRIOLA“. Vystoupením 

děvčat jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Pěvecké pásmo 

doplněné o události z první republiky, všechny zaujalo.  

V uniformě rakouskouherské armády se dostavil pan Boháček z Odolené Vody, který nám 

vyprávěl, jak získal tuto historickou uniformu a že jezdí po celé Evropě do míst, kde naši 

legionáři bojovali.  

Zpěvem a hudebním doprovodem nás obveselil pan Chaloupka DUO „ORIGINÁL“. Bohaté 

občerstvení zajistil pan Beneš „Smíšenka“ z Dolní Bělé. 

Naše akce Pozdní Babí léto „Kloboukovo  - korálkové „ se vydařila. Máme velkou radost, že se 

u nás mohli setkat přátelé a povídat si, ale i společně zazpívat. 
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Beseda o významných lidech z regionu. 

V červnu se konala v Horní Bříze beseda o Ludvíku Očenáškovi. Paní 

J. Čiháková a pan J. Bican si pro přítomné připravili velmi poutavou 

přednášku s obrazovým materiálem. 

 

 

 

 

 

 

Svatováclavská pouť v Lomanech 

Počasí nám tentokrát vyšlo. A tak jsme mohli zahájit naši 

každoroční pouť. O zahájení se postaral pan Tomáš 

Ondřich, který zazpíval Chorál „Svatý Václave“. Všichni se 

zaposlouchali do krásného zpěvu. Pak už jsme čekali na 

příchod knížete Václava s jeho družinou. Jeho příchod byl 

odměněn potleskem. Kníže Václav krátce pohovořil o svém 

životě. Dalším jeho úkolem bylo předání Řádu svaté Elišky 

Přemyslovny paní Čihákové. Pak se kníže odebral ke svému 

odpočinku.  

Po celou dobu nám oslavu zpříjemňoval svoji hudbou a 

zpěvem pan Chaloupka, neboli DUO „ORIGINÁL“. O moc 

pěkný kulturní zážitek se postaraly Hradecké panenky. 

Potleskem byli odměněni i zpěváci souboru Kozel 

z Kozojed. Na pouti si mohli návštěvníci nakoupit 

upomínkové předměty, květiny, vyřezávané sošky od paní 

Sidorjakové, ale také něco dobrého na zub. 

Všude vládla příjemná a pohodová atmosféra. Opět se mohli potkat přátelé a posedět spolu a 

popovídat si. Máme radost, že byli všichni spokojeni a nešetřili pochvalou. 

 

Státní svátek 28. 10. 2018 

Oslavy stého výročí vzniku Československé republiky proběhly v Lomničce. Paní Čiháková 

připravila poutavé vyprávění o legionářích s obrazovým materiálem. Závěrem prošel 

Lomničkou lampionový průvod. 
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Výstava betlémů v Lomanech 

Zahájení výstavy betlémů jsme tentokrát pojali netradičně. K stému výročí vzniku republiky 

jsme zasadili u lomanské zastávky lípu.  

Dne 2. 12. jsme se sešli u lípy, kterou posvětil P.ICLIc. Ireneuz Figura farář z Dolní Bělé.  

Pak jsme se přemístili do hájovny Lipovka.  

První adventní posezení patřilo vzpomínáním na vánoční zvyky a tradice.  

Při druhé adventní neděli jsme se věnovali pečení vánočního cukroví.  

Poslední adventní neděle byla věnována zpívání koled s doprovodem varhan, na které hrála 

varhanice p. Šťastná.  

Vystavené betlémy jsou, jako každý rok, velmi vzácné a dokonalé. O výstavu byl stále velký 

zájem.  
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Vánoční koncert 

Dne 26. prosince 2018 jsme pořádali Vánoční koncert.  

Pěvecký sbor Sagitta připravil vánoční pásmo, které přítomní ocenili velkým potleskem. 

Pohodová vánoční atmosféra panovala po celou dobu vystoupení. 

Závěrem jsme se sešli u vánočního stromu a společně zazpívali pár koled. 

 

 

 

 

Hodnocení akcí roku 2018 

Všechny plánované akce se nám povedly a jsou velmi kladně hodnoceny. Na akce, které byly 

uskutečněny nám poskytl, z velké části, dotace MěÚ Plasy. 

Po celý rok členové spolku Přeskopec přibližovali na všech akcích osobnost Ludvíka 

Očenáška. Získali jsme dotaci od Plzeňského kraje na opravu naučné stezky a křížů. 

Jaké jsou plánované akce, ale i jejich průběh, je zaznamenán na webových stránkách 

spolku:www.ospreskopec.cz nebo ve vitríně umístěné v Plasích u parkoviště vedle nové 

prodejny COOP.  

Pravidelně přispíváme do Plaského Zpravodaje. 
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Činnost spolku v roce 2019 

Spolek vykonává svou působnost především v regionu severního Plzeňska a na území České 

republiky. 

Účelem spolku je ochrana přírodních a historických památek – vyhledávání lokalit, porostů, 

výskyt chráněných rostlin, zvířat, ptáků, stromů. 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

1. Obnova zaniklých památek – kříže, boží muka, smírčí kříže. 

2. Zpracování projektů zaměřených na obnovu a ochranu přírodních a historických 

památek. 

3. Organizování přednášek, konferencí a seminářů. 

4. Pořádání výstav, workshopů a kulturních akcí zaměřených k podpoře činnosti spolku a 

k zachování místních tradic.  

5. Vyhledávání osobností regionu a připomenutí jejich odkazu – v tisku, při kulturních 

akcích, na webových stránkách, příspěvky do Plaského Zpravodaje, na informačních 

tabulích, pamětních deskách a síních, případně vybudování naučné stezky. 


