Výroční zpráva o činnosti spolku
za rok 2020
Základní údaje o spolku:
Název: Spolek Přeskopec
Adresa sídla: Lomnička 20,33101 Plasy
Telefon: 731587426
Webové stránky: /www.ospreskopec.cz
Datová schránka: 4v9wag
Právní forma: spolek
Správní rada spolku:
Předseda spolku: Mgr. Jana Čiháková
Pokladník: Mgr. Jaroslav Bican
Jednatel: Libuše Vojtová
Revizní komise:
Alexandra Nágrová
Milena Mandousová
Kateřina Čechurová
Počet členů spolku: 9 členů
Hlavní události v roce 2020:

Rok 2020 byl rokem magickým.
Sochař Václav Levý měl výročí: 200 let od narození a 150 od
úmrtí
Besedy provázely náš kalendář po celý rok
Ošetřovali jsme a ochraňovali Očenáškovy duby, stezku i hrob
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Realizované akce v roce 2020
S ohledem na nepříznivou situaci kolem koronaviru jsme se rozhodli plánované akce
Velikonoční výstava, Babí léto, Svatováclavská pouť, Výstava Betlémů v Lomanech a
tradiční Koncert se SAGITTOU na sv. Štěpána dne 26. 12. 2020 zrušit.
V roce 2019se nám podařilo dokončit
opravu hrobu Vojtěcha Očenáška v Loze.
Na opravu nám přispěla finanční částkou
rada obce Dolní Bělá vedená p. starostou
Mgr. Martinem Karlovcem.
Hrob udržujeme a staráme se o
výzdobu po celý rok

Činnost spolku Přeskopec v roce 2020
Památné duby v Lomanech byli na počest Ludvíka Očenáška vysázeny v loňském roce. V
Lomanech /2/ ve Dražni /1/ v Dolní Bělé u školy Ludvíka Očenáška /1/ u příležitosti 70
výročí jeho úmrtí /. V letošním roce jsme museli jeden přesadit, jeden zasadit nový a ostatní
vzhledem k horkému létu často zalévat a plít trávu kolem. Připravit fotodokumentaci pro
Plzeňský kraj k postavení informanční cedule u nejstaršího dubu v krajině.
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Vysvěcení kříže v Lomanech
V sobotu 13. června jsme postavili nový kříž
v Lomanech.
Vysvěcení provedl P. Bc. Petr Dombek
OMI.
Na varhany hrála paní Pavla Šťastná
Kříž vyrobil a instaloval truhlář pan Jaromír
Antoš.
U té příležitosti byla na hájovně instalovaná
výstava paní mgr. Václavy Křížové rodačky
ze Strážiště, její akvarely připomínaly tichá
zastavení v krajině. Výstava byla
prodloužena do konce září a dobrovolný
příspěvek 1000,- zaslán na misie do Afriky.

Letošní rok sochaře Václava Levého byl pro náš Spolek výzvou.

Před 10 lety jsme slavili výročí 190 od narození
sochaře a 140 let od úmrtí´výstavou věnovanou
nebřezinským rodákům.
Můžeme poděkovat členu kulturní komise ing
Kornatovskému, který sponzorsky zajistil
výstavu kvalitními fotografiemi děl V. Levého v
naší vlasti.
Nebřezinský rodák P. Benedikt Holota se k
výstavě vyjádřil, že je pro něho velká čest
vystavovat svoje obrazy společně se sochařem
Václavem Levým. Letos jsme vycházeli z
poznatků před 10 lety a doplňovali jsme je
novými.
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Václav Levý
V letošním roce dne 30. dubna vzpomínáme 150 let od úmrtí sochaře Václava Levého
narozeného 14. září 1820 v Nebřezinách. Křtěn byl 15. 9. 1820 v kostele sv. Václava
v Plasích. Křestní list byl vydán a 1851. Kmotři u křtu - Antonín Klement, pekař Plasy
č. 13 a Johana Prusíková manželka France Prusíka zedníka z Nebžezin č. 1.
Mládí se školní docházkou prožil v Kožlanech, Plzni, Lnářích, Liběchově, Mnichově,
Praze a 12 let v Římě. Václav Levý byl zakladatel moderního českého sochařství a
učitel sochaře Josefa Myslbeka.
Po návratu z Říma vzpomíná synovec, syn bratra Antonína, Ludvík Levý. Pamatuji si
z mých dětských let, s jakou horoucí láskou otec můj Antonín s bratrem Václavem
k sobě lnuli. A živě vidím před sebou, když strýc Václav přijel v květnu 1868 z Itálie do
Čech a navštívil mého otce Antonína v Nové Huti – jak po 15 ti letém rozloučení oba
srdečně radostí plakali. I dědečka strýc upřímně miloval.
Město Kralovice vydalo strýci Domovský list ze dne 26. 11. 1868 a na ten byl přijat do
nemocnice U Apolináře, kde 30. 4. 1870 zemřel. Pohřben byl dne 3. 5. 1870 na
Vyšehradě do hrobu přítele malíře Karla Purkyně. Pochovávající kněz byl Kanovník na
Vyšehradě Václav Štulč
V roce 1871 se uskutečnila posmrtná výstava v Praze.

Vzpomínáme na Václava Levého
Předsedkyně spolku se v tomto roce plně věnovala přípravě na Konferenci v Plasích
a přispívala články do Plaského Zpravodaje.
Celý rok připravovala materiály, chodila po archivech a vyhledávala další informace o
V. Levém.
Byla požádána o několik přednášek. O kladném ohlasu svědčí poděkování paní
kronikářky obce Želízy.
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Přednáška paní Jany Čihákové v Želízích dne 28. 8. 2020
Zdravím Vás a ozývám se z obce Želízy, abych Vás informovala o velmi zdařilé
přednášce paní Jany Čihákové z Loman, která se uskutečnila v pátek dne 28. srpna
2020 přímo v obci Želízy.
Paní Čihákovou jsem pozvala již podruhé, aby vyprávěla našim občanům a pozvané
veřejnosti o osobnosti V. Levého a jeho tvorbě.
Zejména letos u příležitosti výročí jeho narození se zdařilo se sejít v hojném počtu
přímo pod Čertovými hlavami v obci Želízy.
Po uvítání jsme přešli do místního sálu Hasičské zbrojnice, kde proběhla přednáška
s promítáním a beseda.
Vše se velmi vydařilo a paní Čiháková poutavě vyprávěla o sochaři a jeho díle. Je
skutečnou studnicí vědomostí a znalostí, má mnoho co sdělit o osobnosti tohoto
významného sochaře a její velmi pěkné lidské podání je skutečným přínosem pro
všechny posluchače. Také se s paní Čihákovou osobně znám a jezdím za ní do
Loman. Je mi ctí, že u nás byla a budu ráda, pokud se zase shledáme.
S pozdravem kronikářka obce Želízy Mgr. Radka Koláčná

Konference v Plasích
Dne 11. září 2020 se konala konference v Plasích, kde jsem pomohla s vyřešením
problémů s technikou a odpřednášela jsem celý životopis V. Levého.
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Moje setkávání s Václavem Levým
V roce 2009 jsme s paní Čihákovou probírali otázky přírody, kultury a významných
osob pro historii Plas a blízkého okolí u ní na hájovně v Lomanech. Představila mně
při té příležitosti svůj zajímavý záměr uspořádat v roce 2010 výstavu v prostorech
kláštera o významných osobnostech z Nebřezin k výročí sochaře Václava Levého.
Velice mne celý záměr zaujal a nabídl jsem i svoji pomoc s realizací.
Během svých obchodních a servisních cest po celé České republice jsem se pokusil
vytvořit fotografickou sbírku díla od Václava Levého, osobní návštěva na jednom
místě navazovala velice brzo na další – Liběchov, Želízy, Praha a několikrát Praha,
Ploskovice, Zákupy, Polička, Karlovy Vary, Žebrák a další a další. Jsem velice rád, že
jsem mohl přispět k zahájení této propagace díla sochaře Václava Levého zde
v regionu. Můj fotografický soubor a průvodní slovo paní Čihákové seznámilo spoustu
osob s významem díla sochaře Václava Levého pro dějiny českého sochařství a umění
vůbec. Následná výstava v refektáři plaského kláštera v roce 2010 představila
veřejnosti vedle Václava Levého i další osobnosti pocházející z Nebřezin – stavitele
Antonína Mullera a pátera Vladimíra Benedikta Holotu.
Jak se říká, všechno souvisí se vším, kdyby Václav Levý zůstal v Nebřezinech nebo
Kožlanech, tak by se stal možná nejspíš velice úspěšným truhlářem. Ale následný
přesun na zámek do Liběchova byl asi tím nejvýznamnějším impulsem pro jeho
sochařskou dráhu, i když tam začínal jako kuchtík, ale nadaný, jak píše ve své
zajímavé knize paní Andrea Vítová. Také i moje setkání s paní Čihákovou bylo pro
mne tím velkým impulsem a následně i její osvětová práce bylo impulsem pro další
„Levé“ dění v našem regionu. Jsem moc rád, že jsem mohl stát na začátku, jsem moc
rád, že jsem mohl přihlížet a občas být nápomocen i dalším aktivitám, které
vyvrcholily v letošním roce 2020 Rokem Václava Levého v Plasích a okolí – konferencí
a odhalením pomníku v Nebřezinech.
Chtěl bych za celé toto období Václava Levého moc poděkovat paní Čihákové, dále
představitelům NOS Nebřeziny – panu Zídkovi, Ivetě Mannové, Pavlu Mutinskému a
též všem dalším nejmenovaným, kteří pomohli a přispěli.
Ivo Kornatovský, místostarosta Plas
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Plánované akce v roce 2021
Po celý rok dbáme na propagaci regionu v oblasti kultury a udržení tradic a zvyků. Na
akce, pořádané většinou na hájovně Lipovka, dorazí jak mladí – tak občané starší
generace - v hojném počtu. Vzájemná komunikace, setkávání se svými přáteli, ale i
zapojení do akcí, se setkává s pozitivní odezvou.
Nadále budeme ochraňovat Očenáškovy duby, které jsme vysázeli.
Výstavu Betlémů obohatíme o zajímavé osobnosti (malíře, řezbáře i spisovatele).

Akce rok 2021
Na rok 2021 jsme vytiskli kalendář s akcemi:





Velikonoční výstava na hájovně Lipovka
Celoroční besedy o významných lidech a událostech z regionu
Babí léto na hájovně Lipovka v Lomanech
Svatováclavská pouť v Lomanech
Letos si na Svatováclavské pouti připomeneme 15 let od otevření
MUZEA TĚŽBY BOROVÉ SMOLY v Lomanech






Státní svátek 28. 10. 2021
Lampionový průvod a výstava s besedou k 1. Větové válce v Lomničce.
Výstava betlémů v Lomanech
Vánoční koncert

Rok 2022
V roce 2022 čeká spolek Přeskopec významné výročí:

Je to 350 let od vzniku hájovny Lipovka. Toto výročí si připomeneme současně na
Svatováclavské pouti v roce 2022.
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