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Výroční zpráva o činnosti spolku  
za rok 2021 

 

 

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: Libuše Vojtová 

Jednatel: Libuše Vojtová 

Revizní komise: 

Alexandra Nágrová 

Kateřina Čechurová 

Počet členů spolku: 8 členů 

Hlavní události v roce 2021: Ukončení členství M. Mandousová 

 

 

 

  

http://www.ospreskopec.cz/
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Pozdní babí léto v Lomanech „Kloboukové“ 

 

Opět jsme se sešli na hájovně Lipovka 

v Lomanech dne 4. 9. 2021. K dobré náladě 

přispělo nejen pěkné počasí, ale hlavně 

pozvaní hosté. O hudební doprovod se 

postaral p. Chaloupka z Dua ORIGINÁL a 

taneční skupina Hradecké panenky.  

Dobrá nálada nás provázela až do ukončení 

akce. I tentokrát se přišlo podívat, pobavit, 

zavzpomínat i zazpívat mnoho 

návštěvníků.  

Paní Čiháková poděkovala za přízeň a 

upozornila na nový kabát u Muzea smoly. 

To bylo založeno před 15 lety. V muzeu se 

promítalo o smolném řemesle, o Ludvíku 

Očenáškovi, vzpomínky na sečení obilí bez strojů, o baroku v našem kraji, o prodeji nově vydané 

pohlednici Loman.  

Měli jsme radost z návštěvníků i z jejich děkování, že se mohli zase po dvou letech setkat a 

radovat se z programu.  

Rekonstrukci muzea i hájovny s úspěchem realizoval pan stavitel ing. Květoslav Kůrka a 

umělecký truhlář Josef Juha. Přítomné p. Čiháková pozvala na Svatováclavskou pouť do Loman. 

 

Muzeum těžby borové smoly má 15 let 

Když jsem v roce 2003 koupila zchátralý objekt hájovny v Lomanech, již 10 let neobývaný, 

předsevzala jsem si, že ho nejen opravím, ale každým rokem budu vracet tomu místu památky, 

které jsou již zničené nebo zapomenuté. 

Na pozemku u hájovny byly pohozeny 

použité kovové sudy, držáky a velké 

množství sklenic od smoly, kam to mám 

odvézt, co s tím? Stále jsem se dotazovala 

na lesním závodě, až mi jeden hajný řekl: 

"Tak tam z toho udělejte nějaké muzeum" 

a to byl pro mne impulz.  

Můj otec Jan Levý již nežil.  

Začala jsem hledat po krajině, kdo o té 

těžbě něco ví. 

Dokonce jsem našla pamětníky těžby z 

druhé světové války.  

Smola se odvážela do Německa a byla tam používána hlavně ve zbrojním průmyslu. Dodnes 

můžeme i v našem polesí najít borovice, které mají na svém kmenu viditelné zbytky po těžbě. 

Jana Čiháková. 
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Svatováclavská pouť v Lomanech 

Dne 28. září 2021 slunce nesvítilo, a přesto se v tento den sešlo mnoho lidí, kteří společně oslavili 

tento krásný svátek. O zahájení se postaral pan Tomáš Ondřich, který zazpíval Chorál „Svatý 

Václave“. Všichni se zaposlouchali do krásného zpěvu a obdivovali příjezd sv. Václava se svým 

doprovodem. Tak jako každý rok zajišťovala projížďku koní stáj IRIS Pláně pod vedením paní 

Eretové. 

K dobré náladě hrálo Duo ORIGINÁL a 

tanečnice ze skupiny ALTHEA z Plzně 

předvedly pohybově zábavné tance. Na 

stáncích si mohli návštěvníci zakoupit 

dárkové předměty, květiny, vyřezané 

předměty ze dřeva a sladké koláčky. O 

občerstvení se postaral p. Beneš. 

Sluníčko se ke konci slavnosti ukázalo. 

Paní Čiháková poděkovala všem za účast. 

Po ukončení slavnosti jsme nabídli 

návštěvu plaského kostela. Taneční 

skupina z Plzně si tuto akci moc 

pochvalovala i organizátoři se radovali z velké účasti. 

 

 

V hojném počtu vystoupily děti z 

folklórního souboru „Střelička“ ZUŠ 

Plasy. Děkujeme panu řediteli ZUŠ 

Milanu Kůsovi za zajištění opravdu 

kvalitního programu. Účast souboru na 

akcích spolku se stává již pravidlem 

k naší velké radosti. 

 

 

 

 

 

Byli jsme spolu rádi!!! 
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Ohlédnutí za činností spolku Přeskopec za rok 2021 

Marně jsme hledali, kterou akci v kalendáři se nám povede uskutečnit, zaměřili jsme se na opravu 

objektu, kde sídlí náš spolek i muzeum.  

Náhodné turisty kolemjdoucí jsme informovali o těžbě smoly i o Stezce Ludvíka Očenáška, která 

vede kolem naší hájovny. Hromadné návštěvy jsme odmítali.  

V adventní době nás navštívili žáci ze základní školy v Horní Bříze, jsou každoročními 

návštěvníky a ochotně se dělili na menší skupinky, dodržovali všechna bezpečnostní nařízení.  

Rušili jsme i výstavu betlémů. 

K našemu překvapení jsme mohli zapůjčit velký 

betlém darovaný manželi Svobodovými z Hromnic do 

Santiniho kaple „Panny Marie“ do Mladotic.  

Farnost Plasy otevřela v době vánoční i novoroční 

Plaský kostel pro veřejnost. Byly tam také vystaveny 2 

betlémy, které vystavovali řezbáři z Hromnic i v Praze 

v Betlémské kaplí.  

Další keramický betlém vystavovala paní M. 

Urbanová.  

Zájem o návštěvu kostela byl velký. 

Lidé zajímal nejvíce románský portál nad vchodem do 

kostela, obdivovali barokní varhany, které spolu s 

varhany v Týnském chrámě v Praze se řadí mezi 

největším dochovaným nástrojům ze 17. století. 

 

 

Asi největší překvapením bylo, že jsme 

poprvé mohli vidět skvost mezi betlémy, 

betlém z lipového dřeva, s téměř stovkou 

figurek, stavby, řemeslníky v prostoru 

několika čtverečních metrů, a to vše od 

plaského řezbáře pana Hajného.  

Za všechny návštěvníky pane Hajný, 

mnohokrát děkujeme.  

 

 

 

 

Se strachem jsme čekali, bude-li možno uskutečnit Svatoštěpánský koncert pěveckého souboru 

SAGITTA, který jsme minulý rok museli odvolat. 

Koncert se nakonec podařilo uskutečnit 
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Vánoční koncert smíšeného souboru SAGITTA 26. 12. 2021 

Soubor SAGITTA pilně nacvičoval a velmi zaujal novým programem. A to největší překvapení – 

uprostřed koncertu se z lavic začaly 

rozbíhat děti, děti zpěváků.  

Děti se postavily se před své 

maminky a tatínky a zpívaly s nimi.  

Mnohým babičkám i dědečkům se 

objevil úsměv na tváři i slzy radosti 

v očích.  

SAGITTA už vychovává mladé 

zpěváky.  

Radujme se a gratulujeme 

 
 

 

 

Významná výročí v roce 2022 

Rok 2022 bude pro spolek Přeskopec ve znamení oslav a připomenutí významných 
výročí. 

Plánujeme novou desku s názvem KRAJ LUDVÍKA OČENÁŠKA zahrnující oblast mezi Plasy, 

Dolní Bělou, Dražní a Lomany určená pro Dolní Bělou, hájovnu a Plasy. 

Významná výročí: 

 830 let od první písemné zprávy o zaniklé vesnici Lomany 

 350 let uplyne od postavení hájovny Lipovky 

 před 150 lety se narodil v Kříších Ludvík Očenášek. Městský úřad v Praze 5 vyhlásil pro 

školy i pro seniory rok L. Očenáška – spolupracujeme 

 škola v Lomničce byla postavena před 100 lety a kaplička tamtéž v roce 1902 

 15 let od svěcení dřevěného kříže nad Dolní Bělou (2007) 

 10 let od čestného názvu ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá (2012) 

 350 let hájovny Lipovka v Lomanech sídlo spolku Přeskopec 

 15 let od založení spolku Přeskopec 
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350 let hájovny Lipovka v Lomanech 

Hájovna Lipovka a naše paní Jana Čiháková 

Úryvek z reportáže pro časopis Instink 

Všude, kam přijde paní Jana Čiháková, buduje naučné stezky, čistí studánky, chrání stromy, 

zakládá muzea, pořádá výstavy, slavnosti, poutě a adventní koncerty. V této činnosti nepolevila 

ani v důchodu – a ještě k tomu zvládla 

zrekonstruovat polorozbořenou hájovnu 

v Lomanech z roku 1672, ve které vyrůstala. 

Hájovna se jmenuje Lipovka.  

Pradědeček paní Čihákové byl hajný u knížete 

Metternicha, kterému panství včetně hájovny 

patřilo. 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. 

 

LUDVÍK OČENÁŠEK 150 let od narození 

V období 4. srpen 1872 – 10. srpen 1949 český konstruktér. 

Ludvík Očenášek se narodil v Kříších u Radnic. Se svými sourozenci chodil každý den několik 

kilometrů ze samoty Malenice do školy v Dolní Bělé.  

Po smrti otce v roce 1888 se rodina přestěhovala do Prahy. Zde se Ludvík u firmy dr. Houdek a 

Hevert vyučil elektromechanikem a kromě toho studoval na střední průmyslové škole v Praze. 

V roce 1898 zkonstruoval první monocykl u nás (jednalo se o kolo s jedním velkým kolem, jezdec 

pak seděl uprostřed kola). 

Ludvík Očenášek postavil sérii 

jednostupňových a dvoustupňových raket. 

Zařadil se mezi světové vynálezce, jeho pokusy 

byly daleko před ostatním světem.  

Během druhé světové války oficiálně 

nepracoval, tajně připravoval protitankovou 

střelu, jejíž plány se po mnoha komplikacích 

podařilo předat do Londýna. Plány se však 

během cesty ztratily a k realizaci nedošlo.  

Na konci války se zúčastnil pražského povstání, 

ale byl střepinami granátu zraněn. Po skončení 

druhé světové války odmítl spolupracovat 

s komunistickou armádou, a proto zažil pronásledování komunistickým režimem. Po druhé mrtvici 

10. srpna 1949 zemřel na svém letním bytě v Dražni. 

Jméno Ludvíka Očenáška je uvedeno mezi stovkou nejvýznamnějších raketových vizionářů, 

průkopníků a konstruktérů v síni slávy Muzea historie výzkumu vesmíru v Novém Mexiku 

v USA. 
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Další plánované akce v roce 2022 

 

 

 

Zabudování nového ukazatele 
 ke stezce L. Očenáška 

První úkol je zabudování nového ukazatele u 

viaduktu. Ukazatel ke stezce L. Očenáška 

vyrobili dva mladí tvořiví lidé – „Plaští 

vesničané“  

Těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

 

 

 
 
 
BESEDY O VÝZNAČNÝCH 
LIDECH Z REGIONU 

 

 
 
 

 
 
 

SVATOVÁCLAVSKÁ 
POUŤ v Lomanech 
Datum konání: 28. 9. 2022 na 

hájovně v Lomanech 

 

  



Stránka 8 z 8 

 

 

ADVENT V LOMANECH 
Vánoční povídání: 4. 12., 11.12. a 18. 12. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Datum konání 26. 12. 2022 v 17 hod. V 

kostele Nanebevzetí Panny Marie Plasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení roku 2021 

Plánované akce jsme všechny uskutečnili s kladným výsledkem. Vždy máme velmi početnou 

účast.  

Koronavirová opatření jsme museli i my respektovat. O to více si vážíme našich návštěvníků, kteří 

na připravené akce přišli. 

Děkujeme radě města Plasy za přidělené dotace. 

Za spolek Přeskopec mám do nastávajícího roku přání, abych vás mohla zase přivítat na našich 

akcích. 

Jana Čiháková 

 


