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Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022 
 

 

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 

Člen rady: Mgr. Jaroslav Bican 

Pokladník: Libuše Vojtová 

Revizní komise: 

Alexandra Nágrová 

Věra Kovaříková 

Kateřina Čechurová 

Počet členů spolku: 8 členů 

Hlavní události v roce 2022:  

 Josef Ladislav Jícha-galerie na hájovně Lipovka 

 Spolupráce na projektu Prahy 5 a Litevského velvyslanectví  

 Velvyslanec Litevské republiky J. E. Laimonas Talat – Kelp v Plasích 

 Přijetí do spolku paní E. Lavičkové 

  

http://www.ospreskopec.cz/
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SETKÁNÍ NA HÁJOVNĚ LIPOVKA V LOMANECH 

V neděli 3. dubna 2022 se na hájovně 

Lipovka sešli přátelé a obdivovatelé 

grafika Josefa Ladislava Jíchy. 

Neuvěřitelná paní Jana Čiháková! Lidé si 

v domech nebo v bytech budují třeba 

fotokomory, akvária nebo malou 

botanickou zahradu.  

Ovšem paní Čiháková mířila při zahájení 

rekonstrukce hájovny k jedinému: 

Vytvořit malou galerii pro malíře, kterého 

po celou dobu, co ho znala a 

spolupracovala s ním, obdivovala.  

Dokázala neuvěřitelné. Hned při příchodu 

do hájovny v malé předsíni rozmístila vše, 

co po p. Jíchovi měla doma. A není toho málo. 

Vysvěcení místnosti i obrazů provedl P. Bc. Petr Dombek OMI 

V neděli jsme se setkali s rodinou p. Jíchy. Paní Malecová přivezla několik obrazů od svého tatínka. 

Příjemnou atmosféru plnou vzpomínek na pana Jíchu podkreslovala podmanivá hra na klávesy paní 

Šťastné.  

Paní Malecová nám i nadále připravuje grafický návrh na přední stranu kalendáře pro spolek 

Přeskopec. 

Děkujeme za krásné odpoledne. 

Josef Ladislav Jícha 

Jeho kresby a obrazy znal v Plzni doslova každý, včetně malých dětí a patřil i mezi známé české 

výtvarníky.  

Legendární plzeňský 

výtvarník, grafik, malíř 

a ilustrátor Josef Ladislav 

Jícha zemřel ve věku 

nedožitých 87 let.  

Vytvořil původní logo pro 

festival Finále Plzeň, měl na 

starosti vizuální identitu 

Zoologické a botanické 

zahrady města Plzně, tvořil 

programy pro Divadlo 

ALFA nebo plakáty pro 

festival Skupova Plzeň.  

Je rovněž tvůrcem unikátního Železničářského betlému. To je ve výčtu jen zlomek z jeho tvorby. 

Poděkování všem, kteří mne na mých cestách doprovázeli. Jsem stále s Vámi. 
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Praha 5 a Litevské velvyslanectví k 150 výročí narození L. Očenáška 

Připomenout život a dílo Ludvíka Očenáška, který zanechal výraznou stopu v historii 

Československa a několika vědních oborech. To je hlavním cílem projektu Očenášek, který v 

loňském roce odstartovala městská část Praha 5. Projekt vznikl k 150. výročí narození tohoto 

velikána. 

„Díky tomu výročí jsme se rozhodli uspořádat velký projekt, který jsme pojali opravdu velkoryse, 

protože jsme do něj přizvali jak zástupce základních škol, tak i seniory. Ale kdokoli z obyvatel se k 

tomuto projektu mohl přihlásit, což se také stalo.  

Nakonec projekt zpracovává z různých úhlů pohledu osobnost Ludvíka Očenáška" říká Renáta 

Zajíčková, starostka MČ Praha 5. Spolek Přeskopec děkuje paní starostce za obětavou práci při 

realizaci projektu. 

ZŠ Grafická Praha – Projekt L. Očenášek Plasy 7. 5. 2022  

Žáci 9. ročníku pod vedením Ing. Mgr. Martin 

Slabocha, PhD hledali původ L. Očenáška. Zaměřili 

se především na průzkum a dokumentaci jeho rodné 

obce Kříše, školy v Dolní Bělé a dalších míst a 

událostí spjatých s jeho původem.  

Studenty provázela p. Čiháková. 

 

 

 

 

 

Nový ukazatel na stezce L. Očenáška pro 

spolek Přeskopec – vyrobili Tomáš a Lucie 

z firmy. „Od vesničana Plasy“. 
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Slavnostní zahájení putovní výstavy k 150 výročí narození L. Očenáška 
 dne 16. 5. 2022 Praha 

Akce se konala pod záštitou Městské části Prahy 5 a 

Velvyslanectví Litevské republiky. 

Praha 5 představila výstupy projektu Očenášek. 

Sto padesát let od narození Ludvíka Očenáška si Praha 5 

připomíná mezigeneračním projektem Očenášek.  

Cílem projektu je obyvatelům městské části přiblížit život 

tohoto významného českého konstruktéra a vynálezce.  

Zhruba půl roku od začátku projektu byly slavnostně 

představeny práce dětí a seniorů, kteří se do projektu 

zapojili. 

Paní Čiháková byla pozvána do Prahy na zahájení výstavy. 

V krátkém projevu seznámila přítomné s náplní spolku 

Přeskopec a jeho zásluhy o přiblížení osobnosti L. Očenáška. 

Velvyslance Litevské republiky pozvala do Plas. 

 

 

Prohlídka hájovny Lipovka a Plas 

Dne 25. 5. 2022 navštívilo 55 seniorů z Prahy kraj Ludvíka Očenáška, Přišel mezi ně i Ludvík 

Očenášek. Shlédli film v muzeu těžby borové smoly z národního filmového archivu o vypouštění 

raket L. Očenáška i zkoušku člunů na Berounce a Vltavě. 
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Oslavy 70. výročí nové budovy školy v Dolní Bělé a 10. výročí od čestného názvu 
ZŠ a MŠ L. Očenáška dne 11. 6. 2022 

 

 

Na oslavě výročí školy se sešli i bývalí žáci školy. Oslava se vydařila a všichni se báječně bavili. 

 

  

Děti si mohly sestavit různé výrobky a pro dobrou pohodu vystoupily děti ze souboru Střelička 

z Plas. 
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Vzácný host v kraji L. Očenáška 

V sobotu 2. července 2022 navštívil kraj Ludvíka Očenáška Dolní Bělou, Dražeň a Muzeum smoly 

v Lomanech jeho obdivovatel náš kosmonaut Vladimír Remek. Na hájovně Lipovka pana Remka 

přivítal L. Očenášek.  

Ve Dražni i v Muzeu provázela pana Remka Jana Čiháková 

 

 

Kříše slavily 150. výročí narození Ludvíka Očenáška 

V sobotu 6. srpna 2022 v Kříších uctili památku konstruktéra, vynálezce a člena Sokola Ludvíka 

Očenáška.  

Bohatým programem provázel starosta obce pan Miroslav Kroc. Věnec položil u pomníku L. 

Očenáška, který vytvořil v roce 2018 pan Jan Budař. 
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Na slavnost dorazil i L Očenášek, a jako vždy ho zdárně zastupoval pan Bican ze spolku Přeskopec, 

který přijel na kole v sokolském kroji. 

  

Malá přízemní garáž v Napajedlích ukrývá technické unikáty.  

Majitel Antonín Pavelka zhotovuje repliky strojů z přelomu 19. a 20. století, jako je monocykl nebo 

starý elektromobil.  

Český vynálezce L. Očenášek přišel se svým monokolem v roce 1898. Do výroby repliky monokola 

se pustil po téměř 120 letech pan Antonín Pavelka. Neexistoval žádný plánek, podle nějž by mohl 

postupovat. Poměr všech částí musel sám propočítat. 

Pan Pavelka přivezl na oslavu tyto stroje, které si také mohly vyzkoušet i děti. 

 

 

Paní Jana Čiháková pohovořila o životě L. Očenáška.  

Seznámila přítomné s úspěšným projektem Prahy 5 a litevským velvyslanectvím k 150. výročí 

narození Ludvíka Očenáška ve spolupráci se spolkem Přeskopec. 
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Svatováclavská pouť 28.9.2022 Lomany 

Naši každoroční pouť jsme zahájili za 

deštivého počasí. Přesto přišlo cekem dost 

vytrvalců. Tentokrát sv. Václava doprovázeli 

i členové šermířské skupiny VYPITO 

z Trnové. Projížďku koní zajišťovala stáj 

IRIS Pláně pod vedením paní Eretové. 

 

 

 

 

 

 

Paní Čiháková přivítala přítomné a pohovořila o výročí hájovny a o oslavě 150. výročí narození 

Ludvíka Očenáška. Desku, „ Kraj Ludvika Očenáška“ s orientační mapou a fotografiemi, si mohli 

přítomní již prohlédnout. 

Zaposlouchali jsme se do krásného zpěvu 

pana Ing. Tomáše Ondřicha, který zapěl 

Chorál „Svatý Václave“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem se tajil dech při soubojích 

neohrožených šermířů ze skupiny 

VYPITO. 
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Náladu všem zvedly Hradecké panenky. K dobré náladě hrálo DUO ORIGINÁL 

. 

Sluníčko se ke konci slavnosti ukázalo. Na stáncích si mohli návštěvníci zakoupit dárkové 

předměty, květiny, vyřezávané předměty ze dřeva i sladké koláčky. O občerstvení se postaral p. 

Beneš. 

Paní Čiháková poděkovala všem za účast a přiblížila přítomným historii hájovny Lipovka. 

 

Hájovna Lipovka má 350 let (1672 – 2022) 

Vyznání Jany Čihákové 

 

Koupila jsem ji opuštěnou. 

Však si to ale zaslouží, když znovu život 

dáte starému domu nad louží. Přátelé na 

čelo si ťukali: „do čeho se ta Jana pouští“. 

Do střechy díry čtyři, propadlé stropy jako 

v poušti. Kamarád pomoc slibuje – je tady 

nějaká naděje? „Spravím Vám to za pár 

dnů, s buldozerem přijedu“. NE TO 

NECHCI – JÁ NA TO! Pomohla rodina a 

tetička, co za babičkou jezdila.  

A já to všechno ustála!  

Návrat do rodného domu se neobešel bez komplikací. Když šel tatínek do důchodu, musel hájovnu 

uvolnit lesním dělníkům a hájovna začala chátrat. Deset let byla neobydlená, bez oken a s děravou 

střechou. 

Přesto jsem o ni stála a posílala žádosti o koupi. Trpělivost se vyplatila, dům v roce 2003 jsem 

získala a začala s náročnou rekonstrukcí.  

Hájovnu stavěli cisterciáci z nedalekého kláštera, je v ní černá kuchyně, je v ní dávná historie a je 

v ní mé dětství. 
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Praha 5 a Litva - slavnostní ukončení projektu Očenášek 

 

Před budovou litevského velvyslanectví v Praze 5 proběhlo první zářijové pondělí slavnostní 

zakončení projektu Očenášek.  

Unikátní akce, do které se mimo jiné zapojili žáci základních škol a aktivní senioři, měla za cíl 

přiblížit život a dílo velikána Ludvíka Očenáška. Do dějin se zapsal nejenom jako skvělý vynálezce 

a konstruktér, ale rovněž jako statečný odbojář a Sokol. Jeho odkaz připomíná pamětní deska, která 

je umístěna právě na budově litevského velvyslanectví, které se společně s městskou částí Praha 5 

do projektu zapojilo. 

Za přítomnosti čestné stráže Armády České republiky a litevského námořnictva byly u příležitosti 

150 let od narození Ludvíka Očenáška položeny slavnostní věnce. Život a dílo tohoto významného 

českého konstruktéra, vynálezce a odbojáře zároveň přišla připomenout řada osobností. 

„Podle mě ho objevili tvůrci a redaktoři pořadu rozhlasového pořadu Magion, pan Budil a ještě 

jeden pán, na jehož jméno si bohužel nevzpomenu. A ti vysílali pořady pro děti a o vědě. Myslím si, 

že právě oni objevili a postarali se o odkaz pana Očenáška,“ popisuje ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky Vladimír Balaš. 

„Byl to inspirativní člověk, který byl vzorem mnoha lidem. Zároveň byl takovým předvojem 

současné elity. Šlo o elitního vědce, sportovce a Sokola. Myslím si, že zkrátka české společnosti 

přinesl v té době zdravý model toho, jak by vlastenec měl vlastně vypadat a fungovat,“ vysvětluje 

radní městské části Praha 5, David Dušek. 

„Šlo o skvělou a obohacující spolupráci, která nám velmi pomohla. Jednak ve spojení s místními 

komunitami a poznat je, zároveň poskytla šanci i nám samotným poznat osobnost Ludvíka 

Očenáška,“ hodnotí projekt litevský velvyslanec v České republice, Laimonas Talat-Kelpša. 

„Na radnici vznikla úžasná věc, která přerostla do mezinárodních rozměrů. Z malého, lokálního 

projektu se stal skutečně velký projekt, kterého se zúčastnily jak naše místní školy, tak střední školy 

a komunitní centra,“ uzavírá starostka městské části Praha 5, Renáta Zajíčková.  
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Jako čestný host byla pozvaná na slavnost i paní Čiháková za spolek Přeskopec. 

 

 

Děkujeme panu velvyslanci Litevské republiky za vše, co vykonal k 150. výročí narození našeho 

krajana Ludvíka Očenáška. Přinášíme dar z jeho kraje: kámen z domu, ve kterém s rodiči a 

sourozenci žil jako žák školy v Dolní Bělé. Za každého počasí docházel 5 km. Samota se jmenovala 

Malenice, kde vyvěral pramen kyzu železitého využitého při výrobě kyseliny sírové, později jako 

okrové barvivo. Přijměte naše pozvání do kraje Ludvíka Očenáška. 

Osobnost Ludvíka Očenáška byla dlouhá léta neprávem opomíjena a prakticky zcela zapomenuta. 

Naštěstí díky tomuto úspěšnému projektu mohli Češi vidět, jakého velikána měli ve svých řadách.   

Svěcení křížku v Dolní Bělé 

Dne 9.10.2022 proběhlo svěcení křížku u 

pana Širokého v Dolní Bělé. Křížek 

vysvětil Petr Dombek OMI.  

Poslední akcí spolku Přeskopec k oslavám 

150. výročí narození L. Očenáška, bylo 

předání orientační tabule s názvem 

„Kraj Ludvíka Očenáška“. 

Desku si převzal od paní Čihákové starosta 

Dolní Bělé pan Mgr. Martin Karlovec. 
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Velvyslanec Litevské republiky J. E. LAIMONAS TALAT – KELPŠA přijal 
pozvání do kraje Ludvíka Očenáška. 

Moc jsme nevěřili tomu, že pan velvyslanec si najde čas a navštíví Plasy. Jenže je diplomat na svém 

místě. Má zájem o dění i historii kolem sebe. Nesměle vyslovené přání paní Čihákové zda by pan 

velvyslanec přijel do Plas, zvážil a po písemném pozvání bývalým panem starostou Hanzlíčkem, se 

rozhodl pozvání přijmout. Pro členy spolku Přeskopec je to velká pocta a ocenění práce věnované 

odkazu L. Očenáška. 

  

Dne 1. prosince 2022 přivítala pana 

velvyslance starostka Mgr. Eva 

Kantor Pořádková a paní Mgr. Jana 

Čiháková 

 

 

Paní Čiháková delegaci provedla i s výkladem o historii Plas a 

Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na barokní varhany hrála 

paní Pavla Šťastná. Klášterem provedl pan Zdeněk Forman 

z NPÚ. O Centru stavitelství vykládal pan Trnka.  

  

Další zastavení se již odehrálo v Lomanech na 

hájovně Lipovka. Zde paní Čiháková seznamuje 

přítomné s jedním ze zastavení stezky L. 

Očenáška. Pak následovala prohlídka Muzea 

borové smoly. 

 

Na hájovně Lipovka bylo připraveno malé 

občerstvení a pan velvyslanec si se zájmem 

prohlédl dokument o L. Očenáškovi. Velmi vřelé 

bylo předání vlastnoručně malovaných obrazů od 

seniorů z Prahy. Paní Čiháková slíbila, že z těchto 

obrazů vytvoří v muzeu výstavu a pozve 

výtvarníky na prohlídku. 

 



Strana 13 

 

 

 

Pan velvyslanec se podepsal do 

Pamětní knihy. Pochválil péči o 

svou osobu a poděkoval za 

ukázky zajímavých produktů. 

S přáním brzkého setkání se s paní Čihákovou vyfotil.  

Čekaly ho ještě další zajímavé prohlídky a návštěvy v kraji L. 

Očenáška. 

 

Školu v Dolní Bělé navštívil velvyslanec Litevské republiky 

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 nečekaně navštívila naši školu vzácná návštěva - Velvyslanec Litevské 

republiky J. E. p. LAIMONAS TALAT – KELPŠA. Doprovázela jej starostka Plas Mgr. Eva 

Kantor Pořádková, předsedkyně spolku PŘESKOPEC Mgr. Jana Čiháková a tlumočnice. U vchodu 

vzácného hosta přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Hladík, který všem předal květiny a brožurku 

vytvořenou k 70. výročí školy nese jméno L 

Pan velvyslanec krátce připomenul vynálezce Ludvíka Očenáška a ocenil snahu školy, obce Dolní 

Bělé a spolku PŘESKOPEC o zviditelňování tohoto neprávem opomíjeného technika a raketového 

průkopníka, který měl blízký vztah k Severnímu 

Plzeňku a Dolní Bělé.  

Pan velvyslanec uskutečnil tento den „cestu po 

stopách Ludvíka Očenáška“.  

Prohlédl si Plasy, Muzeum stavitelství, klášter a 

Muzeum těžby borové smoly v Lomanech. 

Navštívil školu v Dolní Bělé, která od roku 2012 

nese čestný název ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška 
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Pak velvyslanec přejel do 

Dolní Bělé, kde na hřbitově 

položila věnec a rozsvítila 

svíčku na hrobě otce 

Ludvíka Očenáška paní 

starostka z Plas. Tento hrob 

nechali opravit a pečují o něj 

členové spolku Přeskopec 

 

Poté na obecním úřadě v obřadní síni 

pana velvyslance přijal starosta Dolní 

Bělé Mgr. Martin Karlovec.  

Krátce pohovořili o vztahu Ludvíka 

Očenáška k Dolní Bělé, jeho přínosu 

pro vědu i o jeho lidských osudech.  

V budově dnešního úřadu v době 

Očenáškova dětství bývala škola, kterou 

budoucí technik navštěvoval.  

V doprovodu pana starosty si všichni 

hosté prohlédli pamětní desku 

umístěnou od roku 1936 na budově OÚ.  

 

 

 

Paní starostka Ing. Koderová přivítala 

pana velvyslance v Dražni a seznámila 

ho s historii obce a osobnostmi, které tu 

prožily část svého života. 
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Pamětní deska v Dražni P. Vojtěcha 

Peška, který se narodil v roce1910. Za 

2. světové války byl vězněn 

v Terezíně al vyznamenán 

Československým válečným křížem.  

L. Očenášek zjistil, odkud dostává 

kněz balíky a pokoušel se dodávat 

vylepšené potraviny i léky do 

Terezína. 

Po osvobození Terezína se krátce V. 

Pešek zotavoval doma a pak se znovu 

vrátil k nemocným vězňům, aby jim 

poskytl  duchovní útěchu.  

V padesátých letech byl opět 

odsouzen. L. Očenášek daroval 

kuchařskou knihu mamince  

P. Vojtěcha Peška. 

 

 

 

 

Kuchařskou knihu ukazuje panu 

velvyslanci synovec P. Vojtěcha 

Peška pan Bohumil Drofa, který 

obývá dům ve kterém L. Očenášek 

v roce 1949 zemřel.  

I tento dům pan velvyslanec zhlédl. 
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Shrnutí oslav k 150. výročí narození L. Očenáška 

V této chvíli možná leckoho napadlo, proč se velvyslanec vzdálené Litvy zajímá o životní osudy 

Ludvíka Očenáška. A proč právě letos! Vysvětlení je prosté, ale na delší povídání. Nejpodstatnější 

však je to, že:  

1) Litevské velvyslanectví v Praze sídlí ve vile, kterou si nechal postavit L. Očenášek, a kde 

v zahradním domku na konci 1. světové války odposlouchával tajnou vojenskou linku Vídeň - 

Berlín,  

2) na ohradní zdi velvyslanectví je pamětní deska věnovaná Očenáškovi a  

3) letos uplynulo 150 let od narození Ludvíka Očenáška. 

A teď to delší povídání. Očenáškova vila, ve které dnes sídlí Litevské velvyslanectví, je součástí 

městské části Praha 5. Vedení tohoto obvodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Litevské republiky 

vyhlásilo na rok 2022 „Projekt Ludvík Očenášek“ a oslovilo žáky, studenty a seniory, aby se s touto 

významnou osobností seznámili a pokusili se ji různými formami přiblížit spoluobčanům Prahy 5.  

Výstupem tohoto projektu byla putovní velkoplošná výstava, Memoriál Ludvíka Očenáška v běhu 

na 200 m, Sportovní dny věnované L. Očenáškovi, komiks „Ludvík Očenášek“, seminární žákovské 

práce, atd. 

Žáci pražských škol a senioři v rámci poznávacích výletů navštívili Severní Plzeňsko, aby se 

seznámili s místy spjatými s životem vynálezce.  

Vyvrcholením projektu byla 5. září slavnost pokládání věnců u desky umístěné na ohradní zdi vily. 

Zeď je součástí Litevského velvyslanectví.  

Hymnu a k poslechu hrála Hudba litevského námořnictva.  

Na zahradě velvyslanectví pak za účasti televize a ministra školství Vladimíra Balaše došlo 

k zhodnocení a uzavření celého projektu.  

Starostka městské části Praha 5 a iniciátorka projektu Renáta Zajíčková na závěr akce mj. řekla: 

„Povedla se nám úžasná věc, kdy se z malého projektu v rámci městské části, stal v podstatě 

mezigenerační projekt, který přerostl do mezinárodních rozměrů.“ 

Teď už možná chápete, proč se Velvyslanec Litvy hlouběji zajímá o osobnost Ludvíka Očenáška. 

Náš kraj jej tak okouzlil, že v létě 2023 se chce vrátit, projít si celou Stezku Ludvíka Očenáška 

vedoucí z Plas do Dolní Bělé, a navštívit tak i do samotu Malenici, kde Očenášek bydlel se svými 

rodiči. 

Do tohoto kontextu letošního zájmu o technika a vynálezce zapadá i zmínka o Ludvíku Očenáškovi 

při oslavě 70 let školy v Dolní Bělé a 10. výročí získání čestného názvu, návštěva prvního 

československého kosmonauta Vladimíra Remka na Zámku v Dolní Bělé i oslava v Očenáškově 

rodišti Kříších na Rokycansku, kde byl mj. předveden Očenáškův monocykl a po přednášce 

Michala Plavce prezentována nejnovější publikace o životě technika, vynálezce a vlastence Ludvíka 

Očenáška.  

Zapsal Mgr. Jaroslav Bican 

 

Děkujeme paní Vaidě Braškyté – Němečkové, která tlumočila panu velvyslanci a svým 

vlídným přístupem přispěla k příjemné atmosféře, která po celou dobu návštěvy pana 

velvyslance panovala. Poděkování patří i panu řidiči za pořízení fotek. 
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Adventní neděle na hájovně Lipovka 

Na adventní neděle se moc 

těšíme.  

Tak jako vždy se tu sejdou 

přátelé, kteří si chtějí popovídat, 

zazpívat i zavzpomínat.  

Dobrou náladu a pohodu dotvářel 

pan Žalman s hrou na housle a 

jeho dcera ho doprovodila na 

kytaru.  

Kdo měl chuť, mohl si, pochutnat 

na vánočním cukroví, štrůdlu, 

vánočce i na jednohubkách.  

No prostě pohoda a předvánoční 

klid. 

 

 

Tradiční Svatoštěpánský koncert se Sagittou. 

Poslední akcí spolku Přeskopec v roce 2022 bylo 

uspořádání vystoupení souboru Sagitta v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Nezapomenutelná 

atmosféra dojmula každého návštěvníka. 

Děkujeme za krásné zážitky a přejeme všem hodně zdraví a 

pohody v roce 2023. 
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Hodnocení roku 2022 

V roce 2022 jsme veškeré plánované akce splnili. Děkujeme za podporu Městského úřadu Plasy. 

Dotace nám pomohly uskutečnit některé z plánovaných akcí. 

Splněné akce: 

 Zbudování nového ukazatele na stezce L. Očenáška 

 Nákup třech orientačních desek „ Kraj Ludvíka Očenáška“, vyrobil pan Vejvoda 

 Setkání s rodinou J. Jíchy – galerie na hájovně Lipovka 

 Projekt Prahy 5 a Litevského velvyslanectví – návštěva Plas, Loman a okolí 

 Svatováclavská pouť v Lomanech 

 Beseda o L. Očenáškovi v Lomničce s lampionovým průvodem dne 28. 10. 2022 

 Svěcení křížku v Dolní Bělé a předání desky “Kraj L. Očenáška“ panu starostovi 

 Adventní neděle na hájovně Lipovka 

 Tradiční Svatoštěpánský koncert se Sagittou 

Naskytla se nám příležitost podílet se na projektu Prahy 5 o L. Očenáškovi. Vyvrcholením byla 

návštěva Plas a dalších obcí v kraji L. Očenáška velvyslancem Litevské republiky. Na podnět paní 

Čihákové byl pan velvyslanec pozván bývalým starostou panem Hanzlíčkem. Děkujeme. 

 

 


