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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
HASIČI SE VRÁTILI NA TRŮN

Parádní výkony předvedli
borci z SDH Plumlov. Stali se
po čtvrté extraligovými mis-
try v požárním útoku.

Čtěte na straně9

VAŠEK UMÍ. GRATULEJEME!

Václav Lachman, žák 5.B, zá-
řil na sportovní soutěži
„OVOV“ v Praze. Přejeme
spoustu dalších úspěchů.

Najdete na straně 13

Proč se v Plumlově
nezdraví?

Je slunečný letní den a s
manželkou se procházíme
městečkem Olešnice na
Českomoravské vrchovi-
ně, na ulici nás zdraví sa-
mo od sebe téměř každé dí-
tě a dokonce i někteří do-
spělí. Trochu se tomu di-
víme, ale shodujeme se na
tom, že je to moc pěkné, a
bohužel také na tom, že po-
dobnou zkušenost z
Plumlova rozhodně ne-
máme. Ale abych
plumlovské mládeži ne-
křivdil, zkouším si po pár
týdnech v ulicích našeho
města udělat malou sta-
tistiku. Je hezký podzim-
ní den a já projíždím
Plumlovem s kočárkem.
Cestou potkávám postup-
ně asi čtrnáct dětí. Z nich
jen dvojice chlapců mě
pozdraví. Ptám se, není to
škoda? Dříve jsme zdvoři-
lé pozdravy v ulicích slý-
chali v Plumlově rozhod-
ně častěji. U kostela po-
tkávám starší paní a po
pozdravu se jí ptám, jak se
na danou věc dívá ona. Pa-
ní se zamyslí a smutně ří-
ká: „To jste měl štěstí, že
vás pozdravil aspoň ně-
kdo. Já před pár dny nara-
zila vpodvečer na partu
výrostků, a ti na mě místo
pozdravu křičeli ´Babo,
kam sis vyšla´.“ Rouzločí-
me se a já chvíli vzpomí-
námnaletníOlešnici.Proč
tam to jde, a u nás ne? Je
chyba i v přístupu nás do-
spělých? Snad jsou vaše
zkušenosti o poznání lepší
než mé a paní od kostela.

(rok)

Hledá se solidní kupec
Osud prvorepublikové vilky v Hamrech je stále ve hvězdách. Pomůžete?

KAREL ROZEHNAL

Hamry – Kdysi byl za jejími
okny slyšet dětský smích, za-
hradu měla krásně uprave-
nou a lidé ji obdivovali. Dnes
chátrá, padá z ní omítka a za-
hrada se proměnila v džung-
li. Mluvíme o prvorepubli-
kové vilce v Hamrech, která
v minulém století sloužila
dlouhá desetiletí jako mateř-
ská škola. Děti si tam ovšem
už dávno nehrají a město se
snaží už přes dva roky budo-
vu i s pozemkem prodat. Na-
bízí nemovitost za pomoci
služeb realitní kanceláře. Zá-
jemců za to dobu bylo dost,
ovšem rozhodné slovo „Ano,
kupuji“ zatím nepadlo.

Na prohlídce s
místostarostou
„Naposledy jsem byl na pro-
hlídce objektu se dvěma lid-
mi koncem prázdnin. Budo-
va i okolí se jim zamlouvalo,
ovšem ke koupi se neodhod-
lali,“ zmínil se plumlovský
místostarosta Martin Hyn-
drich s tím, že celkem byl na
obhlídce zhruba s deseti lid-
mi. Nejvíc se mu líbil nápad
jednoho ze zájemců zrekon-
struovat vilku na bydlení pro
starší spoluobčany.

„Další zájemci tam potom
chodí s realitní makléřkou,
která má prodej vilky na sta-
rosti,“ dodal místostarosta.

Za necelé dva
miliony
Původně město nabízelo přes
realitní kancelář nemovitost
i s pozemkem za 2 160 000 ko-
run, na svém březnovém za-
sedání následně rozhodli za-
stupitelé o snížení prodejní
ceny na 1 990 000 korun.

Slovo pro makléřku

Proč se objekt nedaří prodat?
Zdá se, že za tím stojí nejen
výše ceny, ale i nutnost vy-
naložení následných vyso-
kých nákladů na rekon-
strukci.

„Současná cena je podle
mého názoru odpovídající
stavu objektu i situaci na tr-
hu s nemovitostmi ,“ reaguje
makléřka Dominika Mará-
ková ze společnosti Reality
Kocourek.

„Potencionální kupci si po
prohlídce budovy i okolí vždy
berou nějaký čas na rozmyš-
lenou. A i když řada z nich
projevovala o koupi opravdu
zájem, prodej se zatím nepo-
dařilo uskutečnit,“ doplnila
Maráková s tím, že zájemci
jako důvod, proč se objekt
rozhodli nekoupit, nejčastěji
uvádějí výši ceny a nutnost
vynaložení značných pro-
středků na rekonstrukci ob-
jektu.

Podle makléřky ve většině
případů chtěli kupci objekt
pořídit pro bydlení.

Pokračována straně 3

Vilka s pohnutou historií i s pozemkem je kmání za necelé dvamiliony. Foto:
Karel Rozehnal
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Zámecké léto 2013? Pestrost sama
Hlavní zámecká sezona přinesla spoustu tradičních i netradičních akcí. Jak se povedly?
KATEŘINA JENEŠOVÁ

Plumlov – V minulém čísle
Plumlovského zpravodaje
jsme zmínili akce konané na
jaře. Teď v podzimních měsí-
cích je čas bilancovat letní se-
zonu, která byla hodně pestrá
a úspěšná.

Klavír i obléhání
hradu
Příznivci vážné hudby si v
polovině června mohli po-
slechnout romantické a po-
pulární melodie klavírního
koncertu Barbory Halouzko-
vé.

Týden na to přijely na zá-
mek šermířské skupiny Alle-
gros, Valmonta Špinavci,aby
návštěvníkům předvedly
útrapy války třicetileté s
ukázkami života v obléha-
ných hradech. Nechyběly
přílety dravých ptáků, kteří
lovili svou kořist, a sokolnic-
ké besedy s oblíbeným foto-
grafováním návštěvníků s
ptáky.

V rytmu módy
Již druhý ročník akce Žena a
Charme nás zavedl do světa
nejen historické, ale i sou-
časné módy. Celá akce probí-
hala ve španělském duchu a
show flamenca v podání vel-
mi známé olomoucké skupi-
ny Aires Del Sur završila bo-
hatý program.

2 000 lidí přišlo na
Saudka

Naše spolupráce s Galerií
Knížecí dvůr Hluboká nad
Vltavou přinese každým
rokem něco nového a zají-
mavého. 5. července byla im-
pozantní vernisáží zahájena
výstava fotografií Jana a Sá-
ry Saudkových. Příjemně
strávené chvíle u světozná-

mých fotografií nám zpestři-
ly členky Moravské filhar-
monie barokními skladbami.
Tato výstava trvala až do
konce prázdnin a přišlo se na
ni podívat neuvěřitelných 2
000 návštěvníků z celé re-
publiky. Podle předběžných
příslibů by na zámku v příští
sezoně měl vystavovat své
obrazy Jan Kanyza.

Z pohádky do
pohádky
Dětem jsme udělali radost po-
hádkovýmibytostmi,kterése
u nás usadily během tradič-
ních pohádkových prohlídek
– Z pohádky do pohádky. Ná-
vštěvníky čekala pyšná a ší-
leně smutná princezna či
marnivá služebná, Jindřich
ze mlejna opět prohnal čertí-
ka a na závěr prohlídek děti i
dospělí zjistili, že sůl je
opravdu nad zlato.

Křižáci na Plumlově
Další červencovou akcí byli
Křižáci na Plumlově. Rytíř-
ské turnaje v seku mečem do-
provázely oblíbené šermíř-
ské souboje, ale i divadelní
příběhy a orientální tance.
Návštěvníci se ocitli v pro-

středí života a etikety na stře-
dověkých hradech. Nechy-
běli ani oblíbení sokolníci s
dravými ptáky.

Koule sklidila ovace
V polovině prázdnin nás na-
vštívil divadelní soubor
Temno z Týniště nad Orlicí a
v současné době nejkontro-
verznější představení hry
Koule v jejich podání sklidilo
obrovský aplaus. Na tuto ak-
ci se všichni opravdu moc tě-
šili, čemuž nasvědčovaly do
posledního místečka vypro-
dané prostory sklepa pod Ka-
menným sálem.

Ephemera
Druhý víkend v srpnu patřil
autorské výtvarně-pohybové
performaci účastníků
workshopu Týden tvořivého
myšlení 2013. Otevřená scéna
na nádvoří zámku nás vtáhla
do děje představením Ephe-
mera.

Přijel pan Vok
Další úspěšná akce nesla ná-
zev Přijel pan Vok. Ten, kdo
chtěl zažít šermířský
mumraj, lukostřelbu, potěšit
oko historickými tanci sku-

piny Rozeta nebo zakoupit li-
dové výrobky v dobových
stáncích, se také mohl podí-
vat na různá domácí zvířata,
jako jsou kozy, kachny a jiné.
Tím jsme udělali radost hlav-
ně dětem. Jen to počasí k nám
mohlo být štědřejší. Dětem

jsme udělali radost také vý-
stavou retro hraček přede-
vším ze 70. a 80. let minulého
století.

Baletní galavečer
Závěr prázdnin patřil neopa-
kovatelnému baletnímu ga-
lavečeru pod širým nebem. U
zrodu myšlenky uspořádat
tento zajímavý projekt stála
Edita Lachmanová, která je
velikou příznivkyní zámku
Plumlov.Ohlavníprogramse
postarali účinkující z Mo-
ravského divadla Olomouc
pod vedením Roberta Balo-
gha. Diváci měli při dvouho-
dinovém programu možnost
zhlédnout ukázky baletu
Carmen, Romeo a Julie, Fri-
da, Amadeus a Macbeth. Je-
dinečnou příležitost si nene-
chaly ujít téměř dvě stovky
návštěvníků. Budova zámku
v pozadí scény dodala této po-
dívané to správné kouzlo. Dí-
ky tomuto projektu došlo k
dalšímu zviditelnění unikát-
ní památky plumlovského
zámku.

Paní z Monsoreau
Druhý víkend v září jsme pro-
žívali romantický příběh O
korunu a lásku aneb Paní z

Monsoreau podle slavného
románu Alexandra Dumase.
Po oba dny nám skupina his-
torického šermu EXULIS
předvedla v oživlých obra-
zech dobrodružné scény, in-
triky a touhu po moci.

Pokračování na straně 3

Výstava fotografií Jana a Sáry Saudkových zaznamenala na zámku obrov-
ský zájemveřejnosti. Foto: Marek Gerhard

Kolem zámeckého nádvoří projel v létě i panVok, nechyběli šermíři, taneč-
níci a ani jarmark. Foto: Zámek Plumlov
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Zn.: Vilka na prodej
Dokončení ze strany 1
Předseda OV v Hamrech Vik-
tor Hýbl zastává názor, že ce-
na nabízené nemovitosti je
stále příliš vysoká.

„Myslím, že by nebylo od

věci ji snížit ještě dolů. Bu-
dova je ve špatném stavu a ne-
chceme, aby dál chátrala,“
řekl Viktor Hýbl s tím, že se
obává, aby ji nezískal nějaký
spekulant, který z ní udělá
dotované bydlení pro nepři-
způsobivé občany.

„Zájmem nás všech je ob-
jekt prodat opravdu v do-
hledné době nebo hrozí, že
vlivem chátrání půjde cena v
dalších letech rapidně dolů.

Zároveň bych byl rád, kdyby
potencionální vážný zájemce
před koupí řekl jasný záměr,
co hodlá s budovou udělat, a
doložil ho,“ dodal Hýbl.

Jaký osud vilku s pohnu-

tou historií v budoucnu čeká,
je tedy stále ve hvězdách. Ne-
zbývá než doufat, že se na ni
usměje štěstěna, a že se zno-
vu stane pýchou Hamer. A i
vy, občané Plumlova, k tomu
můžete přispět svým dílem.
Zmiňte se o prodeji mezi svý-
mi známými, ti třeba násled-
ně informaci předají dál a
vážný kupec s reálným zá-
měrem na její obnovu se tře-
ba odněkud vynoří. (rok)

Pohled na vilku ze zahrady. Foto: Karel Rozehnal

Vzpomínka na báječnou školku
Hamry – Pro občany Hamer je
vilka srdeční záležitostí,
vždyť část z nich či jejich děti
bývalou školku sami navště-
vovali.„Školkase otevřela na
konci padesátých let, chodilo
tam asi 20 dětí, dojížděly i ze
Žárovic či Soběsuk. Začínalo
se hraním na dece, budova se
vybavovala postupně, hodně
jsme přitom jako rodiče po-
máhali,“ vzpomíná s nostal-
gií Ludmila Hýblová z Ha-
mer. „Co si pamatuji, tak
nejdříve se o děti starala moc
příjemná starší paní z Pros-
tějoviček, postupem času se
tam vystřídaly i učitelky z
Čechovic a Prostějova. Do
školky se v druhé polovině je-

jího fungování vozily i děti z
Prostějova, které trpěly na
průdušky. Prostě mateřinka
měla úroveň a dobrou pověst,
situována byla v krásném
prostředí a všichni s jejím
chodem byli moc spokojeni,“
říká Hýblová. A jak děti ve
školce trávily čas? Uvnitř
školky i na zahradě si mohly
bezpečně a beztarostně hrát.
S paní učitelkou chodily na
procházky přes vesnici k ryb-
níkům, na hřišti se skákalo v
pytlích a čas od času se pořá-
daly i nádherné besídky pro
rodiče. Na ty paní Hýblová
ráda vzpomíná dodnes a je jí
moc smutno ze současného
neutěšeného stavu vilky. (rok)

Nabídka v realitce

Nabízíme k prodeji prvore-
publikovou vilu v Hamrech.
Objekt dříve sloužil jako ma-
teřská školka, nyní není uží-
ván. Jedná se o samostatně sto-
jící objekt s okrasnou zahra-
dou v rovinném až mírně sklo-
nitém terénu v přímém sou-
sedství lesa. Dům je zděný, čás-
tečně podsklepený se dvěma
nadzemními podlažími. V I.
NP se nachází vstupní veran-
da, kuchyň, WC, koupelna a
dva pokoje. Ve II. NP je šatna,
3x obytná místnost, kancelář,
sociální zařízení, předsíň a
vstup na terasu.
Další informace včetně detailního po-
pisu a fotek najdete v nabídce realit-
ky na:www.reality-kocourek.cz.

Zámek láká na noční prohlídky, Halloween i vánoční zabíjačku
Dokončení ze strany2

Koncem září proběhl již dru-
hý ročník vojensko-
historické akce Dobývání
Plumlova 2013. Zámek se
„otřásal v základech“ pod
palbou všech možných zbra-
ní z období druhé světové vál-
ky.

Návštěvníci měli možnost
zhlédnout vojenská ležení a
výstavu vojenské techniky. V
hojném počtu se zde pohybo-
vali vojáci v uniformách z ob-
dobí 1930 – 1960. Bylo možné
vidět i ukázky bojů, jako bylo
dobytí Berlína nebo Ukrajina
1945. Vojenské zbraně, vý-
zbroj a výstroj současné vo-
jenské techniky s ukázkou
techniky boje udělaly radost
všem příznivcům této tema-
tiky.

Sraz veteránů
V sobotu 5. října pořádal
SKAM Olomouc již XXV. sraz
u příležitosti ukončení sezo-
ny. Příznivci tohoto elegant-
ního koníčku mohli obdivo-
vat nádvoří zaplněné histo-
rickými automobily a histo-
rickými motocykly vyrobe-
nými před rokem 1983, které
mají veškeré náležitosti pro
provoz na veřejných komu-
nikacích. Úspěch sklidila i
divácká soutěž elegance a po
krátkém programu se „vete-
ráni“ rozjeli dál po své cestě
do Čech pod Kosířem.

Těšte se na špionku
Podzim nám jako vždy při-
náší oblíbené podzimní Noč-

ní prohlídky. Znáte tajemnou
historii zámku Plumlov? Za
svitu svíček budete prochá-
zet zámeckými pokoji, kde se
setkáte nejen se stavitelem
zámku Janem Adamem On-
dřejem z Lichtenštejna, jeho
otcem Karlem Eusebiem, ale
také s jednou mladou pře-
krásnou kurtizánou a špion-
kou. Zveme celé rodiny na po-
učnou a strhující podívanou,
kterou doplní i dramatické
vystoupení statečných šer-
mířů.

Vzhůru na Halloween
Ráda bych vás také pozvala
na tradiční Halloween na
zámku. I vánoční výstava
spojená se zabijačkovými ho-
dy bude stát za to a neměli
byste si ji nechat ujít. Tako-

vou malou tečkou za naším
kulturním rokem jsou ad-
ventní prohlídky zámku. Inu,
je na co se těšit. Co dodat. Jste
všichni srdečně zváni.

Život na zámku
I toto kulturní léto a vůbec ce-
lý rok na zámku byl roman-
tický, historický, ladný i bo-
jovný, v něčem nový a v ně-
čem zase tradiční. Každo-
pádně byl zase nezapomenu-
telný a krásný, protože tyto
kulturní aktivity vdechují
zámku pokaždé nový život a
chuť se svým návštěvníkům
představit v něčem novém a
lepším než vloni. Myslím, že
za přispění všech, kterým na
zámku záleží a kteří ho mají v
srdci, se nám to opravdu da-
ří. Díky za to i vám. (kaj)

Historie vilky

Budova vilky je zajímavá svou
pohnutou historií. Před dru-
hou světovou válkou patřila
jednomu z movitých brněn-
ských právníků. Na základě
Benešových dekretů ale po je-
jím skončení přešla do majet-
ku obce. Po sametové revoluci
potomci předválečných maji-
telů usilovali, aby jim byl dům
vrácen. Soud však rozhodl o
tom, že budova zůstane v ma-
jetku Plumlova. Ještě krátce po
roce 2000 sloužil objekt v Ha-
mrech pro potřeby školky. I
přes snahy obce udržet mate-
řinku funkční se situace stala
neudržitelnou a vilka i s roz-
sáhlou zahradou zůstala ležet
ladem. (mls, red)
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Ze zasedání Rady města Plumlova
Usnesení 72. zasedání
RMP ze dne 10. 7. 2013
Rada města bere na vědomí:
UR/72/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/72/2013/4/1: RMP bere na
vědomí informace o přípravě
opravy hráze Podhradského
rybníka.
UR/72/2013/9/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za červen
2013.
UR/72/2013/11/1: RMP bere na
vědomí informace o vodopráv-
ních a stavebních řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/72/2013/2/1: RMP schváli-
la výsledek výběrového řízení
na zateplení objektů a výměnu
oken zdravotního střediska a
MŠ Plumlov.
UR/72/2013/3/1: RMP schváli-
la výsledek poptávkového ří-
zení na provedení projekčních
prací – dokončení revitalizace
centra města.
UR/72/2013/5/1: RMP schváli-
la udělení vyjímky z OZV č.
2/2005 pro hudební produkci
SDH Soběsuky dne 27. 7. 2013 do
02.00 hodin následujícího dne.
UR/72/2013/6/1: RMP schváli-
la smlouvu o zajištění zpětné-
ho odběru elektrozařízení s fir-
mou ELEKTROWIN, a.s., Pra-
ha.
UR/72/2013/7/1: RMP schváli-
la nájemní smlouvu – proná-
jem části pozemků p. č. 1102/1 a
1514/3, oba v k. ú. Plumlov dle
žádosti Povodí Moravy, s.p.,
Brno.
UR/72/2013/8/1: RMP schváli-
la smlouvu o výpůjčce 6 kusů
dřevěných soch od Statutární-
ho města Prostějov.
UR/72/2013/10/1: RMP schvá-
lila přijetí dotace – projekt:
Energetické úspory DpS Sobě-
suky (solární ohřev vody).

Rada města pověřila:
UR/72/2013/2/2: RMP pověřila
p. Sušně, starostu Města
Plumlov, k podpisu smlouvy o
dílo s firmou 4P INVEST, s.r.o.,
Brumov-Bylnice na zateplení
objektů a výměnu oken zdra-
votního střediska a MŠ
Plumlov.

Usnesení 73. zasedání
RMP ze dne 10. 7. 2013

Rada města bere na vědomí:
UR/73/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/73/2013/7/1: RMP bere na
vědomí informace o vodopráv-
ních a stavebních řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/73/2013/2/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 4/2013 ke dni 17. 7.
2013 (viz. příloha).

Rada města neschválila:
UR/73/2013/3/1: RMP ne-
schválila přijetí nabídky na
umístění kontejnerů na sběr
textilu a obuvi.

Rada města uložila:
UR/73/2013/4/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi města, v
termínu do 31. 7. 2013 zjistit po-
drobnější informace o nabíze-
né horolezecké stěně a lano-
vém centru.

Usnesení 74. zasedání
RMP ze dne 14. 8. 2013
Rada města bere na vědomí
UR/74/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/74/2013/6/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu v červenci
2013.
UR/74/2013/11/1: RMP bere na
vědomí poděkování Diakonie
Broumov za pomoc při organi-
zaci humanitární sbírky.
UR/74/2013/15/1: RMP bere na
vědomí informaci o výsledcích
hospodaření KZ Plumlov, p.o.,
za období 1-7/2013.
UR/74/2013/16/1: RMP bere na
vědomí informace o vodopráv-
ních a stavebních řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/74/2013/2/1: RMP schváli-
la prodloužení nájemní smlou-
vy na pronájem bytu (Ševčíko-
vá, Soběsuky 52) do 31. 12. 2013.
UR/74/2013/3/1: RMP schváli-
la souhlas se zhotovením pří-
stupového chodníku – RNDr.
Znojil, Plumlov.
UR/74/2013/4/1: RMP schváli-
la uzavření smlouvy o dílo na
opravy místních komunikací s
firmou Grande solution, s.r.o.,
Ostrava.
UR/74/2013/5/1: RMP schváli-
la souhlas s realizací oh-

ňostroje dne 13. 9. 2013 na
plumlovském zámku.
UR/74/2013/7/1: RMP schváli-
la výjimku z OZV č. 2/2005 pro
hudební produkce pořádané
SDH Soběsuky (16 .8. 2013) a
SDH Hamry (31. 8. 2013), v obou
případech do 02.00 hodin ná-
sledujícího dne.
UR/74/2013/9/1: RMP schváli-
la přijetí dotace na zateplení
objektu MŠ Plumlov a zdra-
votního střediska z OPŽP.
UR/74/2013/10/1: RMP schvá-
lila smlouvu o bezúplatném
převodu majetku z vlastnictví
Hasičského záchranného sbo-
ru Olomouckého kraje na Měs-
to Plumlov.
UR/74/2013/12/1: RMP schvá-
lila finanční příspěvek na za-
jištění účasti žáka ZŠ Plumlov
na republikovém finále Od-
znaku všestrannosti olympij-
ských vítězů.
UR/74/2013/14/1: RMP schvá-
lila výsledek hospodaření Do-
mova pro seniory Soběsuky,
p.o., za období 1-6/2013.
UR/74/2013/14/2: RMP schvá-
lila souhlas zřizovatele s přije-
tím darů DpS Soběsuky, p.o.,
dle předloženého soupisu.

Rada města neschválila:
UR/74/2013/13/1: RMP ne-
schválila udělení výjimky z
OZV č. 2/2005 pro hudební pro-
dukci ohlášenou p. Ing. R. Pa-
níčkem, Alojzov.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZMP
UR/74/2013/8/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města informaci o dě-
dictví od paní Skorkovské, Sti-
chovice.

Usnesení 75. zasedání
RMP ze dne 28. 8. 2013
Rada města bere na vědomí:
UR/75/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/75/2013/3/1: RMP bere na
vědomí nepodpoření žádosti o
dotaci – cyklostezka okolo
Plumlovské přehrady (ROP).
UR/75/2013/8/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/75/2013/4/1: RMP schváli-
la záměr zpracování projektu
na výměnu oken a zateplení ob-
jektu Městského úřadu v
Plumlově.

UR/75/2013/5/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k žá-
dosti paní Navrátilové, Sobě-
suky, o provedení úprav v pro-
najatém obecním bytě.
UR/75/2013/6/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k záboru
veřejného prostranství na
Hlavním náměstí v Plumlově
pro občerstvovací stanici při
cyklistickém závodě dne 13. 9.
2013.

Rada města neschválila:
UR/75/2013/2/1: RMP ne-
schválila účast Města Plumlov
v dražbě pozemku p. č. 372 v k.
ú. Plumlov.
UR/75/2013/7/1: RMP ne-
schválila kladné stanovisko k
provedení stavby – demolice
stávající a umístění nové tra-
fostanice u tesárny, Plumlov
dle žádosti fy. ENERGY PRO-
JEKT, s.r.o., Prostějov.

Rada města jmenovala:
UR/75/2013/1/2: RMP jmeno-
vala členy sboru zástupců pro
provádění pozemkových úprav
Usnesení 76. zasedání Rady
Města Plumlova ze dne 11. 9.
2013.

Rada města bere na vědomí:
UR/76/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/76/2013/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu
transakcí v bankomatu za mě-
síc srpen 2013.
UR/76/2013/5/1: RMP bere na
vědomí informace o provedené
inspekci pracovnic MK ČR –
dohled nad průběhem staveb-
ních prací na „vysokém“ zám-
ku v Plumlově.
UR/76/2013/9/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/76/2013/2/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci – diskotéku při
srazu tuningových aut dne 27.
9. 2013 v ATC Plumlov, výjim-
ka udělena do 02.00 hodin dne
následujícího.
UR/76/2013/3/1: RMP schváli-
la podání žádosti SSOK o pro-
vedení opravy komunikace Žá-
rovice - Hamry - Vícov.

Pokračování na str. 5
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Ze zasedání RMP
Dokončení ze strany4

UR/76/2013/5/2: RMP schváli-
la podání žádosti z Programu
záchrany architektonického
dědictví MK ČR pro rok 2014.
UR/76/2013/6/1: RMP schváli-
la výběr dodavatele na TD při
výstavbě sběrného dvora v
Plumlově (STAVING enginee-
ring, s.r.o., Slatinky).
UR/76/2013/7/1: RMP schváli-
la ukončení nájemní smlouvy
napronájemčástipozemkup.č.
1543/1 v k. ú. Plumlov (Demlo-
vi, Plumlov).
UR/76/2013/8/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci při Plumlov-
ském vinobraní konaném dne
21. 9. 2013 na Zámku Plumlov,
výjimka udělena do 02.00 ho-
din dne následujícího.

Usnesení 77. zasedání
RMP ze dne 25.9.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/77/2013/1/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení přijatých na minu-
lých zasedáních rady města.
UR/77/2013/6/1: RMP bere na
vědomí informace o kontrole
provedené OSSZ Prostějov.
UR/77/2013/8/1: RMP bere na

vědomí informace o průběhu
komplexních pozemkových
úprav.
UR/77/2013/10/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/77/2013/2/1: RMP schváli-
la výroční zprávu ZŠ Plumlov,
p. o. za školní rok 2012/3.
UR/77/2013/3/1: RMP schváli-
la vyčlenění prostoru pro vo-
lební agitaci při parlament-
ních volbách 2013 – veřejně pří-
stupné výlepové plochy.
UR/77/2013/4/1: RMP schváli-
la roz. op. Města Plumlov č.
6/2013 ke dni 25. 9. 2013.
UR/77/2013/5/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k žádosti o
udělení licence dopravce
ZDAR, a. s., Žďár n. S., na lince
Žďár n. S.-Boskovice-Prostějov-
Olomouc.
UR/77/2013/7/1: RMP schváli-
la uzavření smlouvy o dílo se
společností CAD projekt plus,
s.r.o., Prostějov, na zpracování
proj. dok.na opravu schodiště
mezi 4. a 5. NP zámku.
UR/77/2013/9/1: RMP schváli-
la souhlas zřizovatele s přije-
tím finančního daru ZUŠ
Plumlov, p.o..

Připravil FrantišekKocourek

Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Usnesení z 15.
zasedání ZMP dne 28.
8. 2013

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-15/2013/2/1 – zprávu o kon-
trole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na mi-
nulých zasedáních.
UZ-15/2013/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-15/2013/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-15/2013/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-15/2013/1/2 – program 15.
zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-15/2013/5/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.

5/2013 ke dni 28. 8. 2013 (viz. pří-
loha č. 1).
UZ-15/2013/6/1 – přijetí dědic-
tví po zemřelé paní N. Skor-
kovské, Prostějov.
UZ-15/2013/6/2 – prodej částí
pozemku p. č. 1564/1 (díl „a“ +
„b“) v k. ú. Plumlov o celkové
výměře 19 m2 paní K. Nováko-
vé, bytem Plumlov, za cenu
100,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s vkladem do ka-
tastru nemovitostí.
UZ-15/2013/6/3 – smlouvu o
zřízení věcného břemene na
kanalizační přípojku k rodin-
nému domu p. Brablece, Pros-
tějov, cena za zřízení věcného
břemene je stanovena ve výši
1.000,- Kč.

ZMP odložilo projednání:
UZ-15/2013/6/4 – smlouvy o
smlouvě budoucí o zřícení prá-
va odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějo-
vice, odkládá do doby vyřešení
financování nové rozvodny ve-
řejného osvětlení pro sídl. 9.

května, Plumlov.

ZMP pověřilo:
UZ-15/2013/6/5 – starostu Měs-
ta Plumlov p. Adolfa Sušně k
podpisu schválených smluv –
viz.usneseníUZ/15/2013/6/2-3.

Uložená usnesení z minu-
lých zasedání ZMP:
UZ-12/2013/4/3 – radě města –
připravit vzor závazných
smluvních podmínek pro za-
dávání veřejných zakázek, ten-
to vzor předložit členům za-
stupitelstva města k projedná-
ní a na příštím jednání Zastu-
pitelstva města Plumlova tento
vzor schválit.
UZ-12/2013/4/5 – radě města -
seznámit členy zastupitelstva
města se zadávacími podmín-
kami a kritérii hodnocení u ve-
řejných zakázek zadávaných
Městem Plumlov nad 3.000.000,-
Kč, zadávací podmínky a kri-
téria hodnocení projednat na
zasedání rady města za účasti
členů zastupitelstva města
před každou veřejnou zakáz-

kou tohoto rozsahu.
Připravil FrantišekKocourek

Důležité odkazy
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz

ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz

CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz

DOMOV PRO SENIORY
SOBĚSUKY
www.dpssobesuky.cz

MIKROREGION PLUMLOV-
SKO
www.plumlovsko.cz
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Hyeny na hřbitově
Plumlov – Více než patnáct
hrobů na místním hřbitově v
Plumlově navštívil v červnu
nezvaný host.

K události došlo koncem
června. Na hřbitov se dostal
po poškození plotu a z něko-
lika hrobů demontoval a
ukradl měděná dvířka i s rá-
my v různých velikostech.

Některá byla o rozměrech
44 x 59 cm, některá 74 x 38 cm,
jiná dokonce o rozměru 103 x
38 cm. Část z nich pouze po-
škodil.

Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přeči-
nu krádež, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí

až dvouletý pobyt za mříže-

mi. Na případu pracují a po
pachateli pátrají. (iru,rok)

Plumlovský hřbitov. Foto: K. Rozehnal

Vnuk napadl babičku
Plumlovsko – Začátkem čer-
vence řešili plumlovští poli-
cisté trestný čin nebezpeč-
ného vyhrožování v malé ob-
ci na Plumlovsku.

Čtyřiatřicetiletý muž si ne-
hezky vyšlápnul na svoji dva-
aosmdesátiletou babičku. V
podnapilém stavu ji napadl,
když ho upozornila, aby si
uklidil nepořádek.

Nadávky i násilí
Častoval ji sprostými na-
dávkami, uhodil ji pěstí do
obličeje, hodil s ní na postel a
hodlal ji škrtit. Přidal i vy-
hrožování. Seniorce se po-

dařilo násilníkovi vymanit,
prosmeknout mezi dveřmi a
přivolat pomoc.

Skoro tři promile
Na místo se okamžitě dosta-
vili policisté, kteří u agresiv-
ního muže provedli decho-
vou zkoušku.

Naměřili mu 2,87 promile
alkoholu v dechu. Byl zajiš-
těn a převezen na policejní
služebnu k provedení dalších
úkonů.

Za přečin nebezpečné vy-
hrožování může násilník
skončit až na tři roky za mří-
žemi. (iru, rok)

Lupič šperků dopaden
Plumlovsko – Policistům se
podařilo začátkem října do-
padnout osmnáctiletého zlo-
děje, který během prázdnin
ukradl z rodinného domu sta-
rožitné mince a šperky za 72
tisíc korun.

Některé z ukradených věcí
stačil zastavit do jednoho ze
zlatnictví, část lupu pohodil u
rodinného domu.

Policisté navíc zjistili, že se
nejednalo o mladíkovu první
krádež. Nyní mu hrozí až tři
roky za mřížemi. (iru, rok)

Zloděj v kravíně
Plumlovsko – Na začátku září
úřadoval na Plumlovsku zlo-
děj, který vnikl do uzamče-
ného kravína a ukradl kom-
presor, ruční a pracovní ná-
řadí a prodlužovací kabel.
Nepohrdl ani granulemi a
konzervami pro psy a kočky.
Celková škoda odcizením a
poškozením byla vyčíslena
na 71 400 korun. (iru, rok)

Vykradené Mitsubishi
Plumlov – V srpnu došlo v jed-
nom areálů v Plumlově ke
vloupání do nezajištěného
nákladního vozidla Mitsu-
bishi Canter. Zloděj využil
příhodného okamžiku a
ukradl z něho peněženku s
penězi a osobními doklady.
Škoda byla vyčíslena na dva-
cet tisíc pět set korun. (iru, rok)

Ocel za 144 000 je pryč
Mostkovice – Stavební vrtací
materiál za 144 tisíc zmizel v
červenci z jedné z parcel v
Mostkovicích. Jednalo se o
vrtné ocelové šneky, ocelové
tyče a ocelové pažnice. (iru, rok)

Nevídaná bouračka
Vícov/Plumlov – Notně posil-
něný alkoholem a se zákazem
řízení se řítil po silnici mla-
dík za volantem octavie. S vo-
zem, který ani nebyl jeho,
zboural značku a dva stromy,
o další se zastavil.

Z havárie, která se stala ve
středu 25. září po druhé hodi-
ně odpoledne u Plumlova, vy-

vázl s lehkým zraněním. Čty-
řiadvacetiletý řidič Škody
Octavie, který jel od Vícova
na Plumlov, nezvládl řízení a
vyjelmimosilnici.Přejelpřes
příkop, kde urazil dopravní
značku.

„Když auto vyjelo z příko-
pu, řítilo se dál, poškodilo dva
stromy a řidič nakonec čelně
narazildo dalšíhostromu.Při
nehodě utrpěl lehká zranění a
byl převezen do prostějovské
nemocnice,“ popsala policej-
ní mluvčí Irena Urbánková.

Policisté zjistili, že řidič ne-
byl za jízdy připoutaný. Pro-
vedli u něj dechovou zkouš-
ku, která byla pozitivní. Na-
měřili mu 2,36 promile alko-
holu v dechu.

Policisté také zjistili, že
šofér má zákaz řízení všech
motorových vozidel. Navíc
auto, se kterým boural, ne-

bylo jeho. Majitel o tom ne-
měl ani tušení.

Škoda je přitom 63 500 ko-
run. Muž je nyní podezřelý ze
tří trestných činů – ohrožení
pod vlivem návykové látky,
maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání a neo-
právněné užívání cizí věci.
„Hrozí mu až tříletý pobyt za
mřížemi,“ dodala policejní
mluvčí.

(Převzato z Prostějovského
deníku. Autor: Kateřina Slou-
ková)

Octavie, se kterou havaroval opilýmladíkmezi VícovemaPlumlovem. Foto:
Policie ČR

Kradli naftu na přehradě
Plumlov, Mostkovice – Začát-
kem září se dvě neznámé oso-
by vloupaly do nádrže pra-
covního stroje, který byl za-
parkovaný u Plumlovské
přehrady. Odstranily víčko
nádrže a odčerpaly sto dvacet
litrů motorové nafty. Jejich
nevšední chování neuniklo
zvídavému pohledu ko-
lemjdoucího občana, který
vše oznámil na policii.

Rychlé dopadení
Policisté z obvodního oddě-
lení Plumlov okamžitě začali
po pachatelích pátrat. Na zá-
kladě operativního šetření za
necelou hodinu zadrželi dva
muže ve věku dvaadvacet a

jednadvacet let z Prostějov-
ska, kteří se ke krádeži při-
znali.

Svým protiprávním jedná-
ním způsobili škodu za čtyři
tisíceosmset korun.Nyníjim
za přečin krádeže hrozí dva
roky za mřížemi. (iru, rok)

Stroje u hráze. Foto: Karel Rozehnal
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Po hrázi? Oficiálně od 22. října
Práce na revitalizaci plumlovské přehrady dospěly do svého konce. Teď probíhá napouštění
KAREL ROZEHNAL

Plumlov/Mostkovice – „Tak je
už hráz přehrady otevřena,
nebo ne? Můžeme už po ní
chodit a jezdit na kolech?“
ptají se lidé z Plumlova a oko-
lí.

Rozčílený děda
Naštvaně stál v pátek 11. říj-
na před kovovými zábranami
na začátku hráze u letního ki-
na se svým bicyklem i Tomáš
Machalík z Prostějova. „Mám
už té opravy plné zuby, dělají
to bůhví jak dlouho, přitom v
minulém století, když se pře-
hrada stavěla, tak hráz kopa-
lidělníciskrumpáči,a jakjim
to šlo od ruky,“ syčel si pod
vousy postarší cyklista. Na-
konec to nevydržel, zábranu
odsunul a už s úsměvem si to
brázdil po novém asfaltu na
koruně hráze na druhou stra-
nu. Během půhodinky ho na-
podobilo dalších osm lidí.

Tak jak to tedy je, může se
už na hráz? „Kolaudace stav-
by proběhne 22. října, od to-
hoto data bude hráz oficiálně
otevřena veřejnosti,“ vzká-
zala v polovině října mluvčí
Povodí Moravy Gabriela To-
míčková.

Dokončeno
StavbařizeSdruženíPlumlov
již opravy vodního dokončili.
Hotové je i zábradlí a nain-
stalováno osvětlení na koru-
ně hráze. Během posledních
týdnů proběhlo i sečení po-
rostu a vápnění dostupných
ploch, které budou postupně
zaplavovány.

Náročné práce na
hrázi
„V současné době hladina vo-
dy v nádrži roste v závislosti
na srážkách,“ uvedl generál-
ní ředitel Povodí Moravy, s.p.
Radim Světlík. Zopakoval, že
oprava plumlovské hráze za
136 milionů korun je jednou z
nejnáročnějších vodohospo-
dářských akcí v ČR. Obtížná
byla podle něj zejména sana-
ce podloží před návodní zdí
štěrkopískovými pilíři a
stavba nového mostu. Řešení
stability návodního líce bylo
navrženo v celé délce a šířce
hráze. Po provedené úpravě
příčného profilu tam vložili

těsnící fólii a hráz stavbaři
zhutnili násypem při návod-
ním líci. Stabilizační část by-
la nasypána z lomového ka-
mene a návodní líc získal
opevnění kamennou dlažbou

do cementové malty po koru-
nu hráze, která se dočkala i
nového povrchu a vybavení.
„Hráz nyní po provedené
opravě dokáže převést až de-
setitisíciletou kontrolní po-
vodňovou vlnu,“ uzavřel ge-
nerální ředitel Radim Svět-
lík.

Boj proti sinicím
Napouštění zahájili vodo-
hospodáři v srpnu 2013 přes
nainstalovaná srážecí zaří-
zení k eliminaci zdrojů zne-
čištění na všech přítocích.
Použitá technologie se již

osvědčila na Brněnské pře-
hradě, kde spolu s aerací do-
kázala zastavit každoroční
masivní výskyt sinic. Síran
železitý totiž vysráží fosfor
jako základní živinu tako-

vým způsobem, že už není pro
sinice použitelná. Projekt
„Zlepšení jakosti vod a sníže-
ní eutrofizace v povodí vod-
ního díla Plumlov“ asi za 300
000 korun zpracovává firma
Dopravoprojekt. „Jedná se
však jen o zástupné a dočasné
opatření před tím, než budou

vybudovány kvalitní čistír-
ny odpadních vod na příto-
cích,“ zdůraznil ředitel závo-
du Horní Morava (Povodí
Moravy, s.p.) David Fína.
Zkušenostiz loňskésezónyna
výše položeném Podhrad-
ském rybníku podle něj po-
tvrdily, že splašky znečištěná

voda by dál tekla do plumlov-
ské přehrady a zcela by zne-
hodnotila provedené práce za
miliony korun.

Dalším z opatření správce
toku na získání a udržení čis-
toty vody je i vybudování tzv.
litorálních zón, které dokáží
částečně odstranit zvýšený
přísun živin ve vodě. I po vy-
budování všech opatření bu-
de ovšem podle Fíny na ná-
držích v Plumlově jakost vo-
dy vždy závislá především na
teplotách, velikosti průtoků a
kázni znečišťovatelů.
(Sepsáno s využitím technických
informací z tiskové zprávy Povodí
Moravy

Hráz přehradymánový asfalt, zábradlí i osvětlení. Foto: Karel Rozehnal

Napouštění přehrady probíhá průběžně. Foto: Karel Rozehnal

Průběh
revitalizace

Září 2009
Startuje vypouštění přehrady,
politici i Povodí slibují přehra-
du znovu plnou vody v roce
2011
Březen 2010
Po zimní přestávce pokračuje
vypouštění, začátek bagrování
se odhaduje na červen
Duben 2010
Začíná záchranný odlov ryb,
vylovili i třicetikilogramové
sumce
Červen 2010 – Září 2010
Zahájení bagrování se znovu a
znovu odkládá, kvůli průta-
hům s výběrovým řízením
Prosinec 2010
Startuje bagrování, konec se
předpokládá v březnu 2011
Březen 2011 – říjen 2011
Stále se bagruje, těžbu kom-
plikuje bahno
Listopad 2011
Konec hlavního bagrování,
předpokládá se, že na jaře
2012 začne oprava hráze
Červenec 2012
Rekonstrukce hráze stále ne-
začala, kvůli průtahům s vý-
běrovým řízením
Září 2012
Začíná se s opravou hráze,
pokračuje sečení dna
Červenec 2013
Instalují se srážedla
Srpen 2013
Přehrada se začíná napouštět,
dva a půl roku po původním
termínu
Říjen 2013
Dokončena oprava hráze i s
novým mostem, přehrada je
zaplavená z půlky, napouštění
pokračuje
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Z historie ustavení 27. župy Plumlovské
JOSEF PÁLKA

Plumlovsko – Dne 2. 1. 1888 by-
la v Prostějově ustavena pro
českéhasičskésboryvelká11.
župa ze soudních okresů: Ko-
nice, Litovel, Plumlov, Pros-
tějov, Uničov. Mezi zakláda-
jící členy župy patří sbory (z
dnešního okresu Prostějov)
ze soudních okresů: Konice
(11 českých sborů): Konice
(1875), Přemyslovice (1882),
Hluchov (1884), Krakovec
(1884), Bohuslavice (1885),
Velká Raková (1885), Suchdol
(1885), Dzbel (1886), Vojtě-
chov (1886), Jesenec (1887),
Ochoz (1887), Plumlov (13 čes-
kých sborů): Čechy u Prostě-
jova (1875), Plumlov (1879),
Drahany (1880), Ptení (1880),
Hartmanice (1881), Kostelec
na Hané (1882), Krumsín
(1882), Zdětín (1882), Lešany
(1883), Ohrozim (1883), Oti-
noves (1885), Rozstání (1887),
Malé Hradisko (1888), Pros-
tějov (7 českých sborů): Smr-
žice (1880), Olšany u Prostě-
jova (1885), Čehovice (1886),
Brodek u Prostějova (1886),
Otaslavice (1886), Vrbátky
(1887), Určice (1888).

Valné hromady a
sjezdy

První valná hromada se ko-
nala 13. 2. 1888, kde byl zvolen
osmičlenný výbor: starosta:
Tuček Vojtěch (Brodek u Pv),

jednatel: Stejskal František
(Olšany u Pv), pokladník: Ko-
pa Jan (Otaslavice), členové:
Syrovátka Augustin
(Plumlov), Forner Karel
(Krakovec), Fučík František
(Kostelec na Hané), Matou-
šek Adolf (Hluchov), Urba-
novský František (Konice).
Členský roční příspěvek sta-
noven za každý sbor 1 zlatý a
5 krejcarů za každého člena
sboru.

Další valná hromada se ko-
nala 14. 3. 1889, kde byl zvole-
ný výbor: starosta župy: For-
ner Karel (Krakovec), 3 jed-
natelé: (za soudní okres
Plumlov): Syrovátka Au-
gustin (Plumlov), (za soudní
okres Prostějov): Stejskal
František (Olšany u Pv), (za
soudní okres Konice): Ma-
toušek Adolf (Hluchov), po-
kladník: Kopa Jan (Otaslavi-
ce), členové výboru: Urba-
novský František (Konice),
Fučík František (Kostelec
n/H). Dne 1. 9. 1889 se usku-
tečnil v Olšanech 1. župní
sjezd a zde podal František
Stejskal návrh na její rozdě-
lení pro rozsáhlost, ale to se
nestalo. Činnost župy tedy
byla omezena jen na okresy
Konice, Plumlov, Prostějov.

Další valná hromada 11. žu-
py se konala 4. 5. 1890 a na ní
byla provedena volba 4 in-
struktorů: 2 za okres
Plumlov: Syrovátka Au-
gustin (SDH Plumlov) a Vo-
dáček Vojtěch (SDH Sticho-

vice), 2 za okres Prostějov:
Stejskal František (SDH Ol-
šany u Prostějova) a Krátký
Jan (SDH Čehovice). Sjezd
župy se konal 17. 8. 1890 v obci
Čehovice. Do 11. župy v roce
1890 přistoupili z okresu
Plumlov: Drahany, Hartma-
nice, Myslejovice, Ohrozim,
Ptení, Stichovice.

Valná hromada se konala 1.
2.1891vKostelcinaHanéabyl
zde podán návrh na zřízení
podporovací pokladny. Sjezd
župy se konal 14. 7. 1891 v obci
Drahany. Stanovy 11. župy
napsané 25. 7. 1891 byly
schváleny 14. 11. 1891 na c. k.
místodržitelství Brno, pod
číslem 33697. V roce 1891 při-
stoupily sbory z okresů: Pro-
stějov: Určice, Smržice, Ko-
nice: Jesenec, Pěnčín,
Plumlov: Otinoves, Rozstání.
Na valná hromadě, která se
konala 1. 2. 1891, byl zvolen
starostou 11. župy Syrovátka
Augustin (SDH Plumlov).
Sjezd župy se konal 3. 7. 1892 v
obci Čechy u Pv. V roce 1892
přistoupily sbory z okresů:
Prostějov: Žešov, Vrahovice,
Držovice, Konice: Vojtěchov,
Plumlov: Lešany, Vícov,
Zdětín. Z 11. župy přestoupily
do 21. župy Pohorské ustave-
né 18. 9. 1892 sbory: Drahany,
Otinoves, Rozstání a později
Hartmanice.

Sjezd a valná hromada se
konala 14. 5. 1893 v Prostějově
za účasti 62 delegátů a zde se
velká 11. župa rozpustila na 4

nové župy: 11. Prostějov
(ustavena 6. 7. 1893): sbory:
Smržice (1880), Brodek u Pv
(1886), Čehovice (1886),
Otaslavice (1886), Vrbátky
(1887), Určice (1888), Žešov
(1891), Držovice (1891), Vra-
hovice (1892) a Hablov po je-
ho odluce od Olšan u Pv, 23.
Litovel (založena 17. 9. 1893),
25.Konice(založena9.7.1893):
sbory: Konice (1875), Pře-
myslovice (1882), Hluchov
(1884), Krakovec (1884), Vel-
ká Raková (1885), Suchdol
(1885),Vojtěchov(1886),Dzbel
(1886), Jesenec (1887), Ochoz
(1887) a později přistoupily:
Pěnčín (1890), Čunín (1891),
Ludmírov (1891), Březsko
(1891), Laškov (1893), 27.
Plumlov (je založena 4. 3. 1894
a ustavena byla 14. 5. 1893):
sbory: Čechy u Pv (1875),
Plumlov (1879), Ptení (1880),
Kostelec na Hané (1882),
Krumsín (1882), Zdětín (1882),
Lešany (1883), Ohrozim
(1883), Malé Hradisko a Skři-
vánkov (1888), Myslejovice
(1889), Stichovice (1889), Ví-
cov (1891).

Likvidace této velké 11. žu-
py se provedla podle návrhu
Františka Stejskala (SDH Ol-
šany u Pv) a do komise zvole-
ni z každého okresu 2 zástup-
ci. V lednu 1893 měla župa: 37
sborů: 169 hasičů, Konice: 11
sborů, Plumlov: 15 sborů,
Prostějov: 11 sborů.

První valná hromada 27.
župy se konala 29. 4. 1894.

Hasiči slavili hned několik významných výročí
JOSEF PÁLKA

Žárovice – V sobotu 13. čer-
vence se v hasičském areálu
SDH Žárovice „Ve Žlebě“ ko-
nala oslava 85. výročí založe-
ní místního sboru a současně
i 120. výročí ustavení 27. župy
Plumlovské, později zvané
Stavělova.

Župa byla ustavená 14.
května 1893 a prvním staros-
tou byl Augustin Syrovátka,
úředník okresního soudu
Plumlov. SDH Žárovice byl
založen 15. ledna 1928 a po ce-
lou dobu své existence střídal
úspěšná období s dobami
stagnace.

Ukázky pro veřejnost
Veřejnosti se předvedly po-
žární útoky na různých ty-

pech požárních stříkaček:
SDH Hamry ukázku se stří-
kačkou PS-8, družstvo SDH
Prostějovičky ukázku se stří-
kačkou PS-6 a dvě dětská
družstva mladých hasičů z
SDH Soběsuky předvedla
ukázku s PPS-12. Členové
JSDH města Plumlov před-
vedli dvě ukázky: první byl
zásah u dopravní nehody a
druhý byl zásah u dvou hoří-
cích automobilů.

Nová i historická
technika
Veřejnosti se předvedla nejen
nová, ale i historická hasič-
ská technika, nejen vlastní,
ale i z jiných sborů: SDH Ha-
mry: 4kolový hydrofor od fy
R. A. Smékal, DA-Aero-150,
PS-8, SDH Plumlov: DA-Avia

31, SDH Prostějovičky: dvou-
kolová motorová PS HVj-26 ze
Sigmy Lutín, PS-8, NA-Avia
30, CAS-25-Š-706 RTHP, SDH
Soběsuky: DA-Avia 30, PPS-
12, SDH Vicov: DA-Tatra 805 a
vozidlo JSDH města Plumlov:
Tatra CAS-Tatra-815-32-S3R s
kompletní zásahovou výba-
vou.

Fotografie i odznaky
Mimo toho zde byly vystave-
ny fotografie, ale i dokumen-
ty představující nejen čin-
nost hasičů místního sboru,
ale i dřívějšího fungování
hasičů ve 27. župě Plumlov-
ské. Vystaveny zde byly i od-
znaky a nynější hasičská vy-
znamenání ze sbírky Josefa
Pálky, starosty 9. okrsku SH
ČMS z OSH Prostějov. Prů-

běžně během oslavy vystu-
poval nevidomý hudebník p.
Jaroslav Knejp.

Vzácní hosté
Někteří přítomní hosté: se-
nátorka P ČR pí. Božena Se-
kaninová, představitel HZZ
Slovenska pplk. Mgr. Doc. Ja-
roslav Čelechovský, primá-
tor města Prostějov p. Mi-
roslav Pišťák, starosta města
Plumlov p. Adolf Sušeň, zá-
stupce OSH Prostějov, sta-
rosta obce a starosta SDH Be-
dihošť Jiří Zips. Na závěr této
vydařené akce se konal kul-
turní program s hudbou, a
protože i počasí přálo, byli
všichni návštěvníci velice
spokojeni. Svou podporu této
akci vyjádřil i Olomoucký
kraj.
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SDH Plumlov extraligovým mistrem
V infarktovém závěru soutěže získali plumlovští hasiči do své sbírky další titul, v pořadí již čtvrtý
TOMÁŠ VLACH

Plumlov – Extraliga České re-
publiky v požárním útoku je
nejprestižnější ligová soutěž
hasičů v České republice. Je
složena z celkem 14 závodů
rozprostřených po celé zemi,
při kterýchjsme ujeli více než
2800 kilometrů. V letošním
ročníku se alespoň jednoho
závodu zúčastnilo 203 muž-
ských a 68 ženských druž-
stev.

Po minulé sezoně, kdy
družstvo SDH Plumlov skon-
čilo po tuhém boji těsně dru-
hé, se sestava družstva To-
máš Vlach, Miroslav Mirga,
Martin Šuta, Jakub Novák,
Václav Vala, Libor
Mrozowski a Radim Navrátil
nezměnila, proto cíle pro le-
tošní sezonu byly jasné – vrá-
tit extraligový titul zpátky do
Plumlova.

Přesto se družstvo muselo
potýkat se stejnými starost-
mi jako loni, neboť jeden člen
je profesionální hasič z Ost-
ravy a další musí dojíždět z
Vysočiny. To hodně limito-
valo tréninkové možnosti,
proto družstvo bylo několi-
krát trénovat v Ostravě a na
Vysočině, za což patří velký
dík týmům, které nám umož-
nily trénink na jejich hřiš-
tích, a děkujeme i TJ Sokol
Plumlov za poskytnutí tré-
ninkové plochy v Plumlově.
Navíc bylo potřeba využít zá-
skok bývalého člena Františ-

ka Jurníčka a dvou členů
SDH Sedlatice z důvodu účas-
ti Libora Mrozowskeho na
hasičské olympiádě. Všem
jmenovaných patří obrovský
dík.

Nejvyrovnanější
ročník
Letošní ročník extraligy byl
bezesporu tím nejkvalitněj-
ším a nejvyrovnanějším v ce-
lé jeho osmnáctileté historii,
vždyťpředposlednímkolemv
Lavičkách (okres Žďár nad
Sázavou) bojovalo o titul 5 tý-
mů, přičemž Plumlov byl v
těsném závěsu za dosud ve-
doucími domácími Lavička-
mi. Poslední prázdninový ví-

kend se tedy rozhodovalo v
Lavičkách. Nejprve šel na
start Plumlov, který pěkným
časem 16,74 sekundy hodil
Lavičkám rukavici a čekalo
se tedy, jak odpoví. Lavičky

po problémech na levém
proudu daly čas o desetinu
vteřiny horší, který je zařadil
o dvě místa za Plumlov. V tu-
to chvíli by celkové vítězství
putovalo do Plumlova, na
startu však bylo ještě množ-
ství kvalitních týmů, které se
nesměly před Plumlov do-
stat. Naštěstí se tak již nesta-
lo a po posledním požárním
útoku a infarktovém průbě-
hu mohl Plumlov začít slavit.

V celkovém pořadí tedy vy-
hrál Plumlov o jediný bod

před Lavičkami a devíti body
před Jinolicemi (okres Ji-
čín). Toto, již čtvrté (2004,
2007, 2009, 2013) vítězství to-
hoto týmu z něj dělá druhé
nejúspěšnější družstvo celé
historie Extraligy České re-
publiky v požárním útoku.

Další úspěchy
Přestože v letošní sezoně zbý-
vá ještě několik prestižních
závodů, jsme s letošními vý-
sledky nadmíru spokojeni.
Kromě již zmiňovaného ex-
traligového titulu se nám po-
dařilo vyhrát jeden závod ex-
traligy, získat tři druhá a tři
třetí místa a dále pak pět ví-
tězství na různých poháro-
vých soutěžích, navíc jsme
vylepšili rekord Hanácké ex-
traligy a několik rekordů
traťových.

Poděkování
Na tomto místě bychom chtě-
li poděkovat všem klukům z
družstva za tvrdou celoroční
práci, jejich partnerkám a ro-
dinným příslušníkům za ob-
rovskou trpělivost a podpo-
ru.

Velký dík patří také našim
sponzorům, především firmě
2MAX, s.r.o. za poskytnutí
zázemí pro zimní přípravu a
finanční podporu, a řeznictví
Mirga, které nám zajišťovalo
kvalitní stravu po trénincích
i závodech.

Úspěšní plumlovští hasiči slaví extraligový titul. Foto: archiv SDH Plumlov

Inzerce ve Zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji inze-
rovat? Máte možnost.

Plumlovský zpravodaj
vychází v nákladu 1000 ku-
sů a je distribuován v
Plumlově, Soběsukách, Žá-
rovicích i Hamrech. Má te-
dy slušný regionální dosah
a jistě do něj v řadě domác-
ností na návštěvách na-
hlédnou i lidé z okolí.

Šance být vidět
Místní firmy a živnostníci
tak mají s nabídkou svých
produktů šanci být díky
Zpravodaji pořádně vidět.
Vybrat si lze i konkrétní
prostor k otištění.

Zároveň si lidé mohou po-
dat i řádkovou inzerci, na-

příklad v případě, že chtějí
něco prodat, koupit či da-
rovat.

Ceník inzerce
Ceník obchodní inzerce –
nebarevná strana (do čtvrt
strany cca 150 – 350 korun,
čtvrt strany (formát A6) cca
350 korun, polovina strany
(formát A5 na šířku) cca 750
korun, celá strana (formát
A4) cca 1700 korun). Jde o
ceny, kdy si sami dodáte
graficky zpracovaný návrh
k otištění. Pokud budete vy-
žadovat grafické zpracová-
ní od nás, cena vzroste po
dohodě. Ceník řádkové in-
zerce – 30 znaků (cca 5 – 7
slov) – 7 Kč. (red)

Přidejte se do
týmu
Chcete se podílet na obsa-
hu Plumlovského zpravo-
daje? Máte možnost.

Své příspěvky v podobě
tematických článků, re-
portáží ze zajímavých
událostí či akcí, glos, ná-
zorů a fotografií s popis-
kem posílejte na e-
mailovou adresu:
plumlovsky.
zpravodaj@gmail.com,
nebo odevzdávejte na po-
datelně MÚ v Plumlově.
Zpravodaj je otevřený pří-
spěvkům od všech obča-
nů, kteří mají něco zají-
mavého ke sdělení. Tak
neváhejte a přispějte svou
troškou do mlýna. (red)

Zájezd na trhy do Polska

Mikroregion Plumlovsko po-
řádá v sobotu 16. listopadu
autokarový zájezd za vánoč-
ními nákupy do Polského Tě-
šína.
Program
Odjez ve čtyři hodiny ráno z
Prostějoviček se zastávkami
v Krumsíně, Soběsukách,
Žárovicích, Hamrech, Stína-
vě, Vícově, Ohrozimi,
Plumlově a Mostkovicích.
Ráno dále přejezd přes státní
hranici do Polského Těšína
na staré tržiště. Rozchod a
nákup na tržnici. Poté pře-
jezd na druhé tržiště. Kolem
třinácté hodiny odjezd, pří-
jezd do Plumlova zhruba o půl
čtvrté odpoledne. Cena je 200
korun.
Další informace najdete v
sekci Dokumenty na:
www.mestoplumlov.cz. (red)
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Hurá s dětmi do
knihovny
Novinky pro nejmenší i školou povinné

JANA ŠVESTKOVÁ

Plumlov – Pořád kolem sebe v
poslední době slýchávám, že
současné děti nečtou a knihy
je nebaví. Já mám však to
štěstí, že se v plumlovské
knihovně setkávám se spous-
tou dětí, u kterých tohle ne-
platí. Nejen že chodí pravi-
delně a knížky vracejí včas a
v pořádku, někdy to jsou do-
konce takoví „knihomolo-
vé“, že už jim dětské knížky z
naší knihovny nestačí.

Nelehký výběr
Proto, když jedu do Prostějo-
va pro novou várku knih z vý-
měnného výpůjčního fondu,
na tyhle čtenáře myslím a
snažím se pro ně vybrat něco
zajímavého. A věřte, že to ne-
ní jednoduchá práce, protože
vybírám knížky od pohádek
pro nejmenší až po napínavé
či „zaláskované“ příběhy pro
ty nejstarší.

Snad je v nejbližší době po-
těší některé tituly, které byly
právě z Prostějova zapůjče-
ny:

Leporela
Okatá Surikata
Kos František a čepička Joze-
fína

Hry, hádanky
Lombar – kouzelnická hůlka
Lombar – kouzelnická lampa

Komiksy
Šmoulinka
Simpsonovi
Tintinova dobrodružství

Pro nejmenší
Michal ze školky II.
Bajky a říkanky pro nejmenší
Abeceda pro nejmenší

Moje první čtení
Pohádkový rok s medvídky
Drijverová, M. – Michal a je-
ho sestra Monika
Kratochvíl, M. – Hloupežníci
Březinová, I. – Teta to plete

Moderní pohádky
Vorlíčková, I. – O Hopsálkovi,
Jiskřičce a Meluzínce
Klubíčko veselých pohádek

Příběhy o dětech
Čtyři a půl kamaráda
Jedná se o první knížku ze sé-
rie napínavých případů de-
tektivní kanceláře, v nichž
nechybí nečekané zvraty, ná-
hody a spousta legrace.
Brezina, T. – Dům pekelného
Salamandra
Brezina, T. – Zlato hraběte
Drákuly
Tina, Erik, Patt a Dominik –
sehraná čtyřka, která chce
pomoci své přítelkyni při hle-
dání pokladu v zámku děsi-
vého hraběte Drákuly. Kniha
je určena čtenářům od 10 let.

Čtení pro dívky
knihy oblíbených spisovatelek
Lanczová, Řeháčková, Jun-
ková

Dobrodružné romány
Pacovská, Ilka – Sedmý smysl
(Ostrov zasvěcení)
Svižně napsaný příběh plný
napětí zavede čtenáře nejen
do úžasného světa magie, ale
i do světa normálních lid-
ských radostí a starostí. Těšit
se můžete i na další díly.

Tvůrčí nápady pro vol-
ný čas
Dětská pohádková kuchařka
Převlečené krabičky od zápa-
lek
Hravé těstoviny
Náramky z korálků

Věnujte dětské
časpopisy
A protože zajímavého čtení
není nikdy dost, chtěla bych
poprosit všechny čtenáře,
kteří mají doma nějaké dět-
ské časopisy – pokud už je ne-
potřebujete a jen vám zabí-
rají místo, budu moc ráda,
když je věnujete naší knihov-
ně. Určitě potěší ještě spous-
tu dětí.

Těším se na další nové ma-
lé čtenáře. Zjistíte, že čtení je
báječná zábava.

Knihovna se nachází v
Plumlově, vedle městského
uřadu. Má otevřeno každý
čtvrtek od 14 hodin do 19 ho-
din. Přihlásit se do ní můžete
beplatně.

Akční podzim u seniorů
VĚRA PALACKÁ

Soběsuky – Domov pro senio-
ry Soběsuky, p.o., se každo-
ročně zapojuje do celostátní
akce vyhlášené Asociací po-
skytovatelů sociálních slu-
žeb České republiky „Týden
sociálních služeb ČR“. Proto

mohli zájemci ve dnech 7. až
9. října navštívit domov a
zjistit, jak je zařízen, pro-
mluvit s klienty i zaměst-
nanci a účastnit se progra-
mu. V úterý 8. 10. dopoledne
proběhlo kolektivní cvičení v

tělocvičně ve 2. patře a odpo-
ledne pokračovala akce sou-
těžní hrou Bingo. Ve středu 9.
10. od 14.00 hodin si návštěv-
níci i klienti mohli poslech-
nout přednášku Jaroslava
Končáka Podzemí Moravy.

Ve dnech 1.–15. 10. byla v
prostorách domova umístě-
na výstava fotografií Tomáše
Lenocha „Cesty za pozná-
ním“ z jehozahraničníchcest
převážně do exotických zemí
v letech 1998-2010.

V souvislosti se Světovým
dnem potravin (16. 10.) zahá-
jila společnost Člověk v tísni
Rozvojovka mezinárodní
kampaň Food Right Now –
Postavme se hladu!, do které
se zapojil i náš domov. V tom-
to dni se podávalo jen menu z
lokálních zdrojů a pro klien-
ty byly k dispozici materiály
o problematice hladu ve svě-
tě a film s rozvojovou temati-
kou.

9. listopadu se uskuteční
tradiční odpoledne s dechov-
kou v Žárovicích (pozvánka
dole). Více o domově na
www.dpssobesuky.cz

Šachy vDomově. Foto: K. Rozehnal
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60 let Dětského domova v Plumlově
Cesta k dnešním dnům. Sirotčinec, pak zvláštní škola a nakonec dětský domov moderního typu
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Plumlov – 1. září 2013 osla-
vil Dětský domov a Školní
jídelna v Plumlově 60 let od
svého vzniku. Toto výročí
nás přimělo ohlédnout se
do minulosti, zhodnotit
přítomnost a zamyslet se
nad naší budoucností.

Střípky z historie
Budova, ve které se nyní dět-
ský domov nachází, byla po-
stavena v letech 1925-1926 ja-
ko sirotčinec „Útulek svaté-
ho Josefa“ nákladem 710 000
Kč. Tento sirotčinec fungoval
až do roku 1949, kdy byl uza-
vřen. V témže roce přešly bu-
dovy bývalého sirotčince pod
správu ONV Prostějov, který
zde zřídil zvláštní školu. Po
několika letech byla zvláštní
škola přemístěna do zámku v
Čechách pod Kosířem a bu-
dova mohla být zadaptována
pro účely dětského domova.
Ten vznikl jako zařízení in-
ternátního typu pro děti od 7
do 19 let a měl původně kapa-
citu 45 dětí.

Počet dětí v průběhu let
však kolísal. V roce 1959 žilo
v domově dokonce 60 dětí, o
které dnem i nocí pečovaly 4
vychovatelky. Postupně se
však prosazovalo novější po-
jetí výchovy, které kladlo dů-
raz na to, aby se život dětí v
domově co nejvíce přiblížil
životu dětí v rodinném pro-
středí. Docházelo ke snížo-
vání počtu dětí, v roce 1968 až
na původně plánovaných 45.

V roce 1971 vstoupily v
platnost nové směrnice, pod-
le kterých děti do dětského
domova přicházely už od 3
let, a aby co nejméně měnily
výchovné prostředí, zůstá-
valy tam až do 18-19 let, tedy
do ukončení přípravy na po-
volání a odchodu do samo-
statného života. Dále tyto
směrnice umožnily vznik ro-
dinných buněk, které by se co
nejvíce podobaly rodinám.
Sourozenci, ač různého věku,
tak mohli žít v jednom zaří-
zení.

Od roku 1974 pak žilo v do-
mově 42 dětí, o které se stara-
lo už 6 vychovatelů a 2 po-
mocné vychovatelky, které
zajišťovaly noční službu. V
témže roce proběhla vý-
znamná organizační změna.
Vznikla nová rodinná buňka

v malé, dříve hospodářské
budově, které se říká „dome-
ček“. Tam bydlely děti, u kte-
rých se předpokládal dlou-
hodobý pobyt v domově. V
hlavní budově se tím uvolnil
větší prostor pro dvě zbýva-
jící rodinné buňky. Tato
struktura zůstala s menšími
úpravami dodnes.

V současnosti je zřizovate-
lem Dětského domova a
Školní jídelny Plumlov Olo-
moucký kraj, v jehož vlast-
nictví jsou také obě budovy.
Pozemky a zahrada jsou ve
vlastnictví Pozemkového
úřadu ČR. Kapacita je stano-
vena v souladu se zákonem č.
109/2002 Sb. v platném znění
na 24 dětí, které žijí ve třech
rodinných skupinách. O děti
se stará 7 vychovatelů, 3 asi-
stenti pedagoga a 6 správních
zaměstnanců. Zaměstnanci
zajištují dětem od 3 až do 26
let všestrannou péči výchov-
nou, vzdělávací, ale i sociál-
ní.

Život v domově
Děti navštěvují Mateřskou
školu v Plumlově, Základní
školu v Plumlově, střední a
vyšší školy v Prostějově a
blízkém okolí. Děti jsou zde
nejen vychovávány a vzdělá-
vány, ale je jim u nás posky-
tována všestranná péče. Tety
a strejdové, jak děti své vy-
chovatele oslovují, se s nimi
nejen připravují do školy a
píší úkoly, ale také se věnují
zájmové činnosti, společně
nakupují oblečení, potraviny
na prázdninové vaření, na-
vštěvují lékaře i úřady, ale
vykonávají i běžné práce ja-
ko úklidy pokojů, údržbu
dvora a zahrady apod. Kromě
toho mají děti velmi bohatou
a různorodou zájmovou čin-
nost.

Ve volném čase mají mož-
nost navštěvovat zájmové
kroužky ve škole i u jiných
subjektů, ale i ZUŠ v Plumlo-
vě, popř. v Prostějově. Pro
děti také připravují bohatou
zájmovou činnost vychova-
telé sami. Od výletů do okolí i
vzdálenějších míst - autem,
vlakem, na kole nebo pěšky,
přes různorodou sportovní
činnost od atletiky, fotbalu,
minigolfu, střelby ze vzdu-
chovky, skoků na trampolí-
ně, plavání, lyžování, brusle-
ní, cyklistiky, až po umělecké

vyžití v podobě výtvarných
technik tradičních i méně
tradičních, zpěvu s doprovo-
dem hudebních nástrojů, ná-
cviku divadelního předsta-
vení nebo moderních proje-
vů, jako je beatbox, moderní
tance apod. Naše děti velmi
dobře reprezentují domov v
rámci různých projektů, do
kterých jsme zapojeni a které
organizuje a financuje ESF
EU, ale i v rámci různých
kulturních vystoupení v do-
movech pro seniory, ve ško-
lách, na různých festivalech
a charitativních akcích.

Modernizace
Na děti nezapomínáme ani
při odchodu do samostatného
života. Po ukončení školní
docházky a získání profesní
kvalifikace jim pomáháme
najít pracovní uplatnění, sa-
mostatné bydlení a děti mo-
nitorujeme jěště minimálně
rok po opuštění domova. Žád-
nému z nich neodmítneme
pomoc a radu ani po delší do-
bě po opuštění domova.

Děti žijící v domově mají
také všestranné a moderní
materiální zabezpeční. Bu-
dovy prošly za 60 let existen-
ce domova řadou rozsáhlých
rekonstrukcí a modernizací.
Z těch větších připomeňme
rekonstrukce elekroinstala-
ce v roce 1968, zavedení
ústředního topení v roce
1976, rekonstrukce půdy, vy-
budování zděných přístavků
v následující letech, obměna
oken a fasády v letech 2004-
2006, napojení na kanalizaci,
rekonstrukce sociálních za-
řízení v letech 2008-2012.

Zázemí a poděkování
Každá rodinná skupina má
svůj kompletně vybavený
byt. Kuchyně s moderními
elekrospotřebiči, obývací
pokoj s televizí, počítačem,
přehrávačem, moderní a
účelné sociální zařízení, lož-
nice vybavené nábytkem,
který dle možností neustále
obměňujeme a vylepšujeme,
to vše je dnes samozřejmostí.
Každé dítě má vlastní kolo,
lyže, má možnost si půjčit ko-
lečkové brusle, na zahradě
využít trampolínu a v létě se
koupat a plavat v bazénu.
Každým rokem se děti účast-
ní letních táborů, letních i

zimních rekreačně-
výchovných pobytů a mož-
ností je mnohem více.

Při bilanci práce domova
nesmíme zapomenout, že
dětský domov není instituce
sama pro sebe, není izolován
od okolního světa. Při péči o
děti spolupracujeme s celou
řadou státních institucí, zá-
jmových organizací, nelze
opomenout ani různé nadace
a soukromé firmy. Bez spo-
lupráce, přátelství a podpory
těchto všech si nelze naši
práci představit.

Nemůžeme také nevzpo-
menout záslužnou a oběta-
vou práci všech ředitelů a ře-
ditelek, kteří kdy domov ved-
li, a vůbec všech vychovatelů
a vychovatelek, sociálních
pracovníků, ale i kuchařek,
uklizeček, údržbářů a pra-
covníků všech ostatních pro-
fesí, kteří se na chodu domo-
va podíleli a podílejí. Všem
patří uznání a poděkování za
náročnou a smysluplnou
práci.

Hlavu vzhůru
Ohlédnutí za 60 lety našeho
domova přináší uspokojení
nad dosaženými výsledky, a
těmi jsou děti, vlastně již do-
spělí lidé, kteří opouštějí do-
mov dobře připraveni a
úspěšně se zařadí do samo-
statného života. Ne vždy se
vše vydaří podle našich před-
stav, ale takový už je život.
Důležité je, že sami před se-
bou můžeme držet hlavu
vzhůru. Jak děti naloží se
svým životem po odchodu z
domova, je již jen na nich. Ta-
ké nás ale toto výročí nutí k
zamyšlění, jak dobře uspět v
této nelehké ekonomické a
společenské situaci, aby se co
nejlépe naplnilo motto, které
nese náš školní vzdělávací
program, a to „ Žít samostat-
ně a plnohodnotně“. A to je ve
vztahu k našim dětem hlavní
cíl nás všech, kteří v dětském
domově pracujeme.

Den otevřených dveří
Na sobotu 30. listopadu 2013
připravujeme pro bývalé ab-
solventy, zaměstnance, spo-
lupracující instituce, přátele
a sponzory den otevřených
dveří, kde chceme prezento-
vat náš domov a naši práci.
Všechny srdečně zveme!
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The nature trail
of Plumlov
Školní projekt Naučná stezka Plumlovem uspěl

DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Plumlov – Pracovní skupina,
tvořená ředitelkou školy D.
Zapletalovou, dále koordiná-
torkou projektu S. Zapletalo-
vou a autorkou stezky P. Fin-
sterlovou ve spolupráci s
Klubovým zařízením – pa-
nem Hyndrichem, firmou
Grevis a firmou Koutný, sla-
vila úspěch se svým nápa-
dem. Vznikl zajímavý pro-
jekt, který byl přihlášen do
programu One World, Many
Voices. Grantový program
vyhlásila na jaře 2013 Ame-
rická obchodní komora v ČR.

80 tisíc na stezku
Program je určen na podporu
projektů, které žáci a studen-
ti zrealizují ku prospěchu
místní komunity a ve spolu-
práci s politickou reprezen-
tací obce. Cílem je, aby se
mladí lidé aktivně zapojili do
veřejného života a uvědomili
si, že nositelem pozitivní
změny může být každý, a že
participace občanů je pro de-
mokracii klíčová.

Z celkem 23 přihlášených
projektů Americká obchodní
komora vybrala 9, které pod-
poří, a celkem tak rozdělí 537

000 korun. Byli jsme mezi ni-
mi. Nejvíce byly ceněny ty
návrhy , na kterých se přímo
aktivně podíleli žáci.

Náš projekt „The nature
trail of Plumlov“ byl vybrán
mezi vítězné a bude v tomto
ročníku programu One
World, Many Voices podpo-
řen částkou 80 000 korun.

Deset zastavení
Naše stezka bude mít 10 za-
stavení různého charakteru –
historie města, chráněné lo-
kality, turisticky atraktivní
místa. Její délka bude asi 10
km, vznikne také přehledná
mapka a tištěný průvodce
včetně zajímavých úkolů pro
návštěvníky. U každého za-
stavení najdete informační
tabuli a také lavičku či stolek
pro odpočinek.

Realizace projektu je na-
stavena na období podzim
2013 a jaro 2014. Doufáme, že
ve spolupráci se všemi jme-
novanými spolupracovníky
sepodařístezkuzrealizovat,a
přispějeme tak k populariza-
ci zajímavých přírodních a
historických lokalit s vege-
tací a vodními živočichy žijí-
cími v okolí Plumlova. Držte
nám palce.

Tetka Abecedka zasahuje…
JANA ZELENÁ

Plumlov – Rok se s rokem se-
šel a noví prvňáčci se pomalu
chystali do školních lavic. No
a my jsme se (tak jako každý
rok) rozhodli přivítat je i s je-
jich rodiči netradičně.

Už v průběhu května a
června proběhla dvě společ-
ná setkání, tzv. Školička na-
nečisto. V srpnu jsme pak od-
startovali víkendovou akci
„Začít spolu“. Tohoto setkání
se zúčastnilo téměř 80 % tří-
dy, což nám, učitelům, udě-
lalo obrovskou radost. Spo-
lečné aktivity začaly nejdří-

ve ve škole, kde se jednotlivé
rodiny představily, potom
jsme vyrobili karnevalovou
masku a vytvořili narozeni-
novou nástěnku s fotkami dě-
tí.

Další část programu po-
kračovala v kempu Žralok.
Zde si zasoutěžili rodiče ve
štafetových závodech a děti
hrály hry se svou paní uči-
telkou. Nastal chladný večer,
a proto jsme byli rádi, že se
můžeme ohřát u ohýnku. Ze
tmy se však najednou vyno-
řila záhadná postava. Prvot-
ní úlek však brzy přešel v
úsměv, když jsme zjistili, že
je to tetka Abecedka, která
hledá kouzelného dědečka.
Samozřejmě jsme nemohli
nechat ubohou Abecedku
hledat samotnou. Do hledání
se nakonec zapojili úplně
všichni. A tak se celý průvod
složený z rodičů i prvňáčků
vydal hledat dopis, ve kterém
jsme se následně dočetli, co
nás druhý den čeká.

Sobota v lese
Sobotní dopoledne jsme strá-
vili v lese. Prvňáčci plnili

úkoly u zvířátek, na rodiče
čekala „provázkovka“. Ve
dvojicích se zavázanýma oči-
ma měli za úkol po provázku
dojít do cíle. Toto zapeklité
bludiště prověřilo nejen fy-
zickou i psychickou kondici,
ale především souhru a pev-
nost partnerského vztahu.
Však se do takového soutěže-
ní také nepustili všichni.

Ceny pro děti i rodiče
Při závěrečném vyhodnocení
obdržely děti papírový klíč od
školy a aktovku naplněnou
prvními školními potřebami.

Rodiče, kteří se nebáli si za-
soutěžit, odcházeli s diplo-
mem.

Z mého pohledu byl tento
pobyt velmi zdařilý. Rodiče
byli příjemní, vstřícní, ne-
zkazili legraci, děti pak sou-
těživé, pozorné a poslušné.
Zkrátka, bylo mi s touto par-
tou lidí dobře. Snad to tak vy-
drží po celý školní rok.

Poděkování
Závěrem bych citovala pana
Vymazala, tatínkajednézetří
Adélek, které mám ve třídě
(snad se proto na mě nebude
zlobit): „Nám účastníkům
zbývá pouze poděkovat za váš
čas a čas všech, kteří oběto-
vali své volno pro dobro věci.
Věřte, že ač to třeba není vi-
dět a nejsou vyřčena slova dí-
ků a chvály dostatečně slyši-
telně, tak vám i celému orga-
nizačnímu týmu patří ob-
rovské poděkování. Poděko-
vání od nás – rodičů, tátů a
maminek pohlcených do den-
ních povinností, že jste nám
tento přelomový okamžik v
životě našich dětí dokázali co
nejvíce polidštit.“

Prvňáčci koukali, co všechno na ně bylo přichystáno. Foto: Jana Zelená

Seznamovací den šesťáků
TOMÁŠ POLÁK

Plumlov – Stalo se už dobrou
tradicí, že žáci šestého roční-
ku vyráží krátce po svém ná-
stupu na druhý stupeň zá-
kladní školy na seznamovací
pobyt. Jeho cílem je stmelit
nově vzniklé kolektivy, po-
znat nově příchozí žáky z
Krumsína a Drahan, popř.
dalších škol. Stejně tomu by-
lo i letos, kdy do šestého roč-
níku nastoupilo třicet osm
žáků, kteří vytvořili dvě tří-
dy.

Ve čtvrtek 26. září vyrazily
obě třídy do Čech pod Kosí-
řem.

V zámeckém parku žáci pl-
nili množství seznamovacích
aktivit. Tvořili pavučinu z
klubíčka vlny, v novinové

válce se proměnili v bojovní-
ky, vytvářeli živá sousoší a

hráli mnoho dalších her pl-
ných zábavy.

Pokračování na straně 13

I takto vypadá seznámení. Foto: ZŠ
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Vašek zazářil v Praze
Paráda. Václav Lachman uspěl ve sportovní soutěži všestrannosti
PAVEL BEDNÁŘ

Plumlov/Praha – Běh na 60
metrů, skok daleký s rozbě-
hem, hod medicinbalem, shy-

by na šikmé lavičce, skoky
přes švihadlo, trojskok, kli-
ky, lehy-sedy, hod míčkem a
dribling basketbalovým mí-
čem kolem met – to je deset

náročných disciplín, které
musí žák zvládnout, pokud
chce být úspěšný mezi stejně
starými spolužáky ve spor-
tovní soutěži „OVOV“ (Od-

znak všestrannosti olympij-
ských vítězů).

Po celoročním snažení a
absolvování školního, okres-
ního i krajského kola se po-

dařilo žáku naší školy probo-
jovat až do celostátního finá-
le této soutěže. Václav La-
chman, žák 5.B, úspěšně re-
prezentoval barvy naší školy
na stadioně Evžena Rošické-
ho v Praze. Od čtvrtka do ne-
děle prošel velmi těžkými bo-
ji. V konkurenci 24 nejlep-
ších účastníků z celé České
republiky obsadil ve své ka-
tegorii překrásné 4. místo.
Jen pár bodíků mu scházelo
na stupně vítězů. Přesto i tzv.
„bramborová medaile“ je ob-
rovským úspěchem. Ve všech
deseti absolvovaných disci-
plínách si Vašek dokázal
zlepšit své výkony!

Nejen podle jeho vyjádře-
ní, ale také celkového přístu-
pu se do Prahy velmi těšil.
Úspěchu dokázal obětovat
obrovské množství svého
volného času. Mnoho hodin
chodil v Otinovsi samostatně
trénovat i o prázdninách. Z
jeho píle a snažení by si mělo
vzít ponaučení mnoho žáků
naší školy.

Vašku, moc ti děkujeme za
skvělou reprezentaci ZŠ
Plumlov a přejeme mnoho a
mnoho dalších skvělých
sportovních úspěchů!

Václav Lachman v akci. Foto: Pavel Bednář

Projekt multikulturní výchovy je v plném proudu
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Plumlov – Se začátkem nové-
ho školního roku 2013/2014 se
opět rozběhl náš projekt
„Cesta se Stonožkou multi-
kulturalitou“, který jsme za-
čali realizovat letos v březnu.
Projekt byl podpořen v do-
tačním programu MŠMT na
podporu vzdělávání v jazy-
cích národnostních menšin a
multikulturní výchovy v ro-
ce 2013. Celý projekt je ve své
druhé polovině, vyvrcholení
nás čeká v úterý 10. prosince
2013 na Stonožkovém jar-
marku a hudebně dramatic-
kém vystoupení žáků, na kte-
rý jste již teď srdečně zváni.

Žáci se hned v září zapojili
do netradičního vyučování
na téma Mnohonárodní kul-
tury, tradice a životní pod-
mínky lidí v různých kou-
tech světa (Ukrajina, Řecko,
Chorvatsko, Slovensko, Bul-
harsko, Polsko, Angola, Je-
men, Mongolsko, Vietnam,
Bosna a Hercegovina, Srb-

sko, Moldavsko). Studovali
různou literaturu, vyhledá-
vali informace na internetu,
snažili se najít zajímavé in-
formace z různých zemí. Na

závěr své práce žáci prezen-
tovali své výsledky před spo-
lužáky a všichni si zasloužili
velký potlesk.

V září rovněž probíhá ve

škole výstava výtvarných
prací žáků na téma „ Děti ce-
lého světa“. Nejlepší práce
dětí budou součástí multi-
kulturního kalendáře, který

bude možné zakoupit na již
zmíněném prosincovém jar-
marku. Výtvarné práce se ne-
sou v duchu kultury a tradic
příslušníků jiných národů.

Žáci školy při jedné z projektových činností. Foto: Simona Zapletalová

Seznamovací den
Dokončení ze strany 12

Aby se žáci také něco dozvědě-
li, vyrazili na prohlídku nedale-
kého hasičského muzea. Po na-
máhavém dopoledním programu
přišel všem vhod chutný oběd.

Posilněni a odpočinuti vyrazi-
li šesťáci zdolat „hanácký Mont
Blanc“. Na vrchol Velkého Kosí-
ře v nadmořské výšce 442 metrů
vystoupali všichni bez větších
problémů. Odměnou za vydané
fyzické síly byly úchvatné roz-
hledy z nově otevřené dominanty
nejvyššího vrcholu Hané. Na zá-
věr si žáci zahráli na heraldiky,
vytvořili si návrh erbu třídy a za-
hráli si sportovní hru. Zpět do
Čech pod Kosířem dorazili sice
unavení, ale plní zážitků ze spo-
lečně stráveného dne. (top)

Jak se seznamovací
den líbil žákům?

Seznamovací den byl zábavný,
přestože začalo přršet. V parku
jsmehrálirůznéseznamovacíhry,
potom jsme šli do hasičského mu-
zea. Po namáhavém dopoledni
jsme si dali výtečný oběd. Když
jsme měli dobitou energii, vydali
jsme se na rozhlednu na Kosíři.
Rozhledna nás ohromila a všich-
ni jsme jeli spokojeni domů.

AnetaSoldánová, 6.A

Seznamovací pobyt byl i přes ne-
příznivé počasí zábavný.

EvaBuriánková, 6.A

Moc se mi líbil výšlap na Kosíř,
dále se mi líbily aktivity, které
jsme měli na Kosíři a v zámeckém
parku. Vše se mi na tomto dni lí-
bilo.

TerezaHýblová, 6.B

Výlet byl krásný a srandovní. Ně-
kteří žáci si zkusili, jak těžké to
měli dříve hasiči. Pokořili jsme
Kosíř. Výlet byl hezký, jenom je
škoda, že tak krátký.

MartinVaněk, 6.A

Změny školního programu

Na počátku roku 2013 došlo k
tomu, co již bylo delší dobu
avizováno MŠMT: v souladu
se změnou Rámcového vzdě-
lávacího programu pro zá-
kladní vzdělávání a úpravou
Standard pro základní vzdě-
lávání bylo třeba přepraco-
vat nový Školní vzdělávací
program, podle kterého se
mají žáci vzdělávat od 1. 9.
2013. Co je tedy jinak? Všech-
ny změny a novinky najdete
na:www.skolaplumlov.tym.cz/
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Pohádka o volbách v lese
Pod pseudonymem nám přišla do Zpravodaje následující bajka od amatérského spisovatele
JOSEF THURGAU PLUMLOVSKÝ

Zvířátka žila ve velkém lese.
Na vysokém kopci měla krále
zvířat Lause, který občas ně-
co ukradl a občas udělal pro
své kamarády hloupou
amnestii anebo privatizaci.
Nyní mají nového krále,
starého Emana, mrzutého je-
zevce z Vysočiny. Má mnoho
starostí, až z toho má chudák
hlavu na stranu. Pod hradem
ve velkém brlohu zasedali zá-
stupci jednotlivých zvířat.
Oranžovou z čeledi slibo-
technovitých vedl plešatý Pá-
teček. Dříve měli jednoho
svatého, ten uměl měnit víno
na peníze. Zvířátka TOP (To-
tálněObohaceníPotkani)měl
na starost starý a huhňající
Šláfnberg. Pak zde byla zví-
řátka za Věci Veřejné, pře-
zdívaná Tajemství Veřejné.
Většinou přišla s něčím, co
bylo tajemstvím i pro ně sa-
motné. Brlohový folkról mě-
ly na starosti dvě opice, Kočí
a Pik. Modří ptáci z ODS,
(Opravdu Dosluhující Stra-
ky), kteří posledních sedm
roků kroužili na nebi, nyní
nebylo nikde vidět. K nim by-
ly přisáté pijavice z rodu ja-
nouškobémovitých. Ze všeho
nejhoršího, co zvířátka moh-
la udělat, katastrofa, svěřila
peníze nezodpovědné sově

Kalous, přezdívané SMM, te-
dy „sám mám málo“. Byli zde
také rudí Lišáci, ale s těmi se
nikdo nechtěl kamarádit,
protože to byli mistři ve vy-
tváření bídy, pučů a znárod-
ňování. A kdo měl jiný názor,
šup s ním do chlívku. Ale ně-
kteří s nimi potajnu kamará-
dili, protože jejich zkušenosti
se jim někdy náramně hodili.
Jednotlivé skupiny si v brlo-
hu konkurovaly, ale to jenom
naoko před ostatními. Co se
týče šizení zvířátek, tak to
spolu čile spolupracovaly.

Nad celým lesem ještě vlá-
dl myslivec, který měl hájov-
nu někde v Belgii. Chudák
stará, vůbec nevěděl, co se v
lese děje a vydával jedno
hloupější nařízení za dru-
hým. Všem byl moc pro
smích.

Les byl bohatý, ale vypadal
velmi zuboženě. To proto, že
bohatství nebylo pro všech-
ny, ale jen pro někteé. Přede-
vším pro ty, kteří měli v br-
lohu žaludů (tedy měny lesa)
nejvíce. Vybírali z každého
doupěte, nory a hnízda vyso-
ké daně a tvrdě trestali toho,
kdo neměl na zaplacení. Ale
od některých kamarádů daně
nechtěli, to byli ti, co pálili
načerno líh, kouzlili s ropou a
tak. Stačilo jim do brlohu na-
sypat dva pytle žaludů a oni

jako by o ničem nevěděli. S
daněmi nehospodařili ro-
zumně, nechali se šidit od sta-
vitelů, od dopravců, od vý-
robců léků, od majitelů ne-
mocnic, od… od… no prostě
od všech, co jim něco prodá-
vali. Drželi se hesla – když ta
správná obálka se správným
obnosem v tu správnou chví-
li do té správné kapse se tiše
vsune, vše budu mít. Dávali
hodně žaludů zvířátkům z če-
ledi nemakačenko a černým
krtkům. Na obyčejná, stará,
nemocná, chudá a udřená
zvířátka toho moc nezůstalo.
Ti, co denně poctivě praco-
vali, starali se o les a platili
velké daně, se měli nejhůře.

Zvířátkům nahovořili, že
jsou svobodná a mají demo-
kracii, povolili jim „svobod-
né“ volby. To je to, jak se vy-
mění v brlohu zvířátka, ale
vůbec nic se nezmění a vše zů-
stane ve stejném bordelu.
Úkon, který dělá ze všech zví-
řátek hlupáky. Opozičníkům
se zdálo, že vládnoucí mají
příliš nahrabáno do svých br-
lohů. A oni si hrabou málo. To
je nespravedlivé! Nenechali
je dosloužit a vyprovokovali
předčasnévolby.A slibovalia
slibovali, až některá zvířátka
z toho musela brát Endiaron.

Zvířátka se tedy chystala k
předčasným volbám. Pokoli-

káte už? Ale pozor, všimně-
me si, jsou to pořád ty hloupé
ovce, ti vyplašení vrabci? Ale
kdepak, už nejsou. Oni si
všimli, jak jsou brlohem za
těch 23 roků ohlupováni,
okrádáni, jak se jim lže, jak za
úplatek jde koupit v lese
téměř všechno, a to i amne-
stie. A proto si začali o tom
všem hodně povídat, v práci,
doma, s přáteli, na soc. sítích
a tak.

Plumlovská soc. síť je nej-
lepší U Rudolfa, U Anděla,
Pácla, U Kláštera, Pod Křé-
bemijinde.Zvířátkapolétech
tentokrát k volbám přistupo-
vala velmi odpovědně. Dů-
kladně studovala, kdo jim, co
a kolik nabízí a kde a jak na to
vezme. A kdo a jak se dříve
osvědčil. Kdo dříve jen slibo-
val a po volbách na vše zapo-
mněl. Ale zvířátka nezapo-
mínají, nejsou hloupá, mají
dobrou paměť. Po 23 létech se
chovala úplně jinak a zvolila
ty, kteří tam mají být. Tako-
vé, kteří chtějí pracovat pro
zvířátka, a ne běhat po lese a
dívat se, kde a co ukrást. Ra-
dila se a radila a vybrala do
brlohu ty správné a charak-
terní. Věřte mi, zvířátka se
zachovala velmi rozumně a
měla se z toho potom velmi
dobře. Byl to krásný a spra-
vedlivý les.

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Města Plumlov pod-
le § 15, odstavec 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, v plat-
ném znění

o z n a m u j e :

1. Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek dne 25. 10.
2013 v době od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu dne 26. 10.
2013 v době od 8.00 do 14.00 ho-
din.

2. Místem voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu
ČR:

– ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v budově
Městského úřadu v Plumlo-

vě, Rudé armády 302, pro vo-
liče s adresou místa trvalého
pobytu v Plumlově v ulicích
Balkán, Běliska, Bez Názvu,
Bezručova, Bližník, Bosko-
vická, Budovatelská, Cvrčel-
ka, Dukelská, Fučíkova,
Hlavní náměstí, Hýblova,
Krátká, Lesnická a Ohro-
zimská,

– ve volebním okrsku č. 2 je
volební místnost v budově
Městského úřadu v Plumlo-
vě, Rudé armády 302, pro vo-
liče s adresou místa trvalého
pobytuv Plumlověv ulicích9.
května,NaAleji,NaHrázi,Na
Stráži, Nad Pilou, Nová, Par-
tyzánská, Pod Kostelem, Pod-
hradská, Podzámčí, Příční,
Rudé armády, Sadová, Soko-
lovská, Sv. Čecha, Tyršovo
náměstí, U Boží muky, U Par-
ku, V Borkách, V Sýpkách, V.

B. Plumlovské, Vinohrádky,
Wolkerova, Zámecká, Zá-
mek, Zlechov a Ztracená,

– ve volebním okrsku č. 3 je
volební místnost v budově
Osadního výboru v Soběsu-
kách, Soběsuky 52, pro voliče
s adresou místa trvalého po-
bytu v Soběsukách,

– ve volebním okrsku č. 4 je
volební místnost v budově
Osadního výboru v Žárovi-
cích, Žárovice 92, pro voliče s
adresou místa trvalého po-
bytu v Žárovicích,

– ve volebním okrsku č. 5 je
volební místnost v budově
Osadního výboru v Ha-
mrech, Hamry 57, pro voliče
s adresou místa trvalého po-
bytu v Hamrech.

3. Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky plat-
ným občanským průkazem
nebo platným cestovním pa-
sem České republiky.

4. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.

Další informace o způsobu
hlasování budou voličům do-
ručeny společně s hlasovací-
mi lístky pro volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu
ČR, kteréobdržínejpozdějido
24. 10. 2013.

Hlasovací lístky budou k dis-
pozici i v jednotlivých voleb-
ních místnostech.
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Ve Žraloku voněly výborné kotlíkové guláše
HANKA MASAŘÍKOVÁ

Plumlov – Předvést své ku-
chařské umění a uvařit co
nejlepší guláš z vepřového
masa. Takový úkol čekal na
soutěžní týmy, které si daly v
sobotu dostavení v kempu
Žralok u Podhradského ryb-
níka v Plumlově.

Do druhého ročníku soutě-
že ve vaření kotlíkových gu-
lášů s názvem Plumlovský
kotlík se přihlásilo dvanáct
družstev, které se snažily za-
ujmout originálním recep-
tem jednoho z typických jídel
české kuchyně. Návštěvníci
tak měli rozhodně co ochut-

návat. „Všechno, co v našem
guláši najdete, je bio,“ pro-
zradila tajemství guláše Ha-
na Bášová Prachařová z
družstva Veselé kravičky,
které k němu podávalo dva
druhy podomácku vyrobe-
ného chleba. „Náš guláš je
speciální v tom, že do něj dá-
váme maso. To totiž dnes už

není úplně běžná věc,“ řekl s
úsměvem kuchař, který v
kotlíku vařil loupežnický gu-
láš.

Na odbornou porotu i ná-
vštěvníky čekal nelehký
úkol. Kromě chuti guláše se
hodnotila i profesionalita či
nazdobení stánku. „Důležitý

je i vzhled stánku a přístup k
zákazníkům,“ uvedl za orga-
nizátory Petr Piňos.

A tak nebylo výjimkou, že
degustátoři ke guláši dostali
podomácku vyrobený chle-
ba, višně v rumu či štamprli
slivovice. Zatímco minulý
rok voněly plumlovským
podzámčím guláše z hovězí-
ho, králičího, srnčího či kan-
čího masa, letos měli všichni
soutěžící stejné podmínky.

„Všechny týmy vařily z
vepřového masa. Jaká do-
chucovadla a koření použijí,
záleží jen na nich,“ vysvětlil
Petr Piňos, který si průběh
akce pochvaloval.

„Je tady příjemná atmo-
sféra, protože lidé to nedělají
pro peníze, ale pro zábavu.
Vyšlonámpočasí, takžecovíc
si přát,“ zhodnotil zaměstna-
nec kempu.

Odborné porotě nakonec
nejvíc chutnal loupežnický
guláš. A jak ho uvaříte? „Je
potřeba sádlo, nejlepší je z
prasete, pak na cimpr campr
rozsekaná cibule, maso z pra-
sete či krávy, sůl a koření,
které najdete doma. Pak už
stačí zalít něčím dobrým,
promíchat, a pokud to má ně-
jakou barvu, chuť a vůni, tak
je hotovo,“ prozradil vítězný
tým recept na guláš.

(Vyšlo v Prostějovském de-
níku 30. září 2013, zde publi-
kováno se souhlasem vydava-
tele)

Guláš se svým týmempřipravoval i plumlovský starosta. Foto: F. Kocourek

Výsledky Kotlíku

Divácká porota – žetony (149
degustátorů – 1490 žetonů)

1. Krkovička team Plumlov +
Uliční výběr Plumlov (203 bodů)
2. Oldo Buresso Plumlov
3. Vitu Perkele Soběsuky, PV
4. Švestka team Plumlov + Vi
VeRo Plumlov
5. Veselé kravičky Plumlov
6. Čubernice Plumlov, Ohrozim
7. Loupežníci Zdounky
8. Jouda Gang Hamry, Potštát
9. Family Foret Ohrozim
10. Pět ventilků Plumlov

Odborná porota

1. Loupežníci Zdounky
2. Švestka team Plumlov
3. Krkovička team Plumlov
4. Pět ventilků Plumlov
5. Uliční výběr Plumlov
6. Jouda Gang Hamry, Potštát
7. Veselé kravičky Plumlov
8. Vitu Perkele Soběsuky, PV
9. Family Foret Ohrozim
10. Čubernice Plumlov, Ohrozim
11. Oldo Buresso Plumlov
12. ViVeRo Plumlov

Velké poděkování patří jak jed-
notlivým týmům, tak skvělým di-
vákům, odborné porotě, organi-
zátorům a v neposledním řadě i
všem subjektům a osobám, kteří
do soutěže věnovali ceny.

Parádní pohádkový les

Pohádkový les v kempuŽralok zaznamenal vynikající účast veřej-
nosti. „Rozdali jsme dětemcelkem830pohádkových průkazek.
Jinak odhaduji, že na akcimohlo být kolemdvou a půl tisíce lidí,“
zmínil se MarekOtruba z řad pořádajícího Spolku Plumlovských
nadšenců. (rok) Foto: Deník/Karel Rozehnal

Vinobraní? Povedlo se

Plumlovské vinobraní nabídlo letosmušketýry, čarodějky, vinnou
stezku, Krále slunce s družinou, pohodovoumuziku, soutěže pro
děti a hlavně spoustu kvalitního vína. „Tohle chci příště zas…“
ozývalo se z úst spokojených návštěvníků. (mag) Foto:
Deník/Martina Greplová
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Školka má nový háv

Mateřská škola v Plumlově se oblékla do béžovobílé. Během
prázdninové rekonstrukce zde došlo k výměně oken a zateplení
budovy. Školkamá i novou fasádu a střechu. Foto: Karel Rozehnal

Houbařské žně

Po sušším létě zažilo začátkempodzimuPlumlovsko ty pravé
houbařské žně. Z lesů bylomožné odnést si pěkné úlovky. Foto:
Karel Rozehnal

Vojta mistrem ČR

Od tenisové zdi na plumlovském školnímhřišti to Vojta Němec dí-
ky poctivému tréninku dokázal dotáhnout až do finálemistrovství
ČR. Vojta vyhrál jako člen družstva TKAgrofert Prostějovmis-
trovství ČR družstev v kategoriiminitenis. Prostějov ve finále po-
razil družstvo pořádajícího klubu TKSparta Praha celkovýmvý-
sledkem7:1. Vojtěch se radoval z vítězství ve všech šesti zápa-
sech, do kterých byl nominován. Foto: Pavel Němec

O Hanáckó sekyrko 2013

Hasičské soutěže „OHanáckó sekyrko 2013“ se 7. září v Kostelci
naHané zůčastnila dvě družstva z Plumlova. Družstvo PlumlovA
ve složení KocourekCtibor,MikušMartin, Šmíd Petr a Zavadil Pa-
vel a družstvo PlumlovB ve složení Janeček Lukáš, Huťka Lukáš,
Sofka Pavol a Soldán Petr. Družstvo PlumlovB vybojovalo krásné
pátémísto a družstvo PlumlovApřivezlo domůputovní pohár za
vítězství. Foto: JSDHPlumlov
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