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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
MÁME MÍSTOSTAROSTKU

Přinášíme vám zajímavý
rozhovor s novou místosta-
rostkou Plumlova Gabrielou
Jančíkovou. Jaké si před se-
be klade cíle?

Čtěte na straně8 a9

MINISTR NAVŠTÍVIL ZÁMEK

Na plumlovský zámek zaví-
tal ministr kultury Daniel
Herman. Pomůže nám získat
dotace na opravy tohoto uni-
kátu?

Najdete na straně8

Toto jsou vaši noví zastupitelé

Nově zvolené Zastupitelstvoměsta Plumlova . Dolní řada zleva: LenkaAmbrožová, Mgr. Jana Ze-
lená, Ing. Otakar Svoboda, Bc. Pavel Němec,Mgr. Dagmar Zapletalová, Ing. Pavel Koutný. Horní
řada zleva: Bc. Viktor Hýbl, Jiří Nezval,MUDr.Milena Jeřábková , Gabriela Jančíková,Mgr. Luboš
Jeřábek ,MiroslavVrána, IvanMirga,Martin Hyndrich, Adolf Sušeň. Foto: Karel Rozehnal

Starosta: Věřím, že budeme konstruktivní
KAREL ROZEHNAL

Post plumlovského starosty
obhájil pan Adolf Sušeň.
„První ostrou zkouškou pro
nové zastupitelstvo bude pří-
prava rozpočtu,“ říká v roz-
hovoru pro Plumlovský zpra-
vodaj.

Noví zastupitelé vás zvolili
starostou. Jak si předsta-
vujete spolupráci?
Vypadá to, že nové zastupi-
telstvo bude hodně pracovní.

První ostrá zkouška nás čeká
v podobě přípravy rozpočtu.
Mou vizí je, že při tvorbě roz-
počtu by měli spolupracovat
všichni zastupitelé. I ti noví
by měli pochopit, jak se roz-
počet tvoří a přispět svými
názory. Věřím, že budeme v
tomto období hodně kon-
struktivní. S novými zastu-
piteli jsme se rozhodli, že spo-
lečně doplníme Strategický
plán rozvoje města a budeme
ho brát jako cílový pro inves-
tice pro nadcházející období.

V minulém období se jako
priorita jevilo budování
kanalizace a vodovodu. Co
následné čtyři roky, jaké
investice chystáte?
I nadále nás bude zaneprázd-
ňovat dostavba kanalizace a
vodovodu v osadách. Na řadu
přijde například i realizace
rekonstrukce Hlavního ná-
městí v Plumlově, naučná
stezka kolem plumlovské
přehrady a další opravy zám-
ku.

Pokračování na straně 2

Volební střípky

Máme za sebou říjnové ko-
munální volby, ve kterých
si občané zvolili své za-
stupitele. V Plumlově a je-
ho místních částech bylo
registrováno 1978 voličů.
Vydalo se 998 úředních
obálek a stejný počet byl i
občany vhozen do uren.
Volby v Plumlově jako cel-
ku vyhrála KDU-ČSL se
ziskem 24,46 % (4 mandá-
ty), druhé se umístilo
Sdruženínezávislých23,68
% (4), třetí Sdružení
ODS+NK dosáhlo na 21,01
% (3), čtvrtá TOP09 12,21
% (2), pátá ČSSD 9,68 % (1)
a šestá KSČM získala 8,64
% (1). Pokud jste zvědaví,
zda se výsledky lišily v jed-
notlivých částech Plumlo-
va,takvězte,žetrochuano.
V Hamrech vyhrála ČSSD,
v Žárovicích získala nej-
více hlasů KDU-ČSL, v
Soběsukách Sdružení ne-
závislých a v Plumlově
(bez osad) KDU-ČSL. Nej-
více hlasů coby jednotlivci
získali: Adolf Sušeň (372),
Martin Hyndrich (372), Ja-
na Zelená (294), Gabriela
Jančíková (291) a Luboš
Jeřábek (291). Největším
úspěšným skokanem v
rámci kandidátky, tedy
vlastně v tomto případě
skokankou, se stala Mile-
na Jeřábková, která se do-
stala do zastupitelstva dí-
ky přízni voličů skokem z
12. na 4. místo na kandi-
dátní listině KDU-ČSL.
Nejstarším zvoleným za-
stupitelem je Pavel Kout-
ný (64 let), nejmladším za-
stupitelem pak Viktor
Hýbl (33 let). (rok)



Se starostou o naučné stezce i ohňostroji
Pokračování ze strany 1

Zmiňujete naučnou stezku
kolem přehrady. Co si pod
ní konkrétně mají čtenáři
představit?
Půjde o zprůchodnění levého
břehu přehrady směrem od
Plumlova, takže se propojí
stávající silnice od Kašpará-
ku podél přehrady, kolem Va-
láška až k letnímu kinu. V
plánu je asfaltový povrch,
který bude ve svých nejuž-
ších místech široký dva a půl
metru. Tam, kde to půjde, bu-
de samozřejmě širší. Po celé
délce budou odpočívací mís-
ta a tabule s turistickými in-
formacemi v podobě naučné
stezky. Kromě motorových
vozidel na ni budou moci vy-
razit všichni, tedy pěší, cyk-
listé, inlinisté a v zimě třeba i
běžkaři . V současné době při-
pravujeme výběrové řízení s
tím, že realizace projektu by
měla proběhnout do červen-
ce 2015. Zajímavé je, že se po-
čítá s trojím přemostěním v
kombinaci dřevo a ocel, sou-
částí mostů budou i vyhlídky
na vodní hladinu.

Vraťme se ještě krátce ke
stavbě kanalizace. Nastaly
při ní nějaké problémy?
Problémy se řeší za pochodu.
Třeba v Soběsukách se potý-
káme se spodní vodou, v Žá-
rovicích budeme určitý úsek
řešit protlakem bezvýkopo-
vou technologií.Vše musí mít
samozřejmě souhlas posky-
tovatele dotace.

Jak to vypadá s fungová-
ním sběrného dvora?
Sběrný dvůr zahájil svoji čin-
nost po rekonstrukci oficiál-
ně 21. listopadu. Zatím bude

bývat otevřený jako v minu-
losti, tedy jednou za 14 dní v
pátek a v sobotu, zhruba od
března bychom byli rádi,
kdyby byl otevřen každou so-
botu. Dále se provozní doba
bude upravovat podle potřeb.

Všiml jsem si, že poměrně
často se v Plumlově a okolí
objevují na sběrných mís-
tech a místy i mimo ně hro-
mady odpadků. Co na to ří-
káte?
Vím o tom. Nedělá nám to
hezké jméno. Odpad se na
těchto místech hromadí mi-
mo kontejnery a zvony. Neu-
kázněnost lidí, kteří dělají
tento nepořádek, nás hodně
trápí. Chtěl bych tímto ape-
lovat na jejich rozum a požá-
dat je, aby se chovali šetrněji
a odpad likvidovali vhodněj-
ším způsobem, třeba odvo-
zem do sběrného dvora.
Opravdu není pěkné, když se

odpad povaluje kolem kon-
tejnerů. Na jednom místě
směrem k přehradě jsme již
sedmkrát umístili ceduli, aby
zde lidé odpad neodkládali.
Tyto cedule ovšem pokaždé
zmizely a znovu se objevila

černá skládka. Přitom se sna-
žíme zvyšovat kapacitu sběr-
ných míst i odvozů.

Předán do užívání byl i
mokřad u Podhradského
rybníka. Jste s provedený-
mi úpravami spokojen?
Účastnil jsem se procesu
tvorby mokřadu od začátku.
Důležité je, že to funguje. Zá-
chytný rybníček se již plní
nečistotami, nánosy budou
průběžně odtěžovány. V nové
zeleni zahnízdilo spoustu
ptactva. Zda investice oprav-
du pomůže čistotě vody v
Podhradském rybníku, po-
tažmo v přehradě, ukáže nad-
cházející sezona.

Co nové hřiště u mateřské
školky?
Prošlo schvalovacím proce-
sem, máme akceptaci k reali-
zaci a čekáme na vhodný do-
tační titul.

Jaký je další plán oprav
zámku?
Pro příští žádost v programu
Záchrany architektonického
dědictví už musíme zapraco-
vat projekt opravy a zabez-
pečení venkovního pláště
zámku. Nastává tedy postup-
ně čas, kdy se činnost dělní-
ků přesune z interiéru ven,
směrem k fasádě a sloupoví.

Předávám vám také dotaz
jednoho z občanů, který
přišel na mail Plumlov-
ského zpravodaje. Ptá se,
kdy se ráno odemyká hřbi-
tov, kdy se večer zavírá a
proč není otevírací doba na
bráně uvedena?
Otevírá se ráno v osm hodin,
zavírá se kolem šesté. Záleží
ovšem i na ročním období, v
létě je otevřeno déle. Oteví-
rací doba na bráně uvedena
byla, pokud zmizela, znovu ji
tam umístíme.

Blíží se konec roku a lidé se
ptají, zda se chystá sil-
vestrovský ohňostroj?
Ano, ohňostroj bude, vrací-
me se k této tradici. Sehnali
jsme a stále sháníme sponzo-
ry. Ohňostroj vypukne u Pod-
hradského rybníka na Sil-
vestra k večeru, pravděpo-
dobně v šest večer.

Chtěl byste občanům po-
přát něco k Vánocům?
Popřál bych jim hlavně pří-
jemné prožití svátečních dní
v rodinném kruhu.

StarostaAdolf Sušeň přebírá gratulace ke svému znovuzvolení od zastupi-
tele Pavla Koutného. Foto: Deník/Karel Rozehnal
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Zastupitelstvo
Lenka Ambrožová, Viktor Hýbl,
Martin Hyndrich, Gabriela Jan-
číková, Luboš Jeřábek, Milena
Jeřábková, Pavel Koutný, Pavel
Němec, Ivan Mirga, Jiří Nezval,
Adolf Sušeň, Otakar Svoboda,
Miroslav Vrána, Dagmar Zaple-
talová, Jana Zelená.

Nová struktura vedení města

Rada města
Adolf Sušeň (starosta), Mar-
tin Hyndrich (uvolněný mís-
tostarosta), Gabriela Jančí-
ková (neuvolněná místosta-
rostka), Pavel Koutný, Pavel
Něměc (členové Rady).

Předseda KV
Otakar Svoboda

Předseda FV
Luboš Jeřábek

Předseda OV Soběsuky
Miroslav Vrána

Předseda OV Žárovice
Hana Švédová

Předseda OV Hamry
Viktor Hýbl

Vysvětlivky:
KV – kontrolní výbor
FV – finanční výbor
OV – osadní výbor

Poděkování občanům
Za všechny zastupitele bych rád
poděkoval občanům za jejich
účast a podporu v podzimních
komunálních volbách.

Starosta Adolf Sušeň
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JAKÉ CÍLE SI KLADE NOVÁ PLUMLOVSKÁ MÍSTOSTAROSTKA GABRIELA JANČÍKOVÁ? DOZVÍTE SE V ROZHOVORU

Mám na starost kulturu a dotace
KAREL ROZEHNAL

Paní místostarostko, jaké
si před sebe kladete cíle při
své práci pro město? Čemu
byste se ráda věnovala?
Moje cíle vycházejí z voleb-
ního programu a z mého po-
hledu na svět. Možná to ně-
komu bude připadat jako frá-
ze,alemápředstavaoprácina
radnici je následující: pocti-
vost, nezištnost, nestrannost,
zodpovědnost, otevřenost a
veřejná angažovanost spolu-
občanů. Přála bych si město,
ve kterém se bude občanům
slušně žít a budou se do něj rá-
di vracet. Věřím, že alespoň
něco z uvedeného se mi po-
daří.
Dle koaliční smlouvy mám na
starosti kulturu a dotace. S
dotacemi to nebude tak jed-
noduché, protože z 30 milio-
nů za prodej lesa už toho moc
nezbylo, takže bude velký
problém zajistit dofinanco-
vání dotací z vlastních zdro-
jů. Přesto věřím, že při ro-
zumné úvěrové politice se
leccos podaří.
Začátkem října přijal naše
pozvání na plumlovský zá-
mek ministr kultury Daniel
Herman. Pana ministra zá-
mek přímo uchvátil a my taj-
ně doufáme, že s jeho pomocí
získáme nějakou finanční in-
jekci směřovanou právě na
tuto plumlovskou dominan-
tu.
Řečeno jednou větou: moje cí-
le vycházejí z volebního pro-
gramu a mého pohledu na
svět.

Působíte ve funkci neuvol-
něné místostarostky. Mů-
žete občanům vysvětlit, co
to znamená?
Pozice neuvolněné místosta-
rostky zjednodušeně zname-
ná to, že nejsem uvolněna ze
svého původního zaměstná-
ní. Já jsem měla ve svém ži-
votě vždy souběžně několik
zaměstnání, takže pro mě to
není nic výjimečného. Na
městském úřadě mám úřední
hodiny v pondělí a v úterý a ji-
nak budu působit v terénu.
Považuji za potřebné být více
mezi lidmi než v kanceláři.
Jako vítězové voleb (byť jen o
fous) jsme po několikaden-
ních konzultacích s ostatní-
mi volebními stranami i jed-
notlivými kandidáty nabyli
dojmu, že volební výsledky

neumožní žádnou radikální
změnu ve vedení města.
Máme-li však něco ovlivnit,
tak z pozice jednoho či dvou
radních to půjde ztěžka, pro-
tože rada se schází jedenkrát
za dva týdny. Pozice mís-
tostarosty přece jen umož-
ňuje větší zapojení do každo-
denní práce.

Vím, že vás občané povět-
šině znají. Přesto, mohla
byste se jim trošku více
představit. Kde pracujete?
Jaké jsou vaše koníčky?
Myslím, že se s poměrně vel-
kou částí Plumlováků zná-

me, neboť od narození byd-
lím v Plumlově. Je mi 39 let a
chodila jsem v Plumlově jak
do mateřské, tak do základní
školy. Po skončení Střední
zdravotnické školy jsem na-
stoupila jako zdravotní sest-
ra do FN Olomouc na JIP a za-
čala externě učit na ZUŠ v
Plumlově. Postupně se mi na-
rodily tři děti, a já s každým
dítětem rozšiřovala svoji pů-
sobnost. Takže při odchodu
na tu poslední mateřskou do-
volenou jsem měla pracovní
úvazek ve FN Olomouc, Ne-
mocnici Prostějov a ZUŠ
Plumlov. V současné době
jsem na rodičovské dovolené
s nejmladším synem, takže do
nemocnice chodím jen občas
na příslužby, abych všechno
nezapomněla. Ale po mateř-
ské dovolené se budu muset
alespoň na krátký úvazek
vrátit, neboť zdravotnictví je
obor, ze kterého člověk ne-
může vypadnout na dlouho.
Na ZUŠ učím externě stále,
ale to nepovažuji za práci, ný-
brž právě za zmíněný koní-

ček. Ráda s dětmi zpívám a
hraji divadlo.

Jaké jsou podle vás tři nej-
větší problémy současné-
ho Plumlova?
Při odpovědi na tuto otázku
bych vynechala vodovod a
kanalizaci, neboť to je v 21.
století samozřejmost. Přesto
vidím problém, který je třeba
řešit. Jedná se o napojení, po-
kud možno všech, nemovi-
tostí na kanalizaci. Musíme
se zamyslet nad tím, jak hlav-
ně starším a méně majetným
občanům pomoci.
Nikdo nemůže slíbit, že po-

kud bude Plumlov a okolní
vesnice napojeny na kanali-
zaci, tak bude v přehradě čis-
tá voda, ale s jistotou lze říci,
že pokud se tak nestane, tak v
přehradě voda čistá nebude.

Takže tři největší problémy
Plumlova, bez určení pořadí:
– nedostatek parkovacích
míst. Plumlov akutně potře-
buje parkoviště. Chceme-li,
aby zde byl turistický ruch,
musíme být schopni zajistit
turistům parkování.
– dětské hřiště. To, co v sou-
časné době Plumlov dětem
nabízí, je ve velmi špatném
stavu. Děti jsou pro mě prio-
ritou a udělám vše pro to, aby
byly prioritou pro celé toto
městečko.
– a v neposlední řadě je to
nepořádek. Ať už je na ná-
městí či kolem kontejnerů, a
to nejen v Plumlově, ale také
v místních částech.

V Plumlově nebývá zvy-
kem, že by v radě města za-
sedala žena. Myslíte si, že

ženský pohled na některé
věci městu chyběl?
Tak to není tak úplně pravda,
protože až do roku 2006 byla v
radě vždy nejméně jedna že-
na. Leč, bereme-li v potaz po-
slední dvě volební období, tak
radu obsazovali skutečně zá-
sadně muži.
Staré pořekadlopraví, že kam
čert nemůže, tak tam nastrčí
ženskou . Já tedy doufám, že v
radě města tomu tak nebude.
Myslím, že ženský pohled je
opravdu třeba, a nejen na
úrovni komunální politiky.
Myslím, že ženy jsou schopny
vycítit mnohdy i to, co je zá-
ludně skryto. Konec konců,
proto si je snad muži berou,
ne?

Co říkáte na nové složení
zastupitelstva, jehož jste
součástí?
Zde je jednoduchá odpověď –
karty rozdali voliči. Nás, jako
KDU-ČSL, sice poslali na prv-
ní místo, ale lidem, jako je
současný pan starosta Sušeň
a místostarosta Hyndrich,
dali největší počet hlasů jako
jedincům. My jsme vyhráli
volby a cítíme zodpovědnost
vůči lidem, kteří nám dali
hlas, ale tu většinu k utvoře-
ní koalice měla od začátku v
rukou druhá strana. Zkrátka
jsme měli jen dvě možnosti.
Buďto zůstat v opozici a smí-
řit se s tím, že další čtyři roky
neprosadíme vůbec nic z vo-
lebního programu, protože
budeme přehlasováni větši-
nou, nebo se do koalice zapo-
jit a snažit se vyjednávat. Po-
litika je zkrátka o kompro-
misech. My jsme se v Plumlo-
vě dohodlina velké koalici,ve
které figurují všechny stra-
ny, které dostaly víc než je-
den mandát. Máme svůj vo-
lební program, který nebyl
při koaličních jednáních ni-
jak zpochybňován, a doufá-
me, že se nám pomalu začne
dařit jeho naplnění. Šli jsme
do toho i s rizikem, že se v pra-
xi nedomluvímea skončíme v
opozici.
Zastupitelstvoschválilo,že se
vedení města rozšíří o neu-
volněného místostarostu a
nebude se obsazovat pozice
ředitele klubového zařízení,
kterou bude zastávat mís-
tostarosta Hyndrich, a já pře-
vezmu mimo jiné některé z je-
ho kompetencí.

Pokračování na straně6

Gabriela Jančíková při podpisu slibu zastupitele. Foto: Deník/K. Rozehnal
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Ze zasedání Rady města Plumlova

Usnesení 99. zasedání

RMP ze dne 2. 7. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/99/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/99/2014/9/1: RMP bere na
vědomí inspekční zprávu Čes-
ké školní inspekce – ZŠ
Plumlov, p.o.
UR/99/2014/15/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/99/2014/2/1: RMP schváli-
la udělení výjimek z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce (viz výše).
UR/99/2014/3/1: RMP schváli-
la zařazení žádosti o byt pí.
Ošlejškové, Plumlov, do se-
znamu žadatelů o byt.
UR/99/2014/6/1: RMP schváli-
la provedení víceprací při vý-
stavbě sběrného dvora (KP sta-
vební společnost s.r.o., Prostě-
jov).
UR/99/2014/7/1: RMP schváli-
la výši úhrady za pobyt dítěte v
MŠ Plumlov pro rok 2014/15.
UR/99/2014/8/1: RMP schváli-
la vyplacení mimořádných od-
měn ředitelům příspěvkových
organizací.
UR/99/2014/8/2: RMP schváli-
la platový výměr ředitelky DpS
Soběsuky, p.o.
UR/99/2014/11/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k
přijetí darů příspěvkovou or-
ganizací DpS Soběsuky.
UR/99/2014/12/1: RMP schvá-
lila výsledek poptávkového ří-
zení na výměnu oken na KD Žá-
rovice a v nebytových prosto-
rách (OO PČR Plumlov).
UR/99/2014/13/1: RMP schvá-
lila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 771 v
k. ú. Plumlov (p. Ing. Petržela,
Plumlov).
UR/99/2014/14/1: RMP schvá-
lila pronájem nebytových pro-
stor (2 kanceláře) a části zpev-
něných ploch v areálu STAVA
firmě HOCHTIEF CZ, a.s., Čes-
ké Budějovice.

Rada města neschválila:
UR/99/2014/5/1: RMP ne-
schválila žádost o změnu do-
pravníhoznačení(dležádostip.
Zavadila, Plumlov).

Rada města pověřila:
UR/99/2014/12/2: RMP pověři-
la p. Sušně, starostu Města

Plumlov, k podpisu smlouvy o
dílo s firmou ENVIA systém
Kroměříž, s.r.o., na realizaci
výměny oken.

Rada města uložila:
UR/99/2014/1/2: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov, aby v termínu
do 31. 7. 2014 prověřil možnosti
dalšího postupu Města
Plumlov při jednáních se Stře-
leckým klubem Plumlov.

Usnesení 100. zasedání

RMP ze dne 16. 7. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/100/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/100/2014/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o kolaudaci
litorárního pásma na Pod-
hradském rybníku v Plumlo-
vě.
UR/100/2014/7/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/100/2014/2/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pro-
nájmu části pozemku p. č. 855 v
k. ú. Plumlov (p. Galíta, Vyš-
kov).
UR/100/2014/3/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pro-
nájmu části pozemku p.
č.1273/1 v k. ú. Plumlov (pí. Sta-
vinohová, Plumlov).
UR/100/2014/5/1: RMP schvá-
lila dodatek smlouvy o hypo-
tečním úvěru (snížení úrokové
sazby) s KB Prostějov, a.s., (by-
ty nad zdravotním středis-
kem).
UR/100/2014/6/1: RMP schvá-
lila dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě
o dílo – sběrný dvůr (KP sta-
vební společnost s.r.o., PV).

Nesplněná usnesení z minu-
lých jednání rady města:
UR/99/2014/1/2: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov, aby v termínu
do 31. 7. 2014 prověřil možnosti
dalšího postupu Města
Plumlov při jednáních se Stře-
leckým klubem Plumlov.

Usnesení 101. zasedání

RMP ze dne 24. 7. 2014

Rada města schválila:
UR/101/2014/1/1: Rada Města
Plumlova schválila nájemní
smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti -

Povodí Moravy, s.p.

Usnesení 102. zasedání

RMP ze dne 30. 7. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/102/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/102/2014/6/1: RMP bere na
vědomí informace o podaných
cenových nabídkách na vý-
stavbu zdi před ZŠ Plumlov.

Rada města schválila:
UR/102/2014/2/1: RMP schvá-
lila stanovisko k žádosti o dě-
lení pozemku p. č. 243/2 v k. ú.
Plumlov (p. Hanzlík, Plumlov).
UR/102/2014/3/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV č.
2/2005 pro hudební produkce
dne 9. 8. a 15. 8. 2014 (viz. bod 3).
UR/102/2014/3/2: RMP schvá-
lila revokaci části usnesení č.
UR/99/14/2/1 – výjimka z OZV
Města Plumlov č. 2/2005 pro
hudební produkci dne 29. 8.
2014 nebude udělena.
UR/102/2014/4/1: RMP schvá-
lila účetní závěrku Domova pro
seniory Soběsuky, p.o., za 2.
čtvrtletí r. 2014.
UR/102/2014/5/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 4/2014 ke dni 30. 7.
2014 (viz příloha).
UR/102/2014/7/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k ob-
jízdné trase pro úplnou uza-
vírku – průtah Protivanovem.
UR/102/2014/8/1: RMP schvá-
lila souhlas s umístěním střel-
nice v prostorách zámku
Plumlov při vojensko-
historické akci dne 27. 9. 2014.
UR/102/2014/9/1: RMP schvá-
lila pojistnou smlouvu č.
6303318945 na pojištění přívěs-
ného vozíku (JSDH Plumlov).
UR/102/2014/11/1: RMP schvá-
lila převzetí záštity Městem
Plumlov nad závody dračích
lodí na plumlovské přehradě
ve dnech 5.- 6. 9. 2014.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZMP:
UR/102/2014/10/1: RMP pře-
dala členům zastupitelstva
města k projednání návrh rám-
cové partnerské smlouvy s
o.p.s. Prostějov venkov.

Rada města uložila:
UR/102/2014/1/2: RMP uložila
p. Hyndrichovi, místostaros-
tovi Města Plumlov, aby v ter-
mínu do 31. 8. 2014 prověřil
možnosti dalšího postupu Měs-
ta Plumlov při jednáních se

Střeleckým klubem Plumlov.

Usnesení 103. zasedání

RMP ze dne 13. 8. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/103/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.

Rada města schválila:
UR/103/2014/2/1: RMP schvá-
lila převzetí záštity nad běžec-
kým závodem okolo plumlov-
ské přehrady.
UR/103/2014/3/1: RMP schvá-
lila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č.
1273/1 v k. ú. Plumlov o výmě-
ře 30 m2 paní Stavinohové,
Plumlov. Hlaso-
vání: 4 hlasy pro.
UR/103/2014/3/2: RMP schvá-
lila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č. 855 v
k. ú. Plumlov o výměře 79 m2
panu Galitovi, Vyškov.
UR/103/2014/4/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV č.
2/2005 pro hudební produkce
dne 23. 8. a 30. 8. 2014 – M. Láz-
nička, PV.
UR/103/2014/5/1: RMP schvá-
lila kladné stanovisko k při-
pravované výměně vzdušného
vedení NN v části obce
Plumlov-Cvrčelka za kabelové
(realizace proběhne v r. 2015).
UR/103/2014/6/1: RMP schvá-
lila souhlas s příjezdem a rea-
lizací stavby „Podhradský ryb-
ník – přípojka k limnigrafu pod
rybníkem“ (Povodí Moravy,
s.p.).
UR/103/2014/7/1: RMP schvá-
lila přijetí dotace SFŽP ČR –
zlepšení tepelně-technických
vlastností budovy Městského
úřadu v Plumlově.

Rada města uložila:
UR/103/2014/5/2: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města,
aby v termínu do 30. 9. 2014 za-
jistil předběžnou cenovou na-
bídku za přemístění veřejného
osvětlení v souvislosti s při-
pravovanou výměnou vzduš-
ného vedení NN v části obce
Plumlov-Cvrčelka za kabelové.

Nesplněné úkoly uložené na
minulých jednáních RMP:
UR/102/2014/1/2: RMP uložila
p. Hyndrichovi, místostaros-
tovi Města Plumlov, aby v ter-
mínu do 31. 8. 2014 prověřil
možnosti dalšího postupu Měs-
ta Plumlov při jednáních se
Střeleckým klubem Plumlov.

Pokračování na straně 5
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Usnesení 104. zasedání
RMP ze dne 21. 8. 2014
Rada města schválila:
UR/104/2014/1/1: Rada Města
Plumlova schválila podání žá-
dosti o „vyjmutí“ projektu
„Snížení prašnosti na území
města Plumlov“ ze zásobníku
projektů SFŽP ČR a jeho reali-
zací do konce r. 2014.

Usnesení 105. zasedání
RMP ze dne 27. 8. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/105/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/105/2014/12/1: RMP bere
na vědomí výpověď smlouvy o
dopravní obslužnosti od spo-
lečnosti FTL Prostějov–First
Transport Lines, a.s.
UR/105/2014/13/1: RMP bere
na vědomí informaci o zaháje-
ní pozemkových úprav v k. ú.
Krumsín a Vícov.
UR/105/2014/15/1: RMP bere
na vědomí informace o vodo-
hospodářských a stavebních
řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/105/2014/2/1: RMP schvá-
lila Smlouvu č. 12136494 o po-
skytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR –
projekt „Město Plumlov-
sběrný dvůr“.
UR/105/2014/3/1: RMP schvá-
lila souhlas zřizovatele s účastí
ZŠ Plumlov, p.o., jako partnera
projektu „Digitálně a interak-
tivně“ (žadatel ART ECON-
Střední škola, s.r.o., Prostě-
jov).
UR/105/2014/4/1: RMP schvá-
lila přijetí dotace Ministerstva
kultury ČR na pokračování
oprav „vysokého“ zámku
(600.000,- Kč).
UR/105/2014/5/1: RMP schvá-
lila výsledek poptávkového ří-
zení na opravy místních ko-
munikací metodou recyklace
za studena.
UR/105/2014/6/1: RMP schvá-
lila zadávací podmínky veřej-
né zakázky na výběr dodavate-
le drtiče-míchače pro kom-
postárnu a zametacího stroje.
UR/105/2014/7/1: RMP schvá-
lila termín a program 20. zase-
dání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UR/105/2014/8/1: RMP schvá-
lilo souhlas s umístěním sídla

SDH Žárovice v prostorech OV
Žárovice.
UR/105/2014/9/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko ke
změně účelu použití finanč-
ních prostředků přidělených v
rámcirozpočtunarok2014SDH
Plumlov.
UR/105/2014/10/1: RMP schvá-
lila souhlas se záborem části
veřejného prostranství – Hlav-
ního náměstí v Plumlově pro
zřízení občerstvovací stanice
účastníků cyklistického závo-
du dne 13. 9. 2014.
UR/103/2014/11/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV č.
2/2005 pro hudební produkce
Spolku plumlovských nadšen-
ců – Plumlovské vinobraní dne
20. 9. 2014 do 01.00 hodiny ná-
sledujícího dne.
UR/105/2014/14/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 5/2014 ke dni 27. 8.
2014.

Rada města pověřila:
UR/105/2014/5/2: RMP pověři-
la p. Sušně, starostu Města
Plumlov, k podpisu smlouvy o
dílo na opravy místních ko-
munikací metodou recyklace
za studena (Grande solution
s.r.o., Ostrava), kdy realizace
proběhne v září 2014.

Rada města uložila:
UR/105/2014/4/2: RMP uložila
p. A. Sušňovi, starostovi měs-
ta, připravit v termínu do 30. 9.
2014 žádost o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z Progra-
mu záchrany architektonické-
ho dědictví v r. 2015.

Nesplněné úkoly uložené na
minulých jednáních rady
města:
UR/102/2014/1/2: RMP uložila
p. Hyndrichovi, místostaros-
tovi Města Plumlov, aby v ter-
mínu do 30. 9. 2014 prověřil
možnosti dalšího postupu Měs-
ta Plumlov při jednáních se
Střeleckým klubem Plumlov.
UR/103/2014/5/2: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města,
aby v termínu do 30. 9. 2014 za-
jistil předběžnou cenovou na-
bídku za přemístění veřejného
osvětlení v souvislosti s při-
pravovanou výměnou vzduš-
ného vedení NN v části obce
Plumlov-Cvrčelka za kabelové.

Usnesení 106. zasedání
RMP ze dne 10. 9. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/106/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-

ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/106/2014/4/: RMP bere na
vědomí informaci o počtu
transakcí uskutečněných v
bankomatu v měsíci červenci
2014.
UR/106/2014/5/1: RMP bere na
vědomí rozhodnutí o úplné
uzavírce komunikace
Holubice-Seč.
UR/106/2014/7/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/106/2014/2/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru prodeje
části pozemku p. č. 741/1 v k. ú.
Plumlov.
UR/106/2014/3/1: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní
smlouvy na byt (M. Funková,
Soběsuky 52) do 31. 12. 2016.
UR/106/2014/6/1: RMP schvá-
lila příkazní smlouvy s firmou
INEXprojekt s.r.o. Kroměříž na
provedení výběru dodavatele
zametacího stroje a
drtiče/míchače pro kom-
postárnu.

Rada města jmenovala:
UR/106/2014/6/2: RMP jmeno-
vala členy a náhradníky komi-
sí pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek ve výběrových
řízeních na dodavatele zame-
tacího vozu, resp.
drtiče/míchače pro kom-
postárnu.

Usnesení 107. zasedání
RMP ze dne 24. 9. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/107/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/107/2014/12/1: RMP bere
na vědomí počet výběrů z ban-
komatu za měsíc srpen 2014.
UR/107/2014/13/1: RMP bere
na vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí MP.

Rada města schválila:
UR/107/2014/2/1: RMP schvá-
lila bez výhrad výroční zprávu
ZŠ Plumlov, p.o., za školní rok
2013/14.
UR/107/2014/3/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky v počtu žá-
ků na třídu (34 dětí) pro ZŠ
Plumlov, p.o.
UR/107/2014/4/1: RMP schvá-
lila Smlouvu č. 12133251 o po-
skytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR –
projekt „ČOV a kanalizace

Plumlov, Soběsuky, Žárovice a
Hamry, včetně intenzifikace
ČSOV1 v části Žárovice“ a ak-
ceptuje podmínky rozhodnutí o
poskytnutí dotace (identifi-
kační číslo EDS:
115D112001330) ze dne 5. 9. 2014.
UR/107/2014/5/1: RMP schvá-
lila Smlouvu o poskytnutí do-
tace na individuální projekt z
Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti
Střední Morava číslo ÚRR D-
2014/0165/OKP – projekt
„Plumlov – dokončení revita-
lizace centra města“ a pověřila
starostu města p. Adolfa Sušně
k podpisu výše uvedené smlou-
vy.
UR/107/2014/6/1: RMP schvá-
lila přijetí dotace na zametací
vůz (projekt „Snížení praš-
nosti na území města Plumlo-
va“) dle rozhodnutí SFŽP ČR č.
j. 154524/2014 ze dne 16.9.2014.
UR/107/2014/7/1: RMP schvá-
lila Smlouvu o poskytnutí pří-
spěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kra-
je (KIDSOK, p.o.).
UR/107/2014/8/1: RMP schvá-
lila roční plán pro provádění fi-
nančních kontrol ve Městě
Plumlov pro rok 2014.
UR/107/2014/9/1: RMP schvá-
lilavýsledekveřejnésoutěžena
výběr dodavatele zametacího
vozu (MINAM servis, a.s., Dr-
žovice).
UR/107/2014/10/1: RMP schvá-
lilavýsledekveřejnésoutěžena
výběr dodavatele drtiče-
míchače pro kompostárnu
(ENERGREEN PROJEKT s.r.o.
Olomouc).
UR/107/2014/11/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru prodeje
pozemku p. č. 1564/4 v k. ú.
Plumlov dle žádosti p. Šustra,
bytem Plumlov 77.

Usnesení 108. zasedání
RMP ze dne 8. 10. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/108/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/108/2014/3/1: RMP bere na
vědomí počet výběrů z banko-
matu za měsíc září 2014.
UR/108/2014/6/1: RMP bere na
vědomí nabídku p. Bureše,
Kostelec na Hané, na likvidaci
plastů ze sběrného dvora.
UR/108/2014/7/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Pokračování na straně6
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Rada města schválila:
UR/108/2014/4/1: RMP schvá-
lila změnu osoby nájemce ne-
bytových prostor – R. Zatlou-
kal, STAVO – ReklamníTech-
nologie.cz s.r.o.
UR/108/2014/5/1: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní
smlouvy na byt (Žárovice 15)
dle žádosti paní L. Paroulkové
do 31. 12. 2016.

Rada města uložila:
UR/108/2014/2/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města,
aby v termínu do 22. 10. 2014
zorganizoval jednání s nájem-
cem smuteční obřadní síně.

Usnesení 109. zasedání
RMP ze dne 22.10.2014
Rada města bere na vědomí:
UR/109/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/109/2014/4/1: RMP bere na
vědomí aktualizovaný seznam
uchazečů o byt (obsazení ná-
jemního bytu v Žárovicích č. p.
15).
UR/109/2014/6/1: RMP bere na
vědomí zápisy z jednání kont-
rolního výboru zastupitelstva
města konaných v roce 2014.
UR/109/2014/8/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/109/2014/2/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 7/2014 ke dni 22. 10.
2014.
UR/109/2014/3/1: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní
smlouvy na byt pro p. Toufara
(nad zdravotním střediskem)
do 31. 12. 2016.
UR/109/2014/5/1: RMP schvá-
lila souhlas s realizací výběro-
vého řízení na veřejnou zakáz-
ku – dodávka ICT pro ZŠ
Plumlov, p.o., v rámci projektu
„Digitálně a interaktivně“ ža-
datele ART ECON-Střední ško-
la, s.r.o., Prostějov.
UR/109/2014/7/1: RMP schvá-
lila termín konání ustavující-
ho zasedání nově zvoleného
ZMP.

Usnesení z jednání Rady města
Plumlova i Zastupitelstva měs-
ta Plumlova najdete i na
www.mestoplumlov.cz, a to
včetně zápisů ze zasedání Za-
stupitelstva města Plumlova.

Ze zasedání Zastupitelstva města

Usnesení 20. zasedání
ZMP ze dne 10. 9. 2014
ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-20/2014/2/1 – zprávu o kon-
trole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na mi-
nulých zasedáních.
UZ-20/2014/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-20/2014/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-20/2014/1/1-2 – složení ná-
vrhové komise, jmenování
ověřovatelů zápisu a zapisova-
tele, doplnění programu jed-
nání o nový bod 6 – vyhlášení
záměru prodeje části pozemku
p. č. 61/3 v k. ú. Hamry.
UZ-20/2014/1/3 – program 20.
zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-20/2014/5/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
6/2014 ke dni 10. 9. 2014 (viz. pří-
loha č.1).
UZ-20/2014/6/1 – vyhlášení zá-
měru prodeje části pozemku p.
č. 61/3 v k. ú. Hamry, prodejní
cena je stanovena ve výši 300,-
Kč/m2, podmínkou pro reali-
zaci prodeje je současné od-
koupení stavby „bývalé MŠ“ na
pozemku p. č. st. 48 a pozemku
p. č. 61/4, oba v k. ú. Hamry.

Usnesení ustavujícího
zasedání ZMP ze dne
5. 11. 2014

ZMP po projednání schváli-
lo:

UZ-0/2014/1/1 – jmenování p.
Ing. F. Kocourka zapisovate-
lem jednání ustavujícího jed-
nání ZMP.
UZ-0/2014/3/1 – složení návr-
hové komise: paní L. Ambro-
žová, pan J. Nezval, a jmeno-
vání ověřovatelů zápisu: paní
Mgr. J. Zelená, pan Bc. P. Ně-
mec.
UZ-0/2014/4/1 – program usta-
vujícího zasedání Zastupitel-
stva Města Plumlova dne 5. 11.
2014.
UZ-0/2014/5/1 – počet uvolně-
ných funkcionářů Města
Plumlov ve volebním období
2014-2018 takto:
starosta města + 1 místosta-
rosta města, který zastupuje
starostu města v plném rozsa-
hu v době jeho nepřítomnosti.
UZ-0/2014/5/2-3 – zřízení funk-
ce místostarosty města, která
bude vykonávána neuvolně-
ným funkcionářem, veřejný
způsob volby starosty a mís-
tostarostů města.
UZ-0/2014/7/1-4 – zřízení Fi-
nančního a Kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva Města
Plumlova, minimální počet
členů Finančního a Kontrolní-
ho výboru ZMP bude 5, předse-
dou Finančního výboru ZMP:
pana Mgr. Luboše Jeřábka, by-
tem: V. B. Plumlovské 255,
Plumlov, předsedou Kontrol-
ního výboru ZMP: pana Ing.
Otakara Svobodu, bytem: Bez-
ručova 460, Plumlov.
UZ-0/2014/8/1-4 – zřízení Osad-
ních výborů Soběsuky, Žáro-
vice a Hamry, předsedou Osad-
ního výboru Soběsuky: pana
Miroslava Vránu, bytem:
Soběsuky 71, předsedkyní
Osadního výboru Žárovice: pa-
ní Mgr. Hanu Švédovou, by-
tem: Žárovice 101, předsedou
Os. výboru Hamry: pana Bc.

Viktora Hýbla, bytem: Hamry
109.
UZ-0/2014/9/1 – výši měsíčních
odměn neuvolněných funkcio-
nářů Města Plumlov: neuvol-
něné místostarostky, členů ra-
dy města, předsedů FV a KV
ZMP, předsedů komisí, před-
sedů Osadních výborů Sobě-
suky, Žárovice a Hamry a čle-
nů zastupitelstva města (viz.
příloha č. 1).

ZMP po projednání zvolilo:
UZ-0/2014/5/4 – starostou Měs-
ta Plumlov: pana Adolfa Sušně,
bytem Ohrozimská 438,
Plumlov.
UZ-0/2014/5/5 – uvolněným
místostarostou: pana Martina
Hyndricha, bytem: Soběsuky
99, Plumlov.
UZ-0/2014/5/6 – neuvolněnou
místostarostkou: paní Gabrie-
lu Jančíkovou, bytem: Tyršovo
náměstí 180, Plumlov.
UZ-0/2014/6/1-2 – členem rady
města: pana Ing. Pavla Kout-
ného, bytem: Pod Kostelem 583,
Plumlov, členem rady města:
pana Bc. Pavla Němce, bytem:
Sadová 596, Plumlov.

ZMP po projednání pověřilo:
UZ-0/2014/7/5 – zvolené před-
sedy Finančního a Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova ke zpracování ná-
vrhu jmenného seznamu dal-
ších členů FV a KV a předlože-
ní návrhu na jejich jmenování
na dalším zasedání zastupitel-
stva města.
UZ-0/2014/8/5 – zvolené před-
sedy Osadního výboru Sobě-
suky, Žárovice a Hamry ke
zpracování návrhu jmenného
seznamu dalších členů osad-
ních výborů a předložení ná-
vrhu na jejich jmenování na
dalším zasedání zastupitelstva .

Rozhovor s místostarostkou Gabrielou Jančíkovou
Pokračování ze strany3

Vím, že máte blízko ke kul-
tuře. Hodláte v této oblasti
v Plumlově něco změnit?
Jak jsem již na začátku řekla,
kultura je jedna z oblastí, kte-
ré bych se ráda věnovala.
Myslím, že je třeba zamyslet
se nad tím, které akce jsou
primárně pro plumlovské ob-
čany, a které spíše pro turis-
ty. Já jsem na toto téma hod-
ně mluvila s plumlovskými
maminkami a vesměs se
shodly na tom, že akce na
zámku jsou super, ale bohu-

žel je pro ně zásadní výše
vstupného. Je proto třeba dě-
lat akce pro plumlovské děti,
jako je Mikuláš, karneval,
lampionový průvod či po-
hádkové odpoledne.

Budete dál působit i v Ma-
teřídoušce? Jak si vůbec
toto mateřské centrum ny-
ní stojí?
V mateřském centru Mateří-
douška budu pochopitelně
působit dál, protože si mys-
lím, že právě tato aktivita by
v Plumlově neměla zanik-
nout. V Mateřídoušce se za ty

dva roky fungování vystří-
dalo kolem třiceti maminek s
dětmi. Některé již chodí do
práce a děti posílají do škol-
ky, a jiné zase přibývají.

Blíží se Vánoce. Chtěla
byste občanům něco po-
přát?
Jako člověk přeji ostatním
především pevné zdraví a
vzájemné porozumění. A ja-
ko místostarostka – aby lidé i
v příštím roce dokázali mít
rádi místo, ve kterém žijí, a
aby se do něj vždy rádi vrace-
li, jako se sem ráda vracím já.
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Jak žil kemp Žralok v roce 2014
Opravy zařízení, bohaté občerstvení, zajímavé tradiční i nové akce. Ve Žraloku není nuda
PETR PIŇOS
MARTIN HYNDRICH

Kempink Žralok už třetím
rokem provozuje Klubové za-
řízení Plumlov, příspěvková
organizace, jako své samo-
statné středisko. V průběhu
tohoto roku jsme částečně za-
počali postupnou opravu ce-
lého areálu kempu. Během
letošní mírné zimy jsme zde
mohli provést kromě základ-
ní údržby i opravy vnitřních
prostor kuchyňky i přilehlé
jídelny, včetně instalace no-
vého bojleru, a vymalování
několika chatek. Pro dalších
10 ubytovacích jednotek byla
nainstalována nová elektro-
rozvodna. Využili jsme také
místo po nefunkčním torzu
bazénku a zahájili jsme I. eta-
pu výstavby dětského kout-
ku.

Po zkušenostech z před-
chozích let jsme se rozhodli
nepronajímat a v naší režii
provozovat i druhý kiosek –
udírnu a gril. Byla k němu vy-
budována přípravna a za-
koupeno veškeré vybavení
(bojlery, dřezy, elektrické
pánve, fritovací hrnce,
nádobí…). Rovněž jsme poří-
dili velkokapacitní gril s rož-
něm, který byl využíván při
větších akcích po celou sezó-
nu.

Po celou letošní sezónu by-
ly téměř každý víkend pořá-
dány různé hudební, spor-
tovní a divadelní akce pro ši-
roké spektrum návštěvníků.
Zahájení sezóny však bylo z
důvodu rekonstrukce hráze
Podhradského rybníka po-
sunuto až na 20. dubna, na Ve-
likonoční sobotu, s rožněním
vepřových kýt a speciálním
pivem Velikonočním Krasli-
čákem. 26. dubna se uskuteč-
nil, jako každoročně, auto-
mobilový Geo závod.

V květnu jsme premiérově
uspořádali Den dětí s šaškem
Vikym a v červnu, taktéž po-
prvé, Hodovou zábavu. V
druhé polovině června u nás
proběhlo historicky první se-
tkání bývalých hráčů
plumlovského hokeje. Spor-
tovců se sešlo na čtyři desít-
ky, hokejisté u fotografií za-
vzpomínali na dobu, kdy hrá-
li zápasy ať na Podhradském
rybníku, Bidelci, hřišti v
Borkách, či na zimním stadi-
onu v Prostějově. Loučili se s
přáním, aby se tato setkání

konala pravidelně každoroč-
ně. Poslední červnovou so-
botu 35 účastníků závodu v
pivním trekingu změřilo své
síly v turistice spojené ne-
tradičně s pitím piva.

První červencový víkend
patřil kemp tradičně Tra-
bantsrazu, byl zde překonán
středoevropský rekord v po-
čtu trabantů, kterých přijelo
úctyhodných 240. Tolik oblí-
bený sraz by se u nás měl ko-
nat i v příštím roce.

Prázdniny patřily nově i
třem týdenním turnusům
příměstského tábora nazva-
ného Léto se Žralokem. Cel-

kem 100 dětí mělo v kempu za-
jištěno bohatý celodenní pro-
gram, včetně stravy a pitné-
ho režimu. Kreslily táboro-
vou vlajku, trika, nacvičily
táborový tanec, využily pro-
jížďky na koních a seznámily
se i s vodním skautingem. Mi-
krobusy absolvovaly výlet na
zámek Úsov a navštívily
představení Cirkusu Berou-
sek, který u nás ve Žraloku
hostoval. V roce 2015 máme v
plánu, na četné žádosti rodi-
čů, opět příměstský tábor
zorganizovat.

Červenec končil víkendo-
vým 13. ročníkem meziná-
rodního festivalu Keltská
noc, který přilákal opět velký
počet milovníků nejen kelt-
ské hudby.

Prvního srpna Žralok pat-
řil legendě českého bigbítu,
Karlu Kahovcovi a Georgie &
Beatovens. Po celý večer roz-
dával skvělou náladu desít-
kám návštěvníků nejen hity
svými, ale i Petra Nováka či
třeba Rolling Stones. Úžasný
večer byl okořeněn i vystou-
pením dvojníka Petra Nová-

ka, plumlováka Pepy Faltyn-
ka, který od posluchačů skli-
dil zasloužené ovace a mo-
hutný potlesk. 8. a 9. srpna žil
kemp divadlem. V pátek se
konalo v rámci příměstského
tábora loutkové představení
pro děti O medvídkovi Me-
douškovi a v sobotu vystou-
pení vzduchoakrobata, spo-
lumajitele divadelního sou-
boru Decalages a bývalého
plumlovského občana Libora
Kubeše. V několika metrech
nad zemí před očima nadše-
ných diváků předvedl na la-
ně a šálách neskutečné artis-
tické výkony.

V deštivém srpnu byl Žra-
lok ve znamení i sportu. Dru-
hého ročníku duatlonu
Plumlovman 2014 se zúčast-
nilo 50 sportovců a sportov-
kyň, absolvujícíh několika-
kilometrovou jízdu na kole a
běh přírodou v okolí Plumlo-
va.

Další víkend přinesl tra-
diční Pohádkový les organi-
zovaný Spolkem Plumlov-
ských nadšenců. V tomto ter-
mínu se k nám také po roce na
víkend sjeli k republikovému
srazu novofundlandští psi,
cvičeni na záchranu tonou-
cích.

Po celé prázdniny, každý
čtvrtek v podvečer, měli ná-
vštěvníciimožnostzacvičitsi
zumbu v rytmu latinsko-
americké hudby s lektorkou
Olou Holubovou.

Loučení s prázdninami by-
lo završeno Bluesovým veče-
rem s muzikanty Markem
Soldánem a Dušanem Au-
jezdským.

V polovině září se na 3. roč-
níku Plumlovského kotlíku,
soutěže ve vaření kotlíko-

vých gulášů, celým kempem
nesla vůně této dobroty. 17 tý-
mů soutěžilo ve vaření této
klasické pochutiny. Odbor-
nou i návštěvnickou porotou
byla hodnocena chuť, vzhled
guláše i výzdoba a atmosféra
na stáncích u jednotlivých
družstev. Soutěž byla rozší-
řena o netradiční disciplínu,
Závody rychlovarných kon-
vic. Tato akce k nám láká rok
od roku stále více milovníků
guláše i dobré nálady.

Blížící se závěr sezóny v říj-
nu patřil rovněž již tradič-
ním Vepřovým hodům a pro-
deji hotových zabijačkových

specialit. Ve spolupráci s řez-
nictvím Mirgovi byl v nabíd-
ce široký výběr zabíjačko-
vých specialit studené i teplé
kuchyně a k dobré náladě ne-
chyběli ani muzikanti. Této
vydařené akce se zúčastnilo
několik stovek návštěvníků.

Na závěr sezóny jsme 1. lis-
topadu připravili Bramborá-
kový den, spojený s Drakiá-
dou a soutěží o nejlepší štrúdl
Plumlova.

Velkým přínosem do bu-
doucna je také to, že náš kemp
začaly využívat pro svoje ak-
tivity a přípravu žáků někte-
ré základní a střední školy i
jiné organizace ke své rekre-
aci, a to z různých částí pros-
tějovského okresu i vzdále-
nějších míst.

Jakojižvminulémroce,tak
i letos hrubá čísla ekonomic-
kých ukazatelů kempu nasti-
ňují, že výsledky ATC Žralok
budou opět v kladných hod-
notách. O podrobnějším hos-
podaření vás budeme infor-
movat v příštím vydání
Plumlovského zpravodaje.

(redakčně zkráceno)

Setkání bývalých hráčů plumlovského hokeje v kempuŽralok dne 21. 6. 2014. Foto: Petr Piňos
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Zámecká sezóna 2014
PAVEL ZÁSTĚRA

Pravidelná prohlídková se-
zóna nám s koncem října
úspěšně skončila. Čekají nás
ještě tradiční Noční prohlíd-
ky a pak předvánoční akce v
podobě tradiční zabijačky,
vánoční výstavy, adventních
prohlídek a klavírního kon-
certu paní Zdiny Krauzové-
Otrubové.

Trochu se však za prošlým
kulturním rokem na zámku
můžeme ohlédnout už nyní.
Návštěvnost se proti loňské-
mu roku zvedla jen mírně, ale
sezóna ještě nekončí. Celko-
vě dosud správa zámku uspo-
řádala neuvěřitelných 35 ak-
cí, do kterých se nepočítají
akce pořádané na zámku ji-
ným subjektem. Na zámku
proběhlo osm výstav umění
se šesti vernisážemi, histo-
rické akce, divadelní před-
stavení, koncerty, tradiční
noční i denní prohlídky zám-
ku. Na pořádání a realizaci
akcí se nemálo podíleli dob-
rovolníci i z řad Plumlováků.

K těm výraznějším poči-
nům v letošní sezóně nepo-
chybně patří výstava obrazů
a grafik Kristiána Kodeta,
který se měsíc po vernisáži
vrátil na zámek i na besedu.

Ta se setkala s velkým zá-
jmem veřejnosti a také na ní
Kodet ukazál, že je skvělý ba-
vič. Zájem kupců o jeho ob-
razy byl nemalý.

Akcí, která pobavila napl-
něné hlediště, bylo předsta-
vení Testosteron prostějov-
ského divadla Point. Dlouho
dopředu bylo také vyprodané
hlediště baletního předsta-
vení pod širým nebem, které
jako vždy vytvořilo skvělou
atmosféru na konci prázd-

nin. Přestože během předsta-
vení zapršelo, nikdo z pří-
tomných nedokázal odejít,
jak bylo představení strhují-
cí.

Srpnová historická akce
Přijíždí pan Mikuláš byla jed-
nou z nejvíce navštívených
akcí sezóny pořádanou KZ.
Zářijové Dobývání Plumlova
opět přilákalo nemálo diváků
se zájmem o vojenskou histo-
rii a bojové ukázky ze 2.svě-
tové války. Při této akci mi-
mo připravený bojový pro-
gram proběhla také svatba v
dobovém duchu.

Také v letošním roce pro-
běhly na zámku opravy a udr-
žovací práce. Byla dokonče-
na oprava střechy Nízkého
zámku a do konce roku bude
hotová oprava schodiště me-
zi čtvrtým až šestým podla-
žím. Tyto investice proběhly
z fondů města, Ministerstva
kultury a Olomouckého kra-
je.

Na začátku prázdnin zmi-
zely v průjezdu hlavní brány
betonové panely a dnes je již
hotová štětovaná cesta v his-
torickém duchu zámku. Tato
práce proběhla svépomocí,
bohužel z důvodu omezeného
působení sezónního pracov-
níka musela proběhnout v pl-

né sezoně. Výsledek ale stojí
za to. Pozorný návštěvník si
také mohl všimnout nově
osazených historických klik
se štítky na dveřích Nízkého
zámku, nově natřených oken
a také několika nově instalo-
vaných dveří v expozicích
Vysokého zámku. Hodně
práce je však stále před námi.
Toto mohl na vlastní oči
zhodnotit i ministr kultury
Daniel Herman, který zámek
navštívil 31. 10.

Netradiční prohlídky zámku vPlumlově. Foto: Pavel Zástěra

Ministr v Plumlově

V rámci své cesty regionemzavítalministr kulturyDaniel Herman
doPlumlova, aby si prohlédlmístní zámek. „Je to úžasná stavba,“
zhodnotilministr. Při prohlídce se zajímal o jeho historii či o to,
kolik turistů jej ročně navštíví. „Je zajímavé, že se zámek nedo-
stavěl. To z něj dělá unikátní stavbu,“ řeklministr a zároveň ocenil,
že návštěvníky provází průvodci v kostýmech. „To semi líbí,“
usmál se. Kastelán plumlovského zámkuPavel Zástěra doufá, že
návštěvaministra kultury památce prospěje. „Nejde si nevšim-
nout, v jakém technickémstavu zámek je.Myslím si, že bymohlo
pomoci, pokud toministr na vlastní oči uvidí,“ domnívá se.
Dominanta Plumlova dostává odministerstva zhruba půlmilionu
korun ročně. Foto a text: Deník/HankaMasaříková
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Plivala na policisty
V sobotu 26. července v odpo-
ledních hodinách přijali
plumlovští policisté oznáme-
ní o krádeži v jednom z kem-
pů v katastrálním území
Plumlova. Zatím neznámý
pachatel vnikl do jednoho ze
stanů a odcizil z něj mobilní
telefon a 1 500 korun. Na mís-
to byla ihned vyslána poli-
cejní hlídka.

Během prováděného šetře-
ní a kontroly osob, které se
pohybovaly v okolí stanu, po-
žádali o prokázání totožnosti
ijednuzžen.Tajimvšakipřes
opakovanou výzvu odmítla
totožnost prokázat. Vzhle-
dem k těmto skutečnostem ji
policisté zajistili a předvedli
na policejní služebnu, kde
zjistili její totožnost.

Jednalo se o 36 letou ženu.
Na policejní služebně však
začala být paní agresivní,
plivla na policisty a po jed-
nom z nich hodila plastový
květináč i s květinou. Poli-
cista stačil uskočit. Vzhle-

dem k jejímu chování využili
policisté svého zákonného
oprávnění a za použití donu-
covacích prostředků jí nasa-
dili pouta.

Provedli u ní dechovou
zkoušku, která byla pozitiv-
ní, a naměřili jí 2,63 promile
alkoholu v dechu. Na základě
lékařského vyšetření byla
převezena do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci
k vystřízlivění. Ke zranění
zajištěné ženy ani zasahují-
cích policistů nedošlo. Hmot-
ná škoda byla vyčíslena na 2
tisíce korun.

Případ krádeže mobilního
telefonu a finančního obnosu
policisté prověřují jako pře-
čin porušování domovní svo-
body ze strany dosud nezná-
mého pachatele.

V případě jednání ženy na
policejní služebně byl tento
případ prověřován pro pode-
zření ze spáchání trestného
činu násilí proti úřední oso-
bě. (uri)

„Drahá“ kontrola
O pět tisíc korun přišel seni-
orský manželský pár z malé
obce na Plumlovsku. Začát-
kem září se jim do domu vlou-
dili jim dva neznámí muži, a
to pod záminkou kontroly ře-
meslníka, který u nich v té
době prováděl práce. Po je-
jich odchodu však zjistili, že
jim z jedné místnosti zmizelo
z peněženky pět tisíc korun.

Policisté případ prověřují
pro podezření ze spáchání
přečinu krádež, za který pa-
chateli, v případě jeho zjiště-
ní, hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Rady policie
• Nedůvěřujte neznámým
lidem, nikoho cizího do bytu
či domu nevpouštějte.

• Nikdy hned neotevírejte
dveře, nevíte-li, kdo je za ni-
mi.

• Pořiďte si panoramatické
kukátko, které vám umožní
dobře si návštěvníka pro-
hlédnout. Instalujte si na
dveře bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen poo-
tevřené, a tak můžete některé
věci vyřídit bezpečněji.

• Zvoní-li opravář, pracov-
ník úřadu či jiných služeb
(odečet plynu, elektřiny
apod.), nechte si předložit je-
ho služební průkaz nebo ještě
lépe, zavolejte na úřad nebo
instituci, na kterou se pra-
covník odvolává. V případě
jakýchkoliv pochybností tr-
vejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte.

• Nepodléhejte lákavé vidi-
ně snadného zbohatnutí. Po-
domní nabídky výher v lote-
rii nebo výhodných koupí od-
mítejte – v naprosté většině
jde o podvod. (uri)

Mobil nepřišel
Na mobil marně čeká pěta-
padesátiletý muž z Plumlov-
ska, který zareagoval na in-
zerát na jednom z interneto-
vých portálů nabízející k pro-
deji mobilní telefon Apple
iPhone 4S 16GB za 3 tisíce ko-
run. Po proběhlé e-mailové
komunikaci s prodávajícím
mu předem zaslal na účet sta-
novenou částku. Do dnešní-
ho dne se však kýženého mo-
bilu ani případného vrácení
peněz nedočkal a prodejce s
ním přestal jakkoliv komu-
nikovat. (uri)

Naftový upír
vysál rypadlo
Policisté z obvodního oddě-
lení Plumlov prověřují krá-
dež nafty, ke které došlo 3. zá-
ří. Zatím neznámý pachatel
poškodil víko palivové nádr-
že rypadla, umístěného v are-
álu kamenolomu v katastru
obce Rozstání, a následně z
něj odčerpal 189 litrů moto-
rové nafty.

Poškozené společnosti
způsobil celkovou škodu za
téměř 7 tisíc korun. V přípa-
dě zjištění pachatele mu za
přečin krádež hrozí až dvou-
letý pobyt za mřížemi. (uri)

Zloděj ve včelíně
Zatím neznámý pachatel se
koncem července pokusil
vloupat do objektu bývalého
včelína ve Stínavě. Vypáčil
na něm petlici, vnikl dovnitř,
prohledal ho, ale nic nevzal.
Majiteli způsobil škodu za 500
korun. (uri)

BMW narazilo do sloupu

Tříčlenná osádka vozidla BMWhavarovala v druhé půlce srp-
na vBoskovické ulici v Plumlově. Jednadvacetiletý řidič do-
stal s autem smyk namokré vozovce.
„Najel do protisměru, kde narazil do sloupu elektrického ve-
dení. Po nárazu bylo vozidlo odhozeno zpět na silnici,“ popsala
policejnímluvčí IrenaUrbánková.
„Byla to prý docela síla. Kamarádmi říkal, že slyšel skřípění
plechů až u kina. Řidiči by si prostěměli dávat při dešti daleko
větší pozor,“ nechala se slyšet paní Zdena z Plumlova.
Kromě řidiče byli ve vozidle ještě dvě osoby ve věku dvaadva-
ceti a třiadvaceti let. Všichni tři členové osádky byli po nehodě
převezeni k ošetření do nemocnice. Podle lékařské zprávy
utrpěli lehká zranění a po ošetření byli propuštěni do domácí-
ho léčení.
„Celková škoda na vozidle a sloupu byla vyčíslena na 130 tisíc
korun,“ doplnila policejnímluvčí IrenaUrbánková. (red)

Policisté ho
chytili na útěku
Ve druhé půlce srpna se osm-
advacetiletý muž vloupal do
jednoho z rodinných domů v
Mostkovicích. Ze sklepa sta-
čil ukrást kolo. Jeho jednání
vyrušilo majitele domu, a tak
se nezvaný host dal na útěk i
s kolem. Přivolaní policisté
ho na základě zjištěných in-
formací a poznatků zhruba za
hodinu i s kradeným kolem
vypátrali v nedaleké vesnici.
Ke krádeži se přiznal. Svým
jednáním způsobil škodu za 3
tisíce korun.

Zjistilo se, že se nejedná o
žádného nováčka. V uplynu-
lých třech letech byl Okres-
ním soudem v Prostějově za
obdobnou činnost odsouzen a
potrestán. Nyní mu za oba
přečiny, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí až tří-
letý pobyt za mřížemi. (uri)
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U nás v dětském domově
A také na vodě, ve vzduchu, na táboře, na motorkách či v divadle
HANA KOVAŘÍKOVÁ

K malebnému městečku
Plumlov patří již více než 60
let dětský domov. Žijí v něm
děti, které nemohou z růz-
ných důvodů žít u svých ro-
dičů, a tak se jim vychovatelé

snažívěnovatzevšechsil,aby
z nich vyrostli samostatní a
zodpovědní lidé. Dětský do-
mov žije svým vlastním živo-
tem a my ho chceme našim
občanům trochu přiblížit.

Stěžejním bodem práce vy-
chovatelů je pomoc při pří-
pravě dětí do školy. Kromě to-
ho se u nás pořád něco zají-
mavého děje. A v posledním
půlroce toho bylo opravdu
hodně. Na jaře se děti zúčast-
nily spousty zajímavých ak-
cí. Namátkou vybereme ško-
lu golfu ve Vésce u Olomou-
ce, exkurzi do Vojenského
útvaru Vyškov, vesnisáž vý-
stavy obrázků našich dětí v
Moravském divadle v Olo-
mouci spojená s besedou s he-
rečkou Hanou Maciuchovou,
dále návštěva pana Libora z
půjčovny historických aut
spojená s možností projížďky
dětí ve veteránech, účast na
cyklistických závodech v
Koutech nad Desnou nebo
koncert zpěvačky Věry Špi-
narové v Olomouci.

Zajímavé prázdniny
Prázdniny se nesly v odpo-
činkovém duchu, ale byly ta-
ké plny zážitků z letních tá-
borů suchozemských i vo-
dáckých, rekreačního turis-
tického pobytu v Malé Mo-

rávce, výletů na kole, her,
koupání v našem bazénu, po-
hody a slunce.

S prázdninami jsme se roz-
loučili ve velkém stylu. Pro
naše děti i děti z Plumlova
jsme uspořádali ve spoluprá-
ci s Klientským centrem Čes-

ké spořitelny v Prostějově
„Konec prázdnin na Balká-
ně“. Účast předčila naše oče-
kávání, protože nás navští-
vilatéměřstovkadětíodtřído
šestnácti let. Děti měly mož-
nost zúčastnit se výtvarných
dílen, chytit si rybku v naší
„přehradě“, zastřílet si ze
vzduchovky i z kuše nebo si
zaskákat na trampolině a
skákacím hradě. Za zdařilé
výkony děti obdržely odmě-
ny a dle účastníků se jednalo
o velice zdařilou akci.

Po prázdninách na nás kro-
mě docházky do školy opět če-
kala spousta zajímavých ak-
cí. Hned první zářijovou so-
botu jsme dostali pozvání na
pláž U Vrbiček, kde se poprvé
od napuštění konal Den
plumlovské přehrady spoje-
ný se závody dračích lodí. Dě-
ti, všechny poprvé, pádlovaly
na dračí lodi, a i když skonči-
ly třetí ze tří, nikomu to ne-
vadilo. Nakonec náš pan ře-
ditel přebral výtěžek z celé
akce, který bude sloužit ke
zlepšení života našeho do-
mova. Dále měly děti mož-
nost svézt se na motorkách v
rámci návštěvy motorkářů z
Olomouce, na lodičkách při
návštěvě Punkevních jesky-
ní, proletět se nad Plumlo-
vem vyhlídkovým letadlem
díky spolupráci s Aeroklu-

bem Josefa Františka v Pros-
tějově, zasmát se u předsta-
vení Járy Cimrmana České
nebe v divadle v Olomouci,
vyrobit si náušnice či nára-
mek z FIMA v rámci kurzu
rukodělných prací, který pro
nás zdarma zrealizovala paní
Schwarzová, nebo „pohladit
lva po bradě“ při dvouden-
ním výletu do ZOO v Praze.

Naše děti toho spoustu po-
znají, vidí a zažijí. Troufáme
si říci, že více než v mnohých
rodinách.

Vzácná návštěva
6. října jsme uvítali vzácnou
návštěvu. V rámci cesty po
Olomouckém kraji navštívi-
la náš domov jako jediný mi-
nistryně práce a sociálních
věcí paní Mgr. Michaela
Marksová. V rámci návštěvy
probrala s naším vedením
současnost a perspektivy
dětských domovů a prohléd-
la si pokoje dětí, společné pro-
story i zahradu. Naše děti si
pro ni připravily s pomocí vy-
chovatelů malý hudební pro-
gram a drobné dárky, aby
ukázaly, že také něco umějí.
Byli jsme návštěvou paní mi-
nistryně velmi potěšeni a vě-
říme, že se jí u nás líbilo.

A protože nám pořád ně-
kdo něco dává, rozhodli jsme
se to alespoň částečně vrátit
jiným. Proto jsme s dětmi na-
cvičili hudebně-taneční
pásmo a vystoupili s ním v
Domově pro seniory v Sobě-
sukách u přležitosti oslav
Dne seniorů. Po vystoupení
jsme se seniory poseděli a po-
besedovali o životě. Bylo to
pro nás velmi příjemné od-
poledne a slíbili jsme, že před
Vánocemi přijedeme opět s
vánočním pásmem písní,
tanců a dramatizace pohád-
ky. Také chceme v předvá-
nočním období ještě navští-
vit Domovy pro seniory v To-
vačově a v Prostějově.

A co nás čeká v nejbližší do-
bě? Účast na koncertě „Patří-
me k sobě“ v Nezamyslicích,
kde se setkává již nekoliká-
tým rokem zdravá a handi-
capovaná mládež, dále ha-
loween a pak už příprava na
Vánoce - nácvik divadelní po-
hádky, tanečků, písní pro
charitativní vystoupení, vá-
noční besídka, příprava dár-
ků.

Ale o tom zase až příště.

Letadla. To je paráda. Foto: Dětský domov Plumlov

Týden sociálních
služeb v DpS
JANA VAVERKOVÁ

O tom, jak se žije lidem v Do-
mově pro seniory Soběsuky,
semohlpřesvědčitkaždý,kdo
zavítalvednech6.–12.10.2014
v rámci týdne sociálních slu-
žeb do Domova pro seniory
Soběsuky. Týden sociálních
služeb vyhlašuje Asociace
poskytovatelů sociálních
služeb. Cílem je upozornit na
fungování sociálních služeb,
jejich důležitost a nezbytnost
a ukázat, že sociální služby
jsou kvalitní a pomáhají za-
chovávatlidskoudůstojnosta
soběstačnost.

V Domově pro seniory
Soběsuky po dobu celého týd-
ne probíhaly doprovodné ak-
ce pro veřejnost. Dne 8. 10.
2014, kdy se konal den ote-
vřených dveří, si návštěvníci
mohli prohlédnout prostory
domova. V odpoledních ho-
dinách se klienti a návštěv-
níci zúčastnili hudebního po-
řadu Zdeňka Černohouse a
Jaroslava Šolce s názvem
„Pod našima okny teče vo-
dička“. Senioři si zazpívali
známé písně Karla Hašlera,
Františka Mikuleckého,
Františka Kmocha a také sta-
ropražskéalidovépísničkyze
všech koutů naší vlasti. Spo-
lečné zpívání známých písní
přispělo k dobré pohodě
všech zúčastněných.

Dne 6. 10. 2014 se konala
skupinová canisterapie za
vedení Jitky Šikllingové. Ca-
nisterapie je metoda práce se
psem, která využívá pozitiv-
ního kontaktu psa na člově-
ka. Obyvatelé domova masí-
rovali kartáčem fenku Cory,
házeli jí míček a dávali jí pa-
mlsky. Pejsek přinesl klien-
tům opět mnoho radosti.

Pokračování na straně 11

Canisterapie seniorů. FOTO: DpS
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Školky ve Švédsku? Asi by vás překvapily
SILVIE SOLDÁNOVÁ

Na přelomu měsíce září a říj-
na jsem měla možnost zú-
častnit se odborné stáže ve
Švédsku, a nahlédnout tak do
míst, kde se pomáhají for-
movat základní životní a spo-
lečenské normy – do mateř-
ských škol. O tyto cenné zku-
šenosti a některé zajímavosti
bych se s vámi, vážení čtená-
ři, chtěla podělit.

Úvodem chci říct, že ne-
budu a ani nechci hodnotit,

kde je školství lepší, či horší.
Bylo to prostě tak JINÉ, že na
žádné hodnocení si netrou-
fám.

V průběhu týdenní stáže
jsme s kolegyněmi z Olo-

mouckého kraje navštívily 5
předškolních zařízení v růz-
ných městech. Systém celého
školstvíveŠvédskujejiný.Do
mateřskýchškol chodíděti od
jednoho roku, protože rodiče
mají možnost čerpat rodi-
čovskou dovolenou maxi-
málně po dobu 18 měsíců, z
čehož nás nejvíce zaujalo, že

po dva měsíce MUSÍ tuto do-
volenou čerpat i muž. Když
dítě dovrší věku šesti let, na-
stoupí do tzv. nultého roční-
ku, který je zřízen při zá-
kladní škole. Řekla bych, že
tento nultý ročník je způso-
bem práce nejpodobnější na-
šemu předškolnímu vzdělá-
vání.

V mateřské škole děti ne-
musí nic – převlékat se, umý-
vat se , pracovat... Stejně tak
paní učitelky nejsou svázány
dodržováním přísných no-

rem a plněním „očekávaných
výstupů“. Je-li to však ku
prospěchu dítěte, zůstává
otázkou, protože abych to
mohla posoudit, tak na to
jsem ve Švédsku byla příliš

krátkou dobu. Stejně tak pe-
dagogům odpadá třídní agen-
da či diagnostika. Prostě jen
dohlížejí na děti a pokud ty
mají samy zájem, nabídnou
jim nějaké hry či pomůcky.

Možná by vás i zajímalo,
kolik dětí ve třídách bylo.
Obyčejněbylypočtykolem15-
17 dětí na tři učitelky. U nás

jsou tato čísla „trochu“ jiná.
Bohužel nebo bohudík,
všechno souvisí se vším, a tak
díky takovému počtu dětí ve
třídách a luxusu v počtu pe-
dagogických pracovníků je
dětem dávána větší volnost a
možnost volby. Samy si tedy
rozhodnou, zda se budou té či
oné aktivity účastnit. Rozho-
dují tak např. o pobytu ven-
ku, zapojení se do kolektiv-
ních činností, TV činností či
frontálních prácích s ostat-
ními dětmi. Na pedagogy ne-
ní vyvíjen společností ani ta-
kový tlak na to, co má umět
„správný“ předškolák. Bylo
nám vysvětleno, že je vlastně
jedno, co dítě umí či neumí,
důležité je, jestli se dostateč-
ně těší do školy a je schopné
spolupracovat s vrstevníky,
protože na základní škole dí-
tě stejně až do 8. ročníku není
nijak hodnoceno nebo zkou-
šeno.

Co se týká spolupráce s
kontrolními orgány, vše je
vedeno formou doporučení a
hledání případné nápravy,
nežli udělováním sankcí a
psaním zápisů. Ovšem můj,
čistě osobní názor na některé
skutečnosti – jako je nepře-
zouvání se, nepřevlékání dě-
tí, neumývání si rukou po po-
bytu venku nebo po použití
toalety, používání nechráně-
ného nádobí ve skříňkách,
velké množství zavěšených
dekoračních látek, které
slouží jako lapače prachu,
nepoužívání osobního ložní-
ho prádla určeného dítěti ne-
bo „obyčejné“, ale pro nás ne-
bezpečné zapálení si svíček
při obědě, vlastní skladba jí-
delníčku – ve mně vyvolává
určitý nesouhlas i obavy. A
tak bych mohla poukazovat
na řadu dalších a dalších roz-
dílů, ze kterých by našim hy-
gienikům a odborníkům na
bezpečnost vstávaly vlasy
hrůzou na hlavě :-)

Byla to pro mě velká zku-
šenost a poznání nového, ji-
ného. Měla jsem možnost
„opravdového“ srovnání.
Chtěla bych velmi poděkovat
paní ředitelce a kolegyním za
vstřícnost a za to, že mně vů-
bec umožnily se této stáže zú-
častnit. Věřím, že i pro ně by-
ly mé přenesené poznatky a
zkušenosti zajímavé a jsou
trvalým přínosem pro další
vzdělávací práci, a že ze
spousty dokumentárních fo-
tografií a materiálu načer-
paly inspiraci do dalších pra-
covních aktivit s dětmi.

Ve švédské školce. Foto: Silvie Soldánová

Vlajky před školkou jsou ve Švédsku typickou věcí. Foto: Silvie Soldánová

Týden u seniorů
Pokračování ze strany 10
Velká účast na přednášce
včelaře Petra Lorence, která
se konala 6. října, svědčí o
zájmu klientů o toto téma.
Mnozí obyvatelé dříve včely
chovali a na besedě si za-
vzpomínali na svoje včelaře-
ní. Připomněli si, jak se vče-
lař v průběhu roku stará o
včelstva a jaké nemoci včely
trápí. S lítostí vzpomínali, jak
byli sami nucení včelí úly
spálit. Senioři se také zají-
mali například o problemati-
ku rojení včel nebo zda si Pe-
tr Lorenc rámky vyrábí sám.
Podle včelaře nejkvalitnější
med je květový.

Ve výstavku bonsají se v
sobotu 11. 10. 2014 proměnila

jídelna domova. Milena Rů-
žičková z Bonsai klubu Haná
na besedě o bonsajích klien-
tům povídala o historii
bonsají, jak o ně pečovat a z
jakých rostlin se dají pěsto-
vat. Senioři se zajímali o je-
jich závlahový režim, zda
přezimují venku nebo jaké
teploty snášejí. Klienti si
zblízka prohlédli malé stro-
mečky různých tvarů a veli-
kostí vypěstované z borovice,
javoru, dubu. Dozvěděli se
spoustu zajímavostí. Pěsti-
telským stylem, například
vzpřímeným nebo kaskádo-
vým, se dosáhne určitého
vzhledu bonsají.

Návštěvníci z řad veřej-
nosti měli možnost poznat, že
v Domově pro seniory Sobě-
suky se poskytování péče se-
niorům neomezuje jen na po-
moc se stravováním, hygie-
nou a při denních činnos-
tech, ale pozornost je věno-
vána také dalším potřebám –
být užitečným, mít smyslu-
plnou činnost nebo něco hez-
kého prožít.

Výstava bonsají. Foto: DpS
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Škola má nové projekty
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Školní rok 2014/2015 je pro
ZŠ Plumlov ve znamení
dvou evropských projektů.

Digitálně a interaktivně
Naše škola je partnerem pro-
jektu Digitálně a interaktiv-
ně, financovaného z Operač-
ního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zásadním
způsobem přispět k profesní-
mu rozvoji pedagogických
pracovníků škol pro využí-
vání moderních digitálních
technologií ve výuce. Ná-
strojem pro dosažení tohoto
cíle jsou jednotlivé vzděláva-
cí programy využívající e-
learningové podpory, evalu-
ačních nástrojů a systém
mentoringu a koučinku.

Vzdělávací programy jsou
koncipovány s důrazem na
praktická cvičení pedagogů a
přímé využití ICT ve výuce.
Důležitou součástí je nákup
mobilních dotykových zaří-
zení pro pedagogy. Požadav-
ku informační gramotnosti u
žáků totiž nelze dosáhnout
bez informačně gramotných
pedagogů.

Minipodniky – všechno

v mém životě souvisí
Druhý projekt nese název
„Všechno v mém životě sou-
visí“. Projekt je zaměřený na
vytvoření minipodniků v zá-
kladníchškoláchÚsteckéhoa
Olomouckého kraje. Podni-
kání vyžaduje specifické do-
vednosti a znalosti, které
nelze naučit jen teorií. Pro-
jekt proto umožní, aby si žáci
praktickým způsobem vy-
zkoušeli činnost v oboru, kte-
rý je zajímá.

Na škole vzniknou 3 mini-
podniky – keramický, ekolo-
gický a školní časopis. Žáci si
uvědomí, v čem jsou anebo
mohou být úspěšní, jakým
dovednostem se mohou přiu-
čit a využívat je. Také se na-
učí pracovat s vybavením,
které mají díky projektu k
dispozici.

Je třeba naučit je nebát se
vyzkoušet všechny možné
cesty k dosažení svého cíle.
Učitelé jim pomohou se sys-
tematizováním činností a je-
jich efektivním plánováním.
Tyto zajímavé činnosti žá-
kům přinesou zkušenosti,
nové poznatky a uvědomí si
význam zodpovědnosti ve
svém konání.

Doba realizace obou pro-
jektů je 1. 9. 2014 až 31. 7. 2015.

BEJVÁVALO

Ve čtvrtek 23. 10. se plumlovská škola na 1. stupni přeměnila v
řemeslné dílny, a to v rámci projektu Bejvávalo. Projekt byl
finančně podpořenOlomouckýmkrajemvProgramupodpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvětyOlomoucké-
ho kraje pro rok 2014. Vznikly zajímavé ukázky tvořivých dí-
len, ve kterých si žáci vyzkoušeli různá řemesla, seznámili se s
historií řemesla, jeho vývojema současným stavem. V nabídce
bylo devět dílen,mezi kterými děti den dopředu pečlivě vybí-
raly a volily. Byly prezentovány dílny Perníkářství , Drhání,
Sedlák s výroboumléka,másla, Košíkářství, Krejčovství s vý-
robou hraček, Pekařství , Loutkářství, Krejčovství – šití pyt-
líčků, Barvířství – způsoby barvení látek.
Děti semnohémupřiučily, vyzkoušely si řemeslnou práci a vy-
tvořily hotovýmléčný výrobek, loutku, košíček, batikovaný
pytlík a polštář, upekly housku a nazdobily perníčky, ušily
hračku nebo pytlík, udrhaly šperk, opasek. Hotové výrobky
byly vystaveny a prezentovány ve sborovně, loutkaři zahráli
krátkou pohádku všemdětem, produkty k jídlu zájemci
ochutnali ve školní jídelně formou ochutnávky. (redakčně zkráce-
no) Foto a text: ZŠ Plumlov

Jak dílny probíhaly?
Najdete ve zprávičkách na: www.zsplumlov.cz
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Sedmáci se podívali
na Věstonickou venuši
TOMÁŠ POLÁK

V úterý 23. září se žáci sed-
mého ročníku vydali do Br-
na, kde je čekal velmi pestrý
program. Během jednoho dne
totiž zvládli navštívit Tech-
nické muzeum a zcela ojedi-
nělou výstavu tří nejcenněj-
ších předmětů zemských mu-
zeí.

Po příjezdu do jihomo-
ravské metropole si to sed-
máci namířili do Technické-
ho muzea, kde se rozdělili do
dvou skupin. První z nich na-
vštívila expozici historic-
kých vozidel. Žáci mohli
spatřit celou řadu osobních
automobilů, motocyklů, ale i
bicyklů. K vidění byla také
nefalšovaná dílna na opravu
automobilů.

Druhá skupina se vrátila v
čase do období první repub-
liky. Navštívila totiž expozici
Ulička řemesel, v níž byla
ztvárněna typická brněnská
prvorepubliková ulička. Žáci
tak navštívili koloniál s pra-
žírnou kávy, opravnu bot, pa-
vlačový dům, hospodu, ka-
deřnictví nebo módní salon.

Po návštěvě výše popsa-
ných expozic žáci společně
navštívili Technickou her-
nu, kde si mohli na vlastní
kůži vyzkoušet fyziku v pra-
xi. Necelá hodina řádění v
herně utekla jak voda a sed-
máci se opět rozdělili do sku-
pin, aby navštívili expozice,
které předtím již viděli jejich
spolužáci.

Tři unikáty
Po náštěvě Technického

muzea se žáci tramvají pře-
sunuli do centra města, kde
navštívili Moravské zemské
muzeum sídlící na Zelném tr-
hu. Nejdříve si sedmáci měli
možnost prohlédnout Bosko-
vický poklad, což je sbírka
mincí z období třicetileté vál-
ky nalezená v roce 2010. Poté
nastal pro mnohé vrchol ce-
lého dne – prohlídka tří nej-
cennějších unikátů zem-
ských muzeí. Poprvé na jed-
nom místě byla totiž k vidění
Věstonická venuše, hlava
Kelta ze Mšeckých Žehrovic a
meteority z Opavy-Kylešovic.
Žáci vyslechli krátký výklad
k jednotlivým unikátům a
poté se po malých skupin-
kách mohli nechat okouzlit
krásou vystavených před-
mětů.

Ohlasy žáků
„Výlet se mi velmi líbil a rád
bych si ho třeba i s maminkou
a babičkou zopakoval.“

Lukáš Hruban

„Bylo to poučné a zajímavé.
Některé exponáty, např. Věs-
tonická venuše, se příliš často
nevystavují. Nevím, jestli bu-
du mít příležitost ji někdy
spatřit, a proto jsem rád, že
jsem tu možnost měl.“

Pavel Dostál

„Výlet mě dost bavil a dou-
fám, že pojedeme zase.“

Petr Halabrín

„Byl to krásně strávený vý-
let. Moc se mi líbil. Doufám, že
i ostatním.“

Aneta Soldánová

Nanávštěvěmuzeí v Brně. Foto: Tomáš Polák

Školáci poznali
křišťálovou studánku
PETRA SCHWARZOVÁ

Již třetím rokem se naše ško-
la zapojuje do projektu 72 ho-

din. V letošním školním roce
se zapojili do projektu žáci
přírodovědného kroužku na
1. stupni ZŠ Plumlov. Projekt
měl název „Znám křišťálo-
vou studánku“ a jeho cílem
bylo vyčistit studánku v lese
Obora.

Dne 9. 10. 2014 jsme se vy-
pravili do lesa. Našli jsme
studánku a zjistili jsme, že je
zanesená listím a blátem. Po-

mocí hrabiček jsme listí vy-
hrabali a odstranili nánosy
bláta. Voda mohla ze studán-
ky volně vytékat a ve studán-

ce byla krásně průzračná vo-
da.

Dále jsme si popovídali ně-
co o významu studánek v le-
se. Při cestě nazpět jsme na-
sbírali přírodniny a vytvořili
z nich koláž.

Všichni jsme se vraceli z le-
sa s dobrým pocitem, že jsme
mohli něco málo udělat pro
naši přírodu. Těšíme se na
příští rok na další projekt.

Čištění studánky vOboře. Foto: Petra Schwarzová

Můj svět, moje volba

Dne 16. října proběhl na naší škole projekt „Můj svět,moje volba“.
Kampaň je zaměřená na boj proti celosvětovémuhladu. Proto jsme
se s žáky v přírodovědnémkroužku rozhodli informovat i ostatní
spolužáky o důležitosti této akce.Malí přírodovědci připravili in-
formační cedulky na stoly v jídelně, informační letáčky a poutavou
nástěnku. Touto cestou se snažili nabádat k šetření s jídlema k
ohleduplnému zacházení se životnímprostředím. PaníMenšíková
připravila ochutnávku fair traide potravin. Děkuji všem svýmpří-
rodovědcůmza aktivní přístup a paníMenšíkové za spolupráci.
Foto a text: Petra Schwarzova
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Dvě nezapomenutelné události
Zahájení I. světové války a listopadové události roku 1989 pohledem Ladislava Otruby
LADISLAV OTRUBA

V tomto roce jsme si připo-
mněli dvě události, které
radikálně poznamenaly ži-
voty převážné části občanů
naší země.

Zahájení
I. světové války
I. světová válka, která vy-
pukla 28. července 1914, tedy
měsíc po atentátu na násled-
níka trůnu Františka Ferdi-
nanda d´Este a jeho choť Žofii
Chotkovou, změnila mapu
Evropy. Na troskách
Rakouska–Uherska vzniklo
několik států, mj. Českoslo-
venská republika, v Rusku
padl carský režim a začala
tzv. diktatura proletariátu
pod vedením komunistů a v
Německu se v důsledku neu-
těšených poměrů po válce
dostal k moci Hitler.

O hrůzách tohoto konfliktu
jsme se mohli přesvědčit z
mnohých televizních doku-
mentů, které se právě stého
výročí od začátku Velké vál-
ky týkaly.

138 tisíc padlých vojáků
Počet padlých vojáků z čes-
kých okresů se odhaduje asi
na 138 tisíc. O tom nás mohou
přesvědčit památníky, které
jsou skoro v každé české a
moravské obci.

Myslím, že je dobré si tuto
událost připomínat a na naše
předky nezapomínat. Pak si
snad uvědomíme, jak jsou na-
še dnešní problémy mnohdy
marginální.

17. listopad 1989
Druhé významné výročí, vý-
ročí pádu vlády jedné strany,
je nám o hodně bližší, protože
mnozí z nás jsme se stali
přímými aktéry těchto udá-
lostí a 25 let není zase tak
dlouhý čas. Myslím, že i tento
den je potřeba si připomínat,
protože jsme mnohdy nepo-
chopili, že svoboda nejsou jen
plné obchody, ale hlavně se
jedná o naše každodenní svo-
bodné rozhodování. Demo-
kracie je prostě fuška, jak ří-
kal T. G. Masaryk.

Je pravda, že málokdo si
uměl představit, co bude za 25
let. Mysleli jsme, že nová spo-
lečnost bude přátelštější,

vstřícnější a tolerantnější.
Nemysleli jsme, že zemi
ovládnou různí šíbři a prag-
matici z řad KSČ, kteří zaho-
dí stranickou knížku a sta-
nou se z nich kapitalisté.
Přesto jsem přesvědčen, že i
přes všechny nedostatky,
kterých je každý schopen vy-
jmenovat přehršle, se svobo-
da nedá ničím nahradit.

A děkuji Bohu, že jsem
mohl být při tom, kdy to lido-
vě řečeno prasklo. Musíme si
ale uvědomit, že nás materi-
ální blahobyt neučiní šťast-
nějšími, spíš naopak.

Podle T. G. M. jsme právě v
poločase budování demokra-
cie. K zakořenění demokra-
cie bylo podle něj potřeba 50
let. My jsme právě v půlce,
takže mámeještě šanci. A to si
je ještě třeba uvědomit, že ur-
čitě nepočítal, že přijde Hit-
ler a 40 let vlády komunistů.

Dvě myšlenky T. G. M.
na téma demokracie
„Demokracie má své chyby,
protože občané mají své chy-
by. Jaký pán, takový krám.“

„Má-li naše demokracie
nedostatky, musíme překo-
návat ty nedostatky, ale ne
překonávat demokracii.“

Připomínka událostí
Myslím, že nebude na škodu
si některé události z doby ne-
dávno minulé připomenout.

Těch, kteří si pamatují 50.
léta a nejtvrdší komunistic-
ký teror, v Plumlově už moc
nežije, přesto je třeba si uvě-

domit, že i v naší obci byli
zlikvidováni všichni sou-
kromníci, počínaje stavební-
mi firmami s několika desít-
kami zaměstnanců, konče
krejčím nebo obuvníkem,
kteří podle logiky komunis-
tických ideologů vykořisťo-
vali svoji manželku a sami se-
be.

Političtí vězni a členové
PTP
I u nás byli političtí vězni a
členové PTP. Např: Rudolf
Pácl, Karel Otruba, P. Šípek a

Vítězslav Ježek, který byl za
podpálení několika stohů v
kriminále 15 let, mj. i na ura-
nu v Příbrami.

Je třeba si uvědomit, že v
každé obci byli lidé postiženi,
a na to nesmíme zapomínat,
nechceme-li, aby se nám toto
zlo vrátilo v jiné podobě.

Rok 1968 a okupace
Osmašedesátý rok nás proži-
lo hodně. Sdělovací pro-
středky začaly pravdivě in-
formovat o stalinských zvěr-
stvech, pro mě fascinující na
této době byla podpora, kte-
rou měli tehdejší komunis-
tičtí bosové i u těch, kteří byli
režimem poškozeni. Myslím,
že na naši generaci měl poz-
dější vývoj devastující úči-
nek. Po okupaci se do KSČ
vstupovalo víceméně z prag-
matických důvodů: aby se dě-
ti dostaly do školy, abych
mohl dělat mistra, aby se
mohlo jet do Jugoslávie na
dovolenou, abych dostal byt

atd. Tento přístup celou jed-
nu generaci, která měla po sa-
metové revoluci budovat de-
mokracii, morálně hodně po-
znamenal. Myslím, že i to je
důsledek dnešních problé-
mů.

Po šoku z okupace a ná-
sledné takzvané normalizace
se zdálo, že lidé rezignovali a
uzavřeli se do svých domovů.
Jediné spojení se svobodným
světem byly rozhlasové sta-
nice Svobodná Evropa (silně
rušena), resp. Hlas Ameriky,
a několik dalších stanic.

Účast na velehradské
pouti
Myslím si, že první masovou
známkou odporu proti ko-
munistickému režimu byla
velehradská pouť v roce 1985,
kdy cca 300 tisíc účastníků
dalo najevo, že všeho moc
škodí. Účast na této pouti je
pro mě největší zážitek v ob-
dobí normalizace.

Dalším povzbuzením byla
reakce na petici Augustina
Navrátila, kterou po jejím
uveřejnění 1. 1. 1988 pode-
psalo neuvěřitelných 600 ti-
síc lidí.

Bylo zajímavé, jak lidé při
žádosti o podpis reagovali.
Mnohdy u těch, u kterých se
čekal bezproblémový podpis,
člověk narazil na různé vý-
mluvy, a na druhé straně pe-
tici podepsali ti, u kterých to
člověk nečekal.

V roce 1989 následovala pe-
tice na propuštění Václava
Havla, potom Několik vět s 35
tisíci signatáři.

Svatořečení Anežky
České
Začátkem listopadu 1989 byla
v Římě svatořečena Anežka
Česká. Byl jsem jedním z 10 ti-
síc Čechoslováků, kteří se té-
to události zúčastnili. Velká
většina z poutníků byla na té-
to pouti poprvé v tzv. kapita-
listickéciziněabohatějsmesi
toho daru užívali. V Římě
jsme prožili pád Berlínské zdi
a odjížděli s přesvědčením, že
slova T. Halíka o daru svobo-
dy po svatořečení Anežky se
naplní. Z příjemného řím-
ského podzimu jsme přijeli ve
středu do mrazivého večera
plni naděje na brzký konec
tzv. reálného socialismu.

Pokračování na straně 17

Okupace Československa v srpnu 1968 si v Prostějově vyžádala tři oběti.
Sovětští vojáci bez varování spustili palbu do lidí na ulici. Foto:SOkA



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ VÝROČÍ / 17

Listopad 1989 očima Ladislava Otruby
Pokračování ze strany 16

Vyvěšení plakátu
v Plumlově
V pátek 17. listopadu jsme se
synem Markem sledovali
události na rozhlasových vl-
nách svobodných stanic. Ně-
kdy po půlnoci jsme usoudili,
že toto je zlomový bod, na kte-
rý jsme čekali, a na kaštan u
schodů do parku jsem vyvě-
sili plakátek s nápisem „UŹ
JE TO TADY“. Ranní reakce
občanů byla různá, musím
přiznat, že k mému překva-
pení velká část lidí nevěděla,
co se děje a události v Praze
nepovažovala za nějak zlo-
mové. Někteří sice žádali, aby
tuto drzost vyšetřila policie,
ale kolem kaštanu pobíhali
jen místní tzv. pomocníci VB
(dnes policie) a předseda
MNV (dnes starosta), který
nakonec plakátek strhl.

Vzhůru na demonstraci
Na první prostějovskou de-
monstraci, která byla ve stře-
du 22. 11. 1989, jsem připravil
2 transparenty.

Jeden s nápisem „Svobod-
né volby“ a druhý „Svobodu-
pluralitu -demokracii“.

Večer před pátou hodinou
se pomalu, ale jistě na spodní
části dnes Masarykova ná-
městí trousily skupinky pře-
vážně mladších lidí. V mra-
zivém večeru byla cítit ner-
vozita s otazníkem, jak to do-
padne. Zasáhnou příslušníci
SNB (policie), kteří v civilu i
ve stejnokroji postávali a
korzovali po chodnících, ne-
bo nechají věcem volný prů-
běh?. Přiznám se, že i v tomto
mrazivém večeru mi po zá-
dech stékaly potůčky potu.
Zdálo se mi, že atmosféra za-
číná být nabitá jakýmsi poci-
tem bezradnosti. Protože se
nic nedělo, tak jsem oslovil
další dva účastníky demon-
strace a začali jsme tleskat a
vyvolávat „svobodu, svobo-
du“. Rozvinuli jsme transpa-
renty, které v první chvíli ne-
bylo komu dát, a začal vzni-
kat větší a větší hlouček u so-
chy největšího soudruha V. I.
Lenina, kde vznikla skupina
cca 80 lidí. Pan A. Kohut se-
známil přítomné s důvodem
mítinku, řekl pár slov o tom,
co se stalo na Národní třídě v
Praze, potom předal slovo
jednomu ze dvou přítom-
ných studentů, kteří nás měli
seznámit s provoláním stu-

dentů. Bohužel byl hlasově
indisponován, a proto jsem
provolání četl já a po mně ješ-
tě J. Nečas. Na závěr ještě vy-
stoupil p. Roubal a opět A. Ko-
hút. Nakonec jsme při roz-
svícených svíčkách zpívali
některé oblíbené písničky T.
G. M. a státní hymnu.

O tom, že nebylo ještě nic
rozhodnuto, svědčí skuteč-

nost, že jsme byli se synem při
cestě k autu na Mlýnskou uli-
ci čtyřikrát kontrolováni po-
licií. Vždy jsem byl upozor-
něn, že se nemám divit, když
bude syn vyhozen z gymná-
zia. Demonstrace pokračo-
valy každý den, včetně sobo-
ty a neděle.

V sobotu 25. 11. jsem se se
sourozenci zúčastnil památ-

né bohoslužby. O odpolední
demonstraci, které se na Let-
né účastnil snad 1 mil. lidí, je
asi zbytečné se rozepisovat.

Až do generální stávky
jsme nikdo nevěděl, jak se si-
tuace vyvine. Když jsem ze
schodů radnice viděl davy li-
dí, jak zaplnily náměstí, tak

mi bylo jasné, že to komunis-
té odpískali. Zvláště, když z
Moskvy nebyly žádné příka-
zy.

Situace u nás
V Plumlově byla situace klid-
nější. Až do plenárního zase-
dání MNV (dnes zasedání za-
stupitelstva), které bylo zá-

roveň veřejnou schůzi ko-
munistů, to vypadalo, že v
Plumlově snad ani nebude
třeba zakládat Občanské fó-
rum. Na této schůzi jsem po-
chopil, že vedení obce vůbec
nechápe situaci, a je tedy nut-
né se chopit iniciativy a roz-
hýbatstojatévody.Protojsem
v diskuzi vystoupil a mimo ji-
né oznámil, že zakládám Ob-

čanské fórum. Na této schůzi
se ke mně ještě přidal JUDr.
M. Pácl a po zasedání vznikl v
Plumlově základ OF ve slože-
ní: JUDr. Pácl, vedoucí te-
sárny Ing. Pospíšil a L. Otru-
ba. Bylo dohodnuto svolat se-
tkání s občany v sále hotelu.
Na tomto zasedání se k nám

připojil ještě J. Duřpek, Fr.
Hrubý, Miloš Vaculka, Luděk
Báša a později další spoluob-
čané. Došlo k několika veřej-
ným schůzím OF, na které
jsme zvali představitele obce.
Ze začátku vedení obce OF
přehlíželo. Časem jsme spolu
začali komunikovat.

Plumlovské OF nepovažo-
valo za potřebné měnit před-
sedu MNV p. Zlatníčka, pro-
tože jeho jméno nefigurovalo
při žádných nezákonostech,
které se v minulosti děly, prá-
vě naopak měl pověst férové-
ho chlapa, který nikomu ne-
ublížil, ale snažil se, pokud to
šlo, pomoci. Já sám jsem to
zažil, když se rozhodovalo o
umístění mého syna na gym-
názium. Podle účastníků jed-
nání komise, která rozhodo-
vala o tom, kdo si zaslouží dů-
věru strany a může studovat,
pan Zlatníček přerušil deba-
tu o nevhodnosti povolit stu-
dia mému synovi proto, že
chodí ministrovat, je nábo-
žensky založený a je z rodiny
nepřátelské socialismu, kon-
statováním, že podle něho je
hlavní prospěch a schopnosti
uchazeče na studium.

Velice nás proto překvapi-
lo, když na únorovém ple-
nárním zasedání oznámil, že
jako předseda MNV končí a
odstupuje. Pro místní OF
vznikla nepříjemná situace,
protože s tímto nikdo nepočí-
tal. Po několika jednáních s
vytipovanými adepty na ten-
to post bylo zřejmé, že pro OF
může situace skončit fi-
askem a bude muset tuto
funkci přenechat komunis-
tům, kteří měli na tento post
samozřejmě několik kandi-
dátů. V té situaci jsem po-
chopil, že to leží na mně, pro-
tože já jsem OF v Plumlově za-
ložil. Po několika jednáních
stávajících politických stran
(ČSS, ČSSD, KSČ, ČSL) a ve-
dením místní Národní fronty
velká část poslanců odstou-
pila a na březnovém zasedání
byli kooptováni noví poslan-
ci MNV, zvolena nová rada a
nový předseda MNV (L. Otru-
ba).

Koncem března, na setkání
delegátů OF v Praze, bylo roz-
hodnuto, že členy OF nemají
býtčlenovépolitickýchstran,
a OF se tak stalo politickým
hnutím, které kandidovalo v
květnových parlamentních
volbách.

Tolik v krátkosti moje
vzpomínka na dobu před 25
lety.

LadislavOtruba hovoří na generálnímanifestační stávce v Prostějově
27. 11. 1989. Foto: archiv L. Otruby

Generálnímanifestační stávka 27. listopadu 1989 vProstějově. Foto: SOkA



Hasičům se daří
Hasiči, hasičky i hasičata mají v Soběsukách zelenou

KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů v
Soběsukách se letos zaměřil
především na sportovní ak-
tivity. O tom, že hasičský
sport v této obci vzkvétá,
svědčí i mimořádný počet
družstev, která se podařilo v
tomtorocesestavit. Bylatotři
družstva mladších hasičů,
dvě družstva starších hasičů,
tři družstva žen a jedno druž-
stvo mužů. Většina z nich jez-
dila na soutěže v průběhu ce-
lé sezóny a sklízela nemalé
úspěchy.

Žáci se zúčastnili dvanácti
soutěží a přivezli z nich jed-
nu zlatou, pět stříbrných a
čtyři bronzové medaile.
Předvedli také ukázkový po-
žární útok na oslavách 120.
výročí založení SDH Žárovi-
ce. Jako odměnu za svou ce-
loroční práci dostali možnost
zúčastnit se noční dětské sou-
těže, která se koná v Bochoři
nedalekoPřerovaasoutěžína
ní vždy více než sto družstev
žáků.

Ženy v akci
Velmi úspěšná byla letošní
sezóna pro kategorii žen.
Stejně jako v minulých letech
se také v roce 2014 ženy zú-
častnily celoročního bodová-
ní Velké ceny Prostějovska
2014. Tento seriál čítal dva-
náct závodů a body z jednot-
livých umístění se sčítaly až
do samotného konce. Již tra-
dičně se poslední závod celé-
ho seriálu odehrál na sobě-
suckém hřišti. Letošní roč-
ník byl napínavý až do sa-
motného konce a teprve na
domácím hřišti rozhodly že-
ny A o svém celkovém vítěz-
ství ve Velké ceně Prostějov-
ska.

Zajímavostí je, že ačkoliv
se řada sborů v okolí potýká s
malým zájmem žen a dívek o
tento sport, Soběsukám se po-
dařilo na celou sezónu sesta-
vit i družstvo B, které se ve
Velké ceně umístilo na 5.
příčce. Na domácí soutěži na-
víc vystoupilo i družstvo C,
složené z bývalých nebo hos-
tujících hasiček.

Závodů ve Velké ceně Pro-
stějovska se pravidelně
účastnili i soběsučtí muži,
kteří nakonec v silné konku-
renci obsadili 20. příčku.

Velká pozornost je v Sobě-

sukách věnovaná především
dětem. Kromě letní sezóny,
kdy se využívá počasí ke
sportování venku, se v obdo-
bí sychravého podzimu, zimy
a na začátku jara děti pravi-
delně scházejí v tělocvičně
bývalé soběsucké školy a tré-
nují hasičskou teorii i praxi –
motají a spojují hadice na čas,
učí se rozlišovat různé typy
hasicích přístrojů a zkoušejí
správné uvazování uzlů.
Současně sbírají za své akti-
vity body, které se zúročí na
závěrečném vyhodnocení bě-
hem výroční schůze. Tam
jsou ti nejlepší oceněni a od-
měněni.

Také letos se pod záštitou
soběsuckých hasičů konala
řada akcí. Pro děti to byl Dět-
ský den spojený se soutěží
mladých hasičů, v listopadu
proběhl lampionový průvod a
5. prosince se bude konat tra-
diční mikulášská obchůzka.
Pro dospělé to byl lednový
hasičský ples, dvě letní ta-
neční zábavy v Olšinkách a v
září soutěž v požárním útoku
mužů a žen.

Všechny tyto akce se ode-
hrávají díky nezištné práci
mnoha členů i dalších po-
mocníků. Velmi si vážíme
podpory, kterou nám vyja-
dřuje Městský úřad v
Plumlově, zejména místosta-
rosta města, pan Martin Hyn-
drich. Poděkovat bychom
chtěli také všem sponzorům,
kteří přispívají na naše akce,
a Sboru dobrovolných hasičů
Plumlov, jenž v případě po-
třeby zapůjčuje mladým
hasičům požární stříkačku.

Těšíme se na spolupráci v
dalším roce, přejeme všem
příjemné vánoční svátky a
přikládámetaképozvánkuna
23. hasičský ples, který se ko-
ná v sobotu 24. ledna 2015 v
Kulturním domě v Žárovi-
cích.

Malí hasiči ze Soběsuk. Foto: SDH

Oslava 120 let okrsků

JOSEF PÁLKA

V sobotu 16. srpna 2014 se v
areálu SDH Žárovice ve Žlebě
konala okrsková soutěž hasi-
čů spojená s oslavou 120 let od
ustavení hasičských okrsků.
Veřejnosti předvedla své po-
žární útoky tři družstva SDH:
Plumlov, Prostějovičky a Žá-

rovice se stříkačkou PS-8 a tři
družstva mladých hasičů z
SDH Soběsuky. Program byl
zahájen ve 13 hodin přivítá-
ním zástupců SDH: Hamry,
Plumlov, Prostějovičky,
Soběsuky, Žárovice, JSDH-3
Plumlov, JSDH-5 Prostějo-
vičky a hostů: pp. Miroslava
Pišťáka – primátora Města
Prostějov, a pplk. Jaroslava
Čelechovského – emeritního
příslušníka Hasičského zá-
chranného zboru Slovenska,
kteří jsou čestnými členy
SDH Hamry. Ve 13.30 zahájili
program starosta 9. okrsku
SH ČMS Plumlov br. Josef
Pálka a starosta SDH Žárovi-
ce br. Martin Mikuš. Po slav-
nostním nástupu byli uctěni
všichni zemřelí hasiči jed-

nou minutou ticha. Poté byla
zahájena okrsková soutěž v
požárním útoku, soutěžila
zde 4 družstva mužů a 3 druž-
stva žáků. V soutěži mužů v
požárním sportu zvítězilo
družstvo SDH Plumlov a v
soutěži žáků zvítězilo druž-
stvo SDH Soběsuky „A“. V
soutěži se stříkačkou PS-8

zvítězilo družstvo SDH Pros-
tějovičky. Následovalo oce-
nění hasičů a přítomných
hostů pamětními listy a me-
dailemi 9. okrsku SH ČMS,
kteří obdrželi i brožury k to-
muto výročí vydané.

Po celou dobu byla k vidění
tato požární technika: PS-8
(SDH Žárovice), DA-Avia 30
(SDHSoběsuky),PPS-12(SDH
Soběsuky), CAS-25-Š-706
RTHP (SDH Prostějovičky),
DA-Avia 31 (SDH Plumlov),
CAS-Tatra-815-32-S3R (JSDH-
3 Plumlov). Pro děti zde byl
postaven i skákací hrad, kte-
rý jimi byl vděčně přijat. Ce-
lá akce, která byla podpořena
Olomouckým krajem, se vy-
dařila, i když jsme na ní tra-
dičně opět zmokli.

Na soutěži hasičů v Žárovicích. Foto: Josef Pálka
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Plumlovští kušisté zářili na Českém poháru
KAREL ROZEHNAL

Plumlov/Suché Lazce – Hned
dva kušisté ze Střeleckého
klubu Plumlov se zúčastnili o
druhém říjnovém víkendu
závodů Českého poháru v Su-
chých Lazcích.

To, že Bohumil Korbař,
osmadvacetinásobný mistr
země ve střelbě z polní kuše,
nazávodech,kdesestřílelona
vzdálenosti 65, 50 a 35 metrů,
uspěje, se dalo očekávat. Je-
ho vystoupení bylo opět fa-
mózní a s celkovým nástře-
lem 832 bodů soutěž vyhrál.

Úspěšný nováček
Ovšem čtvrté místo druhého
plumlovského zástupce v ka-
tegorii mužů, Jana Korbaře,
bylo vítaným překvapením.
Tento mladý kušista, kterého
trénuje zkušený Bohumil, se
totiž účastnil svých prvních

velkých závodů a nastřílel
nádherných 728 bodů. „Měl
jsem ohromnou radost, že

Honza dokázal pod mým ve-
dením ve slušné konkurenci
takto uspět. Věřím, že postu-

pem času půjde jeho výkon-
nost ještě nahoru,“ chválil
svého žáka harcovník Bob.

Honza přiznal, že na začát-
ku závodů byl dost nervózní.
„Pořádně jsem totiž nevěděl,

co mě čeká a jak náročné to
bude. Ale po pár výstřelech
jsem se uklidnil, protože vše
vycházelo, jak jsme si pláno-
vali. Kupodivu nejtěžší pro
mě byla nejkratší distance,“
nechal se slyšet s tím, že ze
svého čtvrtého místa byl pří-
jemně překvapený. „Ovšem
nechci usnout na vavřínech,
budu se chtít díky tréninku
na plumlovské střelnici dál
zlepšovat,“ usmál se Honza.

„Závody v Suchých Laz-
cích pro nás byly letos po-
sledními venku. Začíná ha-
lová sezona,“ zmínil se na zá-
věr Bohumil Korbař s tím, že
on svoji přípravu už začíná
směřovat i k MS v ruském Ir-
kutsku, které se bude konat
příští rok. Připomeňme, že
prozatím má ze závodů MS ve
sbírce jedno stříbro a jeden
bronz.

(použito se svolením Prostějov-
ského deníku)

Jan aBohumil Korbařovi při tréninku. Foto: Deník/Karel Rozehnal

Děti a lukostřelba

Šesťáci z plumlovské základní školy si koncemzáří v rámci Spor-
tovního dne vyzkoušeli i střelbu z luku na plumlovské střelnici.
Věnoval se jimmístopředsedaSKPlumlovBedřichKorbař spolu s
dlouholetým lukostřelcem, osmasedmdesátiletýmFrantiškem
Sedláčkem. „Střílet se dá v každémvěku,“ usmál se zkušený har-
covník a čtyřicítka dětí jeho vyprávění nadšeně poslouchala. (rok)
Foto: Karel Rozehnal

Fotbalové tabulky

KFSOLOMOUC
I. B třída, skupinaA
1. Plumlov 15 10 3 2 38:20 33
2. Všechovice 15 9 1 5 35:22 28
3. Ústí B 15 7 5 3 44:30 26
4. Čekyně 15 7 5 3 39:30 26
5. Otinoves 15 6 2 7 41:46 20
6. Hor.Moštěnice 15 6 2 7 30:40 20
7. Kostelec 15 5 4 6 34:30 19
8. Kojetín B 15 5 4 6 27:28 19
9. Radslavice 15 5 4 6 28:34 19
10. Vik. Přerov B 15 4 5 6 34:33 17
11. Tovačov 15 5 2 8 26:34 17
12. Pivín 15 4 5 6 20:34 17
13. Brodek u Př. 15 4 3 8 23:31 15
14. Vrchoslavice 15 3 5 7 31:38 14

OFSPROSTĚJOV
IV. třída
1. Brodek u Konice 11 10 1 0 60:7 32
2. PlumlovB 11 9 2 0 48:10 30
3. Kostelec na HanéB 11 8 1 2 58:20 25
4. Pavlovice u Koj. 11 7 1 3 36:23 22
5. Tvorovice 11 5 2 4 32:20 18
6. Vrahovice B 11 6 0 5 28:38 18
7. Brodek u PVB 11 5 1 5 35:34 17
8. Biskupice 11 3 1 7 15:37 11
9. Přemyslovice 11 3 0 8 14:25 9
10.Doloplazy 11 3 0 8 18:44 9
11. Ivaň 11 2 0 9 10:45 6
12.Želeč 11 0 1 10 9:60 1

MLÁDEŽ
Okresní přebor dorostu
1. Nezamyslice 7 5 1 1 16:7 16
2. Brodek u PV 8 3 3 2 15:11 13
3. Plumlov 7 2 2 3 18:18 10
4. Pivín 7 2 3 2 16:16 10
5. Kralice 7 1 1 5 6:19 5

Okresní přebor žáků
1. Haná Prostějov 8 8 0 0 107:1 24
2. Určice 8 6 1 1 53:14 19
3. Pivín 8 5 1 2 23:19 17
4. Plumlov 8 4 1 3 24:22 13
5. Brodek u Konice 8 4 0 4 23:27 12
6. Hvozd 8 1 4 3 16:25 10
7. Kralice 8 3 0 5 29:26 9
8. Dobromilice 8 1 1 6 12:66 4
9. Protivanov 8 0 0 8 1:88 0

Volby u střelců
Na začátku listopadu se ko-
nala výroční členská schůze
Střeleckého klubu Plumlov.
Volilo se nové vedení spolu s
výkonným výborem a reviz-
ní komisí. Předsedou byl jed-
nohlasně znovu zvolen Mi-
roslav Štefák, místopředse-
dou se stal Bedřich Korbař.
„Chceme se pustit do pořád-
né práce, aby střelecký areál
mohl naplno sloužit jak u nás
registrovaným střelcům, tak
i veřejnosti. Je před námi
ovšem dlouhá cesta. Zabývali
jsme se i otázkami bezpeč-
nosti střelby,“ zmínil se mís-
topředseda Korbař s tím, že v
současnosti má klub čtrnáct
členů. (rok)

Halovka v Kostelci
Plumlovští kušisté vyrazili
22. 11. do Kostelce na Hané na
své první podzimní halové
závody. Šlo hlavně o to roze-
stříletseaznovudostatkušdo
ruky pro halové soutěže, kte-
ré jsou v lecčems dosti speci-
fické oproti těm venkovním.
Bohumil Korbař skončil na
těchto závodech druhý se zis-
kem 582 bodů, Jan Korbař
bral šesté místo za 540 na-
střílených bodů. Další závo-
dy v hale čekají kušisty 6. pro-
since v Opavě. Přejme jim
přesnou mušku. (rok)



Informační čtvrtletník „Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním občanům a fir-
mám. Plumlovský zpravodaj vychází čtyřikrát ročně. Vydavatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov. IČ: 00288632. Místo vy-
dávání:Plumlov.Čísloadenvydání:3-4/2014, 28. listopadu 2014.Náklad:1000výtisků.Redakčnírada: Ing.KarelRozehnal,Mgr.DagmarZa-
pletalová, Ing. František Kocourek, Petr Piňos. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze
dne 4. 12. 2000. Příspěvky či inzerci směřujte na podatelnu – MÚ Plumlov nebo e-mailem na adresu: plumlovsky.zpravodaj@gmail.com. Re-
dakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně upravit. Tisk: JOLA v.o.s. Kostelec na Hané. Děkujeme společnosti VLTAVA-LABE-
PRESS, a.s., která pro vás vydává regionální Deníky, za možnost zpracování Zpravodaje v jejím editačním systému.

20/ FOTÍME PRO VÁS PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

PLUMLOVSKOOBRAZEM

Soběsučtí malí hasiči

Soběsučtí hasiči se příkladně věnujímládeži. Žáci se zúčastnili 12
soutěží a přivezli z nich jednu zlatou, pět stříbrných a čtyři bron-
zovémedaile. Více čtěte na str. 18. Foto: Kamila Krychtálková

Obří bagr uvízl v blátě

Napodzim2014 probíhala a i nyní probíhá výstavba kanalizace a
vodovodu v plumlovských osadách. Obří bagr při ní zapadl v bahně
uHloučely, druhý jejmusel vytáhnout. Foto: Karel Rozehnal

Halloween na zámku

Prvního listopadu hostil plumlovský zámekHalloween. Konala se i
soutěž o nejhezčí dýni. Děti simohly nechat namalovat obličej ne-
bo si zaskotačit na diskotéce. Návštěvníci si jistě užili i parádní
strašidelné sklepení. Na nádvoří byla navíc spousta stánků s ob-
čerstvením. „Je to tu fajn,mé děti se zde pěkně vyřádí, a dokonce
si odnášejí i památku v podobě fotek se strašidly,“ zhodnotila akci
maminka Lída z Prostějova. (red) Foto: Karel Rozehnal

Hubertské slavnosti

Do areálu plumlovského zámku zavítali poslední říjnovou sobotu
příznivcimyslivosti. Konaly se zde totiž tradiční Hubertské slav-
nosti. Na návštěvníky zde čekalo vystoupení trubačů, soutěžní
přehlídka loveckých psů, ukázky sokolnictví, vábení zvěře, výsta-
va s názvemVojenský prostor – vstup zakázán a také různé sou-
těže. Vrcholemoslav byla slavnostní Svatohubertskámše cele-
brovaná páteremZdeňkemPospíšilíkem. (red) Foto: Karel Rozehnal


