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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
OHŇOSTROJ BUDE

Na Silvestr se opět můžete
těšit na světelnou show nad
rybníkem. Přinášíme vám
rozhovor s ohňostrůjcem Ji-
řím Pokovbou.

Rozhovor čtěte na straně 20

VANDAL UDEŘIL

Nedají si říct a nedají. Jedna
z nových laviček v parku se
stala obětí vandalismu. Proč?
A jak je to vlastně s pořád-
kem ve městě?

Čtěte na straně8

Nezapomenu na ni
KAREL ROZEHNAL

Přiznám se, že návštěvy osla-
venkyně paní Pavlíčkové v Do-
mově pro seniory jsem se troš-
ku bál. Tedy ne, že bych měl
strach ze stoleté stařenky, spíš
mnou cloumaly pochybnosti,
zda se mnou bude mluvit a já jí
budu rozumět tak, abych byl
schopen vytvořit s ní zajímavý
rozhovor. Mé obavy se ale záhy
ukázaly jako liché. Paní Pavlíč-
ková je ve svém věku komuni-
kativní, myslí jí to, má stále vel-
mi slušnou paměť a navíc je to
velmi příjemná stará dáma. Při
našem povídání z ní čišel ob-
rovský klid a skromnost. V je-
jích větách šlo odhalit velkou
životní moudrost, kterou po-
stupem času nasbírala. Půso-
bila na mě velmi mile, a i když
samozřejmě trpí některými
zdravotními obtížemi, pere se s
nimi velmi statečně. Věřím, že
jistě i díky péči, které se ji v do-
mově dostává. A navíc má sta-
řenka nádherný smysl pro hu-
mor. Pobavila mě při fotogra-
fování, kdy se nebála pózovat a
bryskně prohodila: „Aby vám
nepraskla čočka, mladý pane“.
Z očí jí přitom sršely šibalské
plamínky. Při povídání nás
ovšem proud jejich vzpomínek
zanesl i ke smutnějším věcem,
při nich se vždy na malou chvil-
ku odmlčela a zmizela jako by v
dálavách.Kdyžmluvilakrásněo
svém zesnulém manželovi Jo-
sefovi, její pohled zjihnul. Bylo
zřejmé,žehomělaopravdumoc
ráda. Nikdy na povídání s touto
stařenkou nezapomenu. Už jen
také proto, že mi na konci
strašně děkovala, že jsem při-
šel. A přitom bych měl být
vděčný za čas strávený s ní spíš
já. A také že jsem.

Rozhovor s dámou, která si dokázala užívat po svém. Nezbývá, než před ní smeknout

Kristina Pavlíčková oslavila 100 let

KAREL ROZEHNAL

Prožila podle svých slov spo-
kojený život. Teď tráví své
dny v Domově pro seniory v
Soběsukácha21.září2015tam
oslavila sté narozeniny. Po-
přát jí přišly spousty lidí. Na
svůj věk je stále plná energie.
„Celý život jsem pracovala a
byla šťastná, na nic si ne-
můžu stěžovat,“ říká. Řeč je o
paní Kristině Pavlíčkové pů-
vodem z Hamer.

Dobrý den, paní Pavlíčko-
vá, rád bych se připojil k
řadě gratulantů a popřál
vám vše nejlepší k vašemu
životnímu jubileu. S úža-
sem pozoruji, že jste stále
velmi vitální. Proto mi to
hned na úvod nedá, máte

na dlouhověkost nějaký
recept?

To víte, celý život jsem
pracovala a vůbec jsem ne-
věděla, co je to zahálka.
Dnes často pořád lidé fňuka-
jí a žehrají na osud. Na to
dřív vůbec nebyl čas. Nás
maminka vedla k práci hned
odmalička. Už v mládí jsem
neznala žádné poflakování,
přišly jsme jako děti ze ško-
ly, najedly se a šup na pole
na klásky, sázet stromky,
starat se o zvířata či něco ji-
ného. K práci jako takové
jsem měla kladný vztah celý
život.

To mě zajímá. Co vlastně
bylo vaší profesí?

Když jsem vyšla školu,
hledala jsem zaměstnání a

začala posléze pracovat jako
školnice v mateřské škole v
Hamrech. Vzpomínám na to,
jak to ve vilce, kde byla
školka umístěna, bylo krás-
né. Původně jsem byla na-
chystaná, že budu pracovat
jako dělnice v lesní školce,
ale nakonec to tedy bylo ji-
nak. Měla jsem svou práci
školnice moc ráda, s dětmi
mě to bavilo. Jezdili jsme i
na výlety, třeba na Bouzov
či Macochu. Ta místa mi
utkvěla v paměti. Kolikrát
se mi pak ve starším věku
stalo, že mě oslovovali lidé
na ulici se slovy: „Kruci, jste
to vy, paní Pavlíčková, my
jsme chodili k vám do škol-
ky“. (úsměv)

Narodila jste se 21. září
1915. Tudíž jste jako velmi
malá holčička zažila první
světovou válku a poté, ko-
lem svých pětadvaceti, i tu
druhou světovou. Vzpomí-
náte si na něco z té doby?

Počkejte chvilku, musím
trošku zapřemýšlet. Snad
když se z fronty vraceli vo-
jáci, vypukla ve vsi panika,
že nám po cestě chtějí
všechno sebrat. Ale nebylo
tomu tak, jen prošli a byli
pryč.

Pochopil jsem, že vás bylo
doma více dětí. Kolik jste
měla sourozenců?

Bylo nás celkem osm dětí.
Pět děvčat a tři kluci. A vidí-
te, všechny nás rodiče uživi-
li. Teď mají lidé jedno dvě
děti a pořád naříkají.

Pokračování na straně 2

Oslava stých narozenin paní Kristiny Pavlíčkové. Popřát jí přišla celá řada
gratulantů. Foto: DpS Soběsuky
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Vzpomínám s láskou na svého manžela Josefa
Dokončení ze strany 1
Je ovšem pravda, že jsme
museli pomáhat. Ale dělali
jsme to rádi. Po své mamince
mám i jméno Kristina.

Bydlela jste celý život v
Hamrech?

Ano, moc ráda na to vzpo-
mínám. Doma jsme mívali
koně, krávu, slepice, husy,
tři prasata a dvě kozy, to teh-
dy v každé domácnosti bylo,
protože každý obhospodařo-
val své políčko. Pak ale přišli
komunisté, tvořila se JZD,
pole sebrali, tak i zvířat pak
na vsích ubývalo. Ale když z
JZD přišli, že potřebují po-
moci, tak jsme vždy šli. Pa-
matuji si také, že jsme doma
vždy mívali navařeno, třeba
polévky, omáčky či zelí.

Co vám během vašeho ži-
vota působilo největší ra-
dosti?

Byla jsem v životě vlastně
šťastná pořád, na nic si ne-
můžu stěžovat. Vzpomínám s
láskou na svého manžela Jo-
sefa. Zemřel v šedesáti a byl
to moc hodný chlap. Nikdy
mi neřekl křivého slova a já
jemu taky ne. Měla jsem ho
moc ráda.

Co jste nejraději dělávala
ve volném čase?

No víte, mě na koníčky do-
ma moc neužilo. Já radši žila
venku, bavilo mě sázet
stromky i práce na poli. Ale
třeba za muzikou jsem taky
chodila. Když byla v Žárovi-
cích zábava, tak jsme vyrá-
želi, ale dál nás maminka ne-
pustlila. Vždycky říkávala:
„Když půjde bratr, tak můžeš
taky, ale musí tě v pořádku
domu dovést“.

A nějaké nešvary v mládí?

Těm jste neholdovala?
Ale kdepak, to by mě doma

dali. Žila jsem velmi střídmě.

Teď trošku z jiného soud-
ku. Chodívala jste k vol-
bám? Volíte i dnes?

Ano, vždycky jsem volila,
když jsem mohla. Pamatuji
si, že tatínek se vždy ptával
maminky: „Koho budeš vo-
lit?“ A ta se smíchem odpoví-
dala: „Co je ti po tom.“ Dnes
volím, když za námi přijdou s
urnou.

Žilo se podle vás dříve lé-
pe? Co říkáte na dnešní
uspěchanou dobu?

Někdo vám řekne, že dnes
je to lepší, že se žije lépe. Ně-
kdo zas říká, že se o hodně líp
žilo dřív. Mám to tady z do-
mova z první ruky. Tak si
vyberte. Za sebe můžu říct, že
jsem vlastně byla spokojená
v každé době.

Můžu se zeptat, jak se vám
líbí tady v Domově pro se-
niory v Soběsukách?

Mám se tady dobře. Ráda
vykládám s ostatními, někdy
taky jen tak poslouchám, co
si povídají. Taky mi chutná,
jak tu vaří. Nejvíc mi šmaku-
jí polévky, ty jsou tu výborné.
Však ten kuchař, co tady va-
ří, chodil jako dítě do školky,
když jsem tam pracovala.

Doma bych už být sama
nemohla, to je prakticky vy-
loučené. Potřebuji, aby se o
mě někdo staral a tady jsou
všechna děvčata (rozuměj
pečovatelky, pozn. autora)
velmi hodná. Potřebuji už
totiž třeba pomáhat s umý-
váním a tak dále. Včil taky
hůře vidím a špatně slyším.
Prostě mně nezbývá než če-
kat na toho s tou kosou.
(smích)

Kdo je Kristina Pavlíčková?
Kristina Pavlíčková se narodila v Hamrech do rodiny krejčího.
Měla 7 sourozenců.
Od 15 let pomáhala v domácnosti, pracovala v lesní školce a pak jako
školnice v mateřské škole Hamry. S dětmi pracovala velmi ráda.
Měla jednu dceru, která v roce 2010 zemřela. Má 4 vnuky (jeden ze-
mřel v roce 2012), jednu vnučku a jednoho prapravnuka.
V současné době žije v Domově pro seniory Soběsuky. I ve svém věku
se stále zajímá o dění v okolí a ve světě.
Dne 21. 9. 2015 oslavila v DpS Soběsuky 100. narozeniny.
K významnému životnímu jubileu jí přišla blahopřát rodina, ale také
známí, zástupci města Plumlova se starostou Adolfem Sušněm, pra-
covnice ČSSZ Prostějov, vedení a zaměstnanci Domova pro seniory
Soběsuky. Ke gratulantům se také připojily děti ze ZŠ Plumlov pod ve-
dením učitelky Jany Zelené. Přednesly básničku a předaly paní Pavlíč-
kové vlastnoručně namalovaná přání.

Připravila: Jana Vaverková

Paní Pavlíčková s narozeninovou kyticí. Popřát jí přišli i malí gratulanti.
Foto: Dps Soběsuky

Paní Pavlíčková pochází z rodiny s osmi dětmi. Na snímku se svými sestra-
mi, ji najdete uprostřed. Foto: archiv paní Pavlíčkové

Stařenka působí křehce, ale je stále plná energie. Je velice skromná amá
smysl pro humor. Foto: Karel Rozehnal
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Ožije vilka v Hamrech?
KAREL ROZEHNAL

Osudu budovy bývalé školky
v Hamrech se věnujeme ve
Zpravodaji dlouhodobě. Po-
stupnějsmevásinformovalio
historii této vilky, neutěše-
ném stavu v současnosti i zá-
měru města budovu prodat.
Nyní to vypadá, že se objevili
vážnízájemciokoupi,kteříse
zároveň už byli představit na
obci.

„Město vyhlásilo cenový
záměr na prodej vilky za 1 300
000 korun. Následovat by mě-
la tvorba smlouvy. Prostě
klasické zákonné postupy. V
měsíci listopadu bychom tak
mohli předložit zastupitel-
stvu finální návrh kupní
smlouvy. Tedy v případě, že
snaha zájemců o koupi budo-
vy bude stále trvat,“ vysvětlil
plumlovský starosta Adolf
Sušeň.

A co mají kupci s objektem
v plánu?

„Podle toho, co nám sdělili,
by si část objektu rádi opra-
vili na bydlení, část by chtěli
využít jako vzdělávací cent-
rum pro veřejnost. Mluvili o
čítárně, veřejném internetu,
jazykových kurzech i zájmo-
vé činnosti pro mládež,“ vy-

jmenoval místostarosta Mar-
tin Hyndrich. V letních mě-
sících pak zájemci o koupi
zvažují i pořádání táborů pro
děti se zaměřením na anglic-
ký jazyk. Vše ovšem závisí na

tom, zda bude prodej oprav-
du uskuteněn.

„Jsem rád, že se snad s vil-
kou a jejím okolím blýská na
lepší časy. Postupné chátrání
objektu nás v Hamrech už
hodně trápilo. Teď to vypadá,
že by mohla mít navíc budo-
va i smysluplné využití, a to je
dobře,“ nechal se slyšet Vik-
tor Hýbl, předseda Osadního
výboru v Hamrech.

V Plumlovském zpravodaji
se budeme dění kolem vilky v
Hamrech věnovat i v dalších
číslech.

Budova školky. Foto: Karel Rozehnal

Opravy cest budou pokračovat
KAREL ROZEHNAL

Všimli jste si, že na někte-
rých místech v Plumlově jez-
díte a chodíte po nově opra-
vených cestách? Starosta sli-
buje, že se bude v opravách
dále pokračovat.

Vybrané úseky
„Pokud bude dostatek pro-
středků, měli bychom brzy
opravit cesty v Soběsukách za
hospodou a za školou, v Ža-
rovicích mezi kulturním do-
mem a cestou na Drahany a
další vybrané úseky. Vše zá-
visí na financích,“ vysvětlil

starosta Plumlova Adolf Su-
šeň. Dále přiblížil i další in-
vestice, které se chystají.

„V Hamrech se stále při-
pravujeme na výstavbu ka-
nalizace, přeložky rozvodu
NN a nového veřejného
osvětlení,“ zmínil se Adolf
Sušeň.

Spraví kraj ty své?
Výhledově se podle něj jedná
i o tom, že by kraj provedl re-
konstrukci krajských cest
zasažených výstavbou kana-
lizace a vodovodu. Zavisí to
na tom, zda je kraj zařadí me-
zi své priority.

Přechod nepovolil inženýr
Zarazilo vás, že se při rekon-
strukci náměstí, a konkrétně
po dobudování nového par-

koviště před hotelem, neob-
jevil zároveň přechod pro
chodce, po kterém byste se z

parkoviště bezpečně dostali
přes silnici?

Místo pro přecházení
Starosta Adolf Sušeň vysvět-
luje, že místo přechodu pro
chodce z parkoviště bylo vy-
budováno jen tzv. místo pro
přecházení. Konkrétně smě-
rem k parku se sníženým
vstupem do silnice a nasvět-
lením. K nákupnímu středis-
ku se dál pak už dostanete po
starém přechodu.

A proč tomu tak je? Nebyl
by klasický přechod přeci jen
bezpečnější?

„Přechod z parkoviště ne-
byl povolen dopravním inže-
nýrem. Podle jeho mínění
tam nepatří,“ konstatoval
starosta. (rok)

Jak se dostat pěšky z parkovistě
před hotelem? Foto: Karel Rozehnal

Kamerový systém? Ještě letos
Rada města Plumlova již vy-
brala dodavatele kamerové-
ho systému.

„Pracujeme na objednávce
tak, aby byl základní systém
zprovozněn ještě letos. Bude
jej tvořit řídící jednotka spo-
lu s jednou či dvěma kame-
rami,“ informoval starosta
Adolf Sušeň s tím, že město se
rozhodlo pořídit systém v co
nejlepší kvalitě tak, aby mo-
nitoring mohl probíhat s od-
povídajícími výsledky.

První kamery by se měly
podle slov starosty objevit na
Tyršově náměstí. V příštím
roce by se potom kamerový
systém měl dál rozšiřovat i na
další místa.

Už se nám ozývají i zájemci
z vedení okolních obcí a do-

konce i z řad podnikatelů,
kteří by se rádi časem na náš

kamerový systém z důvodu
ostrahy majetku také připo-
jili. (rok)

Kamera na ulici. Ilustrační snímek:Ka-
rel Rozehnal

Těšte se na větrolamy a remízky
Práce na přípravě realizace-
pozemkových úprav v ka-
tastru Plumlova jdou pozvol-
na dopředu.

„Zastupitelstvo v září
schválilo plán společných za-
řízení. Pod nimi si můžete
představit například polní
cesty, protierozní opatření,
vsakovací pásy, větrolamy,

remízky. Tedy vše, co bylo
dříve v krajině běžné a plnilo
svou funkci,“ zmínil se sta-
rosta Plumlova Adolf Sušeň.

Teď budou následovat jed-
nání úřadů s jednotlivými
vlastníky dotčených pozem-
ků. Další postup je tak odvis-
lý od úspěšnosti dosažení
společných dohod. (rok)

Kanalizace?
Novou kanalizaci čeká podle
slov starosty města zkušební
provoz, lidé by se při připojo-
vání měli řídit pokyny VaK
Plumlov. Konkrétně se mají
obracet na pana Aleše Zaple-
tala.

Zkušební provoz bude tr-
vat z důvodu nízké hladiny
spodních vod do 30. 6. 2016,
poté bude zahájen běžný pro-
voz. O termínu připojování
domů na kanalizaci budou li-
dé mimo jiné informováni
rozhlasem, popřípadě i lístky
ve schránkách. (rok)
Další informace najdete na str. 6

Kam s odpadem
Černé skládky z Plumlova po-
stupně mizí, a to i díky mož-
nosti vyrazit s haraburdím
každou sobotu do sběrného
dvora v Plumlově. Na pár
místech v Plumlově i osa-
dách se objevily i nové kon-
tejnery na tříděný odpad.

„Rozšířili jsme počet sta-
novišť kontejnerů. Ukazuje
se to jako krok správným
směrem, pan místostarosta
monitoruje postupně jejich
využití,“ sdělil starosta
Plumlova Adolf Sušeň. (rok)
Zajímavé zamyšlení o (ne)pořádku
vPlumlově čtěte na str. 8
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Ze zasedání Rady města Plumlova

Usnesení 21. zasedání
RMP ze dne 7. 7. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/21/2015/7/1: RMP bere na
vědomí informaci o zamýšlené
rekonstrukci trafostanice
E:ON ČR, s.r.o., v Žárovicích v
roce 2016.
UR/21/2015/10/1: RMP bere na
vědomí informace o průběhu
jednání se zájemci o koupi bý-
valé MŠ v Hamrech.

Rada města schválila:
UR/21/2015/2/1: RMP schváli-
la dodatek smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby kanaliza-
ce v Soběsukách a Žárovicích
(firmou HOCHTIEF CZ, a.s.,
Praha) – dokončení díla do 31. 7.
2015.
UR/21/2015/4/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce.
UR/21/2015/5/1: RMP schváli-
la udělení mimořádné odměny
ředitelce ZŠ Plumlov, p.o..
UR/21/2015/6/1: RMP schváli-
la smlouvy o dílo se společností
ENVIA systém Kroměříž,
s.r.o., na zhotovení a instalaci
plastových oken (F/W 0208 a
F/W 0210).
UR/21/2015/8/1: RMP schváli-
la nájemní smlouvy s panem P.
Dostálem, bytem: Praha, a paní
D. Dostálovou, bytem: Prostě-
jov, na pronájem části pozem-
ku p. č. 1182/4 s platností do 31.
12. 2024.

Rada města uložila:
UR/21/2015/3/1: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 20. 7.
2015 provedl místní šetření k
prověření stížnosti p. P. Ma-
touška, Plumlov, na umístění
včel.
UR/21/2015/10/1: RMP uložila
paní G. Jančíkové, místosta-
rostce města, řešit nepovolené
skládky materiálu na veřej-
ných místech (trvalý úkol, kte-
rý nebude dále v zápisech z jed-
nání rady města sledován).
UR/21/2015/11/1: RMP uložila
panu A. Sušňovi, starostovi
města, aby v termínu do 31. 8.
2015 dohodl změnu podmínek
nájemní smlouvy s dosavad-
ním nájemcem smuteční síně v
Plumlově.
UR/21/2015/11/2: RMP uložila
panu A. Sušňovi, starostovi
města, aby v termínu do 20. 7.
2015 navrhl potvrzení či revo-
kaci usnesení UR/18/2015/13/1
(pronájem části pozemku p. č.

1169/2 v k. ú. Plumlov dle žá-
dosti paní Mgr. V. Bláhové, by-
tem Plumlov 568).

Usnesení 22. zasedání
RMP ze dne 21. 7. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/22/2015/2/1: RMP bere na
vědomí dokončení realizace
stavby rekonstrukce Hlavního
náměstí v Plumlově.
UR/22/2015/9/1: RMP bere na
vědomí počet provedených
transakcí v bankomatu FIO
banky za červen 2015.
UR/22/2015/14/1: RMP bere na
vědomí výsledek elektronické
aukce na dodavatele el. ener-
gie.

Rada města schválila:
UR/22/2015/1/2: RMP schváli-
la pronájem části pozemku p. č.
1169/2 v k. ú. Plumlov dle žá-
dosti paní Mgr. V. Bláhové, by-
tem Plumlov 568, za podmínek
uvedených v bodě č. 1, zápisu
jednání RMP č. 22 ze dne 21. 7.
2015.
UR/22/2015/3/1: RMP schváli-
la ukončení administrace pro-
jektu „Plumlov-atraktivní pře-
hrada“.
UR/22/2015/4/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce.
UR/22/2015/5/1: RMP schváli-
la výběr dodavatele stavby
osvětlení přechodu pro chodce
u Rybníka Bidelce – L. Přidá-
lek, Prostějov.

Rada města schválila:
UR/22/2015/6/1: RMP schváli-
la souhlas zřizovatele s přije-
tím finančních darů příspěv-
kovou organizací Domov pro
seniory Soběsuky.
UR/22/2015/7/1: RMP schváli-
la Dohodu členských obcí VAK
svazku obcí Plumlov-Vícov o
úpravě vzájemných práv a po-
vinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů.
UR/22/2015/7/2: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k
umístění sídla VAK svazku ob-
cí Plumlov-Vícov na adrese:
Plumlov, Rudé armády 302.
UR/22/2015/8/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k rea-
lizaci výstavy zakrslých králí-
ků ZO ČSCH Plumlov dne 25. 7.
2015.
UR/22/2015/10/1: RMP schvá-
lila kladné stanovisko ke změ-
ně kultury pozemků p. č. 1257/2
a 1375/45, oba v k. ú. Plumlov.
UR/22/2015/11/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města

Plumlov č. 5/2015 ke dni 21. 7.
2015.
UR/22/2015/12/1: RMP schvá-
lila kladné stanovisko ke zří-
zení střelnice na Zámku
Plumlov v rámci vojensko- his-
torické akce dne 19. 9. 2015.
UR/22/2015/14/2: RMP schvá-
lila návrh smlouvy o dodáv-
kách elektrické energie se spo-
lečností E.ON Energie, a.s.,
České Budějovice.

Rada města předala k pro-
jednání členům zastupitel-
stva města:
UR/22/2015/13/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města návrh smlouvy o
bezúplatném převodu vlast-
nického práva k pozemkům p.
č. 1072/2, 1072/3 a 1155, všech-
ny v k. ú. Plumlov (ÚZSVM).

Usnesení 23. zasedání
RMP ze dne 3. 8. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/23/2015/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o aktuálním
„stavu“ projektu na výstavbu
cyklostezky okolo Plumlovské
přehrady.
UR/23/2015/9/1: RMP bere na
vědomí informace o výstavbě
vodovodu a kanalizace v míst-
ních částech obce.

Rada města schválila:
UR/23/2015/3/1: RMP schváli-
la výsledky hospodaření Do-
mova pro seniory Soběsuky, p.
o., za 2. čtvrtletí r. 2015.
UR/23/2015/3/2: RMP schváli-
la vyplacení mimořádné od-
měny ředitelce Domova pro se-
niory Soběsuky, p. o., za 2.
čtvrtletí roku 2015.
UR/23/2015/5/1: RMP schvá-
lila předání žádosti paní Ing.
arch. Záhorské, Brno, o změnu
územního plánu stavebnímu
odboru Městského úřadu v
Plumlově.
UR/23/2015/6/1: RMP schváli-
la Smlouvu o zřízení věcného
břemene na zařízení RWE
GasNet, s.r.o., na pozemcích p.
č. 183/42 a 183/54, oba v k. ú.
Soběsuky u Plumlova.
UR/23/2015/7/1: RMP schváli-
la předání žádosti pana Z. Ja-
niše, Plumlov, do seznamu ža-
datelů o byt.
UR/23/2015/8/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce.

Rada města uložila:
UR/23/2015/4/1: RMP uložila p.
M. Hyndrichovi, řediteli KZ

Plumlov, p. o., aby v termínu do
31. 8. 2015 zajistil výměnu ne-
platné dopravní značky na
místní komunikaci.

Usnesení 24. zasedání
RMP ze dne 17. 8. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/24/2015/3/1: RMP bere na
vědomí souhlasné stanovisko
SSOK k provedení částečné
opravy komunikací po dokon-
čení pokládky vodovodu a ka-
nalizace v obci Soběsuky a Žá-
rovice.
UR/24/2015/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o poskytnu-
té dotaci u projektu „Plumlov-
dokončení revitalizace centra
města“.
UR/24/2015/8/1: RMP bere na
vědomí výsledek elektronické
aukce na dodavatele zemního
plynu.
UR/24/2015/11/1: RMP bere na
vědomí výsledek kontroly Úřa-
du práce – financování VPP.

Rada města schválila:
UR/24/2015/2/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce.
UR/24/2015/5/1: RMP schváli-
la objednávku zpracování pro-
jektové dokumentace na re-
konstrukci plynové kotelny v
budově Městského úřadu v
Plumlově (STAVTES, s.r.o.,
PV).
UR/24/2015/6/1: RMP schváli-
la Dodatek č. 1 smlouvy č.
14187524 o poskytnutí dotace –
SFŽP ČR – drtič, míchač.
UR/24/2015/7/1: RMP schváli-
la návrh dodatku č. 1 smlouvy o
dílo – „Dostavba stokové sítě v
Plumlově“ (M. Řezníček,
Plumlov).
UR/24/2015/8/2: RMP schváli-
la návrh smlouvy o dodávkách
zemního plynu se společností
Pražská plynárenská, a.s., Pra-
ha.
UR/24/2015/9/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k zá-
měru stavby a použité trase
přepravy stavebního materiá-
lu při realizaci stavby „ Pod-
hradský rybník – opatření na
zachycení splavenin“.
UR/24/2015/10/1: RMP schvá-
lila cenovou nabídku na zpra-
cování změny regulačního plá-
nu „Plumlov-Na Balkáně“ spo-
lečností ASET studio s.r.o.,
Olomouc.

Pokračování na straně 5
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Usnesení 25. zasedání
RMP ze dne 31. 8. 2015

Rada města schválila:
UR/25/2015/2/1: RMP schváli-
la smlouvu o nakládání s od-
pady a přepravě odpadů se spo-
lečností .A.S.A – TS Prostějov,
s.r.o..
UR/25/2015/3/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 6/2015 ke dni 31. 8.
2015.
UR/25/2015/4/1: RMP schváli-
la přijetí dotace dle rozhodnutí
SFŽP ČR č. 14179297 – zahrada v
přírodním stylu při MŠ
Plumlov.
UR/25/2015/6/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k žádosti
paní D. Liškové, Plumlov – tr-
hání jeřabin na obecních po-
zemcích.
UR/25/2015/8/1: RMP schváli-
la udělení výjimk y z OZV Měs-
ta Plumlov č.2/2005 pro hudeb-
ní produkce.

Rada města schválila:
UR/25/2015/10/1: RMP schvá-
lila souhlas s umístěním ob-
čerstvovacího stanoviště pro
účastníky cyklistického závo-
du dne 19. 9. 2015.
UR/25/2015/11/1: RMP schvá-
lila nájemní smlouvu na obec-
ní byt v domě Žárovice č. p. 15
paní E. Stavinohové, bytem
Plumlov.
UR/25/2015/12/1: RMP schvá-
lila souhlas se zařazením Ma-
teřské školy Plumlov, p. o., do
Radonového programu ČR.

Rada města neschválila:
UR/25/2015/9/1: RMP ne-
schválila vyhlášení záměru
prodeje pozemku p. č. 34/1 v k.
ú. Žárovice (žádost paní Ing. A.
Hanákové, bytem Prostějov).

Rada města jmenovala:
UR/25/2015/5/1: RMP jmeno-
vala členy komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek
ve veřejné zakázce na dodávku
dřevěných oken pro 5. a 6. NP
„vysokého“ zámku.

Rada města uložila:
UR/25/2015/7/1: RMP uložila p.
Martinu Hyndrichovi, mís-
tostarostovi Města Plumlov,
aby v termínu do 30. 9. 2015 za-
jistil zpracování žádosti o grant
z dotačního programu Povodí
Moravy, s.p..
UR/25/2015/13/1: RMP uložila
p. Adolfu Sušňovi, starostovi
Města Plumlov, aby v termínu

do 14. 9. 2015, požádal nájemce
pláže U Lázničku o obnovení
průchodu po pronajatém po-
zemku.

Usnesení 26. zasedání
RMP ze dne 7. 9. 2015

Rada města rozhodla:
UR/26/2015/1/1: Rada Města
Plumlova rozhodla pro nespl-
nění zadávacích podmínek o
vyloučení 2 uchazečů z výbě-
rového řízení na dodávku oken
pro 5. a 6.NP „vysokého“ zám-
ku – firmy JS-JOB s.r.o., Pra-
ha, a p. J. Kutala, Čehovice.
UR/26/2015/1/2: Rada Města
Plumlova rozhodla, že vítězem
výběrového řízení na dodávku
oken pro 5. a 6. NP „vysokého“
zámku je firma ARCHATT PA-
MÁTKY spol. s r. o., Třebíč
(1.296.510,- Kč bez DPH).

Rada města pověřila:
UR/26/2015/1/3: Rada Města
Plumlova pověřila starostu
města, p. Adolfa Sušně, aby v
termínu do 21. 9. 2015 vyjednal
podmínky smlouvy o dílo s ví-
tězem veřejné soutěže na do-
dávku oken pro 5. a 6. NP „vy-
sokého“ zámku.

Usnesení 27. zasedání
RMP ze dne 14. 9. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/27/2015/3/1: RMP bere na
vědomí cenovou nabídku na
výměnu oken Městského úřa-
du v Plumlově.
UR/27/2015/8/1: RMP bere na
vědomí informaci o zahájení
auditu hospodaření Města
Plumlov za rok 2015.

Rada města schválila:
UR/27/2015/2/1: RMP schváli-
la ukončení nájemní smlouvy s
Pohřební službou Václavková
a spol. s.r.o., Prostějov.
UR/27/2015/4/1: RMP schváli-
la zahájení postupné realizace
kamerového systému v
Plumlově.
UR/27/2015/5/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k pro-
vedení víceprací při výstavbě
kanalizace v Plumlově, na Bě-
liskách.
UR/27/2015/6/1: RMP schváli-
la p. A. Bureše, bytem Plumlov,
za člena školské rady Základní
školy Plumlov, p.o..
UR/27/2015/7/1: Rada Města
Plumlova schválila souhlas se
zápisem do rejstříku škol a
školských zařízení, kdy bude

Mateřská škola Plumlov a Zá-
kladní škola Plumlov uvedena
jako sídlo pobočky ZUŠ
Plumlov, p.o..
UR/27/2015/9/1: RMP schvá-
lila dodatky smluv č. 1 o provo-
zování vodovodní a kanalizač-
ní sítě s VAKem svazku obcí
Plumlov-Vícov.

Usnesení 28. zasedání
RMP ze dne 29. 9. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/28/2015/4/1: RMP bere na
vědomí termíny výlovů rybní-
ků v Hamrech (sdělení MRS
Prostějov).
UR/28/2015/13/1: RMP bere na
vědomí informaci o provede-
ných transakcích v bankoma-
tu v období 7-8/2015.

Rada města schválila:
UR/28/2015/3/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 8/2015 ke dni 29. 9.
2015 .
UR/28/2015/5/1: RMP schváli-
la cenovou nabídku společnos-
ti CAD projekt plus, s.r.o., Pro-
stějov na zpracování projekto-
vé dokumentace (okna s oke-
nicemi 6. NP zámku).
UR/28/2015/6/1: RMP schváli-
la podání žádosti o finanční
příspěvek z Programu záchra-
ny architektonického dědictví
MinisterstvakulturyČRnarok
2016.
UR/28/2015/7/1: RMP schváli-
la předávací protokol po pro-
vedené opravě místních ko-
munikací, resp. finanční ob-
jem zakázky.
UR/28/2015/8/1: RMP schváli-
la text smlouvy o dílo s firmou
INEXprojekt Kroměříž, spol. s
r.o. – projektová dokumentace
na cyklostezku Plumlov-
Mostkovice.
UR/28/2015/9/1: RMP schváli-
la dodatek smlouvy č. 2 se spo-
lečností SKANSKA, a.s., Praha
– vícepráce při rekonstrukci
Hlavního náměstí v Plumlově.
UR/28/2015/10/1: RMP schvá-
lila souhlas se zhotovením
zámkové dlažby na části obec-
ního pozemku před domem p.
Pustějovského, Plumlov č. p.
470.
UR/28/2015/11/1: RMP schvá-
lila částku 500,- Kč bez DPH ja-
ko výši úhrady Římskokato-
lické farnosti Plumlov za zří-
zení věcného břemene – ulože-
ní plynovodní přípojky v po-
zemcích p. č. 1548 a 1550 v k. ú.
Plumlov.
UR/28/2015/12/1: RMP schvá-
lila zařazení žádosti paní J. Da-

něčkové, bytem Prostějov, do
seznamu žadatelů o byt.
UR/28/2015/14/1: RMP schvá-
lila dodatek č. 2 smlouvy o pro-
vozování kanalizace – VAK
svazku obcí Plumlov-Vícov.

Rada města předala k pro-
jednání:
UR/28/2015/2/1: RMP předala
stavební komisi k posouzení
žádost p. Vlčka, Plumlov č. p.
237, o pronájem části pozemku
p. č. 1550 v k. ú. Plumlov na zří-
zení přístřešku na parkování.

Rada města uložila:
UR/28/2015/15/1: RMP uložila
p. Adolfu Sušňovi, starostovi
Města Plumlov, aby v termínu
do 7. 10. 2015 zorganizoval
osobní schůzku s paní PhDr. V.
Palackou, ředitelkou DpS
Soběsuky, p.o..

Redakčně zkráceno. Plné verze k
dispozici na webových strán-
kách města: www.mesto-
plumlov.cz. Pro případné bližší
vysvětlení jedotlivých usnesení
se obraťte na své radní.

Připravil FrantišekKocourek

Pište a posílejte
Chcete se podílet na obsahu
Plumlovského zpravodaje? Máte
možnost.
Své příspěvky v podobě tematic-
kých článků, reportáží ze zajíma-
vých událostí či akcí, glos, názorů
a fotografií s popiskem posílejte
na e-mailovou adresu:
plumlov-
sky.zpravodaj@gmail.com, nebo
odevzdávejte na podatelně MÚ v
Plumlově.
Zpravodaj je otevřený příspěvkům
od všech občanů, kteří mají něco
zajímavého ke sdělení. Tak nevá-
hejte a přispějte svou troškou do
mlýna.
Chcete ve Zpravodaji inzerovat?
Ozvěte se pro další informace na
výše zmíněný email a přidejte do
předmětu heslo: Inzerce.

Důležité odkazy
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz
ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz
KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz
CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
www.zsplumlov.cz
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

Usnesení z 5. zasedání
ZMP – 22. a 29. 6. 2015

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-5/2015/2/1 – informace o pl-
nění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních zastupitel-
stva města.
UZ-5/2015/3/1 – informace o
činnosti finančního a kontrol-
ního výboru ZMP.
UZ-5/2015/4/1 – informace o
probíhajících a připravova-
ných investičních akcích Měs-
ta Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-5/2015/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-5/2015/1/2 – program 5. za-
sedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-5/2015/5/1 – účetní závěrku
Města Plumlov na rok 2014.
UZ-5/2015/5/2 – Závěrečný účet
Města Plumlov za rok 2014 bez
výhrad.
UZ-5/2015/6/1 – rozpočtové
opatření města Plumlov č.
4/2015 ke dni 22. 6. 2015 (viz. pří-
loha č. 1).
UZ-5/2015/8/1 – revokaci usne-
sení UZ-18/2014/6/2 a UZ-
19/2014/8/1.
UZ-5/2015/11/1 – přijetí účelo-
vého úvěru od Komerční ban-

ky, a.s., ve výši 8.335.944,- Kč na
úhradu stavebních prací při
revitalizaci Hlavního náměstí
v Plumlově, úvěr bude čerpán
do 31. 7. 2015 a po finančním vy-
pořádání dotace ROP v termí-
nu do 30. 11. 2015 jednorázově
splacen.

ZMP pověřilo:
UZ-5/2015/9/1 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, za-
stupováním Města Plumlov při
zpracování regulačního plánu
pro lokalitu „13a“ – Plumlov – U
Boží muky.
UZ-5/2015/11/2 – starostu Měs-
ta Plumlov, p. Adolfa Sušně, k
podpisu smlouvy o poskytnutí
účelového úvěru od Komerční
banky, a. s. (viz usnesení č. UZ-
5/2015/11/1).

Usnesení z 6. zasedání
ZMP – 21. 9. 2015

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-6/2015/2/1 – informace o pl-
nění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních zastupitel-
stva města.
UZ-6/2015/3/1 – informace o
činnosti finančního a kontrol-
ního výboru ZMP.
UZ-6/2015/4/1 – informace o
probíhajících a připravova-
ných investičních akcích Měs-
ta Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-6/2015/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-6/2015/1/2 – doplněný pro-
gram 6. zasedání Zastupitel-
stva Města Plumlova.
UZ-6/2015/1/3 – souhlas s pří-
tomností p. Machaly (ORIS
Olomouc, spol. s r.o.) na dneš-
ním jednání zastupitelstva.
UZ-6/2015/5/1 – návrh Plánu
společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových
úprav v katastrálních územích
Plumlov, Soběsuky u Plumlo-
va, Žárovice a Hamry (viz pří-
loha č. 1).
UZ-6/2015/6/1 – odkoupení po-
zemku p. č. 467 v k. ú. Plumlov –
zahrada o výměře 618 m2 za ce-
nu sjednanou cenu 328.100,- Kč.
UZ-6/2015/7/1 – snížení výše
prodejní ceny objektu „bývalé
MŠ v Hamrech“ – stavby bez č.
p. a č. e. na pozemku p. č. st. 48
na 1.300.000,- Kč.
UZ-6/2015/8/1 – zadání regu-
lačního plánu Plumlov – U Boží
muky – „13a“ ve smyslu § 64
odst. 5 zákona č. 183/2007 Sb., o
územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zá-
kon) a v souladu s § 17, odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně plánovacích podkla-
dech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve

znění pozdějších předpisů (viz
příloha č. 2).
UZ-6/2015/9/1 – Smlouvu o bez-
úplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovitým věcem a
o zřízení věcného práva – po-
zemky p. č. 1072/2, 1072/3 a 1155,
všechny v k. ú. Plumlov – ÚZ-
SVM (viz příloha č. 3).
UZ-6/2015/10/1 – Dodatek
smlouvy č. 3 o poskytnutí ban-
kovní záruky – Komerční ban-
ka, a. s.(viz příloha č. 4).
UZ-6/2015/11/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
7/2015 ke dni 21. 9. 2015 (viz pří-
loha č. 5).

ZMP pověřilo:
UZ-6/2015/6/2 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, k
podpisu smlouvy (viz usnesení
č. UZ-6/2015/6/1).
UZ-6/2015/9/2 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, k
podpisu smlouvy (viz usnesení
č. UZ-6/2015/9/1).
UZ-6/2015/10/2 – starostu Měs-
ta Plumlov, p. Adolfa Sušně, k
podpisu Dodatku smlouvy č. 3
(viz usnesení č. UZ-
6/2015/10/1).

Zápisy z jednání jsou k dispozi-
ci na webových stránkách měs-
ta: www.mestoplumlov.cz

PřipravilFrantišekKocourek

Technické informace k připojení na kanalizaci
ALEŠ ZAPLETAL

Kanalizace v obcích Soběsu-
ky a Žárovice je hotová. Od-
stranily se i poslední dílčí va-
dy a nedodělky. Kanalizace
bude během října uváděna do
zkušebního provozu, a pak
bude možné zahájit vypouš-
tění splaškových odpadních
vod z nemovitostí.

Provozovatelem bude VAK
svazku obcí Plumlov-Vícov.
Předkládáme vám informa-
ce, za jakých podmínek je
možné připojení nemovitostí
na kanalizační síť.

Nutnosti pro připojení
Realizace soukromé části ka-
nalizační přípojky je možná
pouze na základě odsouhla-
sené projektové dokumenta-
ce a vydaného územního sou-
hlasu s umístěním stavby ka-

nalizační přípojky. Mimo vy-
daný územní souhlas je ne-
zbytná registrace nového od-
běrného místa u správce ka-
nalizace formou vyplněné
přihlášky a uzavřené písem-
né smlouvy na vypouštění
odpadních vod.

Při realizaci vlastní kana-
lizační přípojky je nutné vy-
zvat odpovědného zástupce
provozovatele ke kontrole
uložení potrubí před zásy-
pem a odsouhlasení realizo-
vané přípojky a provedení
kontroly napojení.

Co je zakázáno!
Do splaškové kanalizace je
zakázáno vypouštění sráž-
kových vod ze střech a zpev-
něných ploch! Rovněž je přís-
ně zakázáno vypouštění od-
padních vod z jímek, žump a
septiků! Ty musí být likvido-

vány v souladu s platnou le-
gislativou na velké ČOV Pro-
stějov. ČOV Plumlov totiž ne-
ní schopna zpracovat a vy-
čistit letité zahnívající od-
padní vody a kaly z vašich
žump a septiků.

V souladu s řádem
Vypouštění odpadních vod z
jednotlivých nemovitostí
musí být v souladu s platným
kanalizačním řádem, ve kte-
rém jsou stanoveny limity
pro vypouštění odpadních
vod do veřejné kanalizace
města Plumlov. Zároveň jsou
v kanalizačním řádu popsá-
ny i látky , které do kanaliza-
ce nepatří.

Fakturace vypouštěných
odpadních vod bude probíhat
v Soběsukách a Žárovicích
jedenkrát ročně. Vzhledem k
tomu, že většina vlastníků

obcí Soběsuky a Žárovice má
vlastní zdroje, bude výše
stočného vypočítána na zá-
kladě směrných čísel spotře-
by. Pouze ve vyjímečných,
odůvodněných případech
bude stočné počítáno ze spo-
třeby pitné vody dle vodomě-
ru (u absence vlastního zdro-
je) nebo dle součtu spotřeby
zaznamenané vodoměry na
vlastním zdroji a z veřejného
vodoměru.

Doporučujeme vlastníkům
nemovitostí čtvrtletní úhra-
du stočného formou záloh
přes SIPO, případně formou
příkazů k úhradě.

S případnými dotazy se na
nás můžete obrátit na tel. čís-
lech: 582 393 436, 777 786 700
nebo na e-mailovou adresu:
vakplumlov@volny.cz nebo
osobně v kanceláři VAK, a to
vpondělíavestředuod8.00do
17.00 hodin.
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Svatbu, jakou je libo
JANA ZELENÁ

Snad každý zámek má své
kouzlo. Ten plumlovský však
více než jiné připomíná po-
hádku, neboť se pravidelně
stává svědkem jedné z nej-
krásnějších životních udá-

lostí – svatby. Pohled na ne-
věsty, které v těchto prosto-
rách připomínají princezny,
uchvátí téměř každého ro-
mantika. Snad proto si v le-
tošním roce na místním zám-
ku řeklo své „ANO“ již ne-
spočet párů.

Svatební obřad na
míru

Romantické prostředí však
není to jediné, proč svatbu
zvolit právě zde. Dá se říct, že
svatební obřad je každému
páru šitý na míru. Nastáva-
jící manželé si sami vyberou
skladby, které budou obřad
podmalovávat. Jejich první
společné kroky doprovází ži-

vá hudba, což není jinde úpl-
ně běžné. S paní matrikářkou
lze však domluvit i jiný typ
hudebního doprovodu.

Originální projev
Novinkou je také originální

svatební projev. Pokud snou-
bencům nestačí klasická sva-
tební řeč a touží po něčem
osobnějším, mohou po do-
mluvě s oddávajícím slyšet v
takovém projevu například
informace o svém seznáme-
ní, dětech či společných plá-
nech do budoucna, mohou
však touto cestou poslat např.
i originální poděkování ro-
dičům a přátelům. Novo-
manželé mají samozřejmě
možnost vyfotografovat se v
prostorách celého zámku a
vytvořit si tak nezapomenu-
telné svatební album.

Svatební obřad na zámku
Plumlov je jistě dobrou vol-
bou, o čemž svědčí celá řada
objednaných termínů na jaro
2016.

Svatby na plumlovskémzámku. Foto: Zdeněk Zatloukal
Přivítali jsme občánky

Zářijové vítání nových občánků na plumlovskémzámku. Foto:
Zdeněk Zatloukal

Nově narozené děti v Plumlově
Leden – červen 2015

Leden
Sofie Cásková

Únor
Tomáš Valtr
Sebastián Mačkal

Březen
Michal Svozil

Karolína Žáková

Duben
Michal Matics

Květen
Daniel Solný

Červen
Petr Jelen
Petra Dostálová

Táborové hrátky

V létě jsme byli na příměstském táboře Žralok. Příměstský tábor
měl čtyři turnusy amy jsme se účastnili prvního. Tábor byl na pět
dní. V průběhu tábora jsme se účastnili různých aktivit: návštěva
pohádkového sklepení zámkuPlumlov, projížďka na lodi a navští-
vili jsme také Pevnost poznání v Olomouci.Užili jsme si i spousty
báječných her. Díky tomuto táboru jsme poznali spoustu kamará-
dů a tábor bychomsi chtěli určitě zopakovat.Text a foto:Marie
Jančíková a Šárka Švecová
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Díky, že se staráte
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Když přišla sametová revo-
luce, bylo mi téměř na den 14
let. Myslím, že jsem tenkrát
úplně přesně nechápala, co
revoluce znamená. Zato jsme
záhy já i moji spolužáci po-
chopili, že se otevřely hrani-
ce a my můžeme vyrazit s ro-
diči do velkého západního
světa.

Hned v prosinci jsme se vy-
dali zájezdovým autobusem
do Vídně. Bylo období ad-
ventu a vídeňské obchody jen
zářily vánoční výzdobou a ze
světýlek oči přecházely. Pa-
matuji si, že nikdy předtím
jsem nic tak úžasného nevi-
děla. Všechno jsem si pečlivě
zblízka prohlížela, abych ně-
co podobného mohla vytvořit
doma. Vánoční výzdoba toho
roku byla v naší rodině
opravdu bohatá – tolik chvo-
jí, girland a výzdoby téměř
neumožnilo otevřít vchodové
dveře.

Po čase se začalo na Západ
jezdit běžně, a nejen ve vá-
nočním čase. Letní turista
mohl obdivovat mimo jiné
nádherně upravené záhony
kytek a obrovské trsy mušká-

tů plazících se z oken. Jsem
moc ráda, že tento krásný
zvyk – starat se o své okolí –
jsme od Rakušanů přece je-
nom (ne však ještě stopro-
centně) okoukali. Líbí se mi,
že lidem už není lhostejné, jak
vypadá okolí jejich domů. Tě-
ší mě kvetoucí předzahrád-
ky, květiny v oknech a upra-
vené veřejné prostranství.

Přesto mě ale mrzí, že ne
všichni pochopili, že nám den
mohou pokazit i takové věci,
jako jsou neuklizené hro-
mádky písku, odpadky, roz-
sypané koše, odstavené vra-
ky aut apod. Já osobně ne-
mám nic proti pěkně do hra-
nice srovnaným dřevěným
kůlům. Neupravená pro-
stranství však nejsou dobrou
vizitkou.

Moc a moc děkuji všem,
kteří o své okolí pečují, a vě-
řím, že i tam, kde to ještě není
úplně ono, se to časem změní
k lepšímu.

Ráda bych jménem Rady
města poděkovala všem, kte-
ří se o své okolí starají, a není
jim jedno, jak to vypadá na je-
jich ulici či v okolí jejich do-
mů. Vám všem patří naše vel-
ké uznání.

Na úřadě bylo „horko“ a všude tekla voda
ANEŽKA VÍTKOVÁ

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje i v letoš-
ním roce připravil cvičení
jednotek SDH obcí zaměřené
na plnění úkolů při ochraně
obyvatelstva. Tentokát se
cvičení uskutečnilo na území
Města Plumlov a obce Most-
kovice. Bylo naplánováno na
18. září následovně: v době od
10 do cca 12 hodin první část
a od 16 do cca 20 hodin druhá
část.

Na několika frontách
Cílem akce bylo procvičení
organizace evakuace osob z
ohrožených oblastí při zá-
plavách včetně varování
obyvatelstva, zřízení místa
nouzového přežití a protipo-
vodňové ochrany.

Celé cvičení bylo řízeno
Ing. Sobkem z HZS Prostějov.

První část se týkala práce
povodňové komise – svolání
komise na městský úřad, prá-
ce s povodňovým plánem,
rozdělení rolí a úkolů pro jed-

notlivé členy komise,kteří se
cvičení zúčastnili – A. Sušeň
– starosta města, M. Hyn-
drich, G. Jančíková – mís-
tostarostové města, C. Ko-
courek – velitel JPO Plumlov,
A. Vítková – technik OOB
JPO Plumlov, J. Pálka – okrs-
kový starosta Sboru dobro-
volných hasičů.

Záchrana seniorů
Druhá část cvičení byla již jen
pro jednotlivá SDH obcí vy-
členěných pro plnění úkolů
při ochraně obyvatelstva –
Plumlov, Mostkovice, Pros-
tějovičky, Niva a další. Jed-
notky byly soustředěny v Ha-

mrech u skladu CO, kde byl
zřízen cvičný štáb velitele zá-
sahu, který řídil práci jed-
notlivých jednotek. Po cvič-
ném monitoringu vodního
toku byl vyhlášen stav ohro-
žení a následně nařízena eva-
kuace DD Soběsuky pod ve-
dením velitele JSDH Plumlov
Ctibora Kocourka. Společně
se svými „chlapci“ evakuo-
vali 28 osob, které byly pře-
vezeny do evakuačního cent-
ra, kde se o ně postarali ostat-
ní hasiči.

Další jednotky dostaly po-
kyn k plnění pytlů pískem a k
výstavbě protipovodňové
hráze v obci Mostkovice. Ná-
sledným úkolem byla evaku-
ace dětského tábora pod hrá-
zí plumlovské přehrady a pro
všechny vybudování tábora
nouzového přežití.

Po ukončení cvičení Ing.
Sobkem z HZS Prostějov bylo
hodnoceno plnění úkolů. Jak
se ukázalo, naši dobrovolní
hasiči jsou na vznik tako-
vých situací připraveni a v
součinnosti s povodňovou
komisí města by je zvládli.

Cvičná evakuaceDpSSoběsuky. Foto: Gabriela Jančíková

Vandal úřadoval

Příjde námneuvěřitelné, že tohlemůže někoho bavit. Proč někdo
poničí novou lavičku či posprejuje zeď budovy? Je námmoc líto, že
i v Plumlově se najdou lidé, kteří se oddávají takovýmto „rado-
vánkám“. Jeden z takových vandalů se vyřádil v říjnu i na nové la-
vičce v parku. Ale co s tím. Necháme si to líbit? Už brzy námsnad
pomůže v odhalování vandalů kamerový systém, kterýměsto
právě pořizuje. Neméně důležité je však také dívat se kolem sebe a
nebát se případně na nekalosti upozornit. Klidně i policii.
A co je to vlastně vandalismus?Ve slovníku cizích slov semůžeme
dočíst, že jde o svévolné poškozování a ničení veřejného i soukro-
méhomajetku či podobných statků, které nepřinášejí pachateli
žádnémateriální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá
žádnýmotiv – většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro
potřebu odreagovat se. Často k němudochází pod vlivemalkoholu
nebo drog. Foto a text: Gabriela Jančíková a Karel Rozehnal
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Dokonca si vzali aj snubné prstene či hodnotné knihy
Som bývalá občianka mesta
Plumlova a zaujal ma veľmi
článok pana Zlatníčka v mi-
nulom Zpravodaji. Zároveň
som rovesníčka pana Zlatníč-
ka a chcela by som jeho pekný
článok doplniť o pár podrob-
ností. V júni (červnu) 1942 boli
za schvaľovanie atentátu za-
držaní viacerí občania
Plumlova a po väznení v Olo-
mouci prevezení do koncen-
tačného tábora v Osvienčimi.
Malasomvtedy6rokov.Môjho
otca zadržali v práci na letis-
ku v Stichoviaciach a u nás
urobili drastickú prehliadku.
Bývali sme vtedy vo „Vlaste“,
doma bola iba maminka a
mňa vojaci domov nepustili.
Mala som vtedy šťastie. Pri
prehliadke rozrezali matrace,
paplóny, vyhádzali všetko na

zem a čo bolo hodnotnejšie, to
odviezli, dokonca si vzali aj
snubné prstene rodičov, hod-
notné knihy, Dejiny Palacké-
ho, zlaté pamätné mince k vý-
ročiu ČSR a podobne. Okrem
otca odviedli z Plumlova via-
cerých, z mien poznám iba pá-
na radu Jančíka, riaditeľa
Vojenských lesov, p. Krejzlí-
ka, pekára a ešte 2, mená kto-
ré presne nepoznám, ale bý-
vali niekde nad školou. Pán
rada a p. Krejzlík určite za-
hynuli, to viem určite. Otca
pred transportom poslali do-
mov zomrieť na silný zápal
pľúc, čo bola vtedy smrteľná
choroba. S pomocou MUDr.
Čičatky sa dostal do nemocni-
ce v Prostějove a tam sa liečil
skoro pol roka. Maminka
ostala bez peňazí s 3 deťmi a

pomáhala v pekárni a po do-
mácnostiach aby nás uživila.
Myslím si, že v článku chýba-
la zmienka o tých, ktorí v konc.
tábore zahynuli.

Pani so židovskou hviezdou
(asi sa volala Březinová) ma-
la 2 malé deti a pretože nema-
la potravinové lístky, pomá-
hali jej susedia ako mohli,.
najmä tým, že starí rodičia z
južných Čiech im posielali ba-
líky na iné meno a pomohli im
prežiť. Koncom vojny ich pre-
miestnili do tábora do vojen-
ského priestoru na Drahan-
sku. Myslím, že sa konca voj-
ny dožili, pretože manžel bol
kresťan a deti tiež. Čo sa týka
sovietskej armády, niekoľko
vojakov bolo ubytovaných aj
vo „Vlaste“ a s určitosťou vi-
em, že boli z východného Slo-

venska, pretože boli veľmi ra-
di, že mi rozumejú a že po-
znám aj dosť slovenských slov.
Narukovali do armády po
prekročení Dukelského prie-
smyku, pretože bola na slo-
venskom území vyhlásená
mobilizácia.

Želanie škole
a pozdrav luďom

100-ročnej oslávenkyni (škole)
prajem veľa úspechov musím
povedať, že mala po celú dobu
veľmi vysokú úroveň a dobrú
povesť.
Srdečne všetkých v Plumlove
pozdravujem.

Jitka Šoltisová – Raclav-
ská

Hurá na nová hřiště. Jsou zajímavá a přírodní
KAREL ROZEHNAL

Zaskotačit si jako piráti na
škuneru, zařádit si na jezev-
číkovi či přelézt visutý most.
V plumlovské školce žádný
problém. Děti se zde dočkaly

nových hřišť u obou budov,
kdy se podílely kresbami i na
jejich návrzích. Nejde však
jen o hraní, na hřiště se pře-
sune i část realizace výchov-
ně vzdělávací práce.

Zahrada v přírodním
stylu

„Vytvořili jsme ve školce
projekt s názvem „Pojďme
vytvářet základy ekologické

kultury jako součást osob-
nosti dítěte předškolního vě-
ku“. Jeho realizací vznikla
vlastně taková zahrada v pří-
rodním stylu. Kromě herních
prvků z akátového dřeva, al-
tánku či vrbového tunelu zde

děti najdou mimo jiné i pěs-
tební záhon, kytičky či ovoc-
né keře a listnaté stromy, kte-
ré budeme společně poznávat
a pečovat o ně. Nechybí ani
krmítka a budky pro ptáčky,
o které se budeme starat,“
přiblížila ředitelka školky
Marta Soldánová.

Z prvních ohlasů rodičů
vyznívá, že se jim obě hřiště
moc zamlouvají.

„Líbí se mi, je to takové ne-
tradiční a pestré,“ nechala se

slyšet jednazmaminek. „Imy
máme z hřišť velikou ra-
dost,“ zdůrazňuje ředitelka
Soldánová s tím, že činnosti
organizované venku budou
teď programově daleko bo-
hatší a budou moci více pro-

bouzet v dětech kladný vztah
k přírodě.

Zastřešená pískoviště
„Výborné je, že všechna pís-
koviště jsou zastřešená. Her-
ní prvky jsou navíc certifi-
kovány výrobcem a slouží ke
komplexnímu pohybovému
rozvoji dítěte, zdatnosti a tě-
lesné vyspělosti,“ doplnila
ředitelka místní mateřské
školy.

Bez závad
I starosta Plumlova Adolf Su-
šeň je s výslednou podobou
hřišť spokojený.

„Dílo bylo předáno 30. září

bez závad. Bylo postaveno s
prostředků OPŽP, kdy se do-
tační titul zaměřoval kon-
krétně na environmentální
výchovu v mateřských ško-
lách. Dotace činila devadesát
procent uznatelných nákla-
dů. Celkově obě hřiště přišla
přibližně na 2 300 000 korun,“
přidal starosta pár technic-
kých informací.
(zkrácená verze tohoto článku by-
la publikována v Prostějovském
deníku ve středu 7. října 2015)

NAŠKUNERU. Čeká nás plavba přes oceán. Foto: Deník/Karel RozehnalJEDEME. Co takhle řádění na jezevčíku? Foto: Deník/Karel Rozehnal
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Je dobře, že ZámekPlumlov je spojen v podvědomí lidí z blízkého i
vzdálenějšího okolí s kulturnímděnímdobré úrovně. I v letošní letní
sezoně proběhlo plno zajímavých akcí, které zaujaly a uspokojily
stovky návštěvníků zámku.
Jistěže bychom raději počítali návštěvníky na tisíce, ale letošní
prázdniny se skutečně povedly a letní koupání si turisté i domácí
určitě užili. Ale pro návštěvnost zámkunení takové počasí ideální.
Proto na zámek nezavítalomnožství návštěvníků, které jsme če-
kali, i když jich bylominimálně stejně co v loňském létě.
Jistě nejnavštívenější letní akcí byla akce šermířská ,,Přijíždí pan
Vratislav“, kde kromě skvělých šermířských vystoupení a gotické
bitvymohli návštěvníci vidět práci knihtiskaře, lety dravců, jar-

mareční divadlo a vyzkoušet si kostýmz barrandovských ateliérů.
Srpnová akce užmá jistou tradici a na zámekpřijíždí vždy některá
významnáosoba z historie hradu a zámkuPlumlova. Tentokrát to
byl panVratislav II. z Pernštejna,majitel plumlovského panství v
16. století.
Dále proběhly zajímavé vernisáže výstav, historické akce, pořady
pro děti,malá divadelní představení i velký baletní galavečer. Po-
kud jste nebyli,můžete litovat, ale nevadí. Do konce sezony jistě
ještě nějakou zajímavou akcimůžete stihnout a také se těšit na
příští sezonu, neboť příprava na kulturní programv roce 2016 již
běží.
Text: Pavel Zástěra, foto: Zámek Plumlov

Zajímavé prohlídky, koncerty i návraty do historie



Za vínkem i muzikou
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Záříječasemsklizněvínaana
našem zámku jsme se opět se-
šli k oslavě tohoto lahodného
moku. Tentokrát v režii měs-
ta Plumlov.

Kromě stánků s lidovými
řemesly, jídlem, pitím a hlav-

ně vínem a burčákem čekal
návštěvníky bohatý pro-
gram. Záštitu nad touto akcí
převzal ministr zemědělství
Marian Jurečka.

Pravdou je, že počasí si s
námi opět pěkně pohrávalo.
Ale i přes ranní dešťivé a po-
měrně chladné počasí našlo
na zámek cestu asi 800 lidí.

Pohodová muzika
Myslím, že nelitovali. Neboť
jak pěvecký sbor Nota Bene
Prostějov, tak národopisný

soubor Klas či folková skupi-
na Dojem byli příjemným
zpestřením celého odpoled-
ne.

Přijel i svatý Václav
Hlavním bodem odpoledne
byl příjezd svatého Václava a

jeho družiny. Program pak
vygradoval vystoupením hu-
dební skupiny Spirituál
kvintet. Já osobně jsem byla
překvapená, ba přímo nad-

šená tím, jak milí tito skvělí
muzikanti jsou. Bylo to pros-
tě setkání s příjemnými a po-
hodovými lidmi.

Akce se velmi vydařila a
velkédíkypatřívšem,kteříse
jakkoli zapojili. Bez jejich
ochotné a nezištné pomoci
bychom se neobešli. A už teď
se všichni těšíme na příští
ročník.

Úsměvy, povídání s přáteli, pohodovámuzika i dobré vínko. Takové byly
letošní Svatováclavské slavnosti. Foto:MÚPlumlov

Programnabídl nejen skvěloumuziku a víno, ale i řadu zajímavých vystou-
pení a scének. Foto:MÚPlumlov
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Blíží se Andělské slavnosti
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Není nic krásnějšího než roz-
zářené dětské oči. Všichni ví-
me, že nejšťastnější dětský
úsměv lze spatřit především
podvánočnímstromečkem.A
věřte, že vím, o čem mluvím.
Sama mám tři krásné děti a
zhruba dalších 40 učím v ZUŠ.

S cílem vykouzlit úsměv
nejenom na tvářích dětí při-
pravujeme na 29. listopadu
letos opět Andělské slavnos-
ti. Děti i dospělí se mohou tě-

šit na slavnostní rozsvícení
stromečku. Jistě nebude chy-
bět ani anděl snášející se z po-
myslného nebe a celý průvod
jeho kamarádů mířící pak na
zámek. Těšit se můžete i na
andělskou pohádku odehrá-
vající se na magicky osvětle-
ném kopci uprostřed nádvo-
ří. Slavnostní vánoční kabát
si obléknou i zámecké kom-
naty.

Moc se na vás těšíme a snad
tentokrát budou oči zářit
nejenom dětem.

Na divadlo do Žárovic
HANA ŠVÉDOVÁ

Přišlozáří.Létobylopryčana
tropické teploty jsme už jen
vzpomínali. Ale být zalezlí
doma se nám ještě nechtělo. I
v září přece bývají pěkné tep-
lé dny a navíc jsou u nás ho-
dy!

Rozhodli jsme se toho vyu-
žít a uspořádat 12. září malé
„Hodové posezení“ v kultu-
ráku. Pro děti byla připrave-
na výtvarná dílna a soutěž o
nejhezčí obrázek. Přes počá-
teční zdrženlivost se nakonec
malí výtvarníci pustili s ver-
vou do díla a za to na každého
čekala pěkná odměna. Pro
malé i velké byly připraveny
dobroty z místní hospůdky a
musím říci, že například ký-
ta na rožni byla vskutku vý-
tečná, jen se po ní zaprášilo.
Myslím, že všichni, kteří si
přišli poklábosit se sousedy a
užít si pěkného slunečného
odpoledne, byli spokojeni.

A co s dlouhými podzimní-
mi večery? Po úspěchu úno-
rového představení Nerušit,
prosím jsme opět oslovili pro-
stějovský soubor Moje diva-
dlo a dohodli další divadelní
hru. Tentokrát se jedná o
bláznivou komedii 1+1=3, na
kterou se můžete těšit v so-
botu 14. 11. v 18:00 hodin u nás

v kulturním domě. Tímto
všechny zveme a slibujeme,
že se určitě od srdce zasměje-
te.

A na závěr jedna prosba.
Nemůžeme zjistit, kde se na-
chází kronika Žárovic, kte-
rou kdysi zapisoval pan D.
Šmudla. Chceme tímto oslo-

vit naše spoluobčany, zda o ní
někdo neví nebo si ji neza-
půjčil. Informace, prosím,
předejte na městském úřadě
nebo některému z členů OV
Žárovice.

Výtvarná dílna. Foto: Hana Švédová

Děkujeme dárcům knížek
JANA ŠVESTKOVÁ

Městská knihovna Plumlov
by ráda touto cestou poděko-
vala všem dárcům knih, díky
kterým je náš knižní fond
pravidelně obohacován a
rozšiřován.

Knihy dostáváme od růz-
ných dárců, kteří si často pře-

jí zůstat v anonymitě. Přesto
bychom tentokrát chtěli po-
děkovat konkrétnímu dárci,
a to paní Svatavě Lošťákové,
za knihy, které potěší mnoho
našich návštěvníků. Vážíme
si toho, že spousta z vás se tak
ochotně a nezištně dělí s dal-
šími „knihomoly“ o přečtené
tituly.
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Brontosauři přiložili ruku k dílu
DALIMIL TOMAN

Brontosauři si v Plumlově zo-
pakovali léto. Na letošním
Potáborovém setkání se ba-
vili. A navíc pomohli zámku.

Stovka dobrovolníků zapl-
nila v půlce září o víkendu
plumlovský zámek. Lidé z
Hnutí Brontosaurus tam
uspořádali Potáborové se-
tkání, festival, na kterém za-
končili úspěšnou letní sezo-
nu účastníci letošních bron-
tosauřích táborů. Stovky
mladých lidí díky Bronto-
saurům v létě pomáhaly mě-
nit Česko. Na více než čtyři-
ceti letních táborech dobro-
volníci opravovali hrady, ko-
sili louky a pomáhali ohrože-
ným zvířatům. Při setkání v
Plumlově kromě koncertů,
workshopů a vystoupení po-
mohli samotnému zámku.

Oslava Orchisu
Od pátku do neděle tak patřil
Plumlov Brontosaurům a je-
jich příznivcům. Na Potábo-
rovém setkání se rozloučili s
létem účastníci letošních tá-
borů Prázdniny s Brontosau-
rem, na nichž za 41 let již ně-
kolik generací pomohlo pří-
rodě, památkám i lidem.
Čtvrtstoletí existence tam
oslavila i jedna ze základních
organizací Hnutí Brontosau-
rus, základní článek Orchis
Brno.

Dílny, hry i koncerty
Návštěvníci si užili pestrý
program. Čekaly je improvi-
zační a žonglérské dílny, vy-
zkoušeli meditační cvičení
falun gong, tvořili z recyklo-
vaných materiálů, plstili ov-
čí vlnu, hráli ekohry, tančili
na koncertech, zhlédli diva-
dlo a další.

Průvod v kostýmech
V neděli slavnostním průvo-
dem městem v kostýmech
ukončili letošní sezonu let-
ních dobrovolnických akcí.

Pomoc na zámku
Brontosauři také pomohli sa-
motnému zámku. Dobrovol-
nická práce totiž k hnutí ne-
odmyslitelně patří. Nadšenci
v sobotu vysekali náletové
dřeviny kolem zámku, ukli-
dili svah od odpadků v okolí
památky, odstranili starou
opadávající omítku ve skle-

pení, které slouží kulturní-
mu dění v okolí. Vynesli z něj
také na pět set kbelíků suti,
kterou zarovnali terén na ná-
dvoří v místech bývalého
hradu.

Cílem bylo zpřístupnit pro-
story pro konání akcí a oži-

vení zámku. Pro tuto práci
nemá Plumlov vlastní kapa-
city a bez dobrovolníků by
změny provádělo jen obtížně.

Fotky z akce
Fotografie ze setkání nalez-
nete na webových strán-
kách:https://www.face-
book.com/hnutibrontosauru
s/posts/10153464516351072.

Hnutí Brontosaurus na
podzim připravilo třicet ví-
kendových akcí, jejichž
účastníci pomohou přírodě,
památkám i lidem. Kromě to-
ho je čeká zážitkový program
a návštěvanetradičníchmíst.

Akce jsou určené pro mladé
lidi mezi 15 a 26 lety, vyrazit
na ně mohou ale i starší zá-
jemci. Podrobnosti jsou na
http://www.brontosau-
rus.cz/co-delame/kalendar-
akci.

Nápady na prázdniny

Prázdniny s Brontosaurem
jsou nejstarší akcí svého dru-
hu v Česku. První ročník
nadšenci uspořádali v roce
1974. Od té doby Brontosauři
opravují hrady, pečují o pra-
meny, pomáhají, kde je třeba.
Spojení smysluplné práce,
zážitků a nových přátel kaž-
doročně přiláká na 1500
účastníků. V létě roku 2014 na
59táborechodpracovali17751
hodin.

Více informací najdete na
http://prazdniny.bronto-
saurus.cz/.

Brontosauři při odklízení suti a náletových křovin v okolí plumlovského
zámku. Foto: Jan Sorondil Slaný

Jak se akce líbila?
Pavel Zástěra, kastelán zám-
ku Plumlov:
„Akce byla dohodnuta a při-
pravována cca čtyři měsíce
před realizací a díky této do-
statečně dlouhé době bylo
možno dohodnout množství
detailů. Pracovníci HB byli
rozděleni do tří skupin a každá
pracovala na konkrétním úko-
lu. K práci se všichni postavili
čelem a své úkoly splnili. Proto
já, kastelán zámku a správce
objektů, který tyto úkoly roz-
děloval, nemůžu být jinak než
velice spokojen. Právě tyto
úkoly bylo možno splnit pouze
jednorázově větší skupinou
dobře sehraného kolektivu. Na
práci pro firmu jsou tyto práce
jednoduché, ani fondy nejsou k
plnění takových úkolů a nevel-
ký počet zaměstnanců zámku
bohužel nemá na tyto práce
čas, protože souvisle řeší věci
provozní. Do budoucna jsme se
s některými organizátory HB
dohodli na další případnou
spolupráci a nemám důvod
pochybovat, že by dopadla ji-
nak než skvěle.“

Petr Novotný, účastník:
„Nadchly mě kapely, worksho-
py a ekohry. Zejména atmo-
sféra Plumlova byla úžasná.
Okouzlilo mě místo, spaní pod
zámeckou budovou, večerní
koncerty na nádvoří. Jsem rád,
že jsem mohl s přáteli zavzpo-
mínat na brontosauří tábory.
Těším se na další akce.“

Jana Kotlářová, pořadatelka
a koordinátorka programu
Prázdniny s Brontosaurem:
„Bylo úžasné, jak se mladí lidé,
co přijeli, dokázali dlouho do
večera společně bavit i poté,
co přes den odvedli velký kus
práce pro zámek. Toto setkání
mi přineslo novou motivaci pro
dobrovolnickou práci a utvrdilo
mě v jejím smyslu.“
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Jak se měly děti v létě? No přeci náramně
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Čtvrt roku uteklo jako voda a
opět vás, čtenáře Plumlov-
ského zpravodaje, rádi infor-
mujeme o nejnovějším dění v
našem dětském domově.

Koncem srpna skončily
prázdniny, nejhezčí období
roku pro všechny děti, a za-
čala opět škola, učení a po-
vinnosti. Na prázdniny nám
zbyly jen vzpomínky a foto-
grafie v albu. Když se za nimi
ohlédneme, zjistíme, že byly
plné slunce, zážitků a poho-
dy.

Vzhůru na tábory
Už na začátku se všechny dě-
ti, které nemohly odjet ke
svým rodinám, vydaly na let-
ní tábory. Jedna menší sku-
pina do Olbramkostela u Zno-
jma a druhá do Brodců u Jih-
lavy. V obou lokalitách se jed-
nalo o klasické letní tábory
plné her, soutěží, výletů a
koupání na koupalištích i v
přírodních vodách.

Koncem července se pak
osm dětí vypravilo s panem
ředitelem do Špindlerova
Mlýna v Krkonoších, kde se
celý týden věnovali vysoko-
horské turistice a poznávání
přírody pro nás, z roviny, po-
někud drsného kraje. Tento
pobyt proběhl díky podpoře
firmy MAIER, s.r.o z Prostě-
jova.

Začátkem srpna děti na-
vštívily ještě jedny hory, ten-
tokrát Jeseníky. Díky nabíd-
ce Českomoravské unie od-
borových svazů pobývaly dě-
ti s vychovateli týden na cha-
tě Brans v Malé Morávce. V
rámci tohoto pobytu všichni
společně podnikli túru na
Praděd, pokochali se krás-
nou přírodou v údolí Bílé
Opavy, navštívili Karlovu
Studánku, a protože bylo ne-
zvykle teplé počasí, užili si
dosyta koupání v hotelového
bazénu.

Ve druhé polovině srpna
jsme pak využili nabídky E-
onuaposlalijsmečtyřidětina
tábor do Soběnova v jižních
Čechách. Tam se dětem líbilo
úplně nejvíc, byl to podle nich
fešácký tábor se vším všudy.
Výborný program, výborné
jídlo a dobrá atmosféra. Na
tento tábor budou děti dlou-
ho vzpomínat.

Ve zbývajícím čase, kdy dě-
ti trávily čas v domově, si uží-
valy koupání v zahradním
bazénu, slunění, projížďky na

kolech a pěších výletů do le-
sů v okolí Plumlova.

Na hradě Šternberk
Ještě jsme měli o prázdni-
nách jeden pěkný zážitek.
Oktáva prostějovského gym-
názia nám věnovala 1. cenu,
kterou získala v soutěži o nej-

lepší tablo od Prostějovské-
ho Večerníku. Vzali nás na
výlet na hrad do Šternberka.
Po cestě, která byla díky ved-
ru a vlakovým výlukám vel-

mi úmorná, jsme dorazili na
hrad s mírným zpožděním.
Ale prohlídka stála za to. Pře-
kvapilo nás, jak je hrad pěk-
ně zachovalý a jak zde lidé v
minulosti žili.

Dračí lodě
Začátek září byl ve znamení
Dne Plumlovské přehrady a
závodů dračích lodí. Naše dě-
ti byly také pozvány, a do-
konce si na jedné dračí lodi
zazávodily. I když nevyhrály,
bylo moc fajn vidět přehradu

z trochu jiného úhlu, než jsou
zvyklé.

Druhý zářijový víkend
jsme se vypravili do Prahy na
charitativní běh Běháme pro
děti, který pořádalo sdružení
Dejme dětem šanci, o.p.s. Vý-
těžek z této akce bude rozdě-
len mezi dětské domovy v ce-
lé republice a zpříjemní dě-

tem z domovů jejich život.
Další víkend nás čekal výlet
do Hranic, kde se děti již ne-
kolikátým rokem zúčastnily
Hranické merendy s názvem

Kdo si hraje, nezlobí. Pohrály
si a setkaly se zde s kamarády
z jiných domovů. a to bylo na
této akci nejcennější.

Na rybách
Poslední víkend v září odjelo
šest našich dětí na rybářské
závody do Loučné nad Des-
nou, které pořádal pro děti ze
spřátelených domovů Dětský
domov Zábřeh na rybníku
Kocián. Děti si zde vyzkouše-
ly chytání ryb, navazování
udice a další rybářské do-

vednosti. Věříme, že se to dě-
tem líbilo a někdo se třeba bu-
de této ušlechtilé zálibě vě-
novat i v budoucnosti.

Pásmo pro seniory
A protože je spousta dobrých
lidí i organizací, které nám
umožňují realizovat různé
aktivity a vyplňovat volný
čas v pracovním týdnu, ale i o
prázdninách a o víkendech,
chceme alespoň částečně ně-
co vrátit zase jiným potřeb-
ným. Proto jsme na Den seni-
orů 1. října nacvičili malé
pásmo složené z písniček,
básní a hry na hudební ná-
stroje a navštívili s ním Do-
mov pro seniory v Soběsu-
kách.Našespoluprácetrvájiž
několikletanutnoříci,žetam
jezdíme moc rádi.

Před Vánoci v Albertu
Nášdomovbyltakévybrándo
projektu Jarmarky s Alber-
tem, který pořádá pro dětské
domovy nadace Spolu dětem
o.p.s. společně s nadačním
fondem Albert. Na předvá-
noční víkend 12. a 13. prosin-
ce 2015 nám bude umožněno
prodávat naše výrobky ve
stánku, který bude umístěn v
supermarketu Albert v Pros-
tějově v Janáčkově ulici (u
hlavního nádraží). A tak už
nyní pleteme košíky z pedi-
gu, odléváme voňavé svíčky a
glycerinová mýdla, vyrábí-
me ozdoby na stromeček a
malujeme obrázky. Všechny
čtenáře Plumlovského zpra-
vodaje tímto na náš jarmark
srdečně zveme. Budete mít
možnost si zakoupit za pár
korun hezký vánoční dárek
pro své blízké a zároveň při-
spějete dobré věci. Peníze,
které za prodej našich drob-
ností utržíme, nám zůstanou
a budou použity na zlepšení
života dětí u nás a na zájmo-
vou činnost. Tak nezapo-
meňte, sejdeme se v prosinci
v Albertu!

To je prozatím stručný vý-
čet našich aktivit za poslední
dobu. Když se za nimi ohléd-
neme, zjistíme, že jich bylo
opravdu hodně a děti se u nás
rozhodně nenudí.

A co nás čeká? Koncem říj-
na podzimní prázdniny a pak
už pomalu příprava na Vá-
noce, které u nás bývají bo-
haté a zároveň hodně hektic-
ké. Rádi se o zážitky z pod-
zimních a zimních měsíců s
vámi podělíme zase příště.

Jsme jedna velká rodina. Foto: Dětský domov Plumlov

Na rybářských závodech. Foto: Dětský domov Plumlov
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Projekty nám pomáhají nejen s výukou
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

ZŠ Plumlov každoročně sází
na projekty, které nejen obo-
hatí vzdělávací proces, ale
přinesou i další finance na-
příklad na nákup učebních
pomůcek a další vybavení
tříd moderní technologií či
doplnění a modernizaci sbí-
rek.

Projekt s sebou přináší i
další vzdělávání pedagogů. V
loňském školním roce pro-
jekt Bejvávalo přiblížil dě-
tem na 1. stupni prožitkovou
formou tradiční řemesla a
způsoby života i obživy na
venkově. Získaná finanční
částka 7 000 korun byla na-
výšena naší spoluúčastí o
dalších 5 000 korun.

Velmi zajímavý projekt Di-
gitálně a interaktivně přispěl
k profesnímu rozvoji peda-
gogů pro využívání moder-
ních digitálních technologií
ve výuce. Součástí byl nákup
10 tabletů pro pedagogy a je-
jich využití ve výuce napří-
klad pro práci s integrovaný-
mi žáky. Vysoká částka 265
345 korun umožnila zaplatit
e-learningovou podporu a
systém mentoringu a kou-

činku, vzdělávání pedagogů a
nákup výukového softwaru.

Minipodniky
Velmi zajímavý byl přede-
vším pro žáky a také pedago-
gy projekt s názvem: Všech-
no v mém životě souvisí
–MINIPODNIKY. Cílem bylo
zapojit žáky 2. stupně do čin-
ností minipodniků u nás eko-
logického, keramického a
tvořivého s názvem Školní
časopis. Žáci tak mohli na
vlastní kůži zažít chráněnou
ekonomiku v simulovaném
prostředí za podpory odbor-
níků z praxe, pedagogů, psy-
chologa a jiných zúčastně-
ných. Na online webové apli-
kaci mohli žáci prezentovat
jednotlivé minipodniky a fik-
tivně obchodovat s vytvoře-
nými produkty. Škola získala
materiál pro činnost škol-
ních minipodniků ve výši 118
174 korun.

Plumlovští žáci v rámci to-
hoto projektu navštívili při
doprovodných exkurzích
velmi zajímavá místa, která s
náplní minipodniků přímo
souvisela – Českou televizi v
Praze na Kavčích horách, Ke-

ramické studio v Kunštátě,
výrobnu keramiky v Tupe-
sích, arboretum a botanic-
kou zahradu v Brně a další za-
jímavá místa v rámci škol-
ních výletů. Právě doprava a
občerstvení pro žáky byla ta-
ké hrazena z peněz projektu.

Bojujeme s odpadem
Dalším zdrojem financí byl
environmentální projekt Lit-
ter Less aneb Když méně zna-
mená více aneb Snižme
množství odpadu. Cílem pro-
jektu bylo vést žáky a jejich
prostřednictvím i rodiče ke
snižování množství odpadu
ve škole i doma. Žáci v rámci
kampaně navrhovali a dělali
opatření, která vedla k před-
cházení vzniku odpadu. Té-
ma, které žáci ve škole ana-
lyzovali, bylo velmi populár-
ní – mobilní telefon.

Nové projekty
Také letošní školní rok pro
nás znamená zapojení do pro-
jektů, výzev a dotačních pro-
gramů MŠMT, OK a OPVK.
Výzva č. 57 podporuje rozvoj
technických a jazykových

komunikativních dovednos-
tí. Tři učitelé jazyků spolu se
žáky rozjeli metodou blended
learning-onlinovou výuku
AJ a NJ prostřednictvím vý-
ukové aplikace Langmaster.
Současně výzva podpoří po-
lytechnickou výchovu žáků –
dílny, kde žáci budou vyrábět
výrobky a současně škola po-
řídí nové nástroje a vybavení
do školní dílny. Náš projekt
byl vybrán a přinese částku
381 000 korun. Vedle žáků se
budou stejnou metodou vzdě-
lávat i vyučující cizích jazy-
ků.

Druhý vytvořený projekt
chce obohatit důležitou ob-
last prevence rizikového cho-
vání. Projekt se zaměří na
podporu práce třídních uči-
telů se třídními kolektivy, na
rozvoj sociálních vztahů ve
třídě, zmapování postojů me-
zi spolužáky a posílí vztah
učitele a žáka. To je konkrét-
ní ukázka práce pedagogů a
žáků, která přináší všem
možnost vzdělávání jinými,
zajímavými formami, a také
důkaz toho, že naše škola umí
hledat finanční zdroje a ne-
čeká jen na to, co může a má
dostat.

Armáda, Stonožka a vzácní hosté aneb Jak to bylo ve Zvíkovci
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Zvíkovec je malý městys na
rozhraní Středočeského a Pl-
zeňského kraje u břehu Be-
rounky. V pondělí 21. září se
tu konala slavnost u příleži-
tosti 25. výročí založení hnutí
„Na vlastních nohou Stonož-
ka“ a 15. výročí počátku spo-
lupráce s AČR.

Zavítalo sem více než 80
stonožkových pedagogů a
spolupracovníků hnutí a
mnoho dalších vzácných hos-
tů. Mezi pozvanými byla i
Mgr. Dagmar Zapletalová a
pan místostarosta Martin
Hyndrich z Plumlova. Nej-
významnější pedagogové
hnutí přijali poděkování a di-
plom z rukou Jeho Eminence
Dominika kardinála Duky
OP. Setkání proběhlo v kos-
tele Nanebevzetí Panny Ma-
rie a slavnost pokračovala v
Domově Zvíkovecká kytička
v oddělení Chaloupka. Na vý-
stavbu Kardinálské pergoly
přispěla právě Stonožka.

V Domově Zvíkovecká ky-
tička žije 64 klientek se zdra-
votním postižením – mentál-

ním 2. – 4. stupně. Děvčata zde
žijí ve třech komunitách a učí
se postupně zvládat běžné

činnosti z každodenního ži-
vota.

Proslovy hostů
Prezidentka hnutí STONOŽ-

KA Běla Gran Jensen podě-
kovala pozvaným pedago-
gům a starostům za obětavou

práci pro hnutí Stonožka za
celé období 25 let její existen-
ce. Promluvil kardinál Do-
minik Duka, který je patro-
nem hnutí. Zdravici pronesl
MuDr. Přemysl Sobotka, 1.

místopředseda Senátu PČR.
Za armádu poděkoval za spo-
lupráci Genmj. Ing. Josef Ší-
ba, tzv. stonožkový generál,
nechyběl ani stonožkový pa-
tron armádní generál Pavel
Štefka. Ředitelka Domova
PaedDr. Jana Česká poděko-
vala Stonožce za to, že si pro
spolupráci a pomoc vybrala
právě Domov Zvíkovecká ky-
tička. Všichni přítomní se
společně odebrali do Zvíko-
vecké kytičky na zahradní
slavnost pod Kardinálskou
pergolou.

Vzpomínky a zážitky
Dlouholetí spolupracovníci a
přátelé Stonožky měli mož-
nost rozdělit se o společné zá-
žitky, zavzpomínat i na his-
torii Stonožky, přátelsky i
pracovně si popovídat a na-
plánovat další spolupráci s
Bělou Jensen a s hnutím.
Všichni hosté vyzdvihli obě-
tavou práci pedagogů, kteří
vedou děti k solidaritě a k
soucitu s méně šťastnými
vrstevníky.

Pokračování na straně 17

Slavnostní setkání ve Zvíkovci. Foto: ZŠ Plumlov
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Na výletě s tetkou Abecedkou
HANKA FINSTERLOVÁ

Stejně jako každý rok, tak i le-
tos proběhlo společné sezná-
mení budoucích prvňáčků s
paní učitelkou Hankou Fin-
sterlovou.

Letos se děti, jejich rodiče a
paní učitelky 1. stupně sešli
na Běleckém Mlýně. Opět to
byly dva dny plné zábavy,
smíchu, napětí, her, povídání
a hlavně vzájemného sezná-
mení. Rodiče měli možnost
vyzkoušet si na vlastní kůži,
jak těžký může být nový za-
čátek a nástup jejich dítěte do
školy. Děti se opět setkaly s
pohádkovým dědečkem, hod-
nou a milou tetkou Abeced-
kou a putovaly pohádkovým
královstvím, kde plnily ne-

lehké úkoly od zvířátek. Po-
čínaly si velmi šikovně a na-
konec získaly do své školy
zvířátka, která jim budou po-
máhat ve všech předmětech.
Celý krásný pobyt byl zakon-
čen nalezením pokladu v po-

době školních aktovek, které
děti dostaly od zvířátek a tet-
ky Abecedky. Takže pak od-
jížděly s druhou aktovkou do-
mů.

Na závěr byli všichni pa-
sováni na prvňáčky a oficiál-
ně přivítáni mezi skutečné
školáky.

Všem se pobyt moc líbil a
usnadnil tak nástup dětí a je-
jich rodičů do školy. Všem,
kteří se na přípravě náročné
akce podíleli, děkuji a těším
se na další spolupráci.

Netradiční výuka s tetkouAbecedkou. Foto: Hanka Finsterlová

Vojenské lesy se věnují dětem. Děkujeme
Spolupráce naší školy s Vo-
jenskými lesy a statky
Plumlov má již několikaletou
tradici. Tento podnik, sídlící
přímo v naší obci, připravuje
pro naše žáky nejen úžasný
Dětský den, ale pomáhá i ji-
nak.

Zdobení stromečků
Zásluhou Vojenských lesů
mohli žáci prvního stupně a
školní družiny ozdobit na ja-
ře plumlovský zámek a poz-
ději i náměstí. Velký dík pat-
ří panu Ing. Plačkovi, který
spolu s dalšími zaměstnanci
VL připravil pro děti stro-
mečky ukotvené v kusu dře-
va. Děti pak už jen malovaly,
stříhaly, lepily i jinak tvořily
nejrůznější ozdoby, kterými

pak ozdobily všechny strom-
ky. Plumlov tak naráz ožil
spoustou kytiček, motýlků,
ptáčků i jiných dekorací, kte-
ré dělaly radost všem, kdo šli
kolem. O podobnou výzdobu
se chceme pokusit i v období
adventu a zpříjemnit tak
všem plumlovským obča-
nům předvánoční období.

Ve vojenském
prostoru

Ale abychom nepředbíhali,
vraťme se k Dětským dnům, o
kterých již byla řeč. Hned na
začátku chceme podotknout,
že perfektní organizace této
akce je opět v režii pana Ing.
Plačka. Už samotný odvoz na
tuto akci je výborně zorgani-

zován. Pro děti přijedou au-
tobusy, v každém z nich je pří-
tomen jeden průvodce, který
cestu zpestřuje zajímavou
přednáškou o historii lesnic-
tví, vojenství a vůbec o tajích
přírody. Autobus děti odveze
přímo do vojenského prosto-
ru, kam se běžný „smrtelník“
nedostane. Letos jsme se v
rámci programu podívali i do
Krumsína a jeho Osiny. Tady
nám lesáci předvedli svoji
úžasnou techniku, pomocí
které nejenom těží dřevo, ale
vysazují i nový les.

Napínavé soutěže
Děti se samozřejmě vždycky
nejvíc těší na hry a soutěže.
Ani letos nebyl důvod ke
zklamání. Soutěže byly ori-

ginální, napínavé i poučné.
Děti se učily poznávat rostli-
ny, zvířata i stromy, střílet ze
vzduchovky, skládat velké
puzzle a k tomu všemu se do-
zvědělyspoustuzajímavostío
životě zvířat a rostlin v lese. A
když jsou pak v závěru za své
snažení a píli odměněni
všichni soutěžící krásnými
dárky, dobrý pocit z prožité-
ho dne zaplaví všechny, kdo
se této akce účastní.

Závěrem proto chceme moc
poděkovat všem pracovní-
kům Vojenských lesů za je-
jichpráci.Děláteradostnejen
našim žákům, ale vždy potě-
šíte svou báječnou akcí i nás,
vyučující.

Učitelé a žáci 1. stupně ZŠ
Plumlov

Olympiáda ve školní družině
ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ

Na konci září – 22. v úterý a 23.
ve středu – se ve školní dru-
žině Plumlov konala POD-
ZIMNÍ OLYMPIÁDA.

Děti se mohly účastnit cel-
kem tří disciplín. Hodu kri-
keťákem, dále skoku do dálky
s dopadem do měkkého písku
a běhu na 60 metrů. Akce pro-
bíhala za krásného počasí v
areálu školního hřiště za
školkou a na přilehlé komu-
nikaci probíhal běh na 60 m.

Zájem o účast byl obrovský.
Každé dítko se chtělo před-
vést a poměřit své umění s
ostatními kamarády i ze star-
ších ročníků. Děti se vzájem-
ně povzbuzovaly, atmosféra
byla vynikající – téměř rovna
té olympijské. Dosáhnout na
nejlepší výsledek chtěly
všechny sportující děti. Také
paní vychovatelky byly s vý-
kony svých svěřenců spoko-
jeny a právem všechny spor-
tovce pochválily za snahu a
sportovní výkony.

Se Stonoužkou se žije lépe
Dokončení ze strany 16

Aktivity žáků jako malované
pohlednice, stonožkové týd-
ny, stonožkové jarmarky se
týkají také dětí plumlovské
školy. I naše děti patří do ne-
konečné řady dětí zapále-
ných pro společnou věc,
ochotných být užitečnými a
svým přispěním pomáhat
druhým. Poděkování patří
všem našim pedagogům i dě-
tem a jejich rodičům, kteří v
současné době smysl hnutí
naplňují a dále rozvíjí.

Pozvání na akci
Chceme tedy na závěr pozvat
všechny přátele školy, rodiče
a děti na úterý 15. prosince
2015 na zahájení Stonožkové-
ho týdne s názvem RETRO
STONOŽKA 25. léta. Čeká vás

hudebně – dramatické vy-
stoupení našich žáků, sto-
nožkový jarmark a pro děti
bude připravena stonožková
diskotéka. Těšíme se na vás.

Stonožkové setkání ve Zvíkovci.
Foto: ZŠ Plumlov
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Neúplňky od Lucky

Ve středu 16. září jsemměl
možnost zúčastnit se slav-
nostního zahájení výstavy Lu-
cie Zelené. Vernisáž obsahovala
vše, co na podobných událos-
tech bývá – od vynikající orga-
nizace a občerstvení po dopro-
vodné autorské čtení DanyHa-
nouskové.
Mladá fotografka z Plumlova
(na snímku nahoře) není pouze
studentkouGymnázia Jiřího
Wolkera, ale také se zabývá
fotografováním, kresbou a
uměním celkově. Její inspirace
pocházímimo jiné i z tvorby
RenéhoMagritta a vlastních

prožitků. Vystavovaný soubor
Neúplňky, kterýmůžete zhléd-
nout na půdě prostějovské
knihovny do6. listopadu, po-
jednává o lidských bytostech
pátrajících po tom, co by je
učinilo úplnými a celistvými.
Fotografiemají surrealistický
nádech a jsou propleteny at-
mosférou, která návštěvníky
donutí, aby si vystavené sním-
ky prohlíželi hned několikrát, a
nacházeli tak různé významy.
Proto všemmilovníkůmne-
známa a nevšednosti doporu-
čuji, aby tuto výstavu navští-
vili.Text a foto: Petr Novotný

Byli jste se podívat?
HANA MASAŘÍKOVÁ

Nálezy z bojišť v regionu, do-
bová vojenská výzbroj i vý-
stroj či dobové tiskoviny.
Unikátní kousky ze druhé
světové války pocházející
přímo z regionu si mohli lidé
prohlédnout od konce čer-
vence do půlky září na
plumlovském zámku, kde by-
la umístěna výstava s ná-
zvem Konec druhé světové
války na Prostějovsku.Vá-
lečné předměty pocházely ze
soukromé sbírky Jaromíra
Kouřila z Čelčic.

„Na výstavě byly k vidění
fragmenty vykopané ze ze-
mě, znehodnocené zbraně,
artefakty z letecké bitvy, čás-
ti bombardérů, spoustu do-
bových plakátů a dochova-

ných fotografií,“ vyjmenoval
navernisážisběratel,kterýse
tomuto koníčku věnuje už od-
malička.

„Už když jsem byl kluk, tak
jsem chodil a hledal jsem ar-
tefakty z druhé světové vál-
ky. Nejprve jenom očima,
později jsem si koupil detek-
tor. Za zahradou našeho do-
mu teče potok, kde v roce 1945
zapadlo pět sovětských tan-
ků. Je to za Čelčicemi smě-
rem na Klenovice na Hané,“
usmál se Jaromír Kouřil.

Za léta, kdy se sběratelství
věnuje, se mu podařilo vy-
tvořit pořádnou sbírku před-
mětů.

„Už ani nespočítám, kolik
jich mám. Největší vzácností
je pro mě celý předek z vozi-
dla SdKfz 251, který jsem vy-
kopal v roce 1998. Je zajíma-
vý tím, že je v původní ka-
mufláži. Je sice rozbitý, ale

pořád je to ojedinělý kou-
sek,“ řekl sběratel z Čelčic.
Obrněný transportér němec-
ké armády SdKfz 251 se začal
používat v roce 1939 a byl na-
sazený hlavně u tankových
divizí. Součásti k transporté-
ru se vyráběly i ve firmě Ško-
da Plzeň a Bohemia v České
Lípě. Po ukončení války zů-
stalo na území Českosloven-
ska mnoho těchto vozidel a
československá armáda je
pod označením HKL6p zařa-
dila do své výzbroje.

Věci přímo z regionu
Výstava byla unikátní tím, že
vystavené kousky pocházely
přímo z regionu.

„Mám věci z Čelčic, Kleno-
vic na Hané nebo z okolí do

deseti kilometrů, kde wehr-
macht zanechával auta,“
uvedl Jaromír Kouřil.

„Těch, co sbírají military,
jsou mraky. On je však jediný
sběratel, který je zaměřený
na region, na své rodiště. Ma-
puje, obchází pamětníky, zná
příběhy vozidel, které byly v
místě odstřeleny, zná pří-
běhy věcí, které se někde roz-
létly, a on je posbíral. Ví, z ja-
kých vozidel většina věcí po-
chází, kde bylo auto odstřele-
no a ke které jednotce patřilo.
Dlouholetá mravenčí práce
přinesla ovoce v tom, že teď
mají věci své místo a svůj pří-
běh hledání. Muzejní práce
amatéra je úžasná,“ míní
kastelán plumlovského zám-
ku Pavel Zástěra.
(Redakčně upraveno a zkrá-
ceno. Originální verze byla
publikována v Prostějovském
deníku 25. 7. 2015.)

Plumlovský zámek –Výstava s názvemKonec druhé světové války na Pros-
tějovsku. Foto: Deník/HankaMasaříková

Keltové v akci

Čtrnáctý ročníkmezinárodního hudebního festivalu přilákal v
červenci do kempuŽralok u Podhradského rybníka stovky lidí. Fo-
to: Deník/HankaMasaříková



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ ZTISKU / 19

Je libo kotlíkový gulášek? Nejlepší vaří Vocasi
KAREL ROZEHNAL

Vonící guláše a mlaskající
návštěvníci všude, kam se
podíváte. Čtvrtý ročník
Plumlovského kotlíku přilá-
kal v sobotu 5. září do kempu
Žralok třináct soutěžních tý-
mů a stovky nadšených
ochutnávačů.

„Sice jsme začali vařit jako
poslední, ale věříme, že se
nám určitě povede,“ svěřila
se ve speciální černé policej-
ní uniformě sličná Tereza
Klíčová z týmu Všehochuť.

„Připravujeme Maďarský
guláš s fazolemi, panuje tu
parádní atmosféra, lidé si po-
chutnávají a i počasí vyšlo
skvěle,“ dodala jedním de-
chem.

„Nejde nám o výhru, spíš to
bereme jako šprým, nejdůle-
žitější je pohoda a že se všich-
ni dobře bavíme,“ přidal svou
špetku do mlýna její partner z
týmu v indiánském úboru s
nádhernou čelenkou na hla-
vě.

Skautský s kapkou
vína
U dalšího ohně už mají dova-
řeno i snězeno. „Po našem gu-
láši se jen zaprášilo, teď dělá-
me další, abychom se najedli
i my,“ usmívá se Milan Kal-

čík z plumlovského klubu
vodních skautů Bukanýři.

A jaký měli gulášek? „Sa-
mozřejmě Skautský, s tajnou
ingrediencí, kterou vám ale

prozradím. Přidali jsme do
něj trošku červeného vína,“
svěřil se.

Kotlíkové překvapení
O kousek dál bublá guláš, kte-
rý míchá a právě rozdává ná-

vštěvníkům plumlovský
místostarosta Martin Hyn-
drich. „Ukuchtili jsme Kotlí-
kové překvapení,“ vysvětlil a
dodal, že lidé, kteří budou mít

i po ochutnání všech soutěž-
ních gulášů stále hlad, mají
možnost dát si u zvláštního
stánku i slušnou porci tzv. fi-
remního mimosoutěžního
kotlíkového guláše.

A jak chutnalo návštěvní-
kům? „Nejlepší z těch, co jsem

si zatím dala, podle mě při-
pravil tým Vocasi. Měl skvě-
lý říz i barvu,“ nechala se sly-
šet Libuše Hýblová z Hamer a
jak se později při vyhlašová-
ní výsledků ukázalo, doslova
uhodila hřebík na hlavičku.

Vocasí vyhrál
u poroty, Fofolí u lidí
Soutěžilo se ve dvou katego-
riích, a to v porotcovské a ná-
vštěvnické. Vocasi ovládli
hodnocení odborné poroty.

„Jsme takoví sranda chla-
pi, tak jsme si vymysleli Vo-
casí guláš,“ vyznali se rozdo-
vádění vítězové.

Pomyslné stříbro bral u po-
rotcůtýmPataMatanabronz
dosáhli Teletubbies.

V návštěvnické kategorii
zvítězil tým Fofola, který na-
sbíral úctyhodných 424 lís-
tečků od ochutnávačů z řad
lidu.

Speciální ocenění Prostě-
jovského deníku, jako medi-
álního partnera akce, získal
Maďarský gulášek týmu Vše-
hochuť.

Celý den hrál coby DJ všem
do pohody semifinalista
Česko-slovenské Superstar
Tomáš Jurenka.

(Publikováno v Prostějov-
ském deníku 7. září 2015)

Plumlovský kotlík 2015 – v hodnocení odborné poroty zvítězil týmVocasi.
Foto: Deník/Karel Rozehnal

Opravy Zlechova? Nevzdáváme se, říká majitel
MICHAL SOBECKÝ

Po letech zažívá od loňského
podzimu stavební ruch bý-
valý hotel Zlechov na
Plumlovské přehradě. Jeho
současný majitel Ladislav
Koláček odhadoval dokonče-
ní stavebních prací a slav-
nostní otevření před letní se-
zónou 2016.

Jde to pomalu
Přestože se však nadále na
budově pracuje, vlastník při-
pouští, že očekával rychlejší
tempo. „Práce nepokročily
tak rychle, jak jsme doufali,“
sdělil Prostějovskému dení-
ku.

„Objekt je rozsáhlý a bude
zde potřeba hodně změn,
včetně změny příček, oken,
dveří. Nakonec z původní
stavby zbudou jen obvodové
zdi, střecha a stropy,“ řekl už
před více než půl rokem pro

Deník. Později však přiznal,
že se práce na hotelu, který je
více než deset let opuštěný,
zpomalily.

„Čekali jsme víc, ale ne-
vzdáváme se,“ uvedl ve stře-
du.

Starosta se tam ženil
Oslovení lidé možné znovuo-
tevření dříve vyhledávaného
místa kvitují. Řada z nich má
na něj vzpomínky z dob mlá-
dí a dospívání.

„Pamatuji si na otevřený
Zlechov. Chodívali jsme tam,
stejně jako celé rodiny. Ne-
dělní návštěva Zlechova byla
společenskou událostí,“ uvá-
dí například starosta
Plumlova, v jehož katastru se
stavba nachází, Adolf Sušeň.

„Je to kus našeho života. A
pro mě srdeční záležitost,
protože jsem se v prostorách
hotelu ženil,“ dodal starosta.

Podle svých slov má jen

málo informací o tom, jak to
aktuálně se Zlechovem vypa-
dá.

„Vím jen, že se budova po-
malu opravuje. Samozřejmě,
každý staví a investuje podle
svých možností,“ sdělil Adolf
Sušeň a odkázal na stavební
úřad v Plumlově.

Nevýhody?
Budova hotelu Zlechov stojí
uprostřed rekreační zóny.
Nejednalo by se tak zdaleka o
jediné občerstvení nebo uby-
tování v blízkosti přehrady.

Například správce auto-
kempu Žralok, který se na-
chází zhruba půl kilometru
od Zlechova, se konkurence
příliš neobává.

„Bude to spíš konkurence
pro hotel. K nám chodí pře-
vážně jiná klientela,“ řekl Pe-
tr Piňos.

Navíc také doplnil, že sa-
motná poloha spravovaného

hotelu není úplně nejlepší.
Má však i několik dalších
problémů.

„Velkým je například par-

koviště, které tam chybí. Bu-
dova je také dost zastrčená.
Navíc je pro ni problém, že
není průjezdná hráz,“ vy-
světlil.

(Publikováno v Prostějov-
ském deníku 19. října 2015)

Hotel Zlechov. Foto: archiv Karla Roze-
hnala



20/ ROZHOVOR PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Povídání s ohňostrůjcem Jiřím Pokovbou, který pro vás chystá efektní silvestrovskou show nad Podhradským rybníkem

Příprava ohňostroje zabere pár stovek hodin
KAREL ROZEHNAL

Konec roku se blíží a na Sil-
vestra nás opět čekají tisíce
světelných efektů na obloze.
Potvrzená je již i informace o
tom, že se v Plumlově můžete
opět těšit na velký městský
ohňostroj. Proto jsme pro vás
vyzpovídali člověka nejpo-
volanějšího, ohňostrůjce Ji-
řího Pokovbu, který by měl
s nějvětší pravděpodobností
pro vás v Plumlově velký oh-
ňostroj chystat.

Dobrý den, vypadá to, že
letošní velký silvestrovský
ohňostroj v Plumlově opět
bude. A vy byste měl být
jeho autorem. Těšíte se na
to?

Co mám informace, tak by
tomu tak mělo být. Pokud
město bude mít finanční pro-
středky na ohňostroj, tak
bychom ho měli střílet my.
Jestli se těším? Upřímně
můžu říct, že se těším na to, až
to bude úspěšně za námi.
Doufám, že diváci budou spo-
kojení, vše se obejde bez kom-
plikací, vyjde nám počasí a
všichni budou odcházet od
Podhradského rybníka s dob-
rými pocity. Tak na to se tě-
ším.

Kolik let se tvorbě velkých
ohňostrojů věnujete? A
který považujete za svůj
vůbec nejlepší?

Tvorbě ohňostrojů se vě-
nuji již ¨jedenáct let. I když
musím prozradit, že rachejt-
le mně učarovaly už v útlém
dětství. Když jsme s tátou vy-
střelili první světlici, zalíbilo
se mi to tak, že už od svých pě-
ti let je to můj velký koníček.
Na profesionální úrovni je to
ale těch jedenáct let.

Za svoje nejlepší předsta-
vení bych asi považoval Sil-
vestr v Plumlově v roce 2010 a
2014, kdy se střílelo ze zamrz-
lé hladiny rybníka.

Víte, ono není problém od-
pálit několik kompaktních
baterií za sebou, na závěr dvě
sady kulových pum, „bum,
prásk“ a je vyděláno. Ale se-
stavit ohňostroj alespoň čás-
tečně synchronizovaný s
hudbou, to už je dřina a velké
nervy. A právě o to se my sna-
žíme, to nás (mě a moji man-
želku) baví.

Musíte na odpaly velkých
ohňostrojů mít nějaké po-
volení a zkoušky?

Určitě ano. Vlastním „Prů-
kaz odpalovač ohňostrojů“,
který mě opravňuje střílet
ohňostroje, ohňostrojné prá-
ce (velké ohňostroje), zachá-
zet s pyrotechnikou třídy F4,
T2, P2 a ničit pyrotechnické
předměty.

V případě, že bude letos
velký ohňostroj opět pro-
bíhat nad Podhradským
rybníkem v Plumlově, jak
je zajišťována bezpečnost
návštěvníků? Dá se to ně-
jak shrnout?

O místě, ze kterého bude-
me letos střílet, jsme ještě ne-
jednali. Lokalita pod zám-
kem je jistá, ale místo odpalu
budeme teprve probírat s in-
vestorem. Hodně bude zále-
žet na počasí, které si pro nás
paní zima nachystá.

Cosebezpečnostitýče,vždy
se snažíme dodržet místo od-
paliště dostatečně vzdálené
od diváků, aby to bylo bez-
pečné i v případě nečekaného
selhání pyrotechniky. Se za-
jištěním tzv. bezpečnostního
okruhu nám pomáhá SDH
Plumlov, kterým bych chtěl
tímto velice poděkovat.

Bohužel musím poukázat
na neukázněnost a bezohled-
nost některých návštěvníků,
kteří nám každoročně do od-
paliště hází různé dělobuchy
a střílí světlice. Neukáznění
diváci si neuvědomují, že
svým počínáním mohou po-
škodit buď zařízení, nebo jed-
notlivou pyrotechniku, a to
by mohl být důvod pro to,
abychom ohňostroj neodpá-
lili.Bylbychvelicerád,abyse
toto již neopakovalo!

Jak dlouho trvá příprava
na silvestrovský ohňostroj
plumlovského typu? Co
všechno přípravné práce
zahrnují?

Příprava takového oh-
ňostroje zabere pár stovek
hodin, od výběru hudby, se
kterou mi pomáhá moje man-
želka, přes samotnou přípra-
vu ohňostroje doma i na od-
pališti, až po úklid po oh-
ňostroji. Kdybych měl popsat
samotnou přípravu oh-
ňostroje, bylo by to na něko-
lik stránek (úsměv).

Chápu, že na otázku, jak
konkrétně bude letošní
ohňostroj v Plumlově vy-
padat, je ještě brzy. Ale
přeci, máte už v hlavě ně-
jaké nové či zajímavé efek-

ty a nápady, které byste
rád využil?

Ano, na to je skutečně brzy.
I když je pravda, že už to za-
čneme co nevidět řešit. V hla-
vě mám nápady, jak bych si to
letos představoval já, ale to
vše záleží na tom, kolik bude
město ochotné zainvestovat
peněz. To víte, existují na tr-

hu krásné výrobky, ale jsou
dosti drahé. Jeden takový vý-
střel může přijít i na 1000 ko-
run a trvá třeba jen pět
sekund. Takovéto výrobky si
bohužel nemůžeme dovolit,
ač bychom je divákům rádi
předvedli, ale na to by nám
rozpočet určitě nestačil.

Ohňostroj míváte dopro-
vázený muzikou. Jak ji vy-
bíráte?

To je celoroční práce. Vždy,
když někde slyším já nebo
moje manželka nějakou zají-
mavou hudbu, hned si ji po-
značíme a pak zvažujeme, jak
by se na takovou skladbu da-
lo střílet. Někdy dochází i k
výměnám názorů, ale na ko-
nec se vždy domluvíme
(úsměv).

Teď trošku z jiného soud-
ku. Silvestra lidé slaví i
malými ohňostroji před
svými domy. Co byste li-
dem poradil ohledně kou-
pě, aby se případně vyhnu-
li nebezpečí s nekvalitní
zábavnou pyrotechnikou?

Je vždy zapotřebí kupovat
pyrotechniku od zaručených
zdrojů. Nejlépe ji nakupovat
ve specializovaných prodej-
nách, kde by vám měl zkuše-
ný personál poradit, jak s da-
ným výrobkem zacházet.
Musím ale podotknout, že
jsem si jednou takový prů-
zkum udělal a skutečných od-
borníků, kteří ví, o čem mlu-
ví, je opravdu málo.

To bych nechal na každém,
aby zvážil, co je pro něj nej-
lepší. My se našim zákazní-
kům vždy snažíme vysvětlit a

poradit, jak používat dané
výrobkytak, aby to pro ně by-
lo bezpečné a pyrotechnika
splnila svůj účel „zábavná“!

Dá se říct, které druhy a
efekty malých ohňostrojů
jsou v poslední době v kur-
zu?

V dnešní době je na trhu ne-
přeberné množství zábavné
pyrotechniky všeho druhu. V
průběhuněkolikaletseknám
na trh dostávaly tzv. kom-
pakní baterie. Jedná se o vý-
robek, který má určitý počet
výstřelů (od cca 9 až po100 a
více), ve kterém jsou různé
efekty. Po zapálení jedné zá-
palnice dochází k jednotli-
vým výstřelům a ty dělají na
obloze různé efekty. Musím
uznat, že se dnes již dají poří-
dit velice pěkné kompakty.
Vše záleží na zákazníkovi,
kolik je ochoten zainvestovat
do svého ohňostroje.

My jsme si naše zákazníky
naučili na tzv. zahradní oh-
ňostroje. Jedná se o sestavu
několika vzájemně propoje-
ných komp. baterií, které po-
stupně střílí jeden výstřel za
druhým. Já osobně si mys-
lím, že je to ta nejlepší vari-
anta, jak si zákazník může po-
hodlně, a dá se říct i bezpeč-
ně, vychutnat svůj ohňostroj.
Zapálí jeden knot a pak už se
o nic nestará. Takové sestavy
se dají pořídit od 1000 korun a
výše.

Vím, že provozujete e-shop
se zábavnou pyrotechni-
kou a máte i kamennou
prodejnu v Otinovsi. Mo-
hou se na vás lidé obrátit
při koupi zboží i o radu? A
jak vás mají případně kon-
taktovat?

Ano, je tomu tak. Na našich
stránkách www.py-
roworks.cz nebo na naší pro-
dejně v Otinovsi najdou zá-
kazníci během celého roku
vše, co potřebují. Samozřej-
mě i ochotně poradíme ohled-
ně dotazů týkajících se zá-
bavné pyrotechniky a oh-
ňostrojů. Musím ale po-
dotknout, že poslední týden v
roce máme velice mnoho prá-
ce, a tudíž upřednostňujeme
telefonické rozhovory, popř.
návštěvu na prodejně. Jinak
jsme ochotni během celého
roku poskytovat informace k
této problematice. Kontakty
naleznou čtenáři na našich
webových stránkách.

Pokračování na straně22

Ohňostroj v Plumlově. Foto: Deník



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ VPOHYBU / 21

K pramenu Punkvy
JANA ZELENÁ

Autobusem se dopravíte do
Protivanova (v sobotu a v ne-
děli odjezd v 8.45 hodin z
Plumlova, cena jízdenky 16
Kč, ve všední dny 8.41 hodin).

V Protivanově se vydáte po
žluté značce po ulici Sokol-
ská a nenáročnou procház-
koumezipolinarazítepo3km
na rozcestí U Skal. Dále po-
kračujeme po modré turis-
tické značce směrem na Skal-
ky hledat pramen Punkvy. Po

necelém kilometru odbočíme
vlevo a po půl kilometru jsme
na místě.

Zda se však jedná o skuteč-
ný pramen Punkvy, to není
tak jednoznačné. Tato říčka,
protékající Moravským kra-
sem, vzniká soutokem Sloup-
ského potoka a Bílé vody v
Amatérské jeskyni. Sloupský
potok je tvořen soutokem vo-
dy Luhy a Žďárné, Bílá voda
pramení jižně od Protivano-
va v nadmořské výšce 638 m.
n. m. Řeka Punkva má tedy
několik možných pramenů.
Oficiálně je však za pramen
řeky Punkvy označován pra-
men Luhy, pramenící ve výš-
ce 594 m.n.m. pod vrcholem
Skal, u kterého se právě na-
cházíme.

A teď už rychle zpět na roz-
cestí. Pokud jste zvolili kratší
trasu, vraťte se zpět na roz-
cestí U Skal a pokračujte dál
po žluté značce. Po 3 kilomet-
rech dorazíte do obce Suchý.
Odtud vám o víkendu půl ho-
diny po poledni jede přímý
autobus do Plumlova.

My, zkušenější turisté, po-
kračujeme dál po modré
značce, míjíme vodojem a
chystáme se odpočinout a po-
silnit u meteoradaru Skalky,

kde je pěkné posezení pod
dřevěným přístřeškem.
Vpravo od nás je nejvyšší vr-
chol Drahanské vrchoviny –
Skalky. Po svačince na nás
čeká opět modrá značka, po 5
km přes Pavlovský Dvůr do-
jdeme až do Kořence. Míjíme
golfové hřiště a jdeme se opět
občerstvit, tentokrát do Golf
Restaurantu. Ale pokud máte
z domu vlastní zásoby a ne-
máte ani chuť na lahodný
mok, nemusíte vůbec do Ko-
řence dojít. Na rozcestí Pod

Paprčí odbočíte vlevo na žlu-
tou turistickou značku a přes
Benešov si to pochodujete
směr Suchý. Tam dorazíte po
necelých 8 kilometrech, pří-
jemným vycházkovým tem-
pem vám to bude trvat zhru-
ba 2 hodiny. A zde si už oprav-
du zasloužíte občerstvení ve
formě kávičky či jiné, třeba
sladké odměny.

Ve všední den vám pojede
zpět do Plumlova autobus, v
sobotu a v neděli to bude ob-
tížnější. Buď budete muset
dojít zpět do Protivanova, ne-
bo si zajistit odvoz.

A kam vás vezmu příště?
Tak si říkám, jestli nezkusit
dojít z Protivanova až do Bo-
skovic. Že už je to trochu vel-
ká výzva? To je, ale když už
jsem to sem napsala, výmlu-
vy vymýšlet nebudu.

Trasa druhá – K pramenu
Punkvy (Protivanov – Su-
chý,přesSkalky,Kořeneca
Benešov )

Délka trasy: 18 km (zkrá-
cená 9 km)

Rada: pevná obuv, dosta-
tek jídla a pití, peníze na
autobus a občerstvení

Momentka na vrcholu. Foto:Miloš Zelený

Pořádně zabrat!

Dračí lodě v září brázdily hladinu plumlovské přehrady. A já byl
přímo u toho.Měl jsem tu čest, že jsembyl přizvaný na palubu lodě,
kterou obsadila plumlovská hasičská jednotka a její přátelé. Na
lodi je dvacet pádlujících plus kormidelník a bubeník, takže po-
sádka byla tvořena nejen z hasičů, ale taky z jejich příbuzných a
známých. Zúčastnila se přibližně třicítka týmů. Ty byly rozděleny
do kategorií podle výkonu – profesionálové, poloprofesionálové a
týmová družstva. První rozjížďku jsme suverénně vyhráli, takže
jsme postoupili přímo do semifinále na 200m. Na této trati jsme
skončili na 8.místě. Na trati dlouhé 1 kilometr jsme si vyjeli krásné
4.místo. Sešla se nás úžasná parta lidí, a pokud by se jelo i příští
rok, tak už známe vítěznou taktiku: Pořádně zabrat a být nejrych-
lejší . Foto a text: Jiří Nezval

Doping povolen!
JARDA BAJER

Obsah tohoto článku nemá
nic společného s aférami svě-
tového sportu. Naopak. V na-
šem městě jsme se nicméně
19. září rozhodli veřejně do-
ping na chvíli tolerovat a hr-
dě se k němu hlásit. Jedná se
totiž o prostředky vypěsto-
vané výhradně na morav-
ských polích, vinicích, past-
vinách a v chlévech. Ty totiž
mělihlavnípodílazásluhuna
tom, že se po roce dopoledne
na našem náměstí opět za-
stavila skupina cyklistů z Br-
na na své pravidelné pouti až
na Praděd, a to již po třiadva-
váté v jeho historii.

Burčák, škvarky, koláče,
domácí chléb, pivo, slivovice,
čaje, káva, gely, kofeinové
tablety, ibalginy, ionťáky a
toaletní papír . Toto vše jsou
ony povolené komodity, bez
kterých si již nedokážeme vý-
jezd na „moravský ledovec“
představit.

Po deváté organizované
občerstvovací stanici, bufe-
tu, kiosku či jak chceme na-
zývat toto úžasné místo k za-
stavení, jsme mohli vidět
přehlídku nejen kol nejrůz-
nějších značek, barev, tvarů a
cen, ale především jejich nad-
šené majitele.

Letos jsme znovu měli mož-
nost prohlédnout si historic-
ký speciál Pepi Zimovčáka a
nafotit s ním pár fotek na pa-
mátku, nebo třeba prodisku-
tovat pár lékařských témat s
chirurgem profesorem
Pavlem Pafkem (75) na téma
zdravá výživa, nebo se usmát
do objektivu společně s Já-
nem Svoradou, naším býva-
lým cyklistickým profesio-
nálem (74 vítězství v profi pe-
lotonu,ztoho11naGiru,Tour
de France a Vueltě). To vše
pod taktovkou Jirky Kalába,
který před léty dostal tento
nápad, za který mu my,
účastníci, tímto děkujeme a
přejeme jemu a ostatním ka-
marádům a strécům pevné
zdraví a chuť do dalších kilo-
metrů.

Na závěr připojuji též po-
děkování TŘEM ŠENKÝŘ-
KÁM a kamarádům za orga-
nizaci, veškerou pomoc, za-
půjčení vybavení a materiálů
a skvělou atmosféru.

Zpráva ČTK: Nejstarším
letošním účastníkem, který
celou trasu absolvoval až na
vrchol, byl pětaosmdesátile-
tý Karel Tužín z Blažovic .

CO TY NA TO, PLUMLOV-
SKÁ OMLADINO?
Fotografii z akce najdete na stra-

ně 24.
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Vojta s raketou umí

Družstvo hráčů do devíti let z Prostějova vyhrálomistrovství ČR
družstev v kategorii babytenisu, které se o víkendu 19.- 20. září
konalo na dvorcích TKAgrofert Prostějov. Na druhémmístě
skončil týmTKSparta Praha a na třetímmístě TKOlympPraha.
Členemvítězného týmubyl i žák čtvrté třídyVojtěchNěmec z
Plumlova (na snímku).Text a foto: Pavel Němec

Je pátý nejlepší na světě
Bohumil Korbař stojí s kuší
zapřenou ve svém rameni na
fotbalovém stadionu v rus-
kém Ulan-Ude. Snaží se za-
mířit na střed terče ve vzdá-
lenosti 50 metrů. Jde o hodně.
Bojuje totiž o co nejlepší
umístění ve finálovém roz-
střelu na mistrovství světa.
Situaci mu ztěžuje silný vítr.
Podmínky jsou náročné
ovšem nejen pro něj, ale i pro
dalších sedm finalistů. To je

obrázek, který by se vám
mohl na vlastní oči naskyt-
nout, pokud byste byli přímo
v centru dění.Celkem strávil
v druhé půlce srpna český re-
prezentant Bohumil Korbař
(SKŠZ Plumlov) na východní
Sibiři v ruském městě Ulan-
Ude 10 dní. Na MS ve střelbě z
polní kuše se tam sjeli ti nej-
lepší závodníci z celého svě-
ta.

„Do finále jsem po prvních
dvou dnech soutěží šel z pá-
tého místa, které se mi poda-
řilo udržet. Snažil jsem se po-
dat maximální výkon a stej-
ně jako další závodníci z fi-
nálové osmičky jsem musel
bojovat i se silným větrem,“
popisuje Korbař a dodává, že
finále se střílelo na 50 metrů,
deset ran jedním šípem, kte-
ré vždy přinesli nosiči zpět,
tak aby závodníci po celou do-
bu zůstali na střelecké čáře.

„Ve finále se mi podařilo ze
100 možných nastřílet 95 bo-
dů, což ale nestačilo na další
posun v pořadí. S pátým mís-
tem jsem nicméně velice spo-
kojený, na MS jsem totiž letěl
s tím podat co nejlepší výkon
a nejméně se dostat alespoň
do toho úzkého finále,“ vy-

znává se český závodník s
tím, že skládá poklonu pa-
rádním výkonům celkového
vítěze.

Tím se stal s výkonem 1765
bodů Chorvat Andrej Krsti-
nic. Bohumil na pátém místě
nastřílel 1728 bodů. Až šestý
skončil první z ruských
účastníků. Naši další závod-
níci ve čtyřiadvacetičlenné
kategorii mužů Jan a Josef
Nedělníkovi (Savana Koste-

lec na Hané) do finálové os-
mičky nepronikli a celkově se
umístili na 16., respektive 19.
příčce.

Vzpomínky na Sibiř
Bohumil Korbař bude na zá-
vody v Rusku dlouho vzpo-
mínat. „V Ulan-Ude byly na
každém kroku vidět velké ex-
trémy mezi bohatstvím a
chudobou. A zatímco u nás
doma v srpnu panovaly tro-
py, na Sibiři bylo dost chlad-
no, navíc v té době v okolí
města hořely tisíce hektarů
lesů, takže všude byl cítit
kouř. Byli jsme i na výletě u
Bajkalu, dokonce jsem tam
hupsnul,“ svěřil se Korbař.

Ovšem start mistrovství
podle něj pojali Rusové
opravdu velkolepě i s oh-
ňostrojem.

„Pomalu jsem si připadal
jak na zahájení olympijských
her, čehož bych se rád někdy
v budoucnu dočkal,“ říká s
tím, že sice střelba z kuše ne-
ní olympijský sportem, ale že
se na všech frontách bojuje o
to, aby se jím stala.

(Publikováno v Prostějov-
ském deníku 3. září 2015)

Bohumil Korbař na letošnímMČRvKostelci naHané. Foto: Karel Rozehnal

Na ohňostroj jezdí i lidé zdaleka
Dokončení ze strany20

Ohňostroje k oslavám
konce roku chápu a nevadí
mi. Ale přiznám se, že
nejsem příznivcem oh-
ňostrojů na malých sou-
kromých akcích během
roku, hlavně těch předem
v místě neavizovaných. A
to z důvodu, že působí psy-
chická traumata zvířatům.
Jak se na to díváte vy?

Myslím, že ohňostroj do-
káže takovou oslavu velice
zpříjemnit a způsobit potěše-
ní. Je ale třeba dbát na to, aby
nevznikl nějaký problém.
Podle mého názoru by měl zá-
kazník, který zvažuje oh-
ňostroj na své oslavě, infor-
movat okolí s tím, že tam bu-
de mít ohňostroj a lidé si své
domácí mazlíčky zabezpečí
tak, aby jim ohňostroj ne-
způsobil trauma. V takovém

případě nevidím důvod, aby
se pyrotechnika nepoužívala
během celého roku. Ale je to
všechno jen o lidech... a o do-
mluvě.

Závěrem vám přeji hodně
zdaru při přípravě
plumlovského ohňostroje
a následně úspěšnou show.
Přijede se na váš ohňostroj
podívat i vaše rodina?

Děkuji, snad se vše podaří
zrealizovat s kvalitním vý-
sledkem. Rodina se určitě po-
dívat přijde, letos se už zú-
častní i naše dvouletá dcera,
které se světélka už v tak út-
lém věku velice líbí. Co se tý-
če známých, tak během celé-
ho roku dostávám dotazy, zda
budeme zase střílet v Plumlo-
vě. Dokonce máme příznivce,
kteří jezdí na ohňostroj do
Plumlova i z 60kilometrové
vzdálenosti.



Vzhůru do pohádky

Čarodějnice, Zlatovláska, ovčí babička nebo třebaSmolí-
ček. Plumlovský kempŽralok se 22. srpna proměnil vmísto
plné pohádek a zábavy nejen pro ty nejmenší. Hlavním lá-
kadlembyla pohádková stezka, kdeměly dětimožnost pl-
nit nejrůznější úkoly pod dohledempohádkových bytostí.
Po cestě sbíraly na každémstanovišti razítka a jako v kaž-
dém správnémpohádkovém lesemusely dávat pozor, aby
je nepřepadli loupežníci. Zhruba dvoukilometrovou trasu s
nadšenímprošlo bezmála 900malých návštěvníků. I v
kempubylo živo. Houfy dětí s pomalovanými obličeji, vůně
výborných palačinek, na které právemstály fronty, tvoři-
váVečerníčkova dílna nebo například kopec, který se na
chvíli díky hasičůmproměnil v obří pěnovou koupel.
Na své si přišli i rodiče, ukázka zásahů plumlovských a pro-
tivanovských hasičů byla více než zajímavá. Atmosféru
celého dne podmalovávala hudba v podání kapelyMarbo.
Text: Lucie Zelená, foto: Lucie Zelená, Petr Novotný a Jarek
Huška

Hasiči válí i lidi baví

KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

Letošní rok byl ve Sboru
dobrovolných hasičů Sobě-
suky spjat především se sou-
těžemi v požárním sportu.
Pravidelně se jich účastnila
čtyři družstva žáků, dvě
družstva žen a jedno druž-
stvo mužů.

Největší pozornost je vě-
novaná mladým hasičům,
kterých do Soběsuk dochází

více než třicet. Letos se zapo-
jili do jedenácti soutěží a při-
vezli z nich jedenáct prvních,
deset druhých a čtyři třetí
místa. Během Dětského dne v
Soběsukách už tradičně sou-
těžilo i družstvo soběsuckých
benjamínků, kteří se scházejí
právě jen u příležitosti sou-
těže na domácím hřišti.

Dospělí hasiči se letos za-
pojili do celoročního bodo-
vání Velké ceny Prostějov-
ska, která čítala deset soutě-
ží. Dařilo se zejména ženám
A, které v sestavě Tereza Vy-
sloužilová, Jana Funková,
Hana Slezáková, Lenka Sle-
záková, Jana Petrželová,
Marcela Pištěková a Kateři-
na Dostálová třikrát zvítězi-
ly, dvakrát byly druhé, jed-
nou třetí a těmito i dalšími
úspěchy obhájily loňské ví-
tězství v lize. Výborného vý-
sledků dosáhly také ženy B,
které obsadily konečné třetí
místo. Cvičily v sestavě Lu-
cie Radvanská, Michaela Vy-
stavělová, Alena Pořízková,
Michaela Ščipáková, Marti-
na Pištěková, Simona Tesár-
ková a Monika Petrželová.

Úspěšný rok zaznamenali i
muži, kteří si oproti loňsku
polepšili o jedenáct míst a
skončili ve Velké ceně na de-

váté příčce. Jejich soutěžní
sestava byla Luděk Soldán,
Jindřich Funk, Jan Polan-
ský, Michal Žvátora, Jan Vy-
sloužil, Jiří Dostál a Antonín
Tesárek.

Na domácí soutěži byla tři
stálá družstva dospělých do-
plněna ještě o jedno družstvo
mužů a jedno družstvo žen. V
těchto seskupeních se sešli ti,
kdo za Soběsuky cvičili v
uplynulých letech.

Kromě sportování uspořá-
dali soběsučtí hasiči v lednu
tradiční hasičský ples, v
červnu Dětský den, o prázd-
ninách dvě taneční zábavy a v
září soutěž v požárním útoku
mužů a žen. Účastnili se také
prvních oslav svátku sv. Flo-
riána, které proběhly v květ-
nu v Plumlově.

Přestože sezóna soutěží v
požárním sportu už skončila,
hasiči v Soběsukách se schá-
zejí i nadále. Děti trénují v tě-
locvičně bývalé školy a do-
spělí připravují další akce. V
nejbližší době to bude tradič-
ní lampionový průvod, na
který jsou všichni srdečně
zváni. Termín jeho konání
bude upřesněn.

Více informací o SDH
Soběsuky je k dispozici na
www.sdhsobesuky.cz.

Soběsučtí hasiči dokáží nejen soutěžit, ale i pózovat. Foto: SDHSoběsuky
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Na kole s úsměvem

Na své každoroční pouti na Praděd si dali cyklisté dostaveníčko i v
Plumlově, kde je čekalo přijemné přivítání. Více o akci čtěte na
straně 21. Foto : Lucie Zelená

PLUMLOVSKOOBRAZEM

Guláš z kempu. Mňam

NaPlumlovskémkotlíku 2015 připravoval jeden z týmů iMaďar-
ský guláš s fazolemi. Více o průběhu soutěže čtěte na str. 19. Foto:
Deník/Karel Rozehnal

Rozbil auto v zatáčce

Dejte si při jízdě „drahaňákem“ pozor, ať nedopadnete jako násle-
dujícímladý řidič. Opilého jej tam spolu s rozbitýmFordemFocus
objevili v druhé půce září policisté. Jednatřicetiletý šofér v lese
havaroval ve směru jízdy na Plumlov. „Při průjezdu zatáčkou vyjel
do příkopu. Odsud se auto odrazilo, vrátilo se na vozovku a nako-
nec vyjelomimoni a zde se zastavilo,“ popsal policejnímluvčí
FrantišekKořínek. Při bouračce se nikdo nezranil, zato vznikla
škoda za 30000korun. „Řidič podstoupil dechovou zkoušku, kte-
rá ukázala téměř jeden a půl promile alkoholu. K pití alkoholu se
přiznal, uvedl však, že se napil až po nehodě,“ sdělil mluvčí.Text:
Karel Rozehnal, foto: Policie ČR

Kulomety na zámku

Vojáci v uniformách, výstřely z kulometů, bojové scény amnoho
dalšího. V půlce zářímohli návštěvníci zámeckého areálu
v Plumluvě s úžasem sledovat historické rekonstrukce válečných
mezníků dvacátého století. K vidění bylymimo jiné ukázky z první
světové války či Varšavského povstání. Lidémělimožnost zhléd-
nout i opravdovou lahůdku v podobě rekonstrukce drsných bojů
při dobývání Berlína v dubnu 1945. Návštěvníci simohli vychutnat
také statické expozice vojenského tábora, sbírky kulometů nebo
výstavu válečných předmětů historika a sběratele Jaroslava
Kouřila z Čelčic. Více o proběhlých akcích na zámku se dočtete na
stranách 10 a 11.Text: Karel Rozehnal, foto: Zámek Plumlov
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