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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
JÍZDNÍ ŘÁD PRO VÁS

Součástí tohoto čísla Zpravo-
daje je i po Plumlovsku zpra-
covaný jízdní řád autobuso-
vých linek projíždějících na-
ším městem.

Najdete uprostřed Zpravodaje

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU

Učit mě stále baví a proží-
vám radost z pokroku žáků,
říká v rozhovoru ředitelka
Základní školy v Plumlově
Dagmar Zapletalová.

Čtěte na stranách 22 a 23

NAD RYBNÍKEM ZÁŘIL OHŇOSTROJ
Tradiční silvestrovský oh-
ňostroj si v Plumlově již zís-
kal oblibu nejen umístních,
ale i značné části lidí z širo-
kého okolí. Showplná ba-
revných efektů podkreslená
hudbou rozzářila nebe nad
Podhradskýmrybníkem i
poslední den roku 2015 a
přilákala tisícovky návštěv-
níků. „Nádhera, paráda,“
hodnotili ohňostroj obdivo-
vatelé velkolepé podívané
stojící kolemmě. Některé
návštěvníky ovšemnásledně
rozčílil náročný odchod a
odjezd zpět domů. Plumlov
byl jednoduše řečeno ucpa-
ný. Většina účastníků to
ovšemnaštěstí brala s nad-
hledem, vždyť i oni byli sou-
částí té obrovskémasy lidí a
aut. Foto a text: Karel Rozehnal

Když se řekne „Plumlov“, co se vám vybaví?
JANA ZELENÁ

My, co žijeme v Plumlově od
narození, si mnohdy ani ne-
uvědomujeme jeho krásy ne-
bo zvláštnosti. Zcela auto-
maticky si dáváme sraz „u lí-
py“, na kulturní akce zamí-
říme vždy na zámek, a když
nám někdo řekne, že jde „k
Frelichovi“, je nám jasné, že
dotyčný určitě nebude o hla-
du.

Napadlo mě zjistit, jak pů-
sobí Plumlov na někoho cizí-
ho. Někoho, kdo se tady obje-
vuje jen při pravidelných ná-
vštěvách. A protože mému

naléhání se těžko odolává,
přemluvila jsem ke krátké-
mu vyjádření partnera mé
dcery Petra Novotného.

Slivovice a respekt
„Zámek jako panelák, zatou-
lané kočky a Frélich. To byl
pro mě od začátku Plumlov.
Po bližším seznámení jsem si
toto malebné městečko oblí-
bil a moc rád se sem vracím.
Je to město rozmanité kultu-
ry a povahy, ve kterém si kaž-
dý najde to své – od keltského
festivalu až po vtipná a lec-
kdy bláznivá vystoupení

místních Veselých kraviček.
Když jsem poprvé slyšel ná-
zev Plumlov, byl jsem pře-
svědčen, že pojedu do města
specializujícího se na slivo-
vici. Jak se později ukázalo,
měl jsem částečně pravdu.
Nejen že je tu slivovice dost
oblíbená, ale dokonce jsem
kdysi dostal jednu štamprli
hned z rána. Slivovice je tu
něco jako hodný bratr budí-
ku.

Pro mě osobně je Plumlov
nyní místo, kde můžete s čis-
tým svědomím vyjít z domu i
v těch nejšílenějších mód-
ních kombinacích. Elegantní

boty, tepláky, k tomu vzoro-
vaný svetr a stejně je to všem
úplně jedno.

Toto vypovídá o povaze
místních obyvatel – nikdo se
tu nepomlouvá, všichni se
navzájem respektují a mají se
rádi,“ říká o Plumlovu Petr
Novotný.

Co říkáte, Plumlováci, že
bychom byli opravdu takoví?

A co vám se vybaví jako
první, když se řekne
„Plumlov“? Pojďme si udělat
takovou malou anketu. Na-
pište nám vaše nápady na
email:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com

Všechno nejlepší
Podle čínského kalendáře vstou-
píme8. února 2016 do rokuRudé
ohnivé opice. Bude to prý rok
mnoha šancí. Bystrá a pohyblivá
Opice přenese na svůj rok ne-
končící aktivitu. To, co se dosud
nehýbalo z místa, dostane údaj-
ně šanci. Podle věštce a čaro-
děje Merlina máme očekávat rok
2016 pod devítkovou vibrací.
Bude tedy rychlejším, dynamič-
tějším, neklidnějším a lehce stre-
sujícím. Více prý bude viditelná
nervozita, náhlé zvraty, neče-
kané situace, ale také prý bude
docházet k přehodnocování
vlastních plánů, úmyslů, postu-
pů, jak dosáhnout kýžených cílů,
jaksi splnit svésny.Aťtakčionak,
redakce Plumlovského zpravo-
daje, plumlovští zastupitelé a
pracovníciměstského úřadu vám
přejí v roce 2016 prostě jen to
nejlepší, pevné zdraví a hodně ra-
dostných, úspěšných a pohodo-
vých dní. (red)
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Jaké byly plumlovské Vánoce? Pohodové i akční

GABIELA JANČÍKOVÁ
KAREL ROZEHNAL

Jako každým rokem, tak i le-
tos jsme slavnostně rozsvítili
na plumlovském hlavním ná-
městí vánoční stromeček.

Za zvuku andělské hudby v
podání dechového souboru
ZUŠ, pod vedením pana uči-
tele Petra Nedbala, se z nebes
snesl plumlovský anděl, aby
potěšil malé i velké a rozsví-
til náš plumlovský vánoční
strom. Krásný stříbrný smr-
ček letos měřil asi 10 metrů a
pocházel ze zahrady pana
Františka Hrubého, kterému

bychom tímto moc rádi po-
děkovali.

Velké poděkování patří ta-
kévšemandílkům,andělůma
andělíčkům, provázejících
nás průvodem, který se v záři
prskavek přesunul z náměstí
na nádvoří plumlovského
zámku. Tam se následně na
rozsvíceném kopci odehrála
Andělská pohádka.

Náš vánoční smrk se zú-
častnil i soutěže Prostějov-
ského deníku O nejkrásnější
vánoční strom Prostějovska.
V okresním kole se umístil
díky hlasování čtenářů na
krásném 2. místě a postoupil

do krajského souboje. Ani
tam se rozhodně neztratil, z
dvanácti soutěžích stromů
skončil na osmém místě a za
sebou nechal třeba vánoční
kolegy ze Šumperku či Jese-
níku.

V prostorách nízkého zám-
ku byla letos připravena vá-
noční prodejní výstava a ti,
kterým byla zima, se mohli
občerstvit u stánku s teplým
svařákem z Andělčiny ku-
chyně.

O poetickou vánoční atmo-
sféru v Plumlově se také po-
staraly děti ze základní školy
přípravou malých stromeč-

ků, které zdobily parčík u
plumlovského lva.

Kdo nebyl o Vánocích moc
na sladké, mohl vyrazit pro
něco masovějšího třeba na
zámeckou zabíjačku.

Vánoční pohodu letos v
Plumlově krásně dokreslila i
akce Česko zpívá koledy.
Plumlov se zúčastnil vůbec
poprvé a hned si cestu ke stro-
mečku na náměstí našly stov-
ky lidí, aby si společně zazpí-
valy s celým Českem vánoční
písně.

Nevím, jak vy, ale my se na
příští Vánoce už teď moc tě-
šíme.
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Na dotacích jsme
využili 23,5 milionu
GABRIELA JANČÍKOVÁ

V minulém roce byly městu
přiděleny dotace ve výši cca
23,5 milionů korun. Je to asi
maximum, které si město
může dovolit vzhledem k nut-
nosti doinvestování z vlast-
ních prostředků. Zdaleka ne
vždy nabídnutá výzva vyho-
vuje možnostem a paramet-
rům našeho městečka.

Čerpali jsme
Na výstavbu kanalizace v
Soběsukách a Žárovicích
jsme čerpali dotaci z Fondu
životního prostředí ve výši
11,081 milionů korun, při-
čemž celkové náklady vý-
stavby byly 18,701 milionů.

Revitalizace Hlavního ná-
městí přišla na 9,897 milionů
a přidělená dotace z ROP či-
nila 8,336 milonů.

Hřiště u mateřských škol
bylo pořízeno z přidělené do-
tace ze Státního fondu život-
ního prostředí, jeho pořizo-
vací cena byla 2,476 milionů,
přičemž 2,005 milionů byla

přidělená dotace.
Ministerstvo kultury se

podílelo na inovaci oken v 5.
patře vysokého zámku část-
kou 600 tisíc. Celkové nákla-
dy dosáhly 1,094 milionů.

Olomoucký kraj nám při-
dělil dotaci na dostavbu sto-
kové kanalizace v Plumlově
(Sýpky a Běliska) ve výši jed-
noho milionu. Z vlastních
zdrojů muselo město přidat
576 tisíc.

Olomoucký kraj nám dále
přispěl na osvětlení přecho-
du pro chodce u Bidelce část-
kou 75 tisíc a na opravu vě-
žičky nad vstupem do zámku
částkou 200 tisíc.

Z prostředků Olomoucké-
ho kraje byli dotováni dobro-
volní hasiči z Plumlova, kteří
dostali částku 25 tisíc na Flo-
riánské slavnosti, a jednotka

JSDH Plumlov 12 tisíc na věc-
né vybavení. Plumlovskému
zámku byla z kraje z požado-
vaných 780 tisíc přidělena do-
tace ve výši 130 tisíc na
Plumlovský kulturní rok.

Ministerstvo zemědělství
nám zaštítilo Plumlovské vi-
nobraní částkou 80 tisíc.

Dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na dětské hřiš-
tě zatím ještě nebyla schvá-
lena.

Podali jsme
V letošním roce již máme po-
danou žádost na tříděný od-
pad do domácností, opravu
silnic, rekonstrukci dět-
ských hřišť v Plumlově u kos-
tela, v Soběsukách, Žárovi-
cích a Hamrech (moc bych si
přála, abychom letos uspěli).

Žádáme o dotaci na opravu
krovů na vysokém zámku,
kulturní akce v Plumlově, ve-
řejnou zeleň, věcné vybavení
JSDH, Floriánské slavnosti a
pro Hasiče Soběsuky na sou-
těže.

Připravujeme
Připravujeme žádost na do-
taci na rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice JSDH, fasádu
vysokého zámku, revizi ve-
řejného osvětlení, dovybave-
ní kompostárny, územní
plán, cyklostezku a další, dle
aktuálních výzev.

Další plány
Jsem si vědoma toho, že je ješ-
tě mnoho věcí, které by bylo
potřeba vybudovat (kanali-
zace v Hamrech, chodník na
Boskovskéulici, parkovištěv
okolí středu města, rekon-
strukce vodovodního řádu,
dokončení rekonstrukce kul-
turního domu v Žárovicích,
chodník ze Soběsuk do Žáro-
vic, parkoviště před hřbito-
vem včetně opravy plotu,
úpravy smuteční síně apod).
A každý občan by asi dokázal
vyjmenovat další potřebné
akce. Věřím ale, že i v letoš-
ním roce se nám podaří zís-
kat nějaké finanční pro-
středky a rozvoj obce bude
pokračovat.

Na závěr děkuji všem ob-
čanům za trpělivost a pocho-
pení při různých omezeních,
kterých se při jakémkoli bu-
dování nevyhneme.

Hřiště ve školce. Foto: Karel Rozehnal

Pro povolenky musíte
vyrazit do Vyškova
KAREL ROZEHNAL

V platnost vstoupil nový zá-
kon týkající se vojenských
újezdů. Mění se tak i režim
povolování vstupu do blízké-
ho újezdu Březina.

„Asi největší novinkou pro
obyvatele našeho města je
fakt, že už nemůžeme pro-
longovatpovolenkypro vstup
do vojenského újezdu my, ale
musí si je každý žadatel zajet
vyřídit do Vyškova osobně,“
vysvětlil plumlovský staros-
ta Adolf Sušeň. Podle jeho in-
formací budou povolenky vy-
dávány na základě rozhod-
nutí, tudíž pro každou osobu
zvlášť.

„Podle výkladu zákona to
zatím vypadá, že důvody pro
udělení povolenek budou
moct být stejné jako v minu-
losti. I nadále by tedy povo-
lenky mohly být vydávány do
„našeho“ újezdu z důvodu
například sběru lesních plo-
din či samovýroby dřeva,“
sdělil starosta Sušeň s tím, že
více zpřesňujících informací
se dozví na konci ledna při
schůzcesarmádouabudepak
podrobně občany o změnách
informovat.

Jedno by však mělo by jis-
té. Povolenky budou i nadále
zdarma. A také cyklostezka
Repešským žlebem by měla
zůstat nadále otevřena.

Kamery začnou hlídat už letos
Již pár měsíců avizovaný ka-
merový systém by se měl br-
zy dočkat svého spuštění. „Je
připravený, nachystáno je i
internetové vedení. Nyní bu-
deme žádat o dotaci, díky níž
by mohl být zvažovaný ka-
merový systém ještě rozsáh-
lejší. Je jisté, že kamerový
systém stoprocentně vznik-
ne, jaké bude mít pokrytí,
však záleží právě na získané
dotaci,“ ozřejmil plumlovský
starosta Adolf Sušeň.

Základní instalace cent-
rálního pultu proběhne podle
starosty ještě v zimních mě-
sících, kompletní uvedení ce-
lého systému do provozu se
očekává do června letošního
roku.

„Předpokládáme, že po
spuštění budeme postupně
přidávat do systému další ka-
mery, protože zájem o napo-
jení je i u soukromých firem
či vedení okolních obcí,“ do-
plnil starosta. (rok)

Bude mít zámek novou fasádu?
Každý rok se na zámku udělá
kus práce a ani v roce 2016 to-
mu nebude jinak.

„V letošním roce by se na
vysokém zámku měly doplnit
okna a okenice v šestém nad-
zemním podláží. V pátém pa-
tře už okna nově jsou. Žádosti
o dotaci na krajský úřad bu-
deme teprve předkládat, ny-
ní se k tomu vyjadřují pa-
mátkáři,“ sdělil plumlovský

starosta Adolf Sušeň s tím, že
v roce 2017 by se na městě už
chtěli pokusit směřovat vše k
zahájení prací na opravě ven-
kovního pláště budovy, tedy
fasády. „K tomu je právě nut-
né, aby byly všude hotové
okenní výplně,“ uzavřel sta-
rosta. (rok)
Oproběhlýchopravách zámku
i jehoareálu čtětevíce na stra-
ně 12.

Bankomat se osvědčil
Bankomat je už provozován
prakticky bez dotací. „Dá se
říct, že je nyní samofinanco-
vatelný. Jsme moc rádi, že ta-
to služba konečně funguje,
jak má,“ sdělil starosta Adolf
Sušeň s tím, že na výběrech se
podílí i občané z okolí, turisté
a dokonce i lidé přes Plumlov
jen projíždějící. (rok)

Další kanalizace
Město Plumlov podle slov
Adolfa Sušně připravuje od-
kanalizování zadní části Bě-
lisek za Hloučelou, připojen
byl měl být i kemp Žralok. V
letošním roce chtějí také na
radnici dodělat projekt na ka-
nalizaci v Hamrech s tím, že
vlastní výstavba by se mohla
rozjet v roce 2017. (rok)



VÝTAHEM K LÉKAŘI

NaZdravotním středisku v Plumlově byl uveden do provozu
nový výtah pro bezbariérový přístup do horních ordinací. Dle
informací personálu střediska si tuto službu nemocní čimálo
pohybliví návštěvníci pochvalují. „Ano, je tomu tak. Sice starší
lidé jsou touto novinkou trošku překvapeni a napoprvé se
krapet bojí, ale jak si to vyzkouší, už jej pak normálně používa-
jí,“ potvrdila jedna ze sestřiček. Obsluha je jednoduchá. Výtah
si klasicky přivoláte, pokud je zrovna v jinémpatře, nasednete,
zmáčknete zelené tlačítko za svými zády a frčíte. Tedy frčíte
je silné slovo, výtah se pohybuje hlemýždí rychlostí, což je jistě
pro bázlivější pacienty jen dobře. Text a foto: Karel Rozehnal
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Gratulujeme jubilantům
LEDEN – ČERVEN 2016

70 let

Plumlov
Pořízková Svatoslava
Švestka Pavel
Hanák Zdeněk
Sekanina Josef
Dolanská Anna
Otruba Karel
Snížková Marie
Staněk Miroslav
Zárubová Libuše
Kubes Leopold
Němcová Františka
Horna Jiří
Mrázová Věroslava

Žárovice
Urban Petr

Hamry
Pospíšilová Jaroslava
Ludva Jaromír

75 let

Plumlov
Pořízková Alena
Štefek Jiří
Zapletalová Danuška
Minářová Bohuslava
Vybíralová Anna
Zpěvák Jiří
Dolanský František
Lázna Antonín
Zpěváková Olga

Soběsuky
Vysloužil Jan
Procházka Ladislav
Špičák František

Žárovice
Zatloukal Josef

Hamry
Kocourek Josef

80 let

Plumlov
Burešová Helena
Jurníček Břetislav

85 let

Plumlov
Surmová Olga
Hnilová Františka
Hamplová Marie
Bukvová Josefa
Kuchařová Marie

90 let

Plumlov
Frelich František

Soběsuky
Cetkovský Josef

Hamry
Kunertová Vlasta

91 let

Plumlov
Krychtálek Zdeněk

92 let

Plumlov
Řezníčková Jindřiška
Mrtvý František

Soběsuky
Konšelová Růžena

Žárovice
Šustrová Marie

Stočné se v Plumlově zvyšuje
Výše poplatku za odpad se pro
rok 2016 nezměnila.

„Podle nového zákona se
jen doplňoval do vyhlášky
článek o tom, kdo je osvobo-
zen od poplatku,“ uvedl sta-
rosta Plumlova Adolf Sušeň s
tím, že nově za odpad neplatí
například důchodci žijící v
domovech pro seniory.

„Vodné zůstalo také stejné,
u stočného jsme ale schválili
zvýšení poplatku tak, aby by-
lo hospodaření ekonomičtěj-
ší. Vloni jsme totiž zazname-
nali prodělek a chtěli jsme ce-
nu uzpůsobit realitě, aby do-
šlo k narovnání situace,“ vy-
světlil situaci starosta Adolf
Sušeň. (rok)

Rozpočet bude
znám v březnu
Plumlovský rozpočet se při-
pravuje.

„Na začátku roku 2016 fun-
gujeme zatím v rozpočtovém
provizoriu, to znamená, že do
doby schválení rozpočtu pro
letošní rok se musíme řídit
měsičními náklady ve výši
vždy jedné dvanáctiny loň-
ského roku. Více utratit ne-
můžeme,“ vysvětlil plumlov-
ský starosta Adolf Sušeň.

Na rozpočtu se podle něj
pracuje tak, aby byl co nejdří-
ve předložen ke schválení.

„Očekáváme, že jej budeme
schvalovat nejpozději v břez-
nu,“ doplnil starosta Adolf
Sušeň. (rok)

Opravy cest
Jak budou pokračovat v roce
2016 opravy silnic a chodní-
ků?

„Během ledna budeme po-
dávat žádost o dotaci na opra-
vu komunikací. A to na ulici
Wolkerova v Plumlově, v
Soběsukách pro cestu za hos-
podou a na silnici k domovu
pro seniory a v Žárovicích na
cestu od kulturního domu
směrem ke hlavní silnici na
Drahany,“ uvedl plumlovský
starosta Adolf Sušeň a dodal,
že podle zůstatku v kapitole
„Doprava“ v našem rozpočtu
budou případně provedeny
úpravy cest a chodníků v dal-
ších lokalitách. Jakých? O
tom prý rozhodne Rada měs-
ta Plumlova. (rok)

Posílejte
nápady k webu
Město pracuje na vylepšení
svých internetovách stránek
www.mestoplumlov.cz tak, aby
byly pro občany ještě přívě-
tivější a přinášely všechny
potřebné informace. „Prosí-
me, posílejte nám vaše pří-
pomínky k současnému sta-
vu webu a nápady na jeho vy-
lepšení. Pokud je vyhodnotí-
me jako přínosné, pokusíme
se je do nové podoby webu za-
pracovat,“ obrací se na vás
vedoucí hospodářsko –
správního odboru František
Kocourek. Vaše připomínky
a návrhy posílejte na:
kocourek@mestoplumlov.cz. (rok)

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
MATEŘSKÁ ŠKOLA
www.msplumlov.mesto-
plumlov.cz
DOMOV PRO SENIORY SOBĚ-
SUKY
www.dpssobesuky.cz
MIKROREGION PLUMLOVSKO
www.plumlovsko.cz
SPOLEK PLUMLOVSKÝCH
NADŠENCŮ
www.plumlov.info



Možná se mnou nebudete souhlasit...
MILENA JEŘÁBKOVÁ

Zamyšlení na
přelomu roku

Naše doba s sebou přináší
nadbytek informací. Infor-
mací, které jsou jen zřídka
pozitivní, a ne vždy přínos-
né. Budu se snažit případné-
ho čtenáře negativním a ne-
přínosným nezatížit.

Jsem přesvědčena, že naše
město vzkvétá – nejen díky
povícero velkým dokonče-
ným (nebo pokračujícím) in-
vestičním akcím, ale také dí-
ky každodenní dobré péči o
věci veřejné, veřejná pro-
stranství a zeleň. Spolupráce
ve vedení města je konstruk-
tivní. Není to věc samozřej-
má a jsem ráda, že máme ve
vedení obce lidi, kteří to do-
káží. Zméhoúhlupohledumá
na výše uvedeném velký po-
díl paní místostarostka –
nejen svojí mimořádnou pra-
covitostí a výkonností, ale ta-
ké vyzrálým pohledem se
schopností nahlížet na pro-
blém i z druhé strany. Může-
me mít dobrý pocit .

Naše město je oblíbeným
cílem výletů a procházek. Je-
jich cílem se stává často i dí-
ky kulturním programům,

které jsou tu pořádány. Jsou
pestré, je jich hodně, jsou vy-
hledávané, hojně navštěvo-
vané a, pokud vím, většinou i
velmi kladně hodnocené.
Plumlov je díky nim zviditel-
něn, návštěvníci mají šanci
zažít příjemné chvíle, pořa-
datelé mají hodně práce, ta je
ale nejspíš těší a z úspěšné ak-
ce mají pocit uspokojení.

Plumlov je ale díky svým
dominantám a jejich umístě-
ní viditelný již sám o sobě, i
z větší vzdálenosti. Nedosta-
tek času a potřeba bavit se
(skoro stále) jsou fenoménem
doby. Doba je komplikovaná,
zábava rozptýlí. Myslet, ale
potřebné je i přemýšlení, sna-
ha zorientovat se a vytvořit si
svůj názor si žádá čas. V době
valících se informací různé
kvality a různého stupně
účelovosti jejich předkládání
je to těžké.

V každém případě ale sna-
ha o pochopení širších sou-
vislostí posune člověka z ro-
viny nekritického příjemce
značně zavádějících názorů,
které jsou mu mnohými (také
vrcholnými představiteli ze-
mě) populisticky podbíze-
ny.Kdyby vše řídily vyzrálé,
osvícené osobnosti s filozo-
fickým pohledem za horizont
bezprostředního prospěchu,

srovnanými hodnotami a ne-
zpochybnitelnými lidskými
kvalitami, měli bychom to
jednodušší – pokud bychom
některé názory bez námahy
převzali, nemuselo by to být
tak nebezpečné. Osobnosti
takového formátu ale nejsou
často vidět a slyšet, a tak na
nás zůstává více se snažit.

Není ale vůbec jisté, že bu-
deme více myslet, když se bu-
deme méně bavit.

Čas potřebujeme také (kro-
mě spousty jiných věcí) pro
srovnání svých myšlenek i k
přiblížení se světu jiných. V
nedostatku času se stěží roz-
vine hovor o tom, čím oprav-
du žijeme, co nás tíží. Mám
nedostatky v obojím, většinu
akcí tedy míjím. A jsou mi
bližší akce komornější.

Sváteční zážitky
Moc mě lákalo adventní po-
sezení v knihovně, nakonec
mi ale původní záměr zú-
častnit se narušily okolnosti.
Ti, kteří přišli, chválili. Nao-
pak vůbec jsem neuvažovala
o účasti na vánočním kon-
certě v ZUŠ, protože jsem o
něm dopředu ani nevěděla.
Pozvánku jsem objevila až v
den koncertu a zlákala mě
představa svátečního zážit-

ku, který se nabízel. A svá-
teční zážitek to byl. Mihota-
jící se plamínky mnoha svící
ve vyzdobeném sále ZUŠky,
jemně vonící cukroví, nabí-
zené na stolečcích pro ná-
vštěvníky, kolem známé tvá-
ře, sváteční ustrojení. K to-
mu krásná, neskutečně krás-
ná hudba a milé průvodní slo-
vo. Chvíle křehké vánoční
poezie i náznaku hloubky vá-
nočního tajemství. Ráda bych
pořadatelům poděkovala .

To, co mám, beru většinou
jako samozřejmost. To, co je
ohrožené, co ztrácím, najed-
nou nabývá na významu. Až
letos jsem zaregistrovala v
Purpuře Suchého a Šlitra ně-
co víc z textu: „Nikdo si ne-
všímá, jak život mění se v
dým...“. Není to sladká věta
vánočních koled, ale je to vě-
ta krásná. A pravdivá. Když
si ji uvědomím, jsem schopna
uvědomit si lépe daný oka-
mžik a jeho pomíjivou krásu.
Najdu víc krásných a pozo-
ruhodných věcí. Je snazší po-
rozumět lidem kolem, chápat
je, i když není současně nut-
né snimi souhlasit.

A vy, případní čtenáři, ne-
musíte souhlasit se mnou... A
tak je to v pořádku.

Dobrý rok 2016 vám přeje
Milena Jeřábková.
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Švestka nám chybí už dvacet let. Vzpomínáme

LUCIE PŘECECHTĚLOVÁ
JANA ZELENÁ

Jakášvestka???Ne„jaká“,ale
„jaký“. Bude řeč o Švestkovi
s velkým Š, o veselých vzpo-
mínkách a o slivovici. Víte, že
letos je přestupný rok? Ano,
opět jsme se dočkali toho, že
jednou za čtyři roky zažijeme
i 29. únor. Pro naši rodinu (a
doufáme, že díky tomuto
článku i pro spoustu dalších
lidí) bude tento den výjimeč-

ný. Uplyne totiž dvacet let ode
dne, kdy umřel náš táta, Viťa
Švestka (na snímku). A pro-
tože to byl člověk, který mi-
loval lidi a humor, nebude ani
tahle vzpomínka nijak smut-
ná. Vždyť jak táta napsal v
jedné z mnoha svých básní:

„Kdo neumí se zdravě smát,
neuznává humor.
Asi nemá život rád

I v květnu mívá únor.

Smích potřebný je jako sůl
v každém ročním období.
Mračit se stále jako vůl

žádnému tvář nezdobí.“

Tati, vždycky jsme věřily a
věříme, že se na nás dvě od-
někud shora díváš a držíš
nám pěsti, abychom v tom ně-
kdy zběsilém životě neztrati-
ly chuť a touhu užívat si a ne-
trápit se hloupostmi,
abychom se nikdy nebály
udělat si ze sebe legraci a pře-
devším abychom měly rády

lidi, tak jak jsme to vždycky
viděly u tebe. Nikdy nepře-
staneme být pyšné na to, že
náš táta byl ten slavný místní
rodák, básník, milovník dob-
rého jídla, piva, slivovice a ci-
garet, majitel žluté babety,
topič, švec a bavič, Viťa
Švestka.

A protože táta nikdy ne-
končil žádnou akci bez své
vlastní básně, na závěr při-
dáváme ještě jednu:

Slivovice

Kdyby nám snad
někdo řekl:

„Sbalte si svých pět švestek
dneska!“

nikdo z našeho rodu by se
nezalekl,

protože zdobí nás příjmení
Švestka.

Všude nás lidé rádi mají.
vždycky jim srdce roztaje,
když si z našich plodů dají

ráno dvě malé do čaje.

Nechceme se vůbec chlubit,
ale ve švestkách zraje

zvláštní moc.
Když někoho bolí zuby,

vezme si nás – ne z kávy soc.

Je poctou pro nás nevyšší –
pokud máte nás už v břiše –

když naše čidla uslyší:
„Krucinál, ta píše!“

Dík našemu destilátu
máme všude dveře dokořán.
Jsme důležitý článek státu,
i ve vyšších kruzích uctíván.

Chceme vlasti sloužit věrně,
tak nějak hřejivě – lidsky.

Vždyť slivovice se bude stej-
ně

s chutí chlastat vždycky…

P.S.: Viťo, život s tebou byl ni-
kdy nekončící sled překva-
pení, divočin, návštěv kama-
rádů a legrácek. Já jen dou-
fám, že naše holky se „nepo-
tatí“ úplně ve všem. Chybíš
mi, Švestko! Tvoje Jana



Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

7. zasedání

21. 12. 2015

Účast: p. Hyndrich, pí. Jančí-
ková, p. Mgr. Jeřábek, pí.
MUDr. Jeřábková, p. Mirga, p.
Nezval, p. Bc. Němec, p. Sušeň,
p. Ing. Svoboda, pí. Mgr. Zaple-
talová, pí. Mgr. Zelená
Omluveni: pí. Ambrožová, p.
Bc. Hýbl, p. Ing. Koutný, p. Vrá-
na
Zapisovatel: p. Ing. Kocourek
Návrhová komise: p. Nezval,
pí. Mgr. Zapletalová
Ověřovatelé zápisu: p. Mirga,
p. Ing. Svoboda

Zápis

K bodu 1:
7. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova zahájil v pondělí
21. 12. 2015 cca v 17.05 hodin v
zasedací místnosti Městského
úřadu v Plumlově p. Sušeň, sta-
rosta města. Úvodem přivítal
přítomné, konstatoval, že je
přítomno 11 členů zastupitel-
stva města, 4 členové zastupi-
telstva jsou omluveni – dnešní
zasedání je usnášeníschopné.
Pan starosta navrhl přítom-

ným určit do funkce zapisova-
tele p. Ing. Kocourka, do návr-
hové komise doporučil jmeno-
vat pana Nezvala a paní Mgr.
Zapletalovou, za ověřovatele
zápisu z dnešního zasedání pak
pana Mirgu a pana Ing. Svobo-
du. Žádný z přítomných členů
zastupitelstva nepřednesl jiný
návrh. Hlasováním bylo slože-
ní návrhové komise a jmeno-
vání ověřovatelů zápisu jed-
nomyslně odsouhlaseno.
UZ-7/2015/1/1 – Zastupitelstvo
Města Plumlova (dále jen
„ZMP“) schválilo složení návr-
hové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele.
Hlasování: 11 hlasů pro.

Pan Sušeň přečetl přítomným
připravený program 7. zasedá-
ní zastupitelstva města. Nikdo
ze zúčastněných neměl návrh
na jeho doplnění či jiné připo-
mínky.
UZ-7/2015/1/2 – ZMP schválilo
program 7. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova
Hlasování: 11 hlasů pro.

K bodu 2:
Po schválení programu dneš-
ního jednání provedl p. Sušeň
kontrolu usnesení přijatých na
minulých jednáních. Z minu-
lých zasedání zastupitelstva
města nejsou evidována žádná
nesplněná „ukládací“ usnese-
ní. Informace byla přítomnými
vzata na vědomí.
UZ-7/2015/2/1 – ZMP bere na
vědomí informace o plnění úko-
lů uložených na minulých zase-
dáních zastupitelstva města.

K bodu 3:
Dalším pravidelným bodem
jednání zastupitelstva byly
zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru zastupi-
telstva města.
O jednání finančního výboru
zastupitelstva města, které se
konalo 30. 11. 2015, informoval
předseda FV p. Mgr. Jeřábek.
Debatováno na něm bylo o pl-
nění rozpočtu města k 31. 10.
2015 a investičních akcích rea-
lizovaných v průběhu letošní-
ho roku. Členové FV ZMP de-
batovali i o nastavení pravidel
pro podávání žádosti o finanč-
ní příspěvek jak pro příspěv-
kové organizace, tak pro spol-
ky, aby mohl být rozpočet na
rok 2017 schvalován už v prů-
běhu roku 2016. Provedena by-
la i kontrola výkazů o hospo-
daření DpS Soběsuky, p.o., za 3.
čtvrtletí roku 2015 a kontroly
využití příspěvku poskytnuté-
ho ZO ČSCH (chovatelé)

Plumlov, ZO ČZS (zahrádkáři)
Plumlov a SHD Hamry (vše bez
připomínek).
Pan Ing. Svoboda, předseda
kontrolního výboru ZMP, in-
formoval přítomné, že jednání
kontrolního výboru zastupi-
telstva města se v období od po-
sledního zasedání zastupitel-
stva nekonalo.
UZ-7/2015/3/1 – ZMP bere na
vědomí informace o činnosti fi-
nančního a kontrolního výboru
ZMP.

K bodu 4:
Jednání členů zastupitelstva
pokračovalo předáním infor-
mací o probíhajících investič-
ních akcích, zprávu přednesl p.
Sušeň, který uvedl:
a) kanalizace a vodovod Sobě-
suky, Žárovice – akce je sta-
vebně dokončena, připravují
se podklady pro kolaudaci, ak-
ce je kompletně finančně vy-
pořádána i s poskytovatelem
dotace,
b) dostavba stokové sítě
Plumlov – i tato akce je dokon-
čena, zaplacena, z větší části i z
dotace Ol. kraje, do konce roku
musíme podat vyúčtování, ko-
laudace proběhne v lednu 2016,
c) rekonstrukce Hlavního ná-
městí v Plumlově – akce je fi-
nančně vypořádána, na konci
listopadujsme obdrželi dotaci a
splatili jednorázově účelový
úvěr u KB Prostějov,
d) „vysoký“ zámek – v minu-
lém týdnu namontoval zhoto-
vitel (ARCHATT-PAMÁTKY,
spol. s r.o., Třebíč) první část
oken v 5. NP, v tomto týdnu by
měl dovézt další okna,
e) naučná stezka – p. Ing. Ho-
rák připravuje podklady pro
„nový“ projekt, vyřizuje se
územní rozhodnutí, na staveb-
ní povolení není ještě dokon-
čen projekt, projektantovi „bě-
ží“ penále (město má s firmou
Inex sepsanou smlovu, z níž vy-
plývají penále z prodlení),
f) rekonstrukce dětských
hřišť u MŠ – hřiště „v přírod-
ním stylu“ – dokončeno, zapla-
ceno, vyúčtováno,
g) podána byla žádost o dotaci
na projekt zvýšení výtěžnosti
třídění odpadu – separace od-
padu v domácnostech.
Pan starosta doplnil, že „vy-
hlížíme“ připravované dotační
programy pro příští rok – chtě-
li bychom provést opravu dal-
ších místních komunikací, do-
plnit zařízení kompostárny o
překopávač a svozové vozidlo,
běží výběrové řízení na zpra-
covatele projektu fasády
zámku…

Pánové Nezval a Ing. Svoboda
se ptali na „problém“ se zpra-
covatelem projektu na cyklos-
tezku, pan Sušeň jim vysvětlil,
že došlo k určité časové pro-
dlevě, které je si p. Ing. Horák
vědom, není však zatím žádný
„vhodný“ dotační titul, tudíž
časový posun nepředstavuje
takový problém.
UZ-7/2015/4/1 – ZMP bere na
vědomí informace o probíhají-
cích a připravovaných investič-
ních akcích Města Plumlov.

K bodu 5:
V souvislosti se změnou le-
gislativy byla připravena nové
obecně závazná vyhláška Měs-
ta Plumlov o místním poplatku
za „odpad“. Nejpodstatnějším
faktem dotýkajícím se všech
občanů je skutečnost, že nedo-
chází k nárůstu jeho výše, i na-
dále se bude platit 540,-
Kč/osobu a rok. Změny v nové
vyhlášce se promítají přede-
vším do „nových“ osvobození,
její text byl rozeslán s předsti-
hem všem členům zastupitel-
stva. Nikdo z členů zastupitel-
stva nevystoupil s žádným do-
tazem ani s návrhem na úpra-
vu textu OZV. Paní Jančíková
po hlasování požádala o vy-
světlení osvobození osob hlá-
šených na ohlašovně obecního
úřadu, p. Ing. Kocourek jí je po-
skytnul.
UZ-7/2015/5/1 – ZMP schválilo
Obecně závaznou vyhlášku
Města Plumlov č. 1/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpa-
dů (viz příloha č. 1).
Hlasování: 11 hlasů pro.

K bodu 6:
V návrhu rozpočtového opat-
ření Města Plumlov č. 11/2015
jsou zapracovány všechny do-
tace, které Město Plumlov ob-
drželo v posledním období, je-
jich využití a na straně výdajů
jsou „připravovány“ rozpočto-
vé paragrafy dle předpokladů
čerpání do konce roku. Protože
nikdo z členů zastupitelstva
neměl ani k tomuto bodu při-
pomínky, považoval pan Sušeň
za vhodné seznámit občany s
faktem, že program dnešního
zasedání už členové zastupi-
telstva města „probírali“ na
pracovní poradě před týdnem.
UZ-7/2015/6/1 – ZMP schválilo
rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 11/2015 ke dni 21. 12.
2015 (viz příloha č. 2).
Hlasování: 11 hlasů pro.

Pokračování na straně 7

Program jednání
1) Zahájení, určení zapisova-
tele, jmenování ověřovatelů zá-
pisu.
2) Kontrola plnění usnesení
uložených na minulých jedná-
ních zastupitelstva města.
3) Informace o činnosti fi-
nančního a kontrolního výboru
zastupitelstva města.
4) Informace o investičních
akcích Města Plumlov.
5) Obecně závazná vyhláška
Města Plumlov č. 1/2015 o
místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních od-
padů.
6) Návrh rozpočtového opat-
ření Města Plumlov č. 11/2015
ke dni 21. 12. 2015.
7) Rozpočtový výhled Města
Plumlov na roky 2016-7.
8) Pravidla rozpočtového pro-
vizoria Města Plumlov do doby
schválení rozpočtu na rok 2016.
9) Stanovení výše ceny vodné-
ho a stočného od 1. 1. 2016.
10) Změna č. 2 Zřizovací listiny
Klubového zařízení Plumlov,
p.o..
11) Diskuse.
12) Závěr.
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K bodu 7:
Jako výhled (finanční pokrytí)
hlavních připravovaných in-
vestičních akcí je vždy s před-
stihem na určité časové období
připravován rozpočtový vý-
hled, který se postupně zpřes-
ňuje. I tento materiál obdrželi
členové zastupitelstva s před-
stihem a hovořili o něm na zmí-
něné pracovní poradě.
UZ-7/2015/7/1 – ZMP schválilo
rozpočtový výhled Města
Plumlov na roky 2016-7 (viz pří-
loha č. 3).
Hlasování: 11 hlasů pro.

K bodu 8:
Do doby schválení rozpočtu na
rok 2016 bude Město Plumlov
hospodařit dle pravidel roz-
počtového provizoria. Pan sta-
rosta je přečetl – o příjmech bu-
de účtováno bez omezení, na
straně výdajů se budou reali-
zovat pouze nutné výdaje ne-
zbytné pro zajištění běžného
provozu městského úřadu a
města, a to měsíčně v 1/12 upra-
veného rozpočtu roku 2015, kdy
závazným ukazatelem jsou pa-
ragrafy platné rozpočtové
skladby. Mimo toto „základní“
pravidlo jsou navrženy tyto vý-
jimky: úhrady přenesené da-
ňové povinnosti DPH za 4.
čtvrtletí r. 2015, splátku kupní
ceny za areál STAVA, výdaje
spojené s dotacemi včetně vrat-
ky nevyčerpaných dotací z r.
2015, úhrady neuhrazených
faktur u investičních akcí za-
počatých v roce 2015 a platby
vyplývající ze smluvních či ji-
nak daných závazků obce vůči
třetím osobám. Dalším „usta-
novením“ platným po dobu
platnosti rozpočtového provi-
zoria je to, že se budou realizo-
vat pouze nutné výdaje na
údržbu a opravy majetku měs-
ta v nezbytně nutném rozsahu,
což se nevztahuje na výdaje při
mimořádných havarijních si-
tuacích. V době platnosti roz-
počtového provizoria lze po-
skytovat příspěvek na provoz

městem zřízeným příspěvko-
vým organizacím, a to měsíčně
v 1/12 upraveného rozpočtu
roku 2015. Rozpočtové příjmy a
výdaje uskutečněné v době roz-
počtového provizoria se stáva-
jí příjmy a výdaji rozpočtu po
jeho schválení.
UZ-7/2015/8/1 – ZMP schválilo
Pravidla rozpočtového provi-
zoria Města Plumlov do doby
schválení rozpočtu na rok 2016
(viz příloha č. 4).
Hlasování: 11 hlasů pro.

K bodu 9:
Pan Ing. Zapletal, vedoucí VA-
Ku Plumlov-Vícov, svazku ob-
cí, připravil podkladový mate-
riál, kterým navrhuje s účin-
ností od 1. 1. 2016 navýšit cenu
vybíraného stočného o 1,81 Kč
bez DPH. Nárůst ceny stočné-
ho je způsoben nárůstem pro-
vozních nákladů spojených s
čištěním odpadních vod, pře-
devším s náklady na čištění ka-
nalizační sítě a ČOV, odvoz a li-
kvidaci odpadů, náklady na
elektrickou energii, náklady
na chemikálie a opravy strojně
technologické části na ČOV a
čerpací stanice odpadních vod.
Hospodářské výsledky odpad-
ních vod vykazovaly dlouho-
době záporné hospodářské vý-
sledky. Upravená cena stočné-
ho dorovnává hospodářský
propad provozu kanalizací na
vyrovnaný rozpočet. Cena vod-
ného na rok 2016 (pevná i po-
hyblivá složka) by měla, podle
návrhu VAKu Plumlov-Vícov,
svazku obcí, zůstat beze změ-
ny. Žádný z členů zastupitel-
stva města ani z přítomných
občanů neměl dotazy či připo-
mínky.
UZ-7/2015/9/1 – ZMP schválilo
výši ceny stočného: 28,13 Kč/m3
+ DPH s účinností od 1. 1. 2016,
cena vodného (pevná i pohybli-
vá složka) zůstávají beze změ-
ny).
Hlasování: 11 hlasů pro.

K bodu 10:
Klubové zařízení Plumlov, p.o.,
zajišťuje pro Město Plumlov

provoz sběrného dvora – je po-
třebné upravit zřizovací listi-
nu této příspěvkové organiza-
ce o nově zajišťovanou činnost.
Nikdo z přítomných nepoža-
doval vysvětlení, jednomyslně
odsouhlaseno.
UZ-7/2015/10/1 – ZMP schváli-
lo Změnu č. 2 Zřizovací listiny
Klubového zařízení Plumlov,
p.o..
Hlasování: 11 hlasů pro.

K bodu 11:
Pan Sušeň otevřel diskusi, v níž
vystoupili:
a) paní PhDr. Palacká (ředi-
telka DpS Soběsuky, p.o.) – po-
žádala, zda by nebylo možné
zvážit a s časovým předstihem
„vyhlásit“ termíny konání za-
sedání zastupitelstva a rady
města, pan Sušeň jí odpověděl,
že ve smyslu zákona o obcích se
musí jednání zastupitelstva se-
jít minimálně 4x ročně, nej-
bližší zasedání by mělo jednat o
rozpočtu města na rok 2016,
předpokládá, že by se mohlo
konat v únoru 2016, rada města
se schází pravidelně 1x za 2 týd-
ny,
b) pan Urban – upozornil na
nebezpečí, které podle jeho ná-
zoru hrozí chodcům pohybují-
cím se na komunikaci mezi ob-
cemi Soběsuky a Žárovice, do-
tazoval se, zda není reálná vý-
stavba chodníku pro pěší, pan
starosta reagoval na jeho slo-
va, že nebezpečí vnímá, ale je
nutné tuto investici projekčně
připravit, problém vidí v tom,
že by muselo být řešeno majet-
kové vypořádání s řadou sou-
kromých vlastníků, naději mů-
žeme „spatřovat“ v realizaci
pozemkových úprav (tam však
realizace chodníku zatím není
zapracována) nebo ji „přidat“
jako podmíněnou stavbu při
případné rekonstrukci přileh-
lé komunikace,
c) pan Ing. Svoboda – poděko-
val svým jménem organizáto-
rům všech kulturních akcí,
které se v Plumlově konaly v
adventní době, a popřál všem
krásné vánoční svátky.

Nikdo z přítomných se již ne-
hlásil do diskuse, proto byla pa-
nem starostou ukončena. V
rámci diskuse nebylo hlasová-
no ani nebylo přijato žádné
usnesení.

K bodu 12:
Na závěr 7. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova (cca v
17.40 hodin) popřál přítomným
pan starosta příjemné prožítí
Vánoc, hodně zdraví do nové-
ho roku a poděkoval všem čle-
nům zastupitelstva za dobrou
spolupráci.

Zpracoval FrantišekKocourek

Tento zápis obahuje podstatné
momenty z jednání. Kompletní
záznamjednáníjekdispozicina
úřadě na zvukovém nosiči.

Proč tu není Rada?
Vážení čtenáři, mohli jste si
všimnout, že nově od tohoto
čísla Zpravodaje pro vás zve-
řejňujeme nejen usnesení z jed-
nání zastupitelstva, ale i zápis z
tohoto jednání. Rádi bychom
vám tímto krokem přinesli větší
čtenářský komfort, díky které-
mu vám mohou být jednotlivá
přijatá usnesenější lépe osvět-
lena. Na druhou stranu již dále
ve Zpravodaji po rozhodnutí
vedení města nebudeme zveřej-
ňovat usnesení Rady města, a
to hned ze dvou důvodů. Prvním
je, že podle mínění vyšších in-
stancí naráží některé zveřejňo-
vané skutečnosti z jednotlivých
usnesení na zákon na ochranu
osobních údajů. Druhým je, že
usnesení Rady bez zveřejnění
příslušných zápisů z jednání
Rady, které jsou neveřejné, čas-
to ztrácí kontext. Ovšem na
druhou stranu samozřejmě dál
platí, že podle zákona o svo-
bodném přístupu k informacím
máte možnost do usnesení Rady
kdykoliv nahlížet, jen si musíte
zažádat přímo na Městském
úřadě v Plumlově. Děkujeme za
pochopení. (red)
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Jízdní řád plumlovského mikrobusu na městský hřbitov
ODJEZD MIKROBUSU ZE
STANOVIŠTĚ:

Plumlov 13.30
– od kostela se zastávkou u
Hotelu

Hamry 13.40
– zastávka autobusu

Žárovice 13.42
– zastávka autobusu

Soběsuky 13.43
– od bývalé školy

Krumsín 13.50
– točna u zastávky

Dobapobytunahřbitověasi30
minut.

KDY MIKROBUS POJEDE?

15. ledna
19. února
18. března
8. dubna a 22. dubna

13. května a 27. května
10. června a 24. června
8. července a 22. července
12. srpna a 26. srpna
9. září a 23. září
7. října a 21. října
18. listopadu
16. prosince
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U NÁS V ŽÁROVICÍCH

Po úspěchu divadelního představení 1 + 1 = 3 , které se ko-
nalo v polovině listopadu a navštívila jej stovka spokoje-
ných diváků (horní snímek), se osadní výbor rozhodl, že
tentokrát udělá radost dětem.
Blížily seVánoce a stejně jako v loňském roce jsme chtěli
postavit na návsi vánoční strom.A protože na správný vá-
noční strompatří ozdoby, dali jsme šancimalýmvýtvarní-
kůmze Žárovic, aby si je vyrobili vlastnoručně.
Před začátkemadventu jsme uspořádalimalou „Vánoční
dílnu“, kde si dětimohly samynamalovat a vytvořit ozdobu
podle svých představ (dolní snímek). A navíc dostaly ima-
lou „předmikulášskou“ nadílku.
Trochu jsme se báli, jestli se akce někdo zúčastní a nebu-
deme tamsami, ale obavy byly naprosto zbytečné. Budova
osadního výboru praskala ve švech a děti imaminky od-
cházely spokojené.
Tak se námpodařilo, že si letos na vánočním stroměmohlo
každé dítě najít právě to svoje výtvarné dílko. Text: Hana
Švédová. Foto: Karel Rozehnal, Hana Švédová

PROMĚNA NÁMĚSTÍ

PlumlovskéHlavní náměstí a jeho blízké okolí prožilo v roce
2015 zásadní proměnu, na kterou si obyvateléměsta po-
stupně zvykají. Shrňme si tedy základní fakta. Revitalizace
přišla na 9,897milionů korun, přičemžpřidělená dotace z
ROPu činila 8,336milionů. Dočkali jsme semimo jiné nové-
ho parkoviště před hotelem, úpravy parkovacíchmíst u
nákupního střediska, desítekmetrů spravených chodníků,
rekonstrukce zídky u parku, ozelenění ploch, nového dět-
ského hřišťátka, laviček, odpadkových košů a řady dalších
vylepšení.Mnozí si jistě vzpomenou, že stavební práce s
sebou přinesly některá dopravní omezení,museli jsme také
skousnout poměrně značný rachot a spousty prachu. Vý-
sledek je ovšempodle většiny lidí, které jsme oslovili, v po-
řádku. Jsou hlavně rádi, že díky provedenýmzměnámcen-
trumPlumlova nyní působí přívětivějšímdojmemnež dří-
ve. Přinášíme vám fotografie pro připomenutí a srovnání
stavu před (horní snímek), v průběhu (prostřední snímek) a
po (dolní snímek) revitalizaci náměstí. (red) Foto: Deník/Karel
Rozehnal
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Spolek Historia oslavil 25 let, bohužel ale končí

HANA PRACHAŘOVÁ

Divadelní spolek Historia
vznikl v roce 1990. V loňském
roce tedy oslavil krásné
čtvrtstoletí od svého založe-
ní, ale bohužel oznámil také
konec své existence.

Zakladatelkami spolku by-
ly dvě úžasné dámy, paní Eva
Suchánková a Anna Zacho-
valová. Paní Suchánková
učila v Plumlově dlouhá léta
dramatický obor a svým pů-
sobením ovlivňovala celou
řadu dětí i dospělých. Někte-
ří její žáci jsou dnes učitelé,
herci, zpěváci, či se jinak an-
gažují v umělecké oblasti.
Jistě nikoho nepřekvapí, že

za svou činnost získala celou
řadu ocenění.

Ale zpátky ke spolku His-
toria. Jeho působnost je
opravdu široká. Spolek vy-
stupoval po dlouhá léta na
zámku ve Slavkově u Brna, v
Čechách pod Kosířem, mohli
jste jej vidět v Prostějově v
Národním domě, v Městském
divadle, v Prostějove na rad-
nici, v kulturním klubu Du-
ha, v muzeu Špalíček, v Do-
mově důchodců u Milosrd-
ných bratří, v Rajské zahradě
kostela Povýšení sv. Kříže,
při promenádách ve Smeta-
nových sadech a na spoustě
dalších míst.

Jeho členové nám svým vy-

stoupením připomínali vý-
znamné historické osobnosti
a události, obnovovali lesk
minulosti a díky svému mis-
trovství dokázali do historie
přenést nejednoho diváka.

Osudová láska
Pro mě je však spolek Histo-
ria přímo osudovou láskou.
Poprvé jsem se s ním setkala
užnazákladníškole,kdyjsem
s dramatickým kroužkem
(„dramaťákem“, jak se říka-
lo) postupně vystupovala v
divadélku v Podzámčí. Jako
mladé děvče jsem ztvárnila
několik roliček, zahrála jsem
si dokonce i paní Suchánko-
vou – naši paní učitelku. Prá-
vě od ní jsem se (k mému vel-
kému zklamání) dozvěděla,
že nedokáži mluvit pořádně
nahlas, protože zkrátka „mu-
tuji“ :-) A protože moje tvá-
řička navíc vypadala příliš
dětsky, nemohla jsem hrát
chlípnou služebnouči dámu v
nóbl kostýmu.

A tak se v mé herecké kari-
éře začaly objevovat chla-
pecké role (traktorista Lojza
ve Véročce, pocestný ve Sně-
hurce...). Nezůstalovšakjenu
nich. Například role hlavy
draka, kterou jsem ztvárnila
v Čechách pod Kosířem, mi
vydržela několik sezon. A
nutnododat,žetuhleroli jsem
si náležitě užívala – děti se
vracely i několikrát, aby to
znovu zhlédly – ten řev, ten
dým, to nádherné kouzlo sku-

tečnosti. Fotografové se do-
konce předháněli, kdo nás
dřív vyfotí. Přesto jsem tajně
záviděla děvčatům v nádher-
ných kostýmech (vtipné je, že
ony zase záviděly mně, pro-
tože byly celý den sepnuté v
korzetu a obruče v sukních
jim neumožnily posadit se).

Pak přišla změna. Páže byl
sice opět chlapec, ale už se
blýskalo na lepší časy. Ná-
sledovalo několik služeb-
ných, komorných... a náhle
jsem oblékladobovýkostýmá
la paní Květa Zahradníková,
Vlasta Lázničková, Pacholí-
ková... A nakonec se šil kos-
tým přímo na míru jako paní
Wolkerová... následovalo
spoustu a spoustu dalších
nádherných kostýmů a vy-
stoupení, za které jsem velmi
ráda. Vrcholem pak bylo na-
táčení dokumentu o spolku
Historia, kde jsem mohla být
hned v několika kostýmech a
rolích a moc jsem si to užila.

Spolek mi kromě mnoha
úžasnýchvěcí,okterýchbych
mohla psát i několik dalších
listů, splnil to nejkrásnější...
mohla jsem obléct nespočet-
ně kostýmů a zahrát si na vý-
znamné a úžasné lidi. Být v tu
chvíli v jiném světě, v jiné do-
bě, v jiné roli... to byl vždycky
můj sen a s dojetím můžu říct,
že se mi splnil.

Děkuji moc. Jsem ráda, že
jsem poznala tolik skvělých
lidí a nových zážitků a věřím,
že spoustu krásného na mě
ještě čeká.

Divadelní spolekHistoria. Foto: archiv spolku

Vánoční koncert se nesl v duchu Josefa Lady. Kdo přišel, nelitoval
Poslední dny adventu jsou
spojené s pečením vánočky,
zdobením vánočního strom-
ku, přípravou ovocných mís
symbolizujících víru, že nad-
cházející rok přinese bla-
hobyt. Celý advent je obdo-
bím dobročinnosti. Na sklon-
ku adventu si ale lidé také
staví jesličky – betlémy po
vzoru sv. Františka z Assisi,
který patrně jako první na
Vánoce zinscenoval narození
Páně ve chlévě s živými zví-
řaty, ke kterým měl neoby-
čejně kladný vztah. Označo-
val je za své bratry a sestry a
je pokládán také za patrona
zvířat a ochránců přírody.

Proto součástí koncertu
chrámového sboru v našem
městě je v posledních letech
také živý betlém – i když bez
zvířátek – ztvárněný asi 20

členy a příznivci Spolku
Plumlovských nadšenců.

Vánoční koncert Plumlov-
ského chrámového sboru již
má svoji letitou tradici. Ani
loňské Vánoce nebyly výjim-
kou. O 4. adventní neděli – 20.
prosince – byl plumlovský
kostelík zaplněn do posled-
ního místečka. A kdo přišel,
jistě nelitoval.

Koncert se nesl v duchu
krásných obrázků Josefa La-
dy. Rozhodně to nebyla La-
dovská zima, jak ji známe z
písně Jarka Nohavici – ta
plumlovská byla vánoční.

Nechyběly děti, předsta-
vující Josefa a Marii, tři krá-
le, anděly a rozverné pastuš-
ky, kostelem procházela řada
poutníků přinášejících dary
Ježíškovi do Betléma. Samo-
zřejmě v Ladově podání ven-

kovští strýci a tetky, potká-
vající se a chlubící se tím, co
přinášeli a i přiváželi na tra-
kaři.

Celý výstup byl protkán
čistým zpěvem vánočních
koled a písní v podání 15 člen-
ného chrámového sboru za
doprovodu kláves Gabriely
Jančíkové. Ladovy Vánoce i
biblický příběh přiblížila ta-
ké posluchačům svým prů-
vodním slovem studentka
Ladislava Jančíková.

Po skončení programu byli
účinkující odměněni potles-
kem, který si vyžádal přída-
vek v podání chrámového
sboru.

Organizátorka koncertu G.
Jančíková závěrem všem pří-
tomným popřála šťastné a
veselé Vánoce a dodala: „Měj-
te se všichni rádi“. S tímto ne-

všedním, ale v dnešní době
tak aktuálním přáním pře-
dala slovo panu faráři Pospí-
šilíkovi, který upozornil na
termín možnosti převzetí
betlémského světla a spolu s
G. Jančíkovou se s návštěv-
níky koncertu rozloučil.

Prokřehlí diváci i účinku-
jící, vycházející z kostela,
uvítali možnost občerstvit se
teplými nápoji, které pro ně
připravil jako vždy Spolek
Plumlovských nadšenců.

Vánoční koncert spolu se
slavnostním rozsvěcením
vánočního stromu a vánoční
výstavou i přes nepříznivé
počasí přispěl v našem městě
ke sváteční náladě před Štěd-
rým dnem a příchodem no-
vého roku 2016. (jš)
Fotografii k akci najdete na stra-

ně 10.
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Veselé kravičky „chutnají“ nejen v Plumlově

JANA ZELENÁ

Nebojte, nebude následovat
reklama na nějaký sýr nebo
jiný mléčný bio výrobek, kte-
rý nesmí na vašem stole chy-
bět. Chci vám napsat něco o
svých kamarádkách, se kte-
rými jsme (za ta léta, co se
známe) provedly spoustu
ztřeštěných nápadů, před-
vedly nespočet více či méně
odvážných tanečků a mužské
i ženské publikum bavily na
veřejných i méně veřejných
vystoupeních. Veselé kra-
vičky jsou totiž seskupením
dam, které si ze sebe umí udě-
lat legraci a baví tím nejen se-

be, ale i své okolí. A jak to
všechno s Kravičkami vůbec
začalo?

To vím úplně přesně a jako
kronikářka Spolku Plumlov-
ských nadšenců to můžu i do-
ložit. Bylo to v roce 2005, kdy
jsme se poprvé s partou ka-
marádů (Spolek začal ofici-
álně fungovat až 5. 3. 2007)
rozhodli uspořádat První
plumlovské vinobraní. V tu
dobu jsme jezdili na vino-
hrad do Strážnice a víno a
všechno kolem něho nás
opravdu nadchlo. A tak tu byl
nápad zrealizovat Vinobraní
na Plumlově. Všichni se pus-
tili s chutí do příprav a děv-

čata dostala za úkol vymyslet
nějaké pěkné taneční vy-
stoupení.

Trnky brnky
Tehdy jsme se poprvé (a ur-
čitě ne naposled) inspirovaly
filmem Slunce, seno, jahody a
zatancovaly Trnky brnky. No
a náš současný spolkový pre-
zident Marek Otruba nás ten-
krát spontánně uvedl jako
Veselé kravičky. A toto po-
jmenování nám už zůstalo.

Od té doby jsme společně
vystupovaly nesčetněkrát.
Spolkové plesy a Čarodějnice
už si bez nás (snad to nezní

moc namyšleně) naši příz-
nivci neumí představit. Ně-
kolikrát jsme také „hostova-
ly“ i v Ohrozimi, Mostkovi-
cích a Určicích, ale z reakcí li-
dí víme, že jsme známé i mno-
hem dál.

Scházíme se především na
nácvicích, ale rády se vídáme
i jindy. Tradiční jsou naše
předvánoční posezení s roz-
dáváním dárečků, kde domi-
nují dárky s motivem kravi-
ček nebo vlastnoručně vyro-
bené.

Takže, holky, děkuji vám za
to, že jste a těším se na další
společně strávené chvilky.
Foto: Jarek Huška, archiv Kraviček

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

I v novém roce 2016 jsme s koledníky vyrazili koledovat pro
charitní Tříkrálovou sbírku.Moc děkujeme těm, k nimž jsme se
doklouzali a kteří podpořili sbírku nějakýmobnosemanás
úsměvem. Bohužel se sešly jen 4 skupinky, které nezvládly
obejít celý Plumlov. Pokud jste nás čekali amy nepřišli,
omlouváme se. Třeba se v příštím roce 2017 někdo z vás přidá
a vyrazí s písničkou koledovat s námi. Text a foto: Ivona Otrubová

„LADOVSKÝ“ KONCERT

Na vánočnímkoncertě v duchu obrázků Josefa Lady nechybě-
ly děti, představující Josefa aMarii, tři krále, anděly a roz-
verné pastušky. Kostelemprocházela řada poutníků přináše-
jících dary Ježíškovi do Betléma. Samozřejmě v Ladově podání
venkovští strýci a tetky, potkávající se a chlubící se tím, co
přinášeli a i přiváželi na trakaři.
Foto: HanaDobšíčková
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Při čaji a s knížkou. Adventní posezení lákalo

JANA ŠVESTKOVÁ

To, že vášnivých čtenářů na-
vštěvujících pravidelně
místní knihovnu ubývá, je
bohužel pravda. A dalším
smutným faktem je, že dět-
ských čtenářů je jako šafránu
a probudit u nich chuť sáh-
nout po knize a odstartovat

tak třeba celoživotní čtenář-
skou zálibu, to se rovná zá-
zraku. A o tenhle zázrak se
snaží i naše knihovna.

I když úzce spolupracuje-
me se základní školou, nové
mladé čtenáře spočítáme na
prstech jedné ruky. Ale od-
radit se nenecháme a pokou-
šíme se je nalákat všemi mož-

nými způsoby. Tím zatím po-
sledním bylo posezení při ča-
ji a knize, které se konalo 9.
prosince 2015.

Musím říct, že akce by se
nemohla uskutečnit bez po-
moci členů kulturní komise a
podpory města Plumlov, za
což jim patří velký dík.

I když jsme se při plánová-

ní tohoto setkání obávali ne-
zájmu, adventní posezení
mělo nakonec takový úspěch,
že nestačila ani kapacita za-
sedací místnosti.

O program se mimo jiné po-
starali i třeťáci ze Základní
školy Plumlov, kteří ná-
vštěvníkům zahráli Vánoční
příběh a navodili tak atmo-
sféru nadcházejících svátků.
Příjemné posezení při čaji,
zákusku a v záři svíček pak
také zpříjemnily čtené vá-
noční příběhy hladící na duši
v podání nás, knihovnic, a pa-
ní učitelky Jany Zelené.

Z knihovny se mnozí z ná-
vštěvníků vydali ještě na ná-
městí, kde atmosféru Vánoc
umocnilo zpívání koled u roz-
svíceného stromečku.

Závěrem bych chtěla podě-
kovat členkám kulturní ko-
mise za připravené výborné
občerstvení a za pomoc při
realizaci této akce.

A protože příjemně stráve-
ných chvil není nikdy dost, už
nyníbychvásrádapozvalana
2. posezení při čaji a knize,
tentokrát s tematikou Veli-
konoc. Těšit se na vás bude-
me 23. března 2016.

Adventní posezení při čaji přilákalo spoustu návštěvníků, nechybělo ani příjemné vánoční čtění. Foto: Lucie Zelená

HAMERSKÁ POHODA

VHamrech pořádají pro děti spoustu akcí. V posledních
měsících roku 2015 se konal například oblíbený Lampiono-
vý průvod. A nebyl to ledajaký průvod, na děti po cestě če-
kaly pohádkové postavičky a v prostoráchmístního osad-
ního výboru pak spousta her (na snímku). Na začátku pro-
since pak vHamrech dobrovolníci připravili pro dětiMiku-
lášskou nadílku s posezenímamalou diskotékou. OVáno-
cích pak „Hameráci“ vyrazili na tradiční Zpívání u stro-
mečku plné příjemnýchmelodií a pohodové nálady. VHa-
mrech se prostě stále něco děje, a za to patří velký dík
všemorganizátorůmtěchto akcí. Text a foto: Karel Rozehnal
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Zámek má nová okna a další ještě přibydou
PAVEL ZÁSTĚRA

Čas nemilosrdně ubíhá a má-
me tu opět nový zámecký rok
2016. Přípravy na další dílčí
opravy zámku jsou již v pl-
ném proudu, stejně tak i zá-
mecký kulturní program. O
opravách i kulturním pro-
gramu vás ve větším rozsahu
budeme informovat v někte-
rém z dalších čísel.

Zámek se mění
V roce 2015 proběhlo několik
důležitých oprav. Nejviditel-
nější je dokončení opravy
branné věže. Pod přísným do-
zorem památkářů byl vybrán
odstín okrové barvy, který
bude následně použit i při
dalších opravách fasády Níz-
kého zámku. Vybírání neby-
lo snadné. Dříve byly sejmu-
ty starší vzorky nátěrů, které
byly na Nízkém zámku v mi-
nulosti použity, a kterých by-
lo v různých odstínech pat-
náct.

Hledání odstínu
Nejrenomovanější odborník
v naší republice v oboru ba-
revnosti historických fasád,
doc. Bárta, vypracoval na
místě několik vzorků a ko-
mise určila konečný odstín,
kterým firma Stavbros opět
pod dozorem památkářů a
projektanta nátěr na dříve
opravenou fasádu věže apli-

kovala. Hodináři pak nain-
stalovali dříve sejmuté a
očištěné zvony a táhla k věž-
ním hodinám, vše seřídili a
uvedli do provozu.

Investice byla hrazena spo-
lečně městem Plumlov a Olo-
mouckým krajem. Zámek

Plumlov tak po všech dílčích
opravách získal první plně
dokončenou část.

Instalace oken
V prosinci byla po nemalých
přípravách a mnoha konzul-
tacích a připomínkách ze
strany památkářů instalová-
na nová okna v pátém nad-
zemním podlaží Vysokého
zámku směrem do nádvoří.

Jedná se o třináct přesných
kopií velkých oken a barok-
ního kování s dobovým zdo-
bením, jejichž torza byla na-
lezena v technických prosto-
rách zámku. Do konce zimy
by měla být instalována du-
bová okna ve stejné kvalitě v

počtu třinácti kusů i směrem
k rybníku. V přípravě jsou i
okna a okenice, které budou
umístěny v celém šestém
nadzemním podlaží v dalších
měsících během letošní se-
zóny. Výrobu oken i jejich in-
stalaci provedla akreditova-
ná firma na opravu památek
Archat z Třebíče. Zámek tak
získá nový čistý celkový po-
hled, bez rušivých, mnoho-
krát opravovaných a různě

barevných okenic. Návštěv-
níci třetího zámeckého okru-
hu, který zahrnuje i 5. a 6.
podlaží, pak mohou v plném
světle po mnoha staletích
zhlédnou vše, co jim pro-
hlídka těchto nedokonče-
ných prostor nabízí.

Ochrana fresek
Pouze prostory s freskami
Johanna Georga Greinera,
které jsou i v tomto patře, bu-
dou částečně zastíněny tak,
aby přímé světlo nepoškodilo
jejich skvělou původní ba-
revnost. Celou opravu fi-
nancovalo Ministerstvo kul-
tury a město Plumlov.

Další opravy
Mimo běžných údržbových a
obslužných prací, které při-
nesla sezóna, pak správa
zámku provedla ještě několik
menších oprav hlavně své-
pomocí. Jedná se o další eta-
pu opravy a doplnění dlažby
na nádvoří zámku, opravy
omítek, vymalování někte-
rých prostor, zarovnání dří-
ve hradního nádvoří či opra-
vu hrany severního parkánu.
Návštěvníci prvního zámec-
kého prohlídkového okruhu
jistě ocení v nové sezóně
místnosti s opravenou pod-
lahou, novými dveřmi s do-
bovým kováním a s nově in-
stalovanou galerií obrazů s
portréty Lichtenštejnů.

Do zámku už foukat nebude, pod dohledempamátkařů dostává kvalitní
okna i ve vyšších patrech. Foto: Zámek Plumlov

Tradice, vůně skořice i živý betlém Na zámku putovali adventem
JANA ZELENÁ

Vánoční výzdoba, kouzelná
atmosféra, vůně Vánoc, živý
betlém, zajímavé příběhy,
zvyky a tradice a příjemná
předvánoční nálada. Do těch-
to pár slov by se daly shrnout
adventníprohlídky,kteréseo
víkendu 12. a 13. prosince ko-
naly na našem zámku.

Parta ochotníků z Plumlo-
va a okolí na zámku letos po-
řádala již počtvrté netradiční
prohlídky pod názvem Puto-
vání adventem.

„Netradiční prohlídky zde
patří k nejoblíbenějším ak-
cím, tak proč je nezrealizovat
i v předvánočním čase. Letos
jsme připravili zcela nové
příběhy a doufáme, že pro di-
váky to byla příjemná podí-
vaná,“ svěřili se pořadatelé
této akce, kamarádi Jitka

Hřívová, Jiří Trunda a Hana
Pořízková. V této sestavě při-
pravují adventní prohlídky
od jejich zrodu.

Kdo přišel, jistě nelitoval.
Průvodkyně prováděly vá-
nočně vyzdobenými zámec-
kými pokoji, kde to vonělo
skořicí a vanilkou. Během
hodinové prohlídky se ná-
vštěvníci nejdříve zastavili v
jedné domácnosti, kde se prá-
vě zdobil adventní věnec a ce-
lý příbytek. Poté všechny
učaroval ladný tanec sněho-
vých vloček.

Největším překvapením
byl asi masopustní průvod
masek, který se odehrával na
zámecké baště. Při následu-
jícím zastavení děvčata z jed-
noho stavení vysvětlila a
ukázala další vánoční tradi-
ce, které se běžně v tomto ob-
dobí dělaly. Návštěvníci si

prohlédli výstavu betlémů a
zamířili k dívce, která byla
obdarována zázračným zvo-
nečkem od svého milého.
Zvoneček nakonec krásné
Aničce pomohl v nesnázích.

Andělé i panna Marie
Celou prohlídku doprovázeli
andělé krásným zpěvem. Zla-
tým hřebem prohlídky byla
scéna v obřadní síni, kde se
odehrál živý betlém. Diváci
měli možnost vidět Pannu
Marii, letos dokonce s živým
Ježíškem, kterého ztvárnila
nejmladší herečka, čtyřmě-
síční Anička. Dále do betlé-
ma přišli koledníci s pastýři
a všichni si na závěr i s ná-
vštěvníky zazpívali známé
české koledy.

„Byl to opravdu krásný zá-
žitek, jsem unešená až dojatá

a myslím, že jsme si navodili
tu správnou vánoční atmo-
sféru,“ svěřila se paní Iveta,
která přijela se svojí rodinou.
Slova paní Ivety můžu jenom
potvrdit, protože organizáto-
ři celý zámek krásně vyzdo-
bili různými dekoracemi a
jen při svitu svíček to bylo
opravdu parádní.

„Rádi bychom poděkovali
všem návštěvníkům, ale také
lidem, kteří se podíleli na pří-
pravě akce. Zároveň vás zve-
me na speciální čarodějné
prohlídky, které budou také
v naší režii,“ dodali na závěr
organizátoři Putování ad-
ventem.

Nyní probíhá na zámku
krátká zimní pauza, ale vy se
už můžete pomalu těšit na ná-
sledující sezónu.
Fotografii z Putování adven-

temnajdete na straně 36



Inzerce v Plumlovském zpravodaji

Chcete ve Zpravodaji inze-
rovat?

Máte možnost. Plumlov-
ský zpravodaj vychází v ná-
kladu 1000 kusů a je distri-
buován v Plumlově, Sobě-
sukách, Žárovicích i Ha-
mrech.

Místní firmy a živnostní-
ci tak mají s nabídkou svých
produktů šanci být díky
Zpravodaji pořádně vidět po
celém Plumlovsku.

V případě zájmu se osob-
ně obraťte na podatelnu MÚ
Plumlov nebo pište na
emailovou adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com

Budeme se snažit vše vy-
řešit k vaší nejvyšší spoko-
jenosti.

Jaké jsou ceny?
Černobílá strana – do čtvrt
strany cca 150 – 350 korun,
čtvrt strany (formát A6) cca
350 korun, polovina strany
(formát A5 na šířku) cca 800
korun, celá strana (formát
A4) cca 1800 korun. Barevná
strana – do čtvrt strany cca
200 – 500 korun, čtvrt strany
(formát A6) cca 500 korun,
polovina strany (formát A5
na šířku) cca 1200 korun, ce-
lá strana (formát A4) cca
2600 korun.

Jde o ceny, kdy si sami do-
dáte graficky zpracovaný
návrh k otištění. Pokud bu-
dete vyžadovat grafické
zpracování od nás, cena
vzroste po dohodě. (red)
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Za zvířátky do lesa

DANA SUŠEŇOVÁ

Environmentální výchova v
naší mateřské škole tvoří jed-
nu z mnoha oblastí obsahu
Školního vzdělávacího pro-
gramu „SVĚT JE VŠUDE
KOLEM NÁS“. Hlavním
krédem našeho působení na
děti je hluboká láska a úcta k
přírodě, všemu živému a k
dalším jevům, které k příro-
dě neodmyslitelně patří. Od
toho se logicky odvíjí i veš-
keré činnosti, které s dětmi
praktikujeme – vycházky do
přírody, pozorování a určo-
vání živočichů, rostlin, práce
s lupou, sběr plodů a přírod-
nin a v zimním období přikr-
mování ptactva a zvěře.

V rámci třídního projektu
„Ptáčci a zvířátka v zimě“
jsme společně s dětmi řešili
otázku – jak děti mohou po-
moci strádajícím ptáčkům a
zvířátkům. Zjistili jsme, co
ptáčkům můžeme nasypat do
krmítka, ale i to, co tam urči-
tě nepatří. Na čem si jistě po-
chutnají zajíci, srnky nebo
divočáci. Za pomoci rodičů
děti přinášely celý týden růz-
né pochoutky; pro zajíce
mrkvičky a tvrdý chléb, srn-
kám zase jablíčka, divočá-
kům kukuřici a žaludy. Pro
ptáčky děti vyrobily semín-
ková krmítka ze šišek.

Povedená vycházka
Všichni jsme se těšili na pá-
teční výpravu za zvířátky do
lesa. Všechny ty pamlsky pro
zvířátka si děti daly do ba-
tůžků a vyrazili jsme. Hned
na borovici, která roste před
naší mateřskou školou, jsme

zavěsili ptáčkům několik šiš-
kových krmítek a potom hu-
rá do lesa!

Stopy ve sněhu
Počasí nám přálo. Cestou dě-
ti pozorovaly labutě na za-
mrzlém Podhradském ryb-
níčku, určovaly jehličnaté i
některé listnaté stromy, po-
znávaly druhy ptáků v ko-
runách stromů, kteří nás
svým cvrlikáním doprovodi-
li až do Obory.

Zde byly děti zcela zaujaty
stopami ve sněhu a samo-
zřejmě následovaly otázky,
komu asi patří? Tu proběhla
myška, tady skákal kos a ty-
hle stopy patří asi lišce... Les
děti zcela pohltil, ale čas vy-
mezený na procházku velmi
rychle utíkal.

Nedošli jsme až ke krmelci,
ale to nevadí. Zvířátka žíjí v
celém lese a všechny ty dob-
roty, které jim děti přinesly,
zanechaly v malé houštince,
kde je určitě najdou a po-
chutnají si na nich.

Z lesa děti odcházely s ra-
dostným pocitem, že pomoh-
ly alespoň trochu zvířátkům
překonat zimu.

Pozorování ve školce
Po návratu z lesa děti nasy-
paly ještě ptáčkům do krmí-
tek, které máme umístěné na
okně třídy a v nové školní za-
hradě. Budou tak moci den-
ně přímo pozorovat sýkorky,
vrabce, stehlíky nebo zvon-
ky, kteří se sem slétnou a dě-
tem se za jejich starost určitě
na jaře odmění svým krás-
ným zpěvem.

Vmateřince chodí na procházky a poznávají přírodu. Foto: MŠ Plumlov
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ROLNIČKY, ROLNIČKY...

Děti vmateřince si připravily vánoční besídku a nacvičily
pásmoplné krásných písničekMíši Růžičkové. Samozřejmě
nešlo jen o zpěv, ale také i o doprovodné pohybové kreace.
Kluci se například coby čerti energicky rozháněli imaginární
lopatou při stejnojmenné písničce a halekali: „Šup tam s ním,
šup tam s ním, pod kotel si přiložím“. Děvčátka naopak ztvár-
nila jemně skladbu s názvemVánoční. Všichni dohromady si
pak na závěr střihli oblíbené Rolničky. „Bylo tomoc krásné a
dojemné,“ shodovali se přihlížející rodiče. „Musímpřiznat, že
jsembyla až překvapená, jak se nám to hezky povedlo,“ zhod-
notila na závěr dojatě i paní učitelkaMagdalena Žourková.
Foto a text: Deník/Karel Rozehnal



V Domově si užívali advent, pekli i rohlíčky

JANA VAVERKOVÁ

Stalo se už tradicí, že se oby-
vatelé Domova pro seniory
Soběsuky připravují na nad-
cházející vánoční svátky. O
první adventní neděli 29. lis-
topadu vyráběli vánoční vý-
zdobu. Zhotovené adventní
věnce umístili ve společných
prostorách domova a ve svá-

tečně vyzdobené hale potom
společně poseděli.

V pondělí 30. listopadu za-
vítaly mezi obyvatele domo-
va děti z Dětského domova
Plumlov. Vystoupily s při-
praveným pásmem písniček
a v závěru pořadu si všichni
společně zazpívali nejzná-
mější české koledy a vzájem-
ně si popřáli hezké svátky.

Senioři si pro děti nachystali
překvapení. Věnovali jim
vlastnoručně vyrobené sně-
huláky, které zhotovili při
aktivizačních činnostech.

K Vánocům neodmyslitel-
ně patří pečení cukroví. Ve
čtvrtek 10. prosince za linou-
cích se tónů koled klienti při-
pravovali vanilkové rohlíč-
ky, linecké cukroví a perníč-
ky. Mladé hospodyňky by
mohly závidět energii, se kte-
rou se senioři pustili do vále-
ní těsta, vykrajování cukroví
nejrůznějších tvarů a pří-
pravě rohlíčků, které umleli
na ručním mlýnku. Linecké
ve tvaru koleček, kvítků,
hvězdiček, zvonků, sněhulá-
ků a srdíček potom slepovali
marmeládou. Práce šla oby-
vatelům zvlášť dobře od ru-
ky, když si při ní zazpívali vá-
noční koledy.

V sobotu 12. prosince do-
poledne se v jídelně domova
konal adventní koncert, na
kterém vystoupil pěvecký
sbor EXAUDI z Prostějova.
Jedná se o smíšený sbor. Na
koncertě zazněla francouz-

ská koleda nebo německá vá-
noční píseň Aj, růže roztomi-
lá. Na programu byly také
pastorely, což jsou pastýřské
zpěvy.

V roce 2015 jsme si připo-
mněli 200. výročí od úmrtí Ja-
na Jakuba Ryby, autora zná-
mé České mše vánoční. V po-
dání souboru si návštěvníci
od tohoto skladatele vyslech-
li pastorelu Srdce plesá. V zá-
věru koncertu si společně se
zpěváky zazpívali české ko-
ledy, například Nesem vám
noviny, Veselé vánoční hody,
Narodil se Kristus Pán a také
německou vánoční píseň Ti-
chá noc.

Pondělní dopoledne 21.12.
bylo ve znamení ukázek vá-
nočních zvyků a tradic. Se-
nioři házeli papuči, rozkra-
jovali jablíčka (měli samé
hvězdičky), pouštěli lodičky
a zapalovali prskavky. Při-
tom společně vzpomínali, jak
slavili Vánoce dříve.

Obyvatelé domova si sami
vyzdobili jídelnu. Na každý
stůl připravili vázičku s vět-
vičkami jehličnanů.

Babičky se s chutí pustily do přípravy cukroví. Foto: DpS Soběsuky

Děti potěšily seniory a poslouchaly příběhy

SILVIE SOLDÁNOVÁ

Stalo se již pěknou tradicí, že
se vždy před Vánocemi koná
v mateřské škole beseda s dů-
chodci. Tato milá návštěva a
posezení s nimi nabízí vzá-
jemné obohacení jak pro děti,
tak pro babičky a dědečky z
Domova pro seniory v Sobě-

sukách. Děti z Mateřské ško-
ly Plumlov, ze třídy Sluníček
Na Aleji, přivítaly návštěv-
níky krátkým programem
složeným z básniček, písni-
ček a tanečků, které měly
krásně secvičené na následu-
jící vánoční besídku pro ro-
diče. Při čaji a cukroví jsme si
mohli s babičkami a dědečky

popovídat o tom, co děti zají-
malo. Děti si připravily ně-
kolik dotazů týkajících se na-
příklad toho, co jako malí do-
stávali senioři od Ježíška, na
jaké pohádky se dívali v tele-
vizi a další.

Potom s nadšením poslou-
chaly vyprávění o dobách
mládí babiček a dědečků, jak
se vše změnilo od časů, kdy
sami byli dětmi, a že zmiňo-
vané pohádky si museli jen
vyprávět, protože televize v té
době ještě neexistovala.

Paní Maruška nám vylíčila
svoji nejoblíbenější hračku –
dřevěné polínko – tedy pa-
nenku a hry s ní. Těžko tomu
již dnes věřit.

Naše povídání se poté sto-
čilo k dětské literatuře a zim-
ním sportům. Zjistili jsme, že
některá literární díla oprav-
du dokáží spojit několik ge-
nerací. Tím je například Po-
vídání o pejskovi a kočičce od
Josefa Čapka.

Vzájemné dárečky
V závěru našeho setkání roz-
daly děti babičkám a dědeč-
kům malé dárečky, které vy-
ráběly s učitelkami. Na oplát-

ku děti dostaly sladkosti a
krásné chňapky do kuchyň-
ky, které ušily babičky z do-
mova.

Děkujeme za tuto milou ná-
vštěvu, za příležitost sezná-
mit se s některými z obyvatel
Domova pro seniory v Sobě-
sukách a za možnost připo-

menout si při povídání, že
Vánoce by opravdu měly být
o vzájemné soudržnosti, ra-
dosti a klidu v rodinném kru-
hu.

Vánoční zastavení dětí zmateřské školy s klientyDomova pro seniory v
Soběsukách. Foto: MŠ Plumlov

Vmateřince. Foto: MŠ Plumlov
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PROSTĚJOV – PLUMLOV
05 . 25 x 31 Hamry (780653)
05 . 30 6 20 Protivanov (780721)
05 . 30 x Buková (780721 =Protivanov)
05 . 45 x Nové Sady (780550)
05 . 45 x 76 Prostějovičky (780640)
05 . 55 x Boskovice (780720)
06 . 05 x Prostějovičky (780640)
06 . 16 x 52 Vícov (780652= zHrubčice – 5, 52)
06 . 20 x Rozstání (780550)
06 . 27 x 76 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
07 . 35 x 6 20 Prostějovičky (780640 / v x= zastávkaOhr.)
07 . 55 x 10 11 Buková (780710=přes Lipová)
08 . 20 x 31 Boskovice (710912= zOlomouce – 7, 50)
08 . 25 + 6 Boskovice (780720)
09 . 00 x Rozstání (780550)
09 . 35 + 6 69 Plumlov (780652)
09 . 35 x Prostějovičky (780640)
10 . 00 x Protivanov (780710= přesMostkovice, Ohro-
zim, zastávky: Tyršovo nám. i Ohrozimská)
10 . 45 + 6 69 Plumlov (780652)
10 . 45 x 52 Hamry (780652)
11 . 00 x Rozstání (780550)
11 . 15 6 12* Boskovice (710912= odArkáda –Drž. 11, 05)
11 . 30 7 14cc36 Buková (780721 = přes Protivanov)
11 . 30 x 31 Prostějovičky (780640)
11 . 45 x 31 Boskovice (780720)
12 . 10 + 6 69 Hamry (780652)
12. 15 x 52 Lipová (780710= zastávkaOhrozimská)
12 . 20 x Prostějovičky (780640)
12 . 30 32 Protivanov (780721)
12 . 35 x 31 Hamry (780653)
12 . 40 6 Rozstání (780550)
13 . 10 x 76 Protivanov (780721)
13 . 30 x Rozstání (780550)
13 . 40 + 6 69 Hamry (780652)
13 . 45 x 52 Hamry (780653= jede až doVícova)
13 . 45 x 77 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
14 . 00 23 Protivanov (780721)
14 . 12 R,1 5 49* Žďár nadSázavou (840127= zOl. – 13, 39)
14 . 30 + Rozstání (780550)
14 . 35 x 31 Protivanov (780721)
14 . 35 x 52 Hamry (780653)
14 . 40 x Otinoves (780550)
14 . 40 7 14 Protivanov (780721) /6 20 cc 36/
14 . 50 x Rozstání (780550)
14 . 45 x 31 Boskovice (710912= zOlomouce – 14, 10)
15 . 00 x 31 Prostějovičky (780640)
15 . 10 + 6 69 Plumlov (780653)
15 . 15 x 31 Hamry (780653)
15 . 35 x 52 Protivanov (780721)
15 . 45 x 52 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
16 . 10 + 24 Hamry (780652)
16 . 15 x 52 Hamry (780652)
16 . 40 x 31 Rozstání (780550)
16 . 45 x 31 Protivanov (780721)
16 . 50 x 31 Prostějovičky (780640)
17 . 15 x 31 Boskovice (710912= zOlomouce – 16, 40)
17 . 25 + 6 24 Prostějovičky (780640)
18 . 10 + 6 24 Rozstání (780550)
18 . 35 x 31 Prostějovičky (780640)
18 . 45 x 31 Rozstání (780550)
18 . 55 x 56 Protivanov (780721)
19 . 20 + 6 24 Protivanov (780721)
19 . 50 x 31 Protivanov (780721)
22 . 35 x 56 Protivanov (780721)

PLUMLOV – PROSTĚJOV
04 . 52 x 52 Hamry (780652=Hrubčice)
04 . 58 6 20 Protivanov (780721)
04 . 56 x Rozstání (780550)
05 . 01 x Prostějovičky (780640)
05 . 02 x 31 Protivanov (780721)
05 . 06 x Otinoves (780550)
05 . 11 x Protivanov (780721)
05 . 17 6 Rozstání (780550)
05 . 48 x 52 Prostějovičky (780640)
05 . 58 x 31 Hamry (780652=Hrubčice)
06 . 37 x 76 Prostějovičky (780640)
06 . 46 x Rozstání (780550)
06 . 49 x 31 Boskovice (710912= doOlomouce v 7, 40)
06 . 53 + 6 Protivanov (780721)
06 . 56 x Prostějovičky (780640)
07 . 00 x 53 Buková (780721 = přes Protivanov)
07 . 13 x 52 Buková (780721 = přes Protivanov)
07 . 19 x Nové Sady (780550)
07 . 17 x 76 Prostějovičky (780640)
07 . 20 x 52 Vícov (780653)
07 . 54 R 1 549* Žďár nadSázavou (840127= doOl. v 8, 35)
08 . 10 x Rozstání (780550)
08 . 25 6 20 Prostějovičky (780640)
09 . 00 x Prostějovičky (780640)
09 . 25 7 14 Protivanov (780721)
09 . 28 7 36 cc Protivanov (780721)
09 . 30 6 12* Boskovice (710912=Drž. – Arkáda – 9, 58)
09 . 34 x Boskovice (780720) a Lipová (780710= za-
stávkaOhrozimská)
10 . 05 + 6 69 Plumlov (780652)
10 . 28 x Prostějovičky (780640)
11 . 25 + 6 69 Plumlov (780653)
11 . 27 x Rozstání (780550)
11 . 49 x 52 Hamry (780653)
11 . 53 32 Protivanov (780721)
12 . 22 x 31 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
12 . 53 + 6 69 Hamry (780652)
13 . 10 x 31 Boskovice (710912= doOlomouce v 14, 00)
13 . 13 x 31 Hamry (780652=Hrubčice)
13 . 14 x Rozstání (780550)
13 . 19 + 6 Boskovice (780720)
13 . 23 x 31 Protivanov (780710=přes Lipová aVícov, za-
stávkaOhrozimská)
13 . 31 + Rozstání (780550)
13 . 58 x 76 Protivanov (780721)
14 . 13 x 76 Prostějovičky (780640= 14,16 = z. Ohr.)
14 . 20 x 75 Prostějovičky (780640= 14,23 = z. Ohr.)
14 . 28 + 6 69 Hamry (780652)
14 . 33 x 52 Vícov (780653)
14 . 36 x 77 Prostějovičky (780640)
14 . 57 6 Rozstání (780550)
15 . 13 x 31 Boskovice (710912= doOlomouce v 16, 05)
15 . 19 x 52 Lipová (780710= zastávkaOhrozimská)
15 . 20 x 52 Hamry (780653)
15 . 28 R 7 34* Jihlava (760700=doOlomouce v 16, 05)
15 . 34 x 31 Rozstání (780550)
15 . 40 + 6 69 Plumlov (780653)
15 . 41 x 31 Boskovice (780720)
15 . 51 x 31 Prostějovičky (780640)
15 . 57 x 31 Hamry (780653)
16 . 23 6 20 cc Buková (780721)
16 . 36 + 24 Rozstání (780550)
16 . 54 + 24 Hamry (780653)
17 . 07 x 52 Protivanov (780721)
17 . 07 x 31 Rozstání (780550)
17 . 38 x 31 Prostějovičky (780640)
18 . 07 + 6 24 Prostějovičky (780640)
18 . 24 x 56 Protivanov (780721)
21 . 12 x 56 Protivanov (780721)
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PROSTĚJOV – (SOBĚSUKY, ŽÁROVICE, HAMRY)
PROSTĚJOV PROSTĚJOV PROSTĚJOV

SOBĚSUKY ŽÁROVICE HAMRY

05 . 25 x, 31 05 .25 x, 31 05 .25 x, 31
05 . 30 6, 20 05 . 30 6, 20 05 . 30 6, 20
05 . 45 x, 76 05 . 45 x 05 . 55 x
05 . 55 x 05 . 55 x 06 . 16 x, 52
06 . 05 x 06 . 16 x, 52 08 . 20 x, 31
06 . 16 x, 52 06 . 20 x 08 . 25 +, 6
06 . 20 x 08 . 20 x, 31 10 . 45 x, 52
06 . 27 x, 76 08 . 25 +, 6 11 . 15 6, 12
07 . 35 x, 20, 6 09 . 00 x 11 . 30 7,14, cc, 36
08 . 20 x, 31 10 . 45 x, 52 11 . 45 x, 31
08 . 25 +, 6 11 . 00 x 12 . 10 +, 6, 69
09 . 00 x 11 . 15 6, 12 12 . 30 32
09 . 35 x 11 . 30 7, 14, cc, 36 12 . 35 x, 31
10 . 45 x, 52 11 . 45 x, 31 13 . 10 x, 76
11 . 00 x 12 . 10 +, 6, 69 13 . 40 +, 6, 69
11 . 15 6, 12 12 . 30 32 13 . 45 x, 52
11 . 30 x, 7, 14, cc, 36, 31 12 . 35 x, 31 14 . 00 23
11 . 45 x, 31 12 . 40 6 14 . 35 x, 52
12 . 10 +, 6, 69 13 . 10 x, 76 14 . 40 6,7,20,14,36,cc
12 . 20 x 13 . 30 x 15 . 15 x, 31
12 . 30 32 13 . 40 +, 6, 69 16 . 10 x, 24
12 . 35 x, 31 13 . 45 x, 52 16 . 15 x, 52
12 . 40 6 14 . 00 23 16 . 45 x, 31
13 . 10 x, 76 14 . 30 + 18 . 55 x, 56
13 . 30 x 14 . 35 x, 52 19 . 20 +, 6, 24
13 . 40 +, 6, 69, zP = x, 76 14 . 40 x, 6, 7, 20, 14, 36, cc 19 . 50 x, 31
13 . 45 x, 77, 52 14 . 50 x 22 . 35 x, 56
14 . 00 23 15 . 15 x, 31
14 . 30 + 16 . 10 +, 24
14 . 35 x, 52 16 . 15 x, 52
14 . 40 x, 6, 7, 20, 14, 36, cc 16 . 40 x, 31
14 . 50 x 16 . 45 x, 31
15 . 00 x, 31 18 . 10 +, 6, 24
15 . 15 x, 31 18 . 45 x, 31
15 . 45 x, 52 18 . 55 x, 56
16 . 10 +, 24 19 . 20 +, 6, 24
16 . 15 x, 52 19 . 50 x, 31
16 . 40 x, 31 22 . 35 x, 56
16 . 45 x, 31
16 . 50 x, 31
17 . 25 +, 6, 24
18 . 10 +, 6, 24
18 . 35 x, 31
18 . 45 x, 31
18 . 55 x, 56
19 . 20 +, 6, 24
19 . 50 x, 31
22 . 35 x, 56

Kdy vyrazit do Obchodního centra Prostějov?
Hamry Žárovice Soběsuky Plumlov OCProstějov
08 . 50 08 . 53 09 . 11 09 . 14 09 . 24

OCProstějov Plumlov Soběsuky Žárovice Hamry
11 . 30 11 . 41 11 . 44 12 . 01 12 . 05
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(SOBĚSUKY, ŽÁROVICE, HAMRY) – PROSTĚJOV
SOBĚSUKY ŽÁROVICE HAMRY

PROSTĚJOV PROSTĚJOV PROSTĚJOV

04 .49 x,52 04 .47 x,52 04 .45 x,52
04 . 53 x 04 . 52 x 04 . 51 6, 20
04 . 56 6. 20 04 . 54 6, 20 05 . 03 x
04 . 57 x 04 . 58 6 05 . 51 x, 31
05 . 04 x 05 . 03 x 06 . 30 +, 6
05 . 08 x 05 . 06 x 06 . 42 x, 31
05 . 14 6 05 . 53 x, 31 06 . 52 x, 53
05 . 44 x, 52 06 . 33 +, 6 07 . 05 x, 52, **
05 . 55 x, 31 06 . 42 x 09 . 18 7, 14
06 . 33 x, 76 06 . 45 x, 31 09 . 20 7, 36, cc
06 . 43 x 06 . 55 x, 53 09 . 22 6, 12
06 . 47 x, 31 07 . 11 x, 52 09 . 25 x
06 . 50 +, 6 07 . 15 x 11 . 40 x, 52
06 . 52 x 08 . 06 x 11 . 45 32
06 . 57 x, 53 09 . 21 7, 14 12 . 45 +, 6, 69
07 . 14 x, 76, 52 09 . 23 7, 36, cc 13 . 05 x, 31
07 . 16 x 09 . 25 6, 12 13 . 10 +, 6
08 . 07 x 09 . 28 x 13 . 50 x, 76
08 . 22 6, 20 11 . 23 x 14 . 20 +, 6, 69
08 . 57 x 11 . 43 x 52 14 . 24 x, 52, **
09 . 22 7, 14 11 . 48 32 15 . 13 x, 52
09 . 25 7, 36, cc 12 . 48 +, 6, 69 15 . 33 x, 31
09 . 27 6, 12 13 . 07 x, 31 15 . 50 x, 31
09 . 30 x 13 . 11 x 16 . 00 6, 20, cc
10 . 24 x 13 . 12 + 16 . 45 +, 24
11 . 24 x 13 . 14 +, 6 18 . 16 x, 56
11 . 45 x 52 13 . 53 x, 76 21 . 05 x, 56
11 . 50 32 14 . 23 +, 6, 69
12 . 19 x, 31 14 . 28 x, 52
12 . 50 +, 6, 69 14 . 39 6
13 . 06 dP = x, 76 15 . 15 x, 52
13 . 07 x, 75, 15 . 31 x, 31
13 . 09 x, 31 15 . 36 x, 31
13 . 12 x 15 . 51 x, 31
13 . 16 +, 6 16 . 04 6, 20, cc
13 . 28 + 16 . 18 +, 24
13 . 55 x, 76 16 . 48 +, 24
14 . 09 x, 76 17 . 03 x, 31
14 . 25 +, 6, 69 18 . 19 x, 56
14 . 30 x, 52 21 . 08 x, 56
14 . 33 x, 77
14 . 55 6
15 . 17 x, 52
15 . 32 x 31
15 . 38 x, 31
15 . 48 x, 31
15 . 53 x, 31
16 . 20 6, 20, cc
16 . 33 +, 24
16 . 50 +, 24
17 . 04 x, 31
17 . 35 x, 31
18 . 04 +, 6, 24
18 . 21 x, 56
21 . 10 x, 56
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JÍZDNÍ ŘÁD PLATÍ OD 13. 12. 2015 DO 10. 12. 2016
TADY JSOU VYSVĚTLIVKY

1 – jede v pondělí
4 – jede ve čtvrtek (Obchodní centrumProstějov = tam jen pro nástup, zpět jen pro výstup)
5 – jede v pátek
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
x – jede v pracovních dnech
+ – jede v neděli a ve státemuznané svátky
R –možnost zakoupenímístenky
cc – přepravuje jízdní kola (linka 780721 = od 23. 4. 2016 do 11. 9. 2016=max. 20 kol)
dp – jede jen do Plumlova
zP – jede jen z Plumlova
** – odjezdy (7.05 od kapličky a odjezd 7.08 z točny, odjezd 14.24 od kapličky a odjezd 14.25 z točny)
10 – nejede od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
11 – jede od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
12*– nejede 26. 12. 2015 (linka 710912=Boskovice –Olomouc)
14 – jede 25. 12. 2015, 26. 12. 2015, 1. 1. 2016, 28. 3. 2016, 28. 9. 2016, 28. 10. 2016, 17. 11. 2016,

– nejede od 23. 4. 2016 do 11. 9. 2016
18 – nejede 24. 12. 2015, 31. 12. 2015, 17. 11. 2016 (Obchodní centrumProstějov)
20 – nejede 26. 12. 2015
23 – jede jen 24. 12. 2015
24 – nejede 24. 12. 2015
31 – nejede 31. 12. 2015
32 – jede jen 31. 12. 2015
34*– nejede 27. 12. 2015, 27. 3. 2016, od 3. 7. 2016 do 28. 7. 2016, jede 28. 3. 2016 (linka 760700=Jihlava -Olomouc)
36 – jede od 23. 4. 2016 do 11. 9. 2016, jede také 5. 7. 2016 a6. 7. 2016
49*– nejede od 25. 12. 2015 do 3. 1. 2016, 28. 3. 2016, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016, 28. 10. 2016, jede také 23. 12. 2015, 29. 3. 2016,
30. 6. 2016, 27. 10. 2016 (linka 840127=Žďár nadSázavou –Olomouc= linka platí až do 10. 12. 2016)
52 – nejede od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015
53 – jede od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015
56 – nejede od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015, od 25. 7. 2016 do 5. 8. 2016
69 – jede od 11. 6. 2016 do 21. 8. 2016
75 – jede od 23. 12. 2015 do 30. 12. 2015, 29. 1. 2016, od 29. 2. 2016 do4. 3. 2016, od 24. 3. 2016 do 25. 3. 2016,
od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016, od 26. 10. 2016 do 27. 10. 2016
76 – nejede od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015, 29. 1. 2016, od 292. 2016 do4. 3. 2016, od 24. 3. 2016 do 25. 3. 2016,
od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016, od 26. 10. 2016 do 27. 10. 2015
77 – nejede od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016

Prázdniny: od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016, od 29. 2. 2016 do4. 3. 2016, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016

BEZZÁRUKY. Během platnosti jízdního řádu v roce 2016 je možnost 2x měnit data (červen, září).

Jízdní řád platí od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016.

Zpracoval: Josef Pálka
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S Dagmar Zapletalovou, ředitelkou Základní školy v Plumlově, jsme si povídali o různých stránkách učitelského řemesla

Učit mě stále baví a prožívám
radost z pokroku žáků

KAREL ROZEHNAL

Dagmar Zapletalová začala
na Základní škole v Plumlově
pracovat v roce 1978 jako uči-
telka českého jazyka a vý-
tvarné výchovy. Po roce 1989
získala i aprobaci na němči-
nu. Na pozici ředitelky školy
nastoupila v roce 2007, kdy
před tím působila deset let v
roli zástupkyně. „Mám velké
štěstí, že učit mě vždy bavilo
a baví stále. Ráda učím, zaží-
vám ještě pořád radost z po-
kroků žáků, z jejich úspěchů
v soutěžích a z jejich úspěš-
ného studia na středních ško-
lách i na učilištích,“ svěřuje
se.

Paní ředitelko, na škole v
Plumlově působíte už řadu let.
Můžete tedy porovnat, jak se
změnila role učitelů v dnešní
době oproti té před rokem
1989?

Role učitele se ve své podsta-
tě nezměnila. Stále platí, že
učitel provází žáka na cestě za
vzděláním. Zda se mu podaří
získat ho pro daný předmět,
dát mu základy, je především
na osobě kantora a jeho
schopnosti žáka naučit. Musí
být připraven na výuku a od-
borně se vzdělávat. To platilo
dříve a platí to i dnes. Krásné
je získat si důvěružáka. Ale to
fungovalo i v době, kdy jsem

začínala. Změny, které s se-
bou nese doba, vývoj techno-
logií a měnící se společnost,
více či méně tuto roli učitele
ovlivňují. Jeho společenská
prestiž je oslabena, tím je prá-
ce těžší.

„Přísná, ale naučí“
A co vy? Chtěla jste být odjak-
živa učitelkou? A jak vzpomí-
náte na svá školní léta?

Chtěla jsem být učitelkou už
odprvnítřídy.Mělajsemvzor
ve své babičce učitelce. Teh-
dy bylo samozřejmostí si po-
máhat mezi spolužáky, tak-
zvaně doučovat slabší kama-
rády a vypomáhat tak peda-
gogům, kteří se na nás s tímto
obraceli. Bavilo mě někoho
něco naučit, vysvětlit látku a
pomoci.

Ráda vzpomínám na školní
léta, škola mě bavila a chodi-
la jsem do ní ráda. Nezapo-
menu na své učitele M. Krej-
čí, E. Bukvovou, M. Musilo-
vou, M. Hrazdilovou, F.
Ošlejška a další. Někteří se
potom stali i mými kolegy,
když jsem na školu nastoupi-
la jako začínající mladá kan-
torka. Všichni mě velmi pěk-
ně přijali a chovali se ke mně
přátelsky. I se svými bývalý-
mi spolužáky se scházíme na
třídních srazech a zůstaly
nám pěkné vzpomínky na

školní akce, výlety a zajíma-
vé hodiny. Respekt a slušnost
vůči kantorům byla tehdy sa-
mozřejmostí.

Co vás na učitelství dnes nej-
více těší?

Mám velké štěstí, že učit mě
vždy bavilo a baví stále. Ráda
učím, zažívám ještě pořád ra-
dost z pokroků žáků, z jejich
úspěchů v soutěžích a z jejich
úspěšného studia na střed-
ních školách i na učilištích.
Potěší mě od bývalých žáků
uznání „přísná, ale naučí“.
Pracovat s dětmi je zajímavé,
inspirativní a obohacující
pro kantora, na druhé straně
také vyčerpávající. Pedagog
může čerpat z mladé genera-
ce jejich energii, nápaditost a
rozmanitost. Důležitá je při-
rozená autorita, nastavení li-
mitů, ale na druhé straně je
potřeba dětem důvěřovat, vy-
slechnout je a pochopit.

Nejsem na to sama
A vaše pozice ředitelky? Po-
pište, prosím, čtenářům váš
běžný pracovní den.

Brzy zrána vyřizuji adminis-
trativní záležitosti, poštu,
pak následují schůzky s ro-
diči a učiteli. Vyučuji 2-3 ho-
diny denně německý jazyk.
Moji oblíbenou češtinu a vý-
tvarku tak nahradil cizí ja-
zyk. Střídají se schůzky se zá-
stupci vzdělávacích firem, s
dodavateli učebnic, školních
pomůcek. Mezitím probíhá
kontrolní činnost, hospitace,
v pondělí vždy schůzka s ve-
dením školy k projednání
úkolů jednotlivých úseků,
zajistit opravy, revize, objed-
návky, sledovat čerpání stát-
ního a provozního rozpočtu,
sledovat plnění týdenního a
měsíčního plánu atd.

Nejsem na to samozřejmě
sama a mohu se spolehnout
na své zkušené spolupracov-
níky. Nově sledujeme výzvy
MŠMT pro čerpání dotací po-
mocí školních projektů. Dů-
ležitým úkolem je napláno-
vat další vzdělávání pedago-
gů i ostatních zaměstnanců.
Jednotlivé pracovní dny se li-
ší také částí školního roku.

Teď máme před sebou polole-
tí – prověrky, uzavírání zná-
mek, příležitost bilancovat
práci dětí a učitelů, připravit
přihlášky na SŠ atd.

Kdybyste měla vybrat tři nej-
větší individuální a jeden ko-
lektivní úspěch, kterého žáci v
minulém roce dosáhli, jaké by
to byly? Můžete je trochu při-
blížit?

Daří se nám v jazykových
soutěžích, loni a předloni
jsme reprezentovali okres
Prostějov v krajském kole v
německém jazyce a získali
jsme 3. místo, v AJ se podaři-
lo obsadit 4. místo v okrese, v
Biologické olympiádě jsme
opět bojovali na krajské
olympiádě a D. Řezáč získal 6.
místo. Družstvo žáků z do-
pravního kroužku již několik
let za sebou vyhrává okresní
a dokonce krajská kola a po-
stupují do celostátní soutěže.
Rovněž celostátní soutěž Svět
očima dětí tradičně končí pro
naše žáky úspěšně a umisťují
se na čelních místech. Za
vším stojí poctivá a vytrvalá
práce pedagogů a žáků.

Co se vám za dobu vašeho ře-
ditelování nejvíce povedlo a na
jaké úspěchy jste nejvíce hrdá?

Podařilo se vymezit směřo-
váníškoly.Nadobréúrovnije
oblast přírodovědných před-
mětů, rozvíjí se environmen-
tální výchova, již 4x získaný
titul Zelená škola Olomouc-
kého kraje je toho důkazem.
Projekt Zdravá škola na tří-
leté období nás řadí již po-
druhé do Sítě škol podporují-
cích zdraví a zároveň nás za-
vazuje tvořit příznivé pod-
mínky k výuce, k rozvoji po-
hybu. Umožnujeme dětem
plavecký výcvik, ozdravné
pobyty v přírodě, na horách,
zajišťujeme jim pěkné pro-
středí, vybavenost polohova-
cím nábytkem, relaxačními
zónami. Jedním z cílů je sle-
dovat zdravá záda, správné
sezení, zjišťujeme váhu akto-
vek a chceme bojovat proti
obezitě velkou nabídkou po-
hybových aktivit.

Pokračování na straně 23

Ředitelka plumlovské základní školy Dagmar Zapletalová (vpravo) v roz-
hovoru s Bělou Jensen. Foto: ZŠ Plumlov
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Učit mě stále baví a mám radost z úspěchu žáků
Dokončení ze strany22
A dnes čelíme i kyberšikaně,
patologickým jevům, jako je
kouření, alkohol. Jsme v pro-
gramu Ovoce do škol. Umíme
pracovat s integrovanými žá-
ky. Pocit dobré pedagogické
práce na škole zažívámvždy u
absolventských prací žáků 9.
ročníku při prezentaci látky,
kterou si sami zvolili. Je to
vystoupení hotových absol-
ventů školy u mnohých na
velmi dobré úrovni.

Co vás jako ředitelku naopak
nejvíce trápí?

Nechuť žáků k učení, u mno-
hých školní neúspěšnost, ne-
plnění povinností a povrch-
nost u žáků, vytrácí se sluš-
nost, respekt. Chybí podpora
rodičů při domácí přípravě.
Vím, není dostatek času,
možná i nepochopení, že kan-
tor to myslí se žáky dobře.
Roste agresivita mezi dětmi,
ubližují si, nekomunikují
spolu, jen přes facebook jsou
schopni ve zkratce komuni-
kovat anebo si také škodit.
Ale musím říci, že jsem opti-
mista a pořád vidím ve školní
mládeži více toho dobrého.
Jsou dokonalejší v informač-
ních technologiích než do-
spělí, ovládají jazyky, mají
před sebou jiné možnosti, ale
potřebují nás dospělé, náš zá-
jem, naši pomoc, radu, vede-
ní. Chce to trpělivost. Pře-
svědčit je, že nám (rodičům i
učitelům)nanichzáleží.Tose
nesmí vytratit.

Děti jsou jistě také dnes jiné než
vminulosti. V čem?A jaké dů-
vody za změnou stojí?

Děti dnes neznají limity. Je
jim vše dovoleno. A to je ne-
bezpečné. Výchova začíná v
rodině. Svoboda, právo ano,
ale nesmí to být nadřazeno
nad řád a povinnosti. Slovo
nemusím je zničující. A to jim
musí vštěpovat rodiče – sluš-
né chování, etiku, respekt,
úctu k druhým, ke starším,
vnitřní kázeň a i obecně
ukázněnost. Učitel musí jít
příkladem a trpělivě vysvět-
lovat, vzdělávat, pomáhat.
Nelze to bez podpory rodiny.
Agresivita se dětem ukazuje
ve sdělovacích prostředcích,
mnohdy jsou svědky tohoto
chování i ve svém okolí. Pou-
žívají hry podobného ražení
na PC. Je důležitá kontrola a
regulace a opět mluvím o ro-
dičích.

Myslíte si, že jsou učitelé v
plumlovské škole pro děti do-
statečnými autoritami?

Přála bych si, aby to tak bylo
a věřím, že většina ano. Mám
zkušenost, že žáci devátého
ročníku při loučení svým
učitelům poděkují za jejich
práci a snahu a pochopí ná-
ročnou roli pedagogů.

V listopaduminulého roku vaše
škola zažila tak trochu šok, když
byli žáci v budově přistihnuti
pod vlivemmarihuany, kterou
předtímna půdě školy kouřili.
Co dělá škola pro to, aby se po-
dobná situace už neopakovala?

Mluvíme se žáky, s rodiči, vy-
světlujeme důsledky jejich
špatné volby, zveme odbor-
níky k besedám o škodlivosti
kouření návykových látek,
obracíme se na rodiče a žá-
dáme je o spolupráci. Chys-
táme besedu, jakousi osvětu i
pro rodiče našich žáků v co
nejbližší době. Požádali jsme
Policii ČR o pomoc a spolu-
práci. Žákům nabízíme spor-
tovní a jiné zájmové aktivity.

Jak vámve vašemsnaženímo-
hou být nápomocni rodiče ško-
láků?

Rodiče jsou ti nejdůležitější.
Mají přehled o svých dětech,
jak tráví svůj volný čas, jaké
mají kamarády, s jakou par-
tou se stýkají, podporují je-
jich zapojení do zájmových
útvarů, do ZUŠ, věnují jim
pozornost, všimnou si doma
chování svých dětí a regis-
trují, kolik času tráví jejich
ratolest u počítače. A sledují
pokud možno pravidelně
školní úspěšnost. Mohou při-
jít do školy kdykoliv, upo-
zornit na něco zvláštního ta-
ké třídního učitele a nemusí
čekat až na konzultace ve ško-
le. Problémy jsou od toho, aby
se řešily a mnohdy se tak dá
včas předejít něčemu nepří-
jemnému.

Museli jste vminulém roce řešit
i jiné závažnější prohřešky dětí?

Nemyslím si. Šlo především o
klasické kázeňské přestupky
typu vulgárních projevů, ne-
plnění školních povinností či
nevhodného chování ke spo-
lužákům a pedagogům.

Pokud se děti u vás ve škole do-
pustí nějakých přestupků, če-
kají je postihy? Jaké?

Ve škole platí Pravidla hod-
nocení chování a prospěchu a
Klasifikační řád školy. Jsou
součástí školního řádu, se
kterým jsou vždy v září po-
drobně žáci i rodiče sezná-
meni. Dokumenty jsou pro
žáky závazné. V případě po-
rušení následují výchovná
opatření dle závažnosti po-
rušení školního řádu.

Máte ve škole výchovného po-
radce? Jaká je jeho úloha?

Výchovný poradce má dvě
role. Stará se o oblast volby
povolání, organizuje schůz-
ky s rodiči deváťáků, zajišťu-
je vyplňování přihlášek, do-
hlíží na termíny zkoušek, na
evidenci zápisových lístků,
organizuje návštěvy zástup-
ců středních škol a učilišť v 9.
ročníku. Druhá oblast je evi-
dence žáků integrovaných,
evidence vyšetření žáků v po-
radenských pracovištích, v
případě integrace zpracová-
ní dokumentů a vypracování
individuálního vzdělávacího
plánu, seznamuje na pedago-
gických radách přítomné s
výsledky vyšetření. Organi-
zuje schůzky s rodiči IŽ. Kon-
taktuje poradenská zařízení a
spolupracuje s nimi. Vý-
chovné problémy žáků řeší
společně s preventistou na
schůzce s rodiči. Samozřej-
mě, když má dítě jakkýkoliv
problém, může se na výchov-
ného poradce a preventistu
kdykoliv obrátit či využít
schránky důvěry ve škole.

Je vaše škola způsobilá i pro
výuku hendikepovaných dětí?

Jsem přesvědčena, že ano.
Moje předchozí vlastní zku-
šenost výchovného poradce a
spolupráce se současným VP,
preventistou a všemi peda-
gogy vedla k nastavení pod-
mínek právě také pro vzdělá-
vání integrovaných žáků.
Všichni pedagogové prošli
mnohými odbornými semi-
náři, jak s těmito dětmi pra-
covat, jaké volit postupy a
metody. Jak redukovat uči-
vo, jak takovému žáku
usnadnit práci. Ale bez spo-
lupráce s rodiči to nejde.

Práce s dětmi určitě není jen o
starostech a řešení problémů.
Abychomtrochu odlehčili vážné
téma z předešlých otázek,mů-
žete námsdělit, čemu jste se ve
škole naposledy od srdce za-
smála?

Velmi mě pobavil v minulos-
ti jeden žák 7. ročníku, který
úspěšně složil zkoušky na Re-
álné gymnázium v Prostějo-
vě, ale odmítl na ně nastou-
pit. Na konci srpna se mi te-
lefonicky sám přihlásil a žá-
dal mě, abych ho znovu při-
jala do vyššího ročníku k
nám, protože chce zůstat na
naší škole. Bylo to hodně
úsměvné, prostě vzal svůj
osud do svých rukou a roz-
hodl se dochodit základní
školu u nás. Humorné situa-
ce mnohdy vyplynou ze sa-
motných hodin a jsou koře-
ním pro výuku. Učitel by si
měl umět udělat legraci i ze
sebe, žáci to ocení.

Jistě jako učitelka máte moc
ráda český jazyk. Jaké autory
české literatury máte nejvíc v
oblibě? A která je vaše úplně
nejmilejší knížka?

Nejmilejší knihou je Jirot-
kův Saturnin. Vracím se čas-
to k Čapkovi, mám ráda Otu
Pavla, Jindřišku Smetano-
vou, ze současných autorů
potom Viewegha.

Máte i další koníčky?

Výtvarnou činnost, aranžo-
vání, malování na hedvábí,
divadlo, koncerty vážné hud-
by. Baví mě i pečovat o za-
hradu.

Práce ředitelky musí být zajis-
té někdy i dosti stresující. Ja-
kým způsobem relaxujete?

Ráda cestuji, především v létě
nacházím zajímavá místa i u
nás, snažím se alespoň jed-
nou v roce zavítat do Luha-
čovic či jinam k wellness po-
bytu. Přiznám se, že neumím
odpočívat. Relaxem je pro mě
i svižná procházka kolem
přehrady.

Máte ráda školní srazy a vzpo-
mínáte na své bývalé žáky?

Srazy mám velmi ráda, vždy
se na ně těším a samozřejmě
nejvíc vzpomínám na svoji
úplněprvnítřídu.Pamatujisi
všechny bývalé žáky docela
dobře a mám radost z jejich
úspěchů v profesi i v osob-
ním životě. Někdy mě mrzí, že
už 18 let žádnou třídu neope-
čovávám. Jsem ráda, že tolik
bývalých žáků navštívilo lo-
ni naši stoletou starou dámu
a že rádi zavzpomínali na
školní léta.



Stonožka slavila 25 let, škola měla napilno
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

V úterý 15. prosince 2015 pro-
běhlo na Základní škole v
Plumlově tradiční předvá-
noční setkání spojené s pro-
dejním vánočním jarmar-
kem a vystoupením dětí.

Letošní téma RETRO STO-
NOŽKA 25LETÁ všem napo-
vídalo, kdo a proč bude mít
hlavní roli. Vždyť oslavou ta-
kových narozenin se každá
organizace pochlubit nemů-
že. Se Stonožkou jsou
plumlovské děti sžité od její-
ho „zrození“. Když před
čtvrtstoletím paní Běla Jen-
sen začala uvádět do života
krásnou myšlenku o vzájem-
né pomoci dětí dětem, naše
současná paní ředitelka Dag-
mar Zapletalová tehdy s dět-
mi namalovala první přáníč-
ka a spolupráce byla na svě-
tě. Od té doby se každý rok ži-
lo ve škole před Vánoci Sto-
nožkou. V průběhu let děti
svými výtvory přispěly na
pořízení věcí, které pomáha-
ly jiným dětem tam, kde bylo
a je třeba – sanitky, školní po-
třeby, oblečení a dokonce i
stavební materiál – hlavně v
zemích zasažených válkou.

Děti všech tříd na vystou-
pení předvedly připravená
čísla a vyšlo z nich obsahově
krásné pásmo písniček, bás-
niček, dramatizací a tance,
které spojovala hlavně sto-
nožka. Poděkovat za jejich
práci a snažení jim přijela
osobně paní Běla Jensen a s ní
zástupce AČR rotmistr Jiří
Snihota, protože bez podpory
armády by pomoc dětí ne-
mohla fungovat tak dobře.

Odpoledne se vydařilo a dě-
ti i rodiče odcházeli plni no-
vých zážitků, řada z nich i s
malými dárečky z jarmarku,
spokojeně domů. A nám ne-
zbývá než popřát STONOŽCE
do dalších roků stejně šikov-
né děti, jako jsou ty naše
plumlovské.

Stonožkový jarmark
Velký úspěch měl opět Sto-
nožkový jarmark, který na-
bízel návštěvníkům rozma-
nité výrobky dětí a učitelů.
Tradičně bylo nabízeno ma-
lované hedvábí – šály a šátky,
malované ubrusy, šperky z
organzy, fima, z malovaného
skla, ze dřeva, dekorativní
ozdoby z papíru, drátu, kera-
miky, z textilu a jiných mate-
riálů. Dále svícny a svícínky,
podložky z hedvábí, ze skla,

voňavé soli, zlacené ozdoby z
těstovin, ze sádry, malovaná
ramínka, obrázky s kerami-
kou, se skleněnými motýlky a
rybami. Prostě bylo z čeho
vybírat. Vánoční stromečky
ozdobené výtvory dětí lemo-

valy cestu od náměstí ke ško-
le. Výtěžek 15 250,- Kč byl za-
slán na konto Stonožky. Dě-
kujeme rodičům a přátelům
školy za opakovanou podpo-
ru a úspěch.

Na návrh pana rotmistra

Snihoty bylo také předáno
paní Běle Jensen v ředitelně
plumlovské školy ocenění
čestným Březovým lístkem.
Na ocenění BL má právo kaž-
dý, kdo dlouhodobě a nezišt-
ně pracuje ve prospěch dětí a

mládeže. Běle Jensen byl pře-
dán základní a nezastupitel-
ný doklad o ocenění – udělo-
vací list a čestný Březový lís-
tek. Dostal se právem do ru-
kou té nejpovolanější osoby.
Gratulujeme.

Mše pro Stonožku
Vrcholem letošního výročního
roku hnutí Na vlastních nohou
–STONOŽKA se stala již 5.
slavnostní mše svatá, kterou
pro stonožkové děti celebruje
její významný patron J.Em. Do-
minik kardinál Duka O.P. V pá-
tek 4. prosince 2015 se zcela
zaplnila katedrála sv.Víta, Vác-
lava a Vojtěcha právě stonož-
kovými dětmi, pedagogy a přá-
teli hnutí. Mezi hosty nechyběl
generálporučík Josef Bečvář,
armádní generál Pavel Štefka,
místopředseda Senátu PČR
MUDr. Přemysl Sobotka a další.
Díky sponzorům a přispění
Města Plumlov dorazily auto-
busem do Prahy na setkání také
plumlovské děti. Polovina z nich
pod vedením Gabriely Jančíkové
vystoupila ve spojeném pěvec-
kém sboru za řízení sbormistra
Jaroslava Pletichy. V průběhu
mše zazněly písně, které prová-
zely celou mši. Vystoupil také
český operní zpěvák, barytonis-
ta Adam Plachetka – kdysi také
stonožkové dítě – a členové
zpěváckého spolku Hlaholu.
K dětem i letos promluvil prof.
Petr Piťha. Všechny úvodem
přivítala Běla Jensen. Při příle-
žitosti 25. výročí založení byla
Stonožce předána zlatá medaile
sv. Vojtěcha - nejvyšší ocenění
Arcibiskupství pražského.
Počasí bylo zimní, ale děti byly
nadšené ze setkání v katedrále
a odnášejí si pěkné zážitky z
Pražského hradu vánočně vy-
zdobeného a naladěného. (dz)

Stonožkové dny užmají na Základní škole v Plumlově dlouhou tradici. Na
snímcích shora stonožkový programv tělocvičně školy, stonožkový jar-
mark amše pro Stonožku v Praze. Foto: ZŠ Plumlov

Stonožkový tanec
V rámci Stonožkové týdne na
ZŠ Plumlov proběhla ve čtvrtek
17. prosince tradiční „stonož-
ková diskotéka“. Naši deváťáci
si nejdříve vytvořili plakáty, dále
promysleli vhodné soutěže a
samozřejmě vybrali tu nejlepší
taneční hudbu. Nezapomněli i
vyzdobit „taneční parket“. Na
pozvánkách vyzvali všechny
děti, aby tentokrát přišly oble-
čené do vtipných pyžamových
převleků.
Do malé tělocvičny dorazilo
téměř 60 dětí. Některé noční
oblečky byly opravdu skvělé.
Ale rozhodně se neusínalo – děti
po celou dobu diskotéky soutě-
žily a tančily - bylo to prostě
fajn odpoledne plné života. Na
závěr dostaly děti malou slad-
kou odměnu a diplom za splnění
stonožkových úkolů.
Moc děkuji našim deváťákům za
přípravu a velkou snahu. (mš)
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Mikuláš přišel do školy

V pátek 4. prosince na nás po
návratu z plavání čekalo pře-
kvapení. Paní učitelky nás
odvedly do malé tělocvičny a
přišel za námi Mikuláš i se
svými pomocníky čerty a an-
dělem.

Mikuláš měl o všech tří-
dách informace ve své velké a
chytré knize. Některé naše
spolužáky dokonce pokáral a
museli mu slíbit, že se polep-
ší. Zbytek žáků pak pochvá-
lil, a odměnu v podobě balíč-

ku jsme dostali úplně všich-
ni. Na jablíčku a sladkostech
jsme si moc pochutnali. A to
čertům a dalším nadpřiroze-
ným bytostem nebyl tento
den ještě konec. Další na nás
čekali v jídelně. Jasně, že
jsme poznali převlečené paní
kuchařky, ale potěšilo nás, že
si pro nás připravily takové
zábavné vydávání jídla, na
kterém jsme si obzvlášť po-
chutnali.

Třeťáci ZŠPlumlov

Mikuláš, čert a anděl chválili i kárali. Foto: ZŠ Plumlov

Projekty nám pomáhají
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Základní škola realizovala
během čtyř měsíců (září –
prosinec 2015) další evropský
projekt s názvem „Podpora
jazykového a technického
vzdělávání“. Tentokrát byl
projekt zaměřen na podporu
kurikulární reformy tech-
nického vzdělávání a na vý-
uku cizích jazyků.

Čtyři klíčové aktivity
V rámci čtyř klíčových akti-
vit byla podpořena výuka an-
glického a německého jazy-
ka, výuka technického vzdě-
lávání (dílny) a vzdělávání
učitelů. Princip inovativní
výuky cizích jazyků spočíval
v podpoře rozvoje individu-
álních ústních komunikač-
ních dovedností žáků for-
mou řízené, kombinované a
individualizované výuky
(blended learning) na zákla-
dě posloupnosti jednotlivých
fází osvojování cizího jazyka,
tj. poslech – mluvení – čtení –
psaní. Metoda umožňuje in-
dividualizované vzdělávání,
zohledňuje žákovu aktuální
úroveň jazykových znalostí a
dovedností, individuální po-
třeby a možnosti dalšího roz-

voje. Dvě skupiny žáků vždy
po 20 ze 7. a z 8. ročníku se
vzdělávaly v anglickém jazy-
ce pod vedením Evy Vopa-
lecké a Šárky Cetkovské, tře-
tí skupina – žáci z 9. třídy –
studovala v německém jazy-
ce pod vedením Dagmar Za-
pletalové. Pedagogové i sa-
motní žáci na závěr hodnotili
tuto formu vzdělávání jako
velmi přínosnou a zajíma-
vou.

Z dřeva a kovu
V rámci dílen žáci na základě
plánu rozvoje technických
dovedností vytvářeli výrob-
ky ze dřeva a kovu. Z postu-
pu práce na výrobku byl prů-
běžně pořizován fotografický
záznam, z průběhu realizace
zpracoval každý žák žákov-
ské portfolio. Vše se odehrá-
valo v 6. ročníku pod vede-
ním Blanky Vlachové. Pro-
jekt zpracovala Simona Za-
pletalová.

Nové vybavení
Projekt přispěl nejen k ino-
vaci výuky, ale díky evrop-
ským financím škola nakou-
pila materiální vybavení do
školních dílen.

Klobouk dolů! Žákyně 9. ročníku napsala knížku

LENKA HALÍŘOVÁ

Psát jsem začala už v sedmi,
nebo osmi letech. Neustále
jsem si zakládala nové deníč-
ky, do nichž jsem psala své
příběhy, které nedávaly ab-
solutně žádný smysl. Když se
teď zpětně podívám na všech-
ny příběhy, které jsem psala,
říkám si... No... Každý musel
nějak začínat.

Během času jsem vystřída-
la spoustu způsobů psaní. Za-

čínala jsem u krátkých pří-
běhů na papírech, poté jsem
přešla na básničky a pak se
vrátila zpět ke psaní příběhů.
Tentokrát povídek. Založila
jsem si sešit a do něj psala při-
bližně rok. V roce 2013 jsem
objevila webovou stránku
Wattpad, určenou na psaní a
čtení příběhů, básní, prostě
všeho... Začala jsem tam tedy
přidávat fan fikce na můj ob-
líbený seriál. Postupem času
mi začali přibývat čtenáři a já
nepřestávala psát.

Momentálně mám na svém
profilu 3 dokončené příběhy a
dva rozepsané.

Právě psaní byla první věc,
která mě opravdu bavila a do-
kázala jsem u ní strávit třeba
pět hodin denně. Vytvořit po-
stavu, dodat jí charakter a je-
jí typické chování. Dát jí do-
mov, přátele a rodinu...

„Autor má být ve svém díle
obsažen jako bůh ve vesmíru:
všudypřítomný a neviditel-
ný“. Přesně tohoto citátu od
Gustava Flauberta jsem se

vždy při psaní držela a do kaž-
dé postavy dala kousek sebe.

Jednoho dne jsem dostala
nápad, že bych mohla napsat
fan fikci, ve které bych obsa-
dila svého oblíbeného youtu-
bera Petera, neboli Exploite-
da.

A tak jsem začala psát. Po
týdnu si můj příběh přečetlo 4
000 lidí (v listopadu již 30 000).

Po měsíci jsem měla příběh
hotový a prvních pár částí
jsem odeslala do nakladatel-
ství, ze kterého se mi hned na
druhý den ozvali.

Přáli si více kapitol a sou-
hlasili s vydáním knihy. A to
jsem jim příběh odeslala jen
tak, abych zjistila, co si o něm
myslí. Celé vydávání trvalo
skoro půl roku. S některými
věcmi mi pomáhal i Peter, a
když už to vypadalo, že žádná
kniha nebude, podpořil mě a
pomohl mi. Také se mnou vy-
bíral obálku a nedávno nato-
čil video, kde všem mou kni-
hu doporučuje a říká, jak
nadšený z ní je.

Tak tohle byla má cesta k
psaní. Cesta k psaní básní,
příběhů, povídek a nakonec i
knihy s názvem Síla osudu.

Mám z Lenky a její
knížky radost
Každý začátek je kouzelný už v
tom okamžiku, kdy se něco učí-
me, o něco se snažíme, a když
se to povede, máme nepopsa-
telnou radost. A přesně takovou
radost mám z první knížky naší
žákyně Lenky Halířové (9. roč-
ník).
Knížka s názvem „Síla osudu“ je
velmi čtivým příběhem o mla-
dých lidech. Opravdu se říká, že
každý začátek je těžký. Lenka se
ale nevzdala, překonala všechny
překážky a tato knížka je důka-
zem. Přeji Lence spoustu dalších
knížek a hlavně to, ať ji psaní
stále baví...
Už teď se těším na její další pří-
běh.

Martina Švédová, třídní učitelka

LenkaHalířová se svojí knihou „Síla
osudu“. Foto: ZŠ Plumlov
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Advent u dětí? Parádní akce i zajímavá setkání
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Máme začátek roku a rádi
bychom se s Vámi, čtenáři
Plumlovského zpravodaje,
opět podělili o naše zážitky z
Dětského domova Plumlov,
kde v současné době vyrůstá
22 dětí ve věku od tří do dva-
ceti let.

Podzimní a předvánoční
doba byla velice bohatá na
různé akce a hlavně zážitky
pro naše děti.

Koncem října vyrazily
starší děti na poslední větší
podzimní výlet, tentokrát do
Žďárských vrchů, kde si pro-
hlédly muzeum lyžování v
Novém Městě na Moravě,
vodní mlýn, lyžařský areál a
hlavně zdolaly nejvyšší horu
Žďárských vrchů Děvět skal.
Byl to příjemný výlet, nejen
poznávací, ale dobrý také k
utužení zdraví a kondice.

Setkání s politiky
Začátkem listopadu jsme
uvítali dvě vzácné návštěvy.
Nejprve nás navštívili po-
slanci Parlamentu ČR, páno-
vé Tomio Okamura, Radim
Fiala a Jaroslav Holík. Na
úvod probrali s vedením do-
mova perspektivy ústavní
výchovy a poté následovala
neformální diskuse s dětmi o
jejich plánech, touhách a vy-
hlídkách do budoucnosti. Pro
děti bylo toto setkání velmi
inspirativní, neboť pan Oka-
mura strávil část dětství v
dětském domově. Podle jeho
slov ho pobyt tam naučil
hlavně samostatnosti a nut-
nosti spoléhat se na své vlast-
ní síly.

Stejně přínosná byla další
návštěva, tentokrát europo-
slance za KDU-ČSL Mgr. To-
máše Zdechovského a ná-
městka ministryně školství
Mgr. Jaroslava Fidrmuce,
kterou nám zpostředkovala
místostarostka města
Plumlova paní Gabriela Jan-
číková. Hovořilo se hlavně o
aktuálních problémech sou-
časného školství a o úskalích
a budoucnosti ústavní vý-
chovy, konkrétně dětských
domovů.

18. listopadu pak tři naše
děvčata vystoupila se zpě-
vem, recitací a hrou na kla-
vír na koncertě „Patříme k
sobě“ v Nezamyslicích,kde se
již několikátým rokem se-
tkává na jevišti tamního kul-
turního domu zdravá a han-
dicapovanámládež.Byltopro

nás velmi příjemně strávený
den a důležité poznání, že se
umíme pobavit všichni spo-
lečně.

Pestrý advent
Poslední listopadový den byl
již ve znamení adventního
času. V Domově pro seniory v

Soběsukách jsme vystoupili
na předvánočním posezení s
pásmem básniček a písní Zi-
ma, abychom aspoň trochu
potěšili tamní klienty. Nutno
dodat, že s tímto domovem
nás poutá již několikaletá
spolupráceajezdímetammoc
rádi.

Na začátku prosince nás
pozvali na mikulášskou be-
sídku, pořádanou VÚ ve Vyš-
kově. Toto pozvání bylo ob-
zvláště vítané, protože s VÚ
Vyškov nás pojí dlouhodobé
přátelství. Kromě pěkného
zážitku z divadelního před-
stavení jsme si přivezli
množství sladkostí a dárků
pod stromeček.

Mikuláš v letadle
Hned druhý den nato, v sobo-
tu, jsme navštívili naše další
přátele, a to Aeroklub Fran-
tiška Josefa v Prostějově, kde
se konala nezvyklá a zajíma-
vá mikulášská besídka. Mi-
kuláš a čert skočili přímo z le-
tadla, aby dětem za básničku
či písničku rozdali mikuláš-
ské balíčky se sladkostmi.

Po tomto úžasném zážitku
jsme si pochutnali na výbor-
ném gulášku z polní kuchy-
ně a horkém čaji. Ten v sych-
ravém počasí přišel obzvláš-

tě vhod. Tentýž den pak v Ho-
telu Plumlov proběhl koncert
pana Ladislava Kerndla, na
který se sjelo mnoho hostů.

V rámci programu vedení
hotelu zorganizovalo veřej-
nou aukci výrobků našich
dětí, kterou vedl právě tento
charismatický zpěvák. Výtě-
žek byl věnován formou

sponzorského daru našemu
domovu.

Následující den Hotel
Plumlov za mediální podpory
PV Večerníku uspořádal
charitativní pochod kolem
přehrady, kterého se naše dě-
ti též zúčastnily. Protože po-
časí nám moc nepřálo, uvíta-
li jsme horký čaj, občerstvení
v hotelové restauraci a s ra-
dostí jsme si zazpívali u prá-
vě rozsvíceného vánočního
stromečku.

Česká Miss Earth
10. prosince nás navštívili
představitelé PéVéčka v čele
s pány Jiřím Pospíšilem, Ja-
nem Krchňavým a Martinem
Balákem. Tato náštěva byla
pro nás velmi vítaná, neboť
jsme si mohli s představiteli
města Prostějova popovídat o
tom, co nás trápí, a navázat i
neformální kontakty. Spous-
ta našich dětí má trvalé byd-
liště v Prostějově a je velký
předpoklad, že po odchodu z
domova zakotví práve tam.

Zároveň se zmíněnými pá-
ny navštívila náš domov Čes-
ká Miss Earth 2014 Nikola
Buranská. Takové setkání
má pro naše děti motivační
charakter, protože vidí mla-
dou dámu, která se dokázala

prosadit ve světě krásy, což je
lákavé hlavně pro mladé dív-
ky.

V sobotu 12. prosince jsme
pak v supermarketu Albert u
hlavního nádraží prodávali
naše výrobky v rámci pro-
jektu pro dětské domovy
„Jarmarky s Albertem“. Ten-
to projekt pro dětské domovy
uspořádala nadace Spolu dě-
tem o.p.s. a nadační fond Al-
bert. Byla to velmi zajímavá
zkušenost hlavně pro děti,
kterésivyzkoušelyvpraxi,co
obnáší výroba, nabízení a
prodej zboží. Téměř všechny
výrobky jsme prodali a za
utržené peníze pojedou děti
na výlet a ještě nám zbylo na
nákup výtvarných potřeb.
Příští rok do toho půjdeme
určitě znovu.

V adventním čase jsme ta-
ké přijali nabídku nadace
Dejme dětem šanci o.p.s. a na-
vštívili jsme s několika dětmi
Národní divadlo v Praze,
abychom si prohlédli pro-
vozní místnosti a zákulisí to-
hoto našeho národního kle-
notu.

Se starým rokem jsme se
rozloučili na tradiční vánoč-
ní besídce, která se tentokrát
konala v Hotelu Plumlov na
přehradě, kam nás pozvali
zaměstnanci realitní kance-
láře Okno nemovitostí, která
se stala naším sponzorem už
před dvěma lety. Po výbor-
ném občerstvení jsme před-
vedli nejen zaměstnancům
zmíněné realitní kanceláře,
ale i našim zaměstnancům a
všem dětem velmi vydařený
program. Střídaly se písnič-
ky, básničky, scénky a na řa-
du přišlo i taneční vystoupe-
ní. Lze říci, že se starým
rokem jsme se rozloučili ve
velkém stylu.

A pak už nás čekaly Váno-
ce, které slavíme podobně ja-
ko v rodinách – ozdobený
stromeček, kapr s bramboro-
vým salátem, koledy a spous-
ta dárků v podobě knih, hra-
ček, oblečení, kosmetiky a
sportovních potřeb, které
jsme mohli dětem pořídít dí-
ky finanční pomoci nezisko-
vých organizací, ale i dob-
rých lidí a firem z Prostějova
a okolí.

Těšení bylo veliké, ale
uteklo to stejně rychle jako
voda v potoce. A nás už čeká
nyní snad trochu klidnější
období, kdy vydechneme, a za
dva tři měsíce se už budeme
chystat na léto.

Redakčně mírně pokráceno.

Vánoční „Jarmark sAlbertem“ se vydařil. Foto: Dětský domov Plumlov



ZUŠ oslavila 60. výročí koncerty i veselohrou

IVAN MALÍK

Počátek Lidové školy umění
v Plumlově (LŠU) se datuje k
1. 9. 1950, kdy zde byla ote-
vřena pobočka prostějovské
LŠU. Vzhledem k tomu, že hu-
dební škola neměla svou
vlastní budovu, vyučovalo se
ve třídách místní základní
školy. Žákovské besídky a
koncerty pořádané k slav-
nostním příležitostem se ko-
naly v sále místního kina.

1. 10. 1955 byla plumlovská
hudební škola odloučena od
Prostějova a stala se samo-
statnou hudební školou. Vy-
učovalo se nejen v Plumlově,
ale i v Drahanech a také byla
zřízena pobočka v Kostelci na
Hané. Prvním ředitelem ško-

ly byl Oldřich Fišer z Prostě-
jova, který zde však působil
jen jeden rok. Po jeho odcho-
du hrozilo, že se škola opět
připojí k Prostějovu a učitelé
i rodiče museli za její samo-
statnost znovu bojovat.

V červenci 1965 přidělil
Místní národní výbor v
Plumlově hudební škole do-
mek, který byl o prázdninách
zrekonstruován a přestavěn
na samostatnou budovu LŠU.
Zpočátku měla budova čtyři
třídy a sociální zařízení, bě-
hem let prošla několika sta-
vebními úpravami až do po-
doby, jak ji známe dnes. Také
počet žáků vzrostl z původ-
ních 85 na dnešních 530.

Základní umělecká škola
(ZUŠ) rozšířila své působiště

do osmi poboček (Kostelec na
Hané, Čelechovice na Hané,
Čechovice, Čechy pod Kosí-
řem, Drahany, Mostkovice,
Krumsín, Přemyslovice).

Úspěšní absolventi
Za dobu své existence vycho-
vala škola mnoho žáků, kteří
se hudbě, divadlu či výtvar-
nému umění věnují nadále ve
svém profesním životě, ale
neméně důležitá je i skuteč-
nost, že ZUŠ vždy byla a
dodnes je centrem kulturní-
ho a společenského dění v
Plumlově a jeho okolí.

Zde vznikl divadelní spo-
lek Historia a také členové
současného Mého divadla
jsou bývalými žáky plumlov-
ské ZUŠ.

Na tradici pěveckého sbo-
ru Plumlovan, který byl tvo-
řen učiteli a žáky LŠU, navá-
zal plumlovský pěvecký
chrámový sbor pod vedením
učitelky ZUŠ Gabriely Jan-
číkové.

Nové soubory
Škola se v současnosti může
pochlubit znovu založeným
dechovým souborem a také
flétnovým souborem, který
pravidelně získává ocenění v
celostátních kolech národní
soutěže ZUŠ.

Také jednotlivci v hudeb-
ních oborech dosahují mi-
mořádných výsledků a v sou-
těžích uměleckých škol po-
stupují do celostátních kol –

v loňském roce žákyně Anna
Kišková a Alexandra Musi-
lová získaly 2. místo. Práce
žáků výtvarného oboru jsou
vystavovány a dosahují nej-
vyšších ocenění na celore-
publikových soutěžních pře-
hlídkách.

Týden oslav
V květnu upořádala ZUŠ tý-
den oslav a na každý den si žá-
ci jednotlivých oborů při-
pravili představení. Nejslav-
nostnější ráz měl koncert
souborů školy, na kterém se
prezentovali žáci ze všech po-
boček. V rámci vystoupení
hudebních oborů se uskuteč-
nil koncert bývalých žáků,
absolventů ZUŠ, kteří si hud-
bu vybrali jako své povolání.

Žáci literárně dramatické-
ho oboru nastudovali veselo-
hru „Vzpomínky na ZUŠku“,
taneční obor připravil odpo-
ledne, kde předvedl průřez
taneční tvorbou od klasiky až
po moderní tanec, v rámci
vernisáže výtvarného oboru
byly promítány animované
filmy vytvořené žáky ZUŠ s
pomocí bývalých absolventů,
kteří se tomuto oboru věnují
profesně.

Závěrem tohoto malého
ohlédnutí za historií ZUŠ ne-
zbývá než poděkovat žákům,
rodičům, obětavým učite-
lům, zastupitelům města
Plumlova a všem, kteří „ZU-
Šce“ věnují svou přízeň, a po-
přát naší škole mnoho úspě-
chů do let následujících.

Koncert Základní umělecké školy v Plumlově. Foto: ZUŠ
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Není komise jako komise. A co dělá ta kulturní?
JANA ZELENÁ

Slovo komise v nás většinou
vyvolá nepříjemné mrazení v
zádech. Ale téhle komise, kte-
rá v našem městě funguje již
více než rok, té se rozhodně
bát nemusíte. Je to totiž ko-
mise kulturní. Její členové se
v rámci svých možností za-
pojují do kulturních i spor-
tovních aktivit města, pomá-
hají při organizaci akcí urče-
ných široké veřejnosti a pře-
devším dětem.

A protože je mi tato komise
velmi blízká, nemohu než
chválit. Takže co se nám za
uplynulý rok 2015 povedlo a
kde jsme nechyběli?

Organizačně nejnáročnější
akcí byl pro nás Pirátský kar-
neval v Žárovicích. Spokoje-

né tváře dětí i jejich rodičů
nás však přesvědčily o tom,
že tato námaha stála za to a
úspěch nás namotivoval pus-
tit se do této akce i letos.

Na děti jsme se zaměřili i
při tradičním Sletu čaroděj-
nic, kde jsme pro ně připra-
vili čarodějnický víceboj. Po-
máhali jsme i při realizaci vý-
tvarné velikonoční dílny,

která doprovázela pašije, a
bez naší pomoci se neobešla
ani tvořivá dílnička při Uklá-
dání broučků. A to zdaleka
není všechno: nechyběli jsme
při oslavách 100. výročí školy
a sjezdu rodáků, zásluhou
Barči Ondrouškové jsme re-
prezentovali Plumlov při
Hrách bez hranic, spolu s Ma-
teřídouškou jsme v prosinci
pomohli připravit Adventní
posezení při čaji a „anděl-
sky“ jsme asistovali i při roz-
svěcování stromečku.

Takže co dodat? Snad jen to,
že spokojenost lidí při každé
akci, na které se podílíme, je
pro nás největší odměnou.
Teď vás srdečně zveme 12.
března na tradiční dětský
karneval v Žárovicích. Těší-
me se na vás!

Sjezd rodáků. Foto: Karel Rozehnal

Pište, foťte a
posílejte
Chcete se podílet na obsahu
Plumlovského zpravodaje? Má-
te možnost.
Své příspěvky v podobě tema-
tických článků, reportáží ze za-
jímavých událostí či akcí, glos,
názorů, komentářů posílejte na
e-mailovou adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com,
nebo odevzdávejte na podatelně
MÚ v Plumlově.
Pokud se zrovna necítíte moc
na psaní, můžete posílat třeba
jen vaše fotopostřehy s kratič-
kou popiskou nebo návrhy na
zajímavá témata ke zpracování.
Zpravodaj je otevřený příspěv-
kům od všech občanů, kteří mají
něco zajímavého ke sdělení.
Tak neváhejte a přispějte svou
troškou do mlýna.
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Ohlédnutí aneb Co jste hasiči, co jste dělali
ANEŽKA VÍTKOVÁ

Zásahová jednotka města
Plumlov v roce 2015 vyjížděla
k 23 mimořádným událos-
tem.

Zásahy
12. ledna – dopravní nehoda,
Plumlov
14. února – únik provozních
kapalin
28. února – snesení pacienta,
Hamry
8. března – dopravní nehoda,
přehrada
18. března – požár trávy,
Plumlov

28. března – dopravní nehoda
na komunikaci Žárovice-
Drahany
29. března – asistence u li-
kvidace nalezené munice,
Plumlov
12. dubna – požár trafostani-
ce, Soběsuky
15. dubna – požár lesního po-
rostu, Mostkovice
17. dubna – snesení pacienta,
Plumlov
30. dubna – otevření bytu,
Plumlov
7. května – zabezpečení místa
uniku plynu, Žárovice
24. května – požár, Krumsín
6. června – odchyt roje včel,
Plumlov
17. června – požár, Čechovice
9. července – dop. nehoda,
24. července – snesení paci-
enta, Plumlov
25. července – záchrana to-
noucího, přehrada
21. září – snesení pacienta,
Plumlov
11. listopadu – pálení stohu -
nenahlášené – planý poplach
18. listopadu – strom na ko-
munikaci, Soběsuky
19. listopadu – pád stromu na
dům, Plumlov
26. prosince – dopravní ne-
hoda, Plumlov.

Cvičení a soutěže
Zásahová jednotka se také
pravidelně účastní tematic-
kých cvičení a soutěží, při
kterých pod vedením velitele
Ctibora Kocourka zdokona-
luje svoje odborné znalosti a
dovednosti.

Připomeňme soutěž
„Rallye Hamry 2015“ - 1. mís-
to, soutěž „O hanáckó sekyr-
ko“ Kostelec na Hané – 6. a 7.
místo, cvičení první pomoci –
6 těžce zraněných osob – are-
ál Stavo, nácvik evakuace
osob při povodních – DD
Soběsuky.

Nelze opomenout také pra-
videlná tematická školení
jednotky každou první stře-
du v měsíci v prostorách ro-
zestavěné hasičské zbrojni-
ce. Hasiči při jejich opravo-
vání odpracovali obrovské
množství hodin ze svého vol-
ného času.

Prevence
K práci členů jednotky patří
také preventivní činnost.
Zmiňme přednášku pro ob-
čany Plumlova a okolních

vesnic – „Co nového v první
pomoci a požární ochraně“,
školení dětí z dětského do-
mova Plumlov „První pomoc
a hasiči v akci“, školení žáků
Základní školy Plumlov
„Chování při mimořádných
událostech“ a další.

Jednotka zajišťuje bezpeč-
nost osob na vodní hladině
přehrady při soutěžích otu-
žilců a dračích lodí.

Každoročně také dohlíží u
silvestrovského ohňostroje a
během celého roku zajišťuje
rozvoz vody potřebným ob-
čanům. Takto tedy pracuje
zásahová jednotka města
Plumlov.

Plumlovská jednotka: Foto: archiv

Poděkování
Rada města Plumlova si dovo-
luje vyslovit poděkování hasi-
čům zásahové jednotky JSDH
za jejich celoroční práci, ochotu
a nasazení při řešení nebezpeč-
ných situací. Velké poděkování
jim patří i za přednášky a ško-
lení, které v loňském roce při-
pravili pro školu, dětský domov
a veřejnost.

Povedený rok 2015 v podání hasičů ze Soběsuk
KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů v
Soběsukách patří neodmys-
litelně k nejaktivnějším spol-
kům na Plumlovsku. Existu-
je už více než 115 let a k dneš-
nímu dni čítá přes sedmdesát
členů. Jeho úkoly a hlavní
činnost se v průběhu let mě-
nily.

Zatímco dříve byla jeho
smyslem především ochrana
před požáry a jejich zničují-
cími důsledky, v dnešní době
se jedná hlavně o spolek sdru-
žující lidi, kteří se věnují po-
žárnímu sportu, a ty, kteří
mají zájem pořádat různé
kulturní a společenské akce
pro široké okolí. Prioritou je
práce s dětmi, kterých do-
chází na pravidelné tréninky
více než třicet.

Mladí hasiči
V loňském roce se soběsučtí
mladí hasiči zúčastnili jede-
nácti soutěží v požárním úto-
ku. Na většině těchto akcí re-
prezentovala sbor čtyři druž-

stva (dvě družstva mladších a
dvě družstva starších žáků),
na domácí soutěži bylo sesta-
veno ještě další, tedy páté
družstvo mladších hasičů.
Tato sezóna byla pro Soběsu-
ky nesmírně úspěšná. Ze
všech soutěží, jichž se zú-
častnili, přivezli mladí hasiči
deset zlatých, jedenáct stří-
brných a pět bronzových me-
dailí.

Bodovačka
Kromě letního sportování
pod širým nebem se děti
scházejí i v zimě, v tělocvičně
bývalé soběsucké školy. Ta-
dy soupeří mezi sebou ve
smotávání a spojování hadic
na rychlost. Každý jejich vý-
kon je bodován a započítává
se do celoročního hodnocení,
které je koncem roku uza-
vřeno. Na výroční schůzi jsou
pak vyhodnoceni ti nejlepší.
Rok 2015 byl uzavřen s vý-
sledky, které najdete v šedé
tabulce na této straně.

Absolutní vítězkou se stala
Kateřina Soldánová, která

dosáhla nejvyššího počtu bo-
dů ze všech. S kategorií mla-
dých hasičů se letos rozlou-
čila Viktorie Šmídová, člen-
ka SDH Plumlov, dlouhodobě

cvičící za Soběsuky. Starosta
sboru jí na výroční schůzi po-
děkoval za vzornou spolu-
práci.

Pokračování na straně29

Hodnocení mladých hasičů a hasiček

NEJSTARŠÍ ŽÁCI I
1. Martin Vaněk
2. Ondřej Švestka
3. Viktorie Šmídová
4. Pavel Dostál
5. Šimon Galandák

NEJSTARŠÍ ŽÁCI II
1. Kateřina Soldánová
2. Jan Perdoch
3. Petr Halabrín
4. Nikola Vymazalová
5. Michaela Klementová
6. Hynek Hýža

STARŠÍ ŽÁCI
1. Natálie Rolencová
2. Darina Dvorská
3. Kristýna Burgetová
4. Antonín Burget

MLADŠÍ ŽÁCI I
1. Petra Marciánová
2. Viktorie Kubešová
3. Kristýna Funková
4. Daniel Pospíšil

MLADŠÍ ŽÁCI II
1. Zuzana Vysloužilová
2. Adam Tesárek
3. Robin Soldán
4. Jan Dostál

NEJMLADŠÍ ŽÁCI
1. Monika Perdochová
2. Denis Dvorský
3. Martin Krychtálek
4. Tomáš Klementa

BENJAMÍNCI
1. Dominik Tesárek
2. Jakub Polanský
3. Šimon Funk
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Povedený rok 2015 v podání hasičů ze Soběsuk
Dokončení ze strany28

Dospělí hasiči
V loňském roce cvičilo v
Soběsukách jedno družstvo
mužů a dvě družstva žen. Obě
kategorie byly na domácí
soutěži ještě posíleny o další
družstva, složená převážně z
bývalých aktivně cvičících
hasičů. Dospělí se zúčastnili
třinácti soutěží a přivezli z
nich osm zlatých, pět stříbr-
ných a čtyři bronzové me-
daile.

Významnou součástí jejich
sportovních aktivit byla ce-
loroční účast ve Velké ceně
Prostějovska. Na každé sou-
těži sbírala družstva body a ty
na závěr určily konečné po-
řadí. Nejvíce se dařilo sobě-
suckým ženám. Družstvo A
už v druhém ročníku po sobě
zvítězilo a družstvo B obsa-
dilo bronzovou příčku. Také
mužská kategorie byla letos
obsazena mnoha kvalitními
družstvy a ve velké konku-
renci se soběsuckým mužům
podařilo získat výborné 9.
místo. Z předloňské 20. pozi-
ce to byl značný posun, který
svědčí o poctivosti, s níž
všechna družstva trénují.

Pořádané akce
Rok 2015 začal pro hasiče tra-
dičním plesem v Kulturním
domě v Žárovicích. Zahrála
na něm skupina Merkur a na-

vštívilo ho okolo dvou set li-
dí. Uvedlo ho taneční vystou-
pení soběsuckých mladých
hasičů a sklidilo velký
úspěch.

Letos na jaře jsme se zú-
častnili i prvních oslav svát-

ku sv. Floriána, které pro-
běhly dne 8. května v Plumlo-
vě.

V červnu byl uspořádán
Dětský den. Nejprve proběh-
la soutěž v požárním sportu
dětí, které se účastnilo devět
družstev mladších a osm
družstev starších žáků. Poté
následovaly hry a soutěže pro
všechny děti. O prázdninách

se na výletním místě v Olšin-
kách konaly pod záštitou
hasičů dvě taneční zábavy se
skupinou Delirium Rock.

V září byla uspořádána
soutěž v požárním útoku do-
spělých. Tentokrát se jí

účastnilo dvaadvacet druž-
stev mužů a devět družstev
žen.

V listopadu se konal už po-
několikáté lampionový prů-
vod a akce pořádané sobě-
suckými hasiči završila mi-
kulášská obchůzka v podve-
čer 5. prosince.

Celoroční činnost sboru
byla vyhodnocena na výroč-

ní schůzi, která se konala 26.
prosince. Byli na ní za svou
práci oceněni někteří členo-
vé a spolupracovníci sboru:
Vladimíra Burgetová, Jana
Funková, Kamila Krychtál-
ková, Jana Petrželová, Mo-
nika Petrželová, Alena Po-
řízková, Hana Slezáková,
Lenka Slezáková, Jan Vy-
sloužil nejmladší a Tomáš
Vysloužil.

Medaili Za zásluhy obdr-
žela od SH ČMS Kamila
Krychtálková.

Poděkování
Velké poděkování ze strany
sboru patří Městskému úřa-
du v Plumlově, bez jehož po-
moci by nebylo možné praco-
vat s dětmi v takovém rozsa-
hu, jak tomu v současné době
je, dále Okresnímu sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, všem aktivním členům a
spolupracovníkům, ale také
všem návštěvníkům hasič-
ských akcí a rodičům, kteří
své děti podporují v požár-
ním sportu.

Jistě nebude pro nikoho
překvapením, když tu zazní
ještě jména dvou lidí, bez
nichž by se neobešla žádná
akce, kteří aktivně působí jak
na sportovním, tak i na spo-
lečenském poli a zaslouží si
náš velký dík a tím pádem i
velký potlesk. Je to starosta
Jenda Vysloužil a jeho pravá
ruka Tereza Vysloužilová.

Mladí hasiči ze Soběsuk při hromadnémpózování. Foto: SDH Soběsuky

Šmoula i pirát. Lampionový průvod se vydařil
KAMILA KRYCHTÁKOVÁ

Na sobotu 7. listopadu byl v
Soběsukách naplánován tra-
diční lampionový průvod.
Počasí však této akci vůbec
nepřálo a ještě v poledne se
zdálo, že bude nutné průvod
přeložit, protože padající
hustá mlha a drobné mžení
nebyly pro případné účastní-
ky ničím příjemným. Odpo-
ledne však počasí přece jen
ukázalo trochu lepší stránku,
a tak se hasiči rozhodli prů-
vod nakonec uspořádat.

Pět zastavení
Těsně před pátou hodinou se
v Olšinkách začali scházet
první návštěvníci a bylo vi-
dět, že ani sychravý podzim
je neodradil od pohádkové
obchůzky kolem vesnice.

Kolem čtvrt na šest průvod
vyrazil po trase značené bli-
kajícími svíčkami. Na děti s
lampiony čekalo během ob-
chůzky pět tajuplných zasta-
vení, na kterých je přivítaly
různé pohádkové bytosti a
odměnily je za účast malými
dárečky. K vidění byl motýl
Emanuel se svojí Makovou
panenkou, modrý Šmoula,
krásná princezna Elsa a ve-
selý pirát.

Aby nikdo neprochladl, by-
lo možné se na začátku, upro-
střed trasy i na jejím konci
občerstvit čajem s ovocem
pro děti a svařákem pro do-
spělé.

Bezohledný řidič
Poklidný průběh akce byl bo-
hužel narušen bezohledným
agresivním řidičem, které-

mu bylo zřejmě zatěžko po-
čkat několik minut, než prů-
vod projde po málo frekven-
tované ulici „Jonáška“ na sa-
mém konci Soběsuk.

Připravení pořadatelé se
však nenechali vyvést z mí-
ry, a tak mohl lampionový
průvod v klidu pokračovat
dál a na tento incident si nad-
šené děti brzy už ani nevzpo-
mněly.

Špekáčky na ohni
Na závěr průvodu bylo mož-
né ohřát se u ohniště, opéct si
přitom špekáček nebo ochut-
nat pochoutky z udírny.

Lampionový průvod v
Soběsukách se pomalu stává
tradicí, a tak věříme, že v le-
tošním roce se na něm sejde
ještě více lidí, než tomu bylo
minulý rok.

Pozvánka na
přednášku

JSDH Plumlov
a Město Plumlov

Vás zvou na přednášku

Tělem i duší
reagujeme

na mimořádnéudálosti
aneb jak zvládat stres

středa 24. února 2016
v 17 hodin

Obecní úřad Plumlov

Přednáší

Mgr. Anežka Vítková
Ctibor Kocourek
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Žralok plave vzhůru, sezona se skvěle vydařila
PETR PIŇOS
MARTIN HYNDRICH

Kempink Žralok čtvrtým
rokem provozuje Klubové za-
řízení Plumlov, příspěvková
organizace, jako své samo-
statné středisko.

Dobré jídlo i pití
Od dubna do října 2015 kemp
nabízel svým návštěvníkům
mimo ubytovací služby i ob-
čerstvení ve dvou kioscích.
Hosté si vybrali ze širokého
výběru jídel, včetně možností
snídaní. V nabídce byly klo-
básy, špízy, steaky, smažené
sýry,pečenípstruhyakýtyna
rožni. Nově jsme zorganizo-
vali různé gastronomické ak-
ce, jako například Večer me-
xických specialit nebo Festi-
val řízků. Rovněž jsme ob-
měnili sortiment několika
druhů točených piv a v na-
bídce byla mimo nanuky,
cukrovinky i točená Kofola,
limonády, ledová káva a ně-
kolik druhů míchaných ná-
pojů.

Všechny tyto dobroty vám
připravoval kolektiv usmě-
vavých spolupracovníků,
kteří v letošním roce dosáhli
nejlepších výsledků za celou
dobu, kdy kemp provozuje
Klubové zařízení.

Po celou letošní sezónu by-
ly téměř každý víkend pořá-
dány různé hudební, spor-
tovní a divadelní akce pro ši-
roké spektrum návštěvníků.

Jaro v kempu
Sezóna byla v dubnu zaháje-
na automobilovým Geo zá-
vodem a následovala akce
Historie naší policie s pře-
hlídkou historických poli-
cejních vozů. Duben byl za-
končen tradičním Sletem ča-
rodějnic ve spolupráci s kul-
turní komisí města Plumlo-
va.

Koncem dubna a začátkem
května měli hosté opět mož-
nost sledovat ve společenské
místnosti na nové velkoploš-
né obrazovce Mistrovství
světa v ledním hokeji.

V květnu se poprvé v areá-
lu kempu uskutečnily Flori-
ánské slavnosti, premiérově
sem byly v tomto roce také
přesunuty na plumlovské ho-
dy i pouťové atrakce. Hodový
víkend byl spojen se Dnem
dětí, pirátskou bitvou na
Podhradském rybníku a Ho-
dovou zábavou. Kemp po-

skytnul zázemí i dvou cirku-
sovým seskupením, Rodolfo a
Katonas.

Letní akce
Z červnových akcí je třeba
připomenout Hry bez hranic,
organizované Mikroregio-
nem Plumlovsko. Družstva
okolních obcí zde soutěžila v
netradičních sportovních
disciplínách.

V druhé polovině měsíce u
nás proběhlo druhé setkání
bývalých hráčů plumlovské-
ho hokeje. Poslední červno-

vou sobotu 30 účastníků zá-
vodu v pivním trekingu –
Okolo Podhraďáku, změřilo
své síly v turistice spojené
netradičně s pitím piva. V
tomto období proběhlo v
kempu i několik dalších zá-
vodů. Například v orientač-
ním běhu, či duatlon a triat-
lon s názvem Plumlovman.

První červencový víkend
kemp patřil tradičně Tra-
bantsrazu. Bakelitových
„smraďochů“ přijelo na 230.

Prázdniny patřily druhým
rokem také čtyřem týdenním
turnusům příměstského tá-
bora nazvaného Léto se Žra-
lokem. Přes 100 dětí mělo v
kempu zajištěno bohatý ce-
lodenní program, včetně
stravy a pitného režimu.

Kreslily táborovou vlajku,
trika, nacvičily táborový ta-
nec, využily projížďky na ko-
ních a seznámily se i s vod-
ním skautingem. Autobusem
Klubového zařízení absolvo-
valy výlety do Westernového
městečka v Boskovicích a
Sloupsko-Šošůvských jesky-

ní. V letošním roce 2016, na
četné žádosti rodičů, jistě
opět příměstský tábor zorga-
nizujeme.

Červenec byl v kempu i ve
znamení mexické hudby s ka-
pelou Mariachi Espuelas,
bluesovým vystoupením
Marka Soldána, hudebním
večerem s Jarkem Knejpem a
končil víkendovým 14. roč-
níkem mezinárodního festi-
valu Keltská noc, který při-
lákal rekordní počet milov-
níků nejen keltské muziky.

Počátek srpna patřil Žra-
lok legendě českého bigbítu

Karlu Kahovcovi, Viktoru
Sodomovi a Georgie & Beato-
vens. Po celý večer rozdávali
skvělou náladu několika de-
sítkám návštěvníků nejen
svými hity, ale i nestárnou-
cími hity Petra Nováka.

Blížící se konec prázdnin
patřil tradičně Pohádkové-
mu lesu, organizovanému
Spolkem Plumlovských nad-
šenců. V tomto termínu se k
nám také opět po roce na ví-
kend sjeli k republikovému
srazu novofundlandští psi,
cvičeni na záchranu tonou-
cích.

S prázdninami jsme se roz-
loučili gastronomickouakcí –
Festivalem řízků. Návštěv-
níci si mohli vybrat z dva-
nácti variant tohoto tradič-
ního jídla. Vydařená akce by-
la zakončena hudebním ve-
čerem s kapelou Ella band.

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

Podzimní pohoda
Začátkem září se na 4. roční-
ku Plumlovského kotlíku,
soutěže ve vaření kotlíko-
vých gulášů, celým kempem
nesla vůně tohoto pokrmu.
Přes desítku týmů soutěžily
ve vaření této klasické po-
chutiny. Odbornou i ná-
vštěvnickou porotou byla
hodnocena chuť, vzhled gu-
láše i výzdoba a atmosféra na
stáncích u jednotlivých druž-
stev.Tatoakceknámlákárok
od roku stále více milovníků
guláše i dobré nálady. Do
pozdních nočních hodin ná-
sledoval nultý ročník Sešlos-
ti, přehlídky country hudby.
Akci uspořádali prostějovští
amatérští muzikanti a jejím
účelem bylo se především
dobře pobavit, zahrát sobě i
ostatním pro radost a stmelit
mezi sebou přátelské vztahy.

Blížící se závěr sezóny pat-
řil v říjnu rovněž již tradič-
ním Vepřovým hodům a pro-
deji hotových zabijačkových
specialit. Ve spolupráci s řez-
nictvím Mirgovi byl v nabíd-
ce široký výběr zabíjačko-
vých specialit studené i teplé
kuchyně.

Zimní naladění
Kemp žil i na sklonku uply-
nulého roku. Na padesát tu-
ristů se zúčastnilo Předsil-
vestrovského výšlapu na
Chlum. Tato akce byla za-
končena výtečným gulášem
Oldy Bureše. Poslední den v
roce se uskutečnil tradiční
Silvestrovský ohňostroj nad
hladinou Podhradského ryb-
níka, pyromuzikální show
přilákala pod zámek několik
tisíc návštěvníků.

Výborné hospodaření
Výčet všech těchto akcí a
opravdu vysoké pracovní na-
sazení všech zúčastněných
spolupracovníků a příznivců
kempu vedl k výtečnému vý-
sledku hospodaření celého
střediska, což umožnilo in-
vestovat kladný výsledek ve
výši cca 500 tisíc korun do ge-
nerální opravy záchodů pro
veřejnost. Všichni se jistě
shodneme že to již bylo velmi
nutné. Věříme, že v následu-
jící sezóně nám opět zacho-
váte svoji přízeň a budete do
Žraloka docházet stále více a
hledat u nás zábavu,relaxaci
a také něco dobrého na zub.

Hry bez hranic přinesly soutěžní klání zástupců obcí zMikroregionu
Plumlovsko. Nouze nebyla ani o pořádnou dávku zábavy. Foto: Kemp Žralok



Vzhůru do Boskovic
JANA ZELENÁ

V posledním vydání Zpravo-
daje jsem vám slíbila, že se
společně vydáme pěšky do
Boskovic. Samozřejmě, že
výchozím místem nebude
Plumlov, ale Protivanov, do
kterého se opět dopravíme
autobusem.

My jsme se na tuto trasu s
manželem vydali 11. října
loňského roku. Nevybrali
jsme si však vůbec příznivé
počasí. Povětrnostní pod-
mínky nám nepřály a padají-
cí stromy v lese ten den dá-
valy znát, že je opravdu větr-
no. A i když můj muž tvrdil,
že „to nic, to je jen větříček“,
moje první dnešní rada zní:
Nezapomeňte se podívat na
předpověď počasí a vzápětí
hned rada druhá: Protivanov
leží ve vyšší nadmořské výš-
ce než Plumlov, takže zvolte
správné oblečení.

A teď už vlastní popis tra-
sy. Pokud pozorně čtete moje
příspěvky, tak vám bude za-
čátek tohoto výšlapu jistě po-
vědomý. Od autobusové za-
stávky v Protivanově opět
vyrazíme po žluté turistické
značce a projdeme mezi poli
až k lesu, kde na nás čeká roz-
cestí U Skal. Lesem pokraču-
jeme dál po žluté značce až do
vesničky Suchý (661 m n. m.).
Zde se můžeme klidně občer-
stvit. V nohách máme něco
přes 6 km. Dojdeme na roz-
cestí u autobusové zastávky a
dál pokračujeme po zelené tu-
ristické značce. Projdeme ko-
lem Sušského rybníka, který
v létě nabízí úžasnou příleži-
tost k vykoupání. Vstup do
vody je příjemně pozvolný a
navíc se nacházíte v oblasti s
velmi čistým vzduchem. Pro-
jdeme chatovou oblastí a z

kopce scházíme směrem k
malebné vesničce Velenov,
která leží v nadmořské výšce
560 m. n. m. A opět na nás če-
ká mírné stoupání, ovšem
tentokrát s velkou odměnou.
Na vrcholku kopce stojíme na
louce a naskytne se nám
úžasný výhled na přehradu
Boskovice, která byla dobu-

dovaná v roce 1989 a slouží ja-
ko vodní zdroj. V dálce už vi-
díme i Boskovický zámek.
Pěkně z kopce směřujeme do
lesa a míříme na Hrádkov. A
najednou, světe div se, jsme v
Plumlově. Ne, nezbláznila
jsem se, ale opravdu na plotě
jednohozdomůsedočteme,že
se nacházíme v Hrádkově,
místní části Plumlov. Neo-
dolali jsme a udělali jsme pro
vás fotku, abyste nám uvěři-
li. Nakrmili jsme se ořechy,
kterých byla v tento větrný
den na zemi opravdová hro-
mada, a pokračovali směr Bo-
skovice. Na začátku města
jsme se napojili na Naučnou
stezku Doubravský okruh a
vzhledem k počasí jsme hned
na první autobusové zastáv-
ce počkali na vysvobození v
podobě autobusu, který nás
zavezl zpět do Plumlova. Kaž-
dopádně si tento výlet zopa-
kujeme ještě za příznivějšího
počasí a spojíme ho nejen s
vykoupáním, ale i s pořád-
nou prohlídkou Boskovic,
které za to jistě stojí.

A kam vyrazíme příště?
Můžete se těšit na pivo... ale
víc prozrazovat nebudu.

Trasa třetí – Boskovice:
(Protivanov – Suchý – Ve-
lenov – Hrádkov – Bosko-
vice )
Délka trasy: 15 km
Rada: pevná obuv, peníze
na autobus, v létě plavky

Hrádkov cobyPlumlov na cestě doBoskovic. Foto: Jana Zelená

Lyžování ve Vysokých Tatrách
Bachledova dolina

TERMÍNY
5. - 7. 2. 2016
18. - 20. 3. 2016

PROGRAM
V pátek večer po příjezdu ubytová-
ní, večeře, zábava.
V sobotu v 7.30 snídaně a po sní-
dani odjezd na sjezdovku. Lyžování
od 9.00 do 15.30, večeře, následně
odjezd do termálního koupaliště ve
Vrbově (cena cca 7 euro), cca ve
21.00 návrat do penzionu, mírná
zábava nebo odpočinek.
V neděli v 7.30 snídaně a po snídani
odjezd na sjezdovku. Lyžování od
9.00 do 1400 a odjezd domů.

LYŽAŘSKÝ AREÁL
www.skibachledova.sk

CENA
2200,- Kč zahrnuje ubytování, po-
lopenzi a dopravu

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v obci Ždiar v
penzionu Goralturist ve 2 a 3 lůž-
kových pokojích. Stravování je za-
jištěno formou polopenze. Snídaně
formou švédských stolů, večeře 3

chodové menu. Stravování začíná v
pátek večeří a končí v neděli snída-
ní.

OSTATNÍ
Na pojištění léčebných výloh je nut-
né se informovat u své zdravotní
pojišťovny, většinou na Slovensko
není nutné, ale je lepší si ho zřídit.
Podle zákona se na Slovensku za
zdravotní péči připlácí. Na Sloven-
sko potřebujete platný cestovní pas
nebo občanský průkaz. Cenu skipa-
su si každý účastník hradí sám dle
svého výběru (je zajištěna 10% sle-
va na dvoudenní skipas).

DOPRAVA
Zajišťuje Klubové zařízení Plumlov.
Odjezd autobusu v pátek z Vícova
14.45 od obecního úřadu, z Plumlo-
va 15.00 od hotelu Hlavní náměstí,
z Prostějova 15.30 od hospody U
Dittrichů.
Po domluvě je možné přistoupit
kdekoliv cestou. Při větším počtu
přihlášených přistavíme autobus na
dohodnuté místo. Návrat v neděli ve
večerních hodinách.

Podrobnější informace a přihlášky:
Skupina lyžařů, příznivců zimních
sportů Plumlov, tel. 774 652 096
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Rádi bychom uspořádali v Plumlově závody ve střelbě z polní kuše, říkají členové Střeleckého klubu šípových zbraní

Chceme přiblížit náš nádherný sport lidem
KAREL ROZEHNAL

Střelecký klub šípových
zbraní (SKŠZ) v Plumlově má
za sebou úspěšný rok. Jeho
aktivní členové střílející pol-
ní kuší se umisťovali na před-
ních příčkách závodů kona-
ných v České republice. Nej-
lepší střelec Bohumil Korbař
pak zářil i na mezinárodním
poli. V rozhovoru s místo-
předsedou klubu Bedřichem
Korbařem a nadějným ku-
šistou Janem Korbařem se
ovšem zaměříme nejen na
úspěchy klubu na sportov-
ním poli, ale i na jeho fungo-
vání v širším kontextu.

Kolik má klub v současnosti
členů?

Bedřich: Celkem máme
nyní v klubu 18 členů. Ak-
tivně nás závodí pět. Kon-
krétně jde o mě, Petra Sko-
pala, Jana Bosáka, Jana
Korbaře a v neposlední řadě
našeho ostrostřelce Bohu-
mila Korbaře.

Na začátku prosince se konal v
Opavě halový Český pohár ve
střelbě z polní kuše. Jak se vám
tam vedlo?

Jan: Kromě mě se závodů
zúčastnili ještě Jan Bosák,
Petr Skopal a Bohumil Kor-
bař. Petr Skopal střílí krát-
ce, a tak sem tam udělá chy-
bičku, ale výsledky má na
začátečníka vynikající! Ča-
sem se posune jistě hodně
dopředu. Bohumil střílel ja-
ko vždy bez problémů a bez
chyb, dokonce to vypadalo
tak, že trefuje na terči stále
stejné místo. Prostě klobouk
dolů! Jan Bosák měl na zá-
vodech problémy s očima,
ale snažil se a ke konci se
docela ustálil. Já jsem se na
závod tentokrát docela při-
pravil, a tak jsem dělal mi-
nimum chyb a všechno šlo,
jak mělo. Dosáhl jsem svého
osobního rekordu při závo-
dech v hale, který je tedy
nyní 576 bodů z 600 mož-
ných. Bohumil závody vy-
hrál (593 bodů), já skončil
druhý, Petr Skopal pátý a
Jan Bosák osmý.

Můžete shrnout nejlepší vý-
sledky členů klubu na závodech
v Česku během roku 2015?

Bedřich: V roce 2015 se
střelci našeho klubu zúčast-
nili 13 domácích závodů,
mimo jiné například v Opa-
vě, Suchých Lazcích či v Li-

tultovicích. Nejlepší výsled-
ků dosáhli zřejmě právě v
Opavě.

Bohumil Korbař skvěle závodil i
na letošním MS v Rusku. Koli-
kátý vlastně skončil? Na co
nejčastěji z pobytu v Irkutsku
vzpomíná?

Bedřich: Skončil na 5.
místě v kategorii muži. Dá
se tedy říct, že je pátým nej-
lepším kušistou na světě.

Jan: Hodně ze závodů
vzpomíná na silný vítr. Po-
tom také na velkolepé zahá-

jení MS, říkal, že se to dost
podobalo takové malé olym-
piádě.

Rýsuje se v klubu nějaký nový
nadějný střelec, ať už kuší, či
lukem? Jak vlastně vidíte bu-
doucnost oddílu?

Bedřich: Velkou nadějí je
jistě již výše zmíněný Petr
Skopal, kterému se velice

daří, i když kuš drží v ruce
teprve pár týdnů. Budouc-
nost oddílu míří podle mě

tím správným směrem,
svědčí o tom i to, že klub ni-
kdy neměl tolik členů a ak-
tivních střelců, jako má v
současné době. Také jsme
asi jediný klub v okolí, kde
se provozuje i střelba z luku.
Při našem rozvoji nám
ovšem pomáhají i jiné stře-
lecké kluby, jejichž členové
poradí, když je potřeba.
Tímto jim moc děkujeme.

Nabíráte nové členy? S čím by
při vstupu do klubu potenciální
zájemci měli počítat?

Bedřich: Členy stále nabí-
ráme a počítáme i s náborem
mládeže na školách. Noví
střelci musí být hlavně ze
začátku trpěliví. Chce to ně-
jaký čas, než se výsledky do-
staví, protože střelba je hod-
ně o soustředění.

Činnost oddílu však není jen o
sportovní stránce. Jak to vy-
padá s úpravou areálu klubu u
Podhradského rybníka?

Bedřich: Úprava areálu je
velice náročná a drahá zále-
žitost, není tak v současné
době snadné jej dát úplně
dohromady. Je to docela
škoda, protože 25 terčů a
střelců v řadě by nadělalo
hodně parády. Dá se říct, že
areál za ty roky, kdy se tam
toho moc nedělo, dostával
ránu za ránou. Trápí nás
například kamenný šifr
okolo a hromady odpadků z
Plumlova pod ním. Mění
stále svůj tvar i polohu.

Jan: Ale i přesto pořád
trénujeme a upravujeme
areál tempem, které je v na-
šich silách.

Na závody jezdíte po celé re-
publice, plánujete je uspořádat
někdy i v Plumlově? Je to vů-
bec možné?

Bedřich: Jsme asi jediný
klub, kde v jeho obci v roce
2015 závody nebyly, proto na
rok 2016 plánujeme uspořá-
dání závodů na hřišti v Bor-
kách. Prý by to nemusel být
problém.

Jan: Chtěli bychom, aby
lidé z Plumlova i okolí měli
možnost vidět tento nádher-
ný sport zblízka.

A co široká veřejnost? Mají i
nečlenové klubu možnost si na
střelnici v Plumlově zkusit za-
střílet?

Bedřich: Pro veřejnost má-
me otevřeno v letní sezónu
prakticky každou sobotu, po-
kud zrovna nejsou závody.
Díky tomu jsme také získali i
nějaké nové členy.

Jak financujete svou činnost?
A co sponzoři, jsou nějací?

Bedřich: Klub financujeme
hlavně ze svých vlastních
zdrojů, a také z příspěvků
pasivních členů, kteří střílí
pouze rekreačně a budují
společně s námi náš klub.
Rádi bychom oddíl i nadále
rozvíjeli, ostatně výsledky
střelců hovoří za vše. V sou-
časnosti žádného sponzora
nemáme, najít ho pro tento
sport není snadné. Kdyby se
ale případně nějaký ozval,
byli bychom moc rádi.

Děkuji vám oběma za rozhovor
a přeji mnoho úspěchů v roce
2016 nejen na sportovním poli.

JanBosák, Bohumil Korbař, Petr Skopal a JanKorbař na halových závodech
vOpavě. Foto: archiv SKŠZ

Na střelnici v Plumlově simůžete vyzkoušet i luk. Foto: archiv SKŠZ



Orientační běžci válí, dosáhli na řadu úspěchů
JAROMÍR KUBEŠ

Vroce2015bylopřihlášenodo
oddílu celkem 29 členů, z to-
ho 15 dětí do 15 roků a 14 do-
spělých. Letošní rok byl pro
oddíl poměrně úspěšný a či-
norodý. Naši závodníci dosti
pravidelně obsazovali na ob-
lastních závodech stupně ví-
tězů a v celkovém hodnocení
se to projevilo i tím, že Ma-
touš Hartmann, Michaela
Černochová, Martin Čer-
noch, František Otruba, Ka-
teřina Němečková a Anna
Otrubová získali v dlouho-
dobých soutěžích licenci B za
rok 2015. Tato licence vyja-
dřuje určitou vyspělost zá-
vodníků a umožňuje starto-
vat v závodech žebříčku B po
celé Moravě a Slezsku.

Náročné jaro
Od jara do prázdnin nás če-
kalo celkem 9 závodů jednot-
livců a 3 závody štafet v naší
oblasti, která kopíruje Olo-
moucký kraj i s Bruntál-
skem.

Poslední jarní závody po-
řádali členové našeho oddílu
dne 27. 6. 2015 v ATC Plumlov,
kdy dopoledne to bylo klání
jednotlivců v oblasti Zle-
chovského vrchu s konečnou
metou ve Žraloku. Cílem pak
proběhlo 431 závodníků. Po
jejich odpočinku se v odpo-
ledních hodinách vydalo do
závodu postupně 55 tříčlen-
ných štafet, aby v místní Obo-
ře nalézaly správné kontroly,
a mohly tak předat pomyslný
štafetový kolík dalším čle-
nům.

Zázemí pro oba závody by-
lo výborně připravené a po-
časí nám také přálo, takže zá-
vodníci si pořadatele po-
chvalovali. Největší pořada-
telskou tíhu nesli ředitel zá-
vodu Radoslav Matyšek,
hlavní rozhodčí Karel Otru-
ba a stavitelé tratí Johana
Otrubová (jednotlivci) a Bo-
humil Stoklasa (štafety).

13. 5. 2015 se naše děti účast-
nily krajského Přeboru škol v
orientačním běhu ve Švag-
rově, pořádaný Severkou
Šumperk. V chlapeckých ka-
tegoriích H 3 vyhrál Franti-
šek Otruba a Robin Soldán
obsadil 5. místo, v kategorii H
5 vyhrál Martin Černoch, v
dívčí kategorii D 7 se umísti-
la na 4. místě Michaela Čer-
nochová.

Prázdninové závody

Přes prázdniny se naší zá-
vodníci tradičně účastní ví-
cedenních závodů. Počátkem
prázdnin 3. - 6. 7. 2015 to byly
čtyřdenní závody „Cena

střední Moravy“ pořádané
konickým oddílem s centrem
v Biskupicích u Jevíčka. Z
celkových výsledků bych vy-

zvedl 3. místo Anny
Hartmannová v kat. D – 12 a 2.
místo Martina Černocha v
kat. H – 10.

V termínu 9. – 19. 7. 2015 se
naše nejúspěšnější děti, sou-
rozenci Martin a Míša Čer-
nochovi, Kateřina Němečko-
vá, Anička Otrubová a Fran-
tišek Otruba, účastnily me-
zinárodního sportovního tá-
bora SILVA O'CAMP na Vid-
navě.

Koncem prázdnin si naši

závodníci zajeli na čtyřdenní
závody Karst Cup 2015 na Slo-
vensko, pořádané ATU Koši-
ce na Silické planině. Naši
čtyři závodníci vystoupili na

stupně vítězů v celkových vý-
sledcích, když Marek Otruba
vyhrál kategorii M 21-BR a
Bohumil Stoklasa byl v téže

kategorii 3. V dívčí kategorii
W 12-A obsadila Kateřina Ně-
mečková 3. místo, stejně tak
jako její maminka Věra Ně-
mečková v kategorii W 35-BR.

Podzimní úspěchy
Do podzimního žebříčku se
počítají výsledky z 8 závodů,
kde bych určitě zmínil celko-
vé 3. místo Robina Soldána v
kategorii H 10, který se začí-
ná zlepšovat od podzimu ve

svých výsledcích. V pořadí
žákovských družstev se
umístil plumlovský oddíl na
4. místě ze 14. oddílů v oblas-
ti.

Na 4. závodě štafet dne 3. 10.
2015 v Citově jsme postavili
na start 3 oddílové štafety v
kat. DH 12. Štafeta ve složení
Černochová Míša – Otruba
František – Černoch Martin
se umístili na 2. místě a hned
za nimi na 3. místě další
plumlovská štafeta ve složení
Otrubová Anička – Němeč-
ková Kačka – Hartmannová
Anička. Třetí oddílová štafe-
ta byla diskvalifikovaná,
když rozbíhající Robin Sol-
dán neorazil v lese jednu kon-
trolu.

Zimní liga
Po skončení podzimní sezony
náš oddíl uspořádal 14. listo-
padu 2015 ve Slatinicích prv-
ní závod Zimní ligy v místní
Vápenici s rekordním po-
čtem závodníků. Počasí nám
přálo a závodníci byli velmi
spokojeni s tratěmi i se záze-
mím v místním pohostinství.
Ředitelem a stavitelem tratí
byl Bohumil Stoklasa a hlav-
ním rozhodčím Karel Otru-
ba.

Do konce roku jsme se po-
tom ještě účastnili dalších 4
závodů Zimní ligy, pořáda-
ných v Nové Vsi u Litovle,
Ochozi u Konice, Slatinicích
a Radíkově.

Trénink a finance
V období jarní a podzimní se-
zony trénujeme ve středu na
oblastních trénincích, aby
děti neustále měnily terén, a
v období od listopadu do břez-
na se scházíme v tělocvičně
ZŠ Plumlov. Hlavním trené-
rem je Johana Otrubová, kte-
rá s dětmi chodí i pravidelně
běhat s čelovkou, když už se v
podzimních měsících brzy
stmívá.

Na naši roční činnost po-
třebujeme cca 35 000 korun,
když většinu dostaneme z TJ
Sokol Plumlov, 6 450 korun
jsme vybrali na členských
příspěvcích, z naších závodů
jsme měli zisk cca 2 000 ko-
run. Vytvořili jsme tři nové
mapy, na kterých už může-
me dále trénovat. V letošním
roce nám uhradil nákup dre-
sů pro děti náš bývalý člen,
pan Josef Piňos z firmy Con-
sit s.r.o., jemuž patří naše po-
děkování.

2.místo plumlovské štafety na závodech v okolí Žraloka. Foto: archiv oddílu

Michaela Černochová na trati. Foto: archiv oddílu
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Jak se daří fotbalistům? Tady je hodnocení
FRANTIŠEK KOCOUREK

Kopaná v Plumlově patří me-
zi tradiční sporty a věnují se
jí zde desítky aktivních hrá-
čů. Pokusíme se tedy zhod-
notit působení jednotlivých
týmů TJ SOKOL Plumlov v
podzimní části sezony
2015/16.

A-mužstvo

Tým TJ SOKOL Plumlov „A“
v soutěžním ročníku 2014/5
skončil na 2. místě 1.B třídy,
skupiny A Olomouckého
kraje a následně využil na-
bídku Krajského fotbalového
svazu Olomouc a po dvouleté
pauze se vrátil do soutěže,
kterou v minulosti se střída-
vými úspěchy dlouhodobě
hrál – tj. 1.A třídy.

To, že účast v této soutěži
(druhé nejvyšší fotbalové
soutěži v rámci Olomoucké-
ho kraje) pro náš oddíl nebu-
de „procházkou v Borkách“,
jsme věděli již bezprostředně
po podání přihlášky. Naším
jednoznačným cílem pro fot-
balovou sezonu 2015/16 bylo
udržení 1.A třídy a pokračo-
vání v obměně mužstva, kdy
chceme postupně „zabudo-
vávat“ i mladé hráče z
Plumlova a nejbližšího okolí.

Jak se to daří? První po-
hled na tabulku 1.A třídy sku-
piny B (nazvané podle titu-
lárního sponzora „Král-
sportovní trávníky“) by svá-
děl k jednoduchému závěru,
že nepříliš – po odehrání 15
zápasů jsme na 12. místě ze 14
účastníků.

Zápasová bilance je 4 vý-
hry, 3 remízy a 8 porážek, skó-
re 27:31, 15 získaných bodů –
10 z domácího hřiště a 5 ze
hřišť soupeřů. Nechci zde dě-
lat dalekosáhlé rozbory, fak-
tem zůstává, že hrajeme vy-
rovnané zápasy, bohužel se
špatným koncem pro nás – 5
z 8 proher byly porážky o jed-
nu branku (0:1, 1:2, 2:3). Kla-
sickým příkladem byl domá-
cí zápas 18. 10. 2015 s týmem
Bělotína,v němž byl ještě v 65.
minutě stav 2:0 pro mužstvo
Plumlova, na konci v 90. mi-
nutě se však radovali hosté,
po výsledku 2:3 pro ně.

Není to o fyzické kondici
hráčů, spíše malé psychické
odolnosti a nezkušenosti
mladých hráčů. Flintu do ži-
tarozhodněneházíme, jepřed
námi ještě 11 jarních zápasů
tj. 33 potencionálních bodů.
Rozdíly v tabulce nejsou vel-

ké (mimo 2 dominujících cel-
ků Lutína a Lipové), hrát se
dá s každým.

Do fotbalového areálu v
Borkáchvásznovupozvemev
sobotu 3. 4. 2016 a hned začá-
tek jarní části pro nás bude
velmi důležitý – hrajeme s
Lipníkem nad Bečvou, který
nám na podzim „uštědřil“
nejtěžší direkt – prohru 0:4,
zaviněnou především naší
„slátanou sestavou“. Potom
bude následovat soupeř, u
kterého jsme na podzim před-
vedli jeden z našich nejlep-
ším výkonů – Opatovice (vý-
hra 4:3 na soupeřově trávní-
ku). Potřebujeme se zkrátka
„chytit“, udělat „šnůru“ 3, 4,
5, 6, 7 vítězných zápasů a pak
si fotbal „užívat“.

Fanoušci, přijďte
Už teď chceme pozvat
plumlovské diváky na fotba-
lové jaro a slíbit, že se o 1.A
třídu ještě popereme. Zimní
přípravu začínáme 22. ledna,
trenér Petr Kiška s asisten-
tem Karlem Frantíkem na-
plánoval 6 přípravných utká-
ní, v každém týdnu jsou při-
praveny minimálně dvě tré-
ninkové jednotky (tělocvična
ZŠ Plumlov, umělá tráva v
Prostějově, výběhy do okolí)
a chceme věřit, že se dobře
připravíme.

Mužstvo si „sedá“
jako parta
Fotbal je kolektivní sport –
nebudu tady vyzvedávat vý-
kony jednotlivců. Statistici
by mohli hodiny zkoumat ta-
bulky střelců (mj. náš Adam
Hladký – 10 branek, Jan Dvo-
řák 6 gólů), bádat nad „čistý-
mi konty“ brankářů, debato-
vat o odehraných minutách
jednotlivců. Pro mne je asi ale
nejdůležitější to, že opakova-
ně slyším (nejen v kabině a na
hřišti) – ORESVO RODINA, a
také to, že si mužstvo sedá ja-
ko parta, kdy si hráči vzá-
jemně pomohají a podporují.
Na začátku sezony 2015/16
„naskočili“ do přípravy tři
kluci z plumlovského doros-
tu – brankář Martin Mora-
vec, obránce Martin Vyslou-
žil a útočník Michal Kolařík.
A jsem moc rád, že můžu říct,
že se nejen „neztratili“, ale
stali se součástí mužstva, do-
plnili o něco málo starší
Plumlováky (Tondu Klváčka,
Adama Hladkého) a tajně (teď
už ne tajně?) doufám, že vy-

tvoří kostru mužstva, na kte-
ré budeme chodit ještě za 15
roků (minimálně?). Ale já už
za Plumlováky počítám i klu-
ky z Prostějova, které tady
máme na hostování, ale ne-
skromně si myslím, že se jim
zde líbí. Zapomenout však
nesmím ani na „starou gar-
du“, která plumlovský fotbal
táhne už skoro 20 roků (Jirka
Kiška, Sláva Frýbort, Jarda
Křupka, Laďa Ševcůj a
další…).

Ale dosti sentimentu. Jak
se podaří složit mužstvo na
jarní část sezony, je předčas-
né řešit, naši kmenoví hráči
zůstávají, chceme diskutovat
s kluby, od nichž máme hráče
na hostování o jejich pro-
dloužení, uvidíme, jak bude-
me úspěšní.

B-mužstvo

V okresní soutěži 4. třídě Pro-
stějovska hraje naše B muž-
stvo. Z 9 zúčastněných týmů
jsme po podzimu na 4. místě
tabulky s bilancí 5 vítězství, 3
porážky, 15 bodů, skóre 30:21.

Zápasy Plumlova B se hrají
na hřišti v Krumsíně, na or-
ganizaci zápasů se podílí i
členové místního Sokola, za
což jim patří velký dík. Vý-
sledky B týmu nejsou priori-
tou – sestoupit není kam, po-
stup by byl vzhledem k vy-
konnosti týmů špatnou vol-
bou. Chceme, aby si v „béč-
ku“ zahráli „plumlovské le-
gendy“ – hráči loučící se s fot-
balovou kariérou, dále pak
kluci, kteří se potřebují roze-
hrát po zranění nebo kteří
nejsou v kádru A mužstva, a
na 100 % hráči „vycházející“
z dorostu.

Mládež

Hovoříme-li o „plumlovské
fotbalové mládeži“, pak mlu-
víme o slušných výsledcích
dorosteneckého celku. Po
podzimu je na 4. místě okres-
ní soutěže Prostějovska (cel-
kem 8 účastníků).

Tato soutěž se hraje systé-
mem 3x každý s každým a je
povzbudivé, že naši kluci pat-
ří k lepší polovině tabulky.
Doufejme, že jim pod trenér-
ským vedením Pavla Voráče
vydrží chuť do fotbalu i na-
dále.

Pochvalu si zaslouží i naše
žákovské mužstvo, které je v
rámci okresního přeboru
starších žáků okresu Prostě-
jov po podzimu na 2. místě. S

lídrem tabulky, mužstvem
Brodku u Konice, na podzim
po remíze 2:2 v normální hra-
cí době Plumlováci vyhráli
4:3 na penalty, proto je velká
škoda porážky v Držovicích
2:3, jinak bychom přezimo-
vali v čele tabulky. Ale je před
nimi ještě odvetná část sou-
těže a 2 body ztráty na první
místo nejsou neřešitelné.

Areál v Borkách

Co se změnilo ve fotbalovém
areálu v Borkách?

Pozornému návštěvníkovi
neuniklo, že se postupně vy-
měňují okna na šatnách (dí-
ky dotaci Ministerstva škol-
ství mládeže a tělovýchovy
ČR získané v letech 2014 a
2015), snad budeme úspěšní s
obdobnou žádostí i v roce
2016.

Velkým problémem, který
se snažíme řešit, je výměna
střešní krytiny na šatnách –
staré eternitové šablony jsou
popraskané a zatéká nimi do
objektu. Tady bohužel nebyla
v loňském roce naše žádost o
dotaci na MŠMT úspěšná,
protože se však již situace za-
číná blížit havarijnímu sta-
vu, musíme hledat v letošním
roce další možnosti.

V extrémně suchém létě
roku 2015 jsme se potýkali s
dalším velkým problémem –
jak udržet „zelené“ hřiště,
když je měsíc nepřetržitě mi-
nimálně 30 stupňů a už člo-
věk skoro zapomněl, jak to
vypadá, když prší. Ale na po-
řízení závlahy je potřeba vy-
kopat vydatnou studnu, na-
táhnout potrubí a hlavně mít
na to nějakých 300 000 korun.

Obecně popisovat jednotli-
vé položky našich výdajů – to
by byl dlouhý seznam – od
sportovních potřeb (dresů,
míčů) přes výdaje spojené s
fotbalovými zápasy (odměny
rozhodčích, cestovné na zá-
pasy na hřištích soupeřů) k
údržbě areálu (sečení a dal-
ší). O to větší dík patří všem,
kdo nám finančně pomáhají.

Poděkování

Poděkovat musím všem, kdo
se o plumlovský fotbal stara-
jí:

• sponzorům a podporova-
telům – protože bez nich by
„to“ nešlo hrát – Městu
Plumlov, firmě GREWIS, Vo-
jenským lesům a statkům, di-
vize Plumlov.

Pokračování na straně 35
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MP toneru – panu M. Piňoso-
vi, Resturaci Pácl, panu M.
Pořízkovi, restauratérovi z
kiosku na hřišti a všem dal-
ším zde nejmenovaným,

• Klubovému zařízení
Plumlov, p.o., za pomoc při
údržbě areálu (sečení, lajno-
vání), zajištění dopravy k zá-
pasům, Základní škole
Plumlov, p.o., za zapůjčku tě-
locvičny,

• správci hřiště „dědovi“ T.
Voráčovi za jeho práci, pá-
nům „od vstupenek“ Jelín-
kovi a Piňosovi, paní účetní,
všem pořadatelům, funkcio-
nářům, trenérům, hráčům a
rodičům dětí.

Jsem už pamětník (to jsem
si říkal, když jsem psal odsta-
vec o žákovském mužstvu),
vždyť já pamatuju, že na pro-
stějovském okrese hrálo oko-
lo pětadvaceti žákovských
mužstev (v aktuální sezoně
2015/16 je ve starších žácích 8
mužstev v okresní soutěži !).

Přání a prosba
Na prahu roku 2016 bych si zá-
věrem dovolil mít jedno přání
a jednu prosbu:

Přáním je to, aby nejen
nám, fotbalistům, ale i vám,
občanům Plumlova a míst-
ních částí, sloužilo zdraví a
mohli jste sportovat, a aby
malých fotbalistů neubývalo,
ale přibývalo. Ani jsem neče-
kal, že se mi to tak rychle za-
čne plnit – už se blýská na lep-
ší časy, M. Kocourek a Z. Oš-
ťádal pracují s mladšími žá-
ky, i pár kluků do přípravky
by bylo.

A s tím souvisí moje prosba
– pojďte nám pomoct s dětmi,
pojďte dělat trenéry, vedoucí
mládežnických mužstev nebo
jen doprovod (řidiče, pořada-
tele). Není z čeho mít strach –
stačí mít chuť, čas si zorgani-
zujete, trenérský kurz vám
zajistíme, pomůžeme vám s
organizací tréninků.Děláteto
i pro vaše děti, pro příští ge-
neraci. Ozvěte se, přijďte. Dě-
kuji.

Kde najít tabulky?
Aktuální tabulky plumlovského
A-mužstva najdete na webo-
vých stránkách: www.kfsol.cz,
B-mužstva, dorostu a žáků pak
na: www.ofsprostejov.cz.

PlumlovskýB-týmv souboji proti Tvorovicím. Foto: Martin Ošťádal

PlumlovskéA-mužstvo v duelu s Klenovicemi naH. Foto: P. Večerník/Jiří Možný

Starší žáci TJ SOKOLPlumlov po předání diplomu amedailí za 3.místo vOkresní soutěži v sezoně 2014/2015. Foto: archiv Sokola
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PLUMLOVSKOOBRAZEM

LAMPIONY A HRAD

V závěru lampionovéhoprůvodu vHamrech si skvělí orga-
nizátoři připravili pro děti i stavbu pohádkového hradu z
pomalovaných krabic. Více o akcích vHamrech čtěte na
straně 11. Foto: Karel Rozehnal

ADVENT NA ZÁMKU

Výzdoba, kouzelná atmosféra, vůněVánoc, živý betlém,
zajímavé příběhy, zvyky, tradice a příjemnápředvánoční
nálada. To byly adventní prohlídky na plumlovskémzám-
ku. Více čtěte na straně 12. Foto: Jarek Huška

PŘÍPRAVA NA SHOW

Večer tisíce lidí a parádní ohňostroj za zvuků úžasné hudby.
Předtímale tvrdá dřina. Ohňostrůjce Jiří Pokovba spolu s
pracovníkyTechnických služeb pracoval na vlastní pří-
pravě shownaPodhradskémrybníku již od silvestrovské-
ho rána. Všechnomuselo totiž klapnout na jedničku. „Sa-
motná příprava ohňostroje však zabere ještěmnohemvíce
času. Jde o pár stovek hodin, od výběru hudby, se kteroumi
pomáhámanželka, přes samotnou přípravu efektů doma i
na odpališti, až po úklid po konci akce,“ říká ohňostrůjce
Jiří Pokovba. Text a foto: Karel Rozehnal

OTUŽILCI NEZKLAMALI

Venku těsně nad nulou, přesto však nebyla běhemŠtědré-
ho dne o plavce nouze. Alespoň v plumlovské přehradě ne.
Na již tradiční sraz otužilců dorazila téměř stovka nadšen-
ců, kteří neváhali a vrhli se do vody. Cestu do výpusti pře-
hrady, v nížměla voda tři a půl stupně nad nulou, si nako-
nec našly všechny generace. Řada z účastníků se pak na
akci ukázala už poněkolikáté. Někteří zvolili běžný koupací
úbor, jiní si však se svýmzevnějškemvyhráli. K vidění tak
byl severský válečník čimuži v dámských úborech. Text a
foto: DENÍK/Michal Sobecký
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