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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ÁČKO POSTOUPILO

Nenechte si ujít zajímavý
rozhovor s plumlovským fot-
balistou Radkem Burešem.
Jakou chce hrát klub v nad-
cházející sezoně roli?

Najdete na straně 24

DĚTI RÁDY BUCHTIČKY

Jak náročná je práce kucha-
řek ve školní jídelně? Jaké
jsou nové trendy v dětském
stravování? Jí děti všechno,
co dostanou na talíř?

Čtěte v rozhovoru na stranách 20 a 21

Co člověk, to názor
KAREL ROZEHNAL

Dívám se z plumlovského par-
ku na čerstvě zrekonstruované
Hlavní náměstí. Kousek ode mě
skotačí dvě děti na novém hřiš-
ťátku a hned vedle zalévají pra-
covníci Technických služeb no-
vě vysázenou zeleň. Na dřevě-
ných lavičkách před nákupním
střediskem sedí tři postarší ob-
čané a horečně debatují. Se-
stupuji k nim, abych se zeptal,
co na opravené náměstí říkají.
„Já jsem celkem spokojený,
akorát se mi moc nezdají ta no-
vá parkovácí stání u nákupního
střediska, připadají mi taková
na sobě moc nahňácaná,“ hod-
notí jako první asi šedesátiletý
muž v zelené košili. „Na můj
vkus je tu všude strašně moc
laviček a čekala jsem, že před
hotelem bude o trochu více ze-
leně,“ přidává kritický ohlas že-
na v bílé halence. Jako třetí pak
promluví muž v hnědém tričku:
„Tak to vidíte, nikdy se ne-
zavděčíte všem. Já osobně
jsem rád, že náměstí vypadá lé-
pe než předtím, je podle mě
bezpečnější a na pohled o hod-
ně příjemnější a útulnější ,“při-
dává svůj názor. Já chvíli du-
mám o tom, že jeho pohled na
věc je mi velmi blízký, poděkuji
všem, rozloučím se a zamířím
podívat se ještě na nová par-
kovací místa před hotelem.
Uvažuji přitom, že jsem rád, že
nové lavičky, na kterých jsme
společně předtím seděli, jsou
dřevěné, a ne kovové, jako je to-
mu na nově opraveném ná-
městí TGM v Prostějově, pro-
tože to je podle mě teprve ho-
ror. Posezení na rozpáleném
železe v létě a ledovém v zimě
bych totiž žádnému Plumlová-
kovi nepřál.

Slavili jsme s rodáky
To byla podívaná. Škola slavila stovku a do Plumlova se sjeli rodáci

GABRIELA JANČÍKOVÁ

Ti, kdo projížděli v sobotu 6.
června 2015 mezi desátou a
půl dvanáctou Plumlovem,
byli jistě překvapeni davem
lidí sroceným na náměstí u
pošty, a ti, kdo byli součástí
tohoto davu, jistě nelitovali.
Konala se zde součást oslavy
sta let plumlovské školy, kte-
rou jsme spojili se sjezdem
rodáků. Bylo krásné vidět do-
bově oblečený učitelský sbor
z roku 1915, který netrpělivě
očekával příjezd tehdejšího
pana ředitele Vojtěcha Ptáč-

ka, kterého famózně ztvárnil
plumlovský rodák a skvělý
herec Tomáš Piňos. Přivítat
pana ředitele přišlo také do-
bově oblečené žactvo, Ko-
courkovští učitelé v podání
zpěváků prostějovského pě-
veckého sboru Orlice či míst-
ní panímámy s trakařem v
podání Čiperných babiček.
Pan ředitel přijel na drožce
tažené párem koní a na jeho
počest mu místní žáci zpívali
oslavnou píseň.

Vzpomínka

Poté jsme se přesunuli zpět
do současnosti a paní ředi-
telka Dagmar Zapletalová v
doprovodu plumlovských
hasičů a zástupce armády a
za zpěvu státní hymny uloži-
la kytku k pomníku padlých.

Na všechny ve válce padlé
a zemřelé rodáky bylo vzpo-
menuto také při mši svaté,
která se konala v pravé po-
ledne v místním kostele. Lidé
měli také možnost vystoupat
na kostelní věž s výjimečnou
vyhlídkou do okolí.

Veselice na zámku
Plumlovský zámek přivítal
návštěvníky výstavou foto-
grafií starého Plumlova a s
velkým zájmem se setkala i
prohlídka starých kronik či
projížďka v drožce.

Na nádvoří zámku se sjeli
řemeslníci z okolí, aby před-
vedli svoje výrobky, a na po-
diu se představily děti ze ZUŠ
Plumlov i Čiperné babičky.
Celým odpolednem na zámku
provázela kapela Duo Pištěk,
kterým patří náš obrovský
dík. A nemenší poděkování si
zaslouží i všichni, kteří se na
akci jakkoliv podíleli.

Za sebe musím říct, že celý
den se opravdu vydařil a je
mi skoro líto, že na další po-
dobné výročí si asi budeme
muset počkat dalších sto let.

(Další články k oslavám
školy a sjezdu rodáků na-
jdete na stranách 16 a 17)

Setkání rodáků na Tyršově náměstí v Plumlově. Foto: Karel Rozehnal



Vrtulník i hasiči. Dětský den na letišti se vydařil

V pátek 12. června nás naše paní učitel-
ka vzala opět na Dětský den, který pořá-
dal Deltaklub Stichovice. Už loni se nám
na letišti moc líbilo, tak jsme se těšili o to
víc.

Hned po příchodu jsme dostali slad-
kou čokoládku a mohli si zařádit na na-
fukovacím hradě. A pak už začal bohatý
program. Přiletěly dva vrtulníky, které
jsme si po jejich přistání mohli zblízka
prohlédnout. Policisté nám předvedli
výcvik psů. Ukázali nám, co všechno
musí jejich čtyřnozí kamarádi umět. Při
zadržení pachatele se nesmí zaleknout

ani střelby z pistole. A že jsou to pořád-
né rány. Někteří z nás si raději zacpáva-
li uši.

Hasiči z Vrahovic ukázali, jak umí
zlikvidovatpožár starého auta. A to už se
na nás z nebe snášeli parašutisti. Letěli
jako ptáci. Úplně jsme jim záviděli. S ně-
kterými jsme si mohli po jejich přistání
i přátelsky plácnout.

Potom jsme se vydali podívat na při-
stávací plochu. Právě odlétalo letadlo,
kterému říkají „andula“. Než se vrátilo
zpět, prohlédli jsme si ukázku modelů le-
tadel. Mnozí z nás by si přáli takové le-

tadélko na ovládání mít doma. Na úplný
závěr jsme si mohli vlézt dovnitř letadla
a všechno si tam podrobně prohlédnout.
Tolik různých páček a čudlíků nás
opravdu překvapilo. Piloti jsou prostě
borci, když se takové letadlo naučí ovlá-
dat.

Už teď se těšíme na příští rok. Paní uči-
telka nám totiž slíbila, že dokonce pole-
tíme. A to bude fakt paráda.

Moc děkujeme Deltaklubu za pozvání,
máte od nás obrovskou jedničku.
Text: Druháci, ZŠ Plumlov, Foto: 8x
OtakarSvoboda, 1xDeník/M.Sobecký

1. Skákací hrad nikdy nezklame 2. I vrtulník umí tančit 3.Mateřinka na exkurzi v hangáru

4. Policejní pesmusí poslouchat 5. Spadli z oblaků 6. A pak si s námi plácli

7. Hořící auto je pro hasiče hračka 8. Nestárnoucí Andula s dětmi 9. To je rachot
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Staňte se tvůrci Plumlovského zpravodaje i vy

Chcete se podílet na obsahu Plumlovského
zpravodaje? Máte možnost.
Své příspěvky v podobě tematických článků,
reportáží ze zajímavých událostí či akcí,
glos, názorů a fotografií s popiskem posílej-
te na e-mailovou adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com, nebo
odevzdávejte na podatelně MÚ v Plumlově.

Zpravodaj je otevřený příspěvkům od všech
občanů, kteří mají něco zajímavého ke sdě-
lení. Tak neváhejte a přispějte svou troškou
do mlýna.
Chcete ve Zpravodaji inzerovat? Ozvěte se
pro další informace na výše zmíněný email a
přidejte do titulku heslo: Inzerce.

(red)

Důležité odkazy
MĚSTO PLUMLOV – www.mestoplumlov.cz
ZÁMEK PLUMLOV – www.plumlov-zamek.cz
KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ – www.kzplumlov.cz
CAMPING ŽRALOK – www.camp-zralok.cz
DpS SOBĚSUKY – www.dpssobesuky.cz
MIKROREGION – www.plumlovsko.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – www.zsplumlov.cz
MŠ PLUMLOV – msplumlov.mestoplumlov.cz
DĚTSKÝ DOMOV – www.ddplumlov.org
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Stezka zatím nebude
KAREL ROZEHNAL

Mladý pár se dvěma dětmi se
projíždí po nové cyklostezce
vedoucí v těsné blízkosti
plumlovské přehrady. Náhle
se zastaví na jednom z most-
ků, dospělí sledují na vodní
hladině pohybující se malou
loďku, děti pozorují bílou la-
buť blížící se ke břehu. Po
chvíli rozjímání ale opět ro-
dina nasedá na kola a míří k
jednomu z blízkých občer-
stvení, kde si společně dají
něco dobrého k pití.

Na obrázek popsaný v
předcházejícím odstavci si
musíme na přehradě ještě
chvíli počkat. Plánovaná
stavba naučné stezky pro pě-
ší, cyklisty a kolečkové brus-
laře na levém břehu přehra-
dy od Kašparáku kolem Va-
láška až k letnímu kinu se
totiž prozatím odkládá. Dů-
vod je jednoduchý, a to pod-
statné navýšení rozpočtu ak-
ce oproti původním předpo-
kladům, a tudíž z toho ply-
noucí nedostatek financí.

„Původní rozpočet praco-
val s náklady ve výši osmi mi-
lionů, z nichž podstatnou část
by pokryla přislíbená dotace.
Ta se ovšem odvíjela právě od

této částky. Došlo ovšem k
velmi výraznému navýšení
odhadu na realizaci stavby,
za kterou stojí požadavky
vlastníků stavbou dotčených
pozemků a některých insti-
tucí, které mají k akci co ří-
ci,“ vysvětluje starosta
Plumlova Adolf Sušeň s tím,
že třeba Povodí požaduje vět-
ší a kvalitnější most na jed-
nom z úseků, další organiza-
ce pak trvá na slepeckém zna-
čení stezky v celé její délce
atd. „Nový odhad nákladů se
tak vyšplhal na částku přes 14
milionů, které prostě není v
silách města zaštítit, vždyť
dotace by se pohybovala ve
výši šesti a půl milionu,“ po-
pisuje starosta a dodává, že i
když slíbili projekt finančně
podpořit Mostkovice i Pros-
tějov, stále by na Plumlov při-
padala příliš velká částka k
dorovnání zmíněných čtr-
nácti milionů.

„Chci ovšem zdůraznit, že
neházíme flintu do žita, myš-
lenky realizace stezky se roz-
hodně nevzdáváme a inten-
zivně budeme hledat jinou
formu financování akce v pů-
vodní či jí podobné formě po-
mocí dalších dotačních titu-
lů,“ říká starosta.

Přejeme jubilantům vše nejlepší
MARKÉTA POLÁKOVÁ

Jubilea 2015 – červenec až
prosinec

70 let

Plumlov
Karásková Vlastimila
Švestka Ladislav
Pelíšek Ludvík
Plainer Stanislav
Báša Luděk
Dosedělová Miroslava
Hruban Miroslav
Kaprálová Karla
Soběsuky
Nekolová Marie
Žárovice
Perdoch Ludvík
Hoňková Zdenka
Podolský Jan
Hamry
Krychtálková Anna

75 let

Plumlov
Hrazdil Karel
Kopečná Jaroslava
Sobota Miroslav
Majoršin Pavel
Vrlíková Marie
Plháková Jaroslava
Soběsuky
Švecová Olga
Slavík Jindřich
Hamry
Veselá Anna

80 let

Plumlov
Dvořáková Jarmila
Žáková Anna
Schwarzová Růžena
Navrátilová Jaroslava

Soběsuky
Vodáková Marie
Žárovice
Šustr Vladislav

85 let

Plumlov
Huťka Metoděj
Kamený Josef
Žárovice
Špičáková Milada
Hájková Longina

90 let

Plumlov
Vítková Marie
Marešová Emílie
Vrbová Zdenka
Lázna Miloslav

91 let

Plumlov
Soldánová Věra
Soběsuky
Pírková Miloslava

92 let

Soběsuky
Vitásek Zdeněk
Slezák Miroslav
Otavová Vlasta
Žárovice
Znojilová Marie

93 let

Soběsuky
Šimková Jarmila

100 let

Hamry
Pavlíčková Kristina

Není to škoda?

Když projíždíme na svých cestách ostatními vesnicemi čiměsty,
každý z nás, aniž by si tomožná uvědomoval, podvědomě sleduje a
hodnotí, co vidí kolem sebe – upravenost domů, předzahrádek,
výzdobu a čistotu veřejných prostranství. Co si asi pomyslí ná-
vštěvník Plumlova, když uvidí výjev na fotografii? Ta je pořízena u
kontejnerů v chatové oblasti na Staré cestě v pondělí po jednom
úklidovémvíkendu. PřitomPlumlovmána rozdíl od jiných vesnic
čiměsteček jednu obrovskou výhodu, a tou je každou sobotu ote-
vřený sběrný dvůr.Text a foto: Gabriela Jančíková

Náměstí je hotové

Nové lavičky, parkovacímísta, dlažba i zeleň. Lidé v centru
Plumlova se konečně dočkali. RekonstrukceHlavního náměstí za
přibližně 8milionů korun je hotová. Foto: Karel Rozehnal
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Ze zasedání Rady města Plumlova

Usnesení 13. zasedání
RMP ze dne 16. 3. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/13/2015/3/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/13/2015/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o organizač-
ním zajištění jarního úklidu
(21. 3. 2015).
UR/13/2015/10/1: RMP bere na
vědomí přijetí registračního
listu SFŽP ČR k projektu „Za-
hrada v přírodním stylu při MŠ
Plumlov“.
UR/13/2015/13/1: RMP bere na
vědomí informaci o plánova-
ném výlovu rybníka Bidelce v
Plumlově.
UR/13/2015/16/1: RMP bere na
vědomí „Zprávu o situaci v ob-
lasti veřejného pořádku v
územní působnosti OO PČR
Plumlov za rok 2014“.
UR/13/2015/17/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/13/2015/6/1: RMP schváli-
la účetní závěrku Mateřské
školy Plumlov, p.o., za rok 2014,
kdy hospodářský výsledek činí
114.246,20 Kč.
UR/13/2015/6/2: RMP schváli-
la převod hospodářského vý-
sledku MŠ Plumlov, p.o., do re-
zervního fondu příspěvkové
organizace.
UR/13/2015/7/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k zakou-
pení osobního automobilu DpS
Soběsuky, p.o., nákup bude re-
alizován z prostředků ulože-
ných na investičním fondu pří-
spěvkové organizace.
UR/13/2015/8/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci pořádanou v
rámci oslavy narozenin na
STAVU Plumlov dne 18. 4. 2015,
výjika je udělena do 03.00 ho-
din následujícího dne.
UR/13/2015/11/1: RMP schvá-
lila umístění antény (převadě-
če internetového pokrytí fy.
INFOS ART Prostějov, s.r.o., na
střechu nemovitosti Soběsuky
č. p. 52.
UR/13/2015/14/1: RMP schvá-
lila smlouvu o dílo s Urbanis-
tickým střediskem Brno, spol. s
r.o., na vypracování regulač-
ního plánu pro lokalitu
Plumlov- U boží muky „13a“.
UR/13/2015/15/1: RMP schvá-

lila vyhlášení záměru prodeje
pozemku p. č. 248/1 v k. ú.
Plumlov dle žádosti manželů
Hanzlíkových, Plumlov č. p.
615.

Rada města neschválila:
UR/13/2015/5/1: RMP ne-
schválila umístění kontejnerů
fy. DIMATEX CS na starý textil
v obci.
UR/13/2015/12/1: RMP ne-
schválila vyhlášení záměru
pronájmu části pozemku p. č.
454/5 v k. ú. Žárovice p. K. Vý-
molovi, bytem Plumlov, na zá-
kladě záporného stanoviska
OV Žárovice.

Rada města předala k pro-
jednání:
UR/13/20145/9/1: RMP předala
žádost manželů Gambových,
bytem: Hamry č. p. 24, o proná-
jem části pozemku p. č. 51/1 v k.
ú. Hamry k posouzení členům
OV Hamry.
UR/13/2015/14/2: RMP předala
členům zastupitelstva města
žádost p. Podjukla o zpracová-
ní změny č. 3 územního plánu
Města Plumlova + návrh
smlouvy o dílo Urbanistického
střediska Brno, spol. s r.o., na
jeho vypracování.

Usnesení 14. zasedání
RMP ze dne 30. 3. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/14/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/14/2015/3/1: RMP bere na
vědomí informaci o nabídkové
ceně za instalaci kamerového
systému na ochranu majetku.
UR/14/2015/4/1: RMP bere na
vědomí výtky investora (Města
Plumlov) vůči zhotoviteli stav-
by kanalizace (HOCHTIEF CZ,
a.s.).
UR/14/2015/5/1: RMP bere na
vědomí inspekční zprávu o
provedené kontrole v ZŠ
Plumlov, p.o..
UR/14/2015/11/1: RMP bere na
vědomí počet uskutečněných
transakcí v bankomatu za mě-
síc únor 2015.
UR/14/2015/13/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/14/2015/2/1: RMP schváli-
la ukončení nájemní smlouvy
paní M. Jurníčkové na byt v
obytném domě Plumlov č. p. 186

k 30. 4. 2015.
UR/14/2015/6/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko Města
Plumlov k pořádání tradiční
hodové výstavy drobného zví-
řectva v termínu 30.- 31. 5. 2015.
UR/14/2015/6/2: RMP schváli-
la souhlas s vytištěním katalo-
gů ČSCH Plumlov na výstavu
drobného zvířectva.
UR/14/2015/7/1: RMP schváli-
la přijetí nabídky fy. A.S.A TS
Prostějov, s.r.o., na likvidaci
tříděného odpadu.
UR/14/2015/8/1: RMP schváli-
la uzavření pojistné smlouvy
na pojištění majetku města a
odpovědnosti za škodu s Čes-
kou pojišťovnou, a.s., pro-
střednictvím společnosti
SILLET GROUP, a.s..
UR/14/2015/9/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 1/2015 ke dni 30. 3.
2015.

Rada města neschválila:
UR/14/2015/10/1: RMP ne-
schválila vyhlášení záměru
prodeje či pronájmu pozemku
p. č. 114/1 v k. ú. Žárovice dle žá-
dosti fy. ECIVORAZ Ldt.,
Northampton.
UR/14/2015/12/1: RMP ne-
schválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku na pořádání vý-
stavy a výrobu katalogu „Kra-
jina starých sídel“ pro Vědec-
kou knihovnu Olomouc.

Rada města uložila:
UR/14/2015/2/2: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 13. 4.
2015 vybral ze seznamu ucha-
zečů o byt vhodného kandidáta
na obsazení obecního bytu
(2+1) na adrese Plumlov č. p.
186.
UR/14/2015/7/2: RMP uložila p.
M. Hyndrichovi, místostaros-
tovi Města Plumlov, aby v ter-
mínu do 30. 4. 2015 zajistil změ-
nu dodavatele služby „sběr tří-
děného odpadu“ (ukončil
smluvní vztah se stávajícím
dodavatelem, vrátil či zajistil
uložení nevyužitých nádob na
sběr tříděného odpadu apod…).

Usnesení 15. zasedání
RMP ze dne 13. 4. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/15/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/15/2015/4/1: RMP bere na
vědomí stanovisko Domova
pro seniory Soběsuky, p. o., k

stížnosti paní M. Funkové,
Soběsuky.
UR/15/2015/7/1: RMP bere na
vědomí žádost VAKu Plumlov-
Vícov na pořízení česlicového
koše na ČOV Plumlov.
UR/15/2015/8/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání chatařů
BALKÁN AQUA ze dne 28. 3.
2015.
UR/15/2015/14/1: RMP bere na
vědomí počet uskutečněných
transakcí v bankomatu za mě-
síc březen 2015.
UR/15/2015/15/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/15/2015/3/1: RMP schváli-
la plán prázdninového provozu
MŠ Plumlov, p.o., a návrh or-
ganizace školního roku 2015/6.
UR/15/2015/6/1: RMP schváli-
la pořadí uchazečů o přidělení
obecního bytu (Plumlov, Tyr-
šovo náměstí 186).
UR/15/2015/10/1: RMP schvá-
lila prodloužení platnosti ve-
řejnoprávní smlouvy o projed-
návání přestupků s Městem
Prostějov do 30. 6. 2019.
UR/15/2015/11/1: RMP schvá-
lila zařazení žádosti paní J.
Greplové, bytem: Drahany, a
paní Z. Földesiové, bytem: Mi-
lotice n.O., do seznamu ucha-
zečů o byt.
UR/15/2015/12/1: RMP schvá-
lila souhlas s přijetím přislíbe-
ného věcného daru – obalova-
cího stroje na knihy (p. Mgr. R.
Vaníček, Rajhrad u Brna).
UR/15/2015/13/1: RMP schvá-
lila Výroční zprávu Domova
pro seniory Soběsuky, p. o., za
rok 2014.

Rada města předala:
UR/15/2015/5/1: RMP předala
členům zastupitelstva návrh
na zrušení společnosti ATC
ŽRALOK Plumlov, s.r.o..
UR/15/2015/9/1: RMP předala
členům zastupitelstva města
žádost manželů Růžičkových,
bytem Plumlov, o prodej části
pozemku p. č. 1548 v k. ú.
Plumlov (cca 90m2).

Rada města uložila:
UR/15/2015/2/1: RMP uložila p.
M. Hyndrichovi, řediteli KZ
Plumlov, p.o., průběžně prová-
dět údržbu majetku města v
místní části Soběsuky (úkol tr-
vá stále, jeho plnění nebude v
rámci přijatých usnesení rady
města sledováno).

Pokračování na straně 5
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Usnesení 16. zasedání
RMP ze dne 27. 4. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/16/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/16/2015/13/1: RMP bere na
vědomí připomínku paní Za-
vadilové, Plumlov č. p. 345, k re-
alizaci projektu rekonstrukce
Hlavního náměstí v Plumlově.
UR/16/2015/17/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/16/2015/2/1: RMP schváli-
la umístění reklamního pouta-
če na pozemku p. č. 1109/3 v k. ú.
Plumlov.
UR/16/2015/3/1: RMP schváli-
la pronájem obecního bytu
Plumlov, Tyršovo náměstí 186,
p. T. Sloukovi do 31. 12. 2015.
UR/16/2015/4/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k zřízení
přípojky NN ke stavebnímu
pozemku manželů Růžičko-
vých, Plumlov p. č. 429/45 v k. ú.
Plumlov.
UR/16/2015/5/1: RMP schváli-
la termín konání a předběžný
program jednání 4. zasedání
zastupitelstva města (11. 5.
2015).
UR/16/2015/6/1: RMP schváli-
la udělení výjimek z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce žadatelů (viz.
text bodu č. 6).
UR/16/2015/7/1: RMP schváli-
la souhlas s trasou pochodu or-
ganizovaného o. s. Červené ba-
rety, Držovice.
UR/16/2015/8/1: RMP schváli-
la souhlas zřizovatele s přije-
tím přislíbených finančních a
věcných darů DpS Soběsuky, p.
o..
UR/16/2015/8/1: RMP schváli-
la souhlas zřizovatele s přije-
tím přislíbených finančních a
věcných darů DpS Soběsuky, p.
o..
UR/16/2015/9/1: RMP schváli-
la instalaci nové vjezdové brá-
ny na parkoviště Městského
úřadu v Plumlově.
UR/16/2015/12/1: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní
smlouvy na část pozemku p. č.
877/3 v k. ú. Žárovice manže-
lům Novotným, Žárovice č. p.
18, do 31. 12. 2025.
UR/16/2015/14/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření č.

2/2015 ke dni 27. 4. 2015 (viz. pří-
loha).
UR/16/2015/16/1: RMP schvá-
lila souhlas s možností čerpání
prostředků (60.000,- Kč) z re-
zervního fondu Klubového za-
řízení Plumlov, p. o., na finan-
cování výdajů spojených s
opravou traktoru.

Rada města neschválila:
UR/16/2015/3/2: RMP ne-
schválila pronájem nebyto-
vých prostor – „nocovny“ v Ha-
mrech p. J. Běhalovi, Hamry.

Rada města uložila:
UR/16/2015/10/1: RMP uložila
p. M. Hyndrichovi, řediteli KZ
Plumlov, p. o., aby v termínu do
30. 6. 2015 provedl úpravu po-
vrchu místní komunikace k
chatám nad obcemi Žárovice a
Hamry.
UR/16/2015/11/1: RMP uložila
p. M. Hyndrichovi, řediteli KZ
Plumlov, p.o., aby v termínu do
31. 10. 2015 materiálně zajistil
ozelenění travnaté plochy ˇ(po-
zemek p. č. 168 a 168/2 v k. ú. Žá-
rovice) – úkol nebude nadále
sledován.
UR/16/2015/15/1: RMP uložila
uložila p. A. Sušňovi, starosto-
vi Města Plumlov, aby v termí-
nu do 31. 5. 2015 provedl po-
ptávkové řízení na dodavatele
„schodolezu“ na zdravotní
středisko v Plumlově.

Usnesení 17. zasedání
RMP ze dne 11. 5. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/17/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/17/2015/5/1: RMP bere na
vědomí souhlasné stanovisko k
realizaci stavebních prací „re-
konstrukce zázemí střelnice v
Hamrech“.
UR/17/2015/11/1: RMP bere na
vědomí žádost CHARITY Pro-
stějov o finanční příspěvek.
UR/17/2015/16/1: RMP bere na
vědomí informace o aktuálním
postupu prací na realizaci pro-
jektu „rekonstrukce Hlavního
náměstí v Plumlově“.
UR/17/2015/17/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/17/2015/2/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k
předloženému projektu no-
vostavby rodinného domu p.

MUDr. Nevrly v lokalitě U Boží
muky, Plumlov.
UR/17/2015/3/1: RMP schváli-
la plán účetních odpisů ZUŠ
Plumlov, p. o., na rok 2015.
UR/17/2015/4/1: RMP schváli-
la návrh organizace školního
roku 2015/6 v ZŠ Plumlov, p. o..
UR/17/2015/6/1: RMP schváli-
la provedení výměny balkono-
vých dveří a okna v bytě man-
želů Žvátorových, Tyršovo ná-
městí 186, Plumlov, dle cenové
nabídky firmy RI okna, a. s.,
Bzenec.
UR/17/2015/8/1: RMP schváli-
la výkazy o hospodaření DpS
Soběsuky, p. o., za 1. čtvrtletí r.
2015.
UR/17/2015/9/1: RMP schváli-
la souhlas s výsadbou živého
plotu za nemovitostí manželů
Novákových, Sadová ul.,
Plumlov (směrem k ul. Na Strá-
ži).
UR/17/2015/12/1: RMP schvá-
lila přijetí finančního příspěv-
ku ve výši 1.000.000,- Kč na do-
stavbu stokové sítě v Plumlově
z Fondu na obnovu a rozvoj vo-
dohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje.
UR/17/2015/13/1: RMP schvá-
lila smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějo-
vice – Plumlov – úprava NN-pb.
č. 224.
UR/17/2015/14/1: RMP schvá-
lila smlouvu o spolupráci se
společností EKOLAMP, s.r.o.,
Praha na likvidaci elektrood-
padu.
UR/17/2015/15/1: RMP schvá-
lila odpisový plán autobusu KZ
Plumlov, p.o..

Rada města neschválila:
UR/17/2015/10/1: RMP ne-
schválila udělení výjimky z
OZV Města Plumlov č. 2/2005
pro hudební produkce dle žá-
dosti p. M. Lázničky, Prostě-
jov.

Rada města jmenovala:
UR/17/2015/7/1: RMP jmeno-
vala členy komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek
– veřejná zakázka – hřiště u MŠ
v přírodním stylu.

Usnesení 18. zasedání
RMP ze dne 25. 5. 2015

Rada města bere na vědomí
UR/18/2015/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení uložených na minu-
lých zasedání rady města.
UR/18/2015/14/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání zástup-

ců obcí s představiteli Újezd-
ního úřadu Vojenského újezdu
Březina konaného dne 19. 5.
2015 ve Vyškově.
UR/18/2015/18/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila
UR/18/2015/1/1: RMP schváli-
la výběr dodavatele stavby „re-
vitalizace zahrad u MŠ
Plumlov v přírodním stylu“ –
firmu STAVBROS Brodek u
PV, s.r.o..
UR/18/2015/3/1: RMP schva-
luje smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze SFŽP ČR č. 14187524 –
drtič-míchač.
UR/18/2015/5/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k žádosti o
zřízení oplocení z drátěného
plotu na pozemku p. č. 1105/5 v
k. ú. Plumlov.
UR/18/2015/7/1: RMP schváli-
la smlouvu o přijetí dotace Ol.
krajem na osvětlení přechodu
pro chodce u Bidelce.
UR/18/2015/8/1: RMP schváli-
la přijetí dotace ve výši 12.000,-
Kč na věcné vybavení JSDH
Plumlov v roce 2015 z prostřed-
ků Ol. kraje.
UR/18/2015/8/2: RMP schváli-
la spolufinancování dotace na
věcné vybavení JSDH Plumlov
v roce 2015, kdy výše vlastních
prostředků Města Plumlov na
pořízení techniky bude činit
minimálně 60 % z celkových
výdajů.
UR/18/2015/9/1: RMP schváli-
la vyjádření Města Plumlov k
plánované uzavírce komuni-
kace v obci Vícov.
UR/18/2015/10/1: RMP schvá-
lila výběr dodavatele schodiš-
ťové plošiny na zdravotním
středisku v Plumlově (MANUS
Prostějov, spol. s r.o.).
UR/18/2015/12/1: RMP schvá-
lila účetní závěrku ATC ŽRA-
LOK Plumlov, s.r.o., za rok 2014
a způsob zaúčtování vykázané
ztráty hospodaření ve výši -
9.054,23 Kč.
UR/18/2015/13/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pro-
nájmu části pozemku p. č.
1169/2 v k. ú. Plumlov dle žá-
dosti paní Mgr. V. Bláhové, by-
tem Plumlov 568.
UR/18/2015/16/1: RMP schvá-
lila ukončení nájemní smlou-
vy na byt (Žárovice č. p. 15) s T.
Abrahámkem, bytem: Plumlov
k 31. 5. 2015.
UR/18/2015/17/1: RMP schvá-
lila zřízení stavební komise
Rady Města Plumlova s účin-
ností od 1. 6. 2015.

Pokračování na straně6
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Rada města neschválila:
UR/18/2015/4/1: RMP ne-
schválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku dle žádosti CHA-
RITY Prostějov a Sociálních
služeb města Kroměříže, p. o..

Rada města jmenovala:
UR/18/2015/17/2: RMP jmeno-
vala p. Ing. A. Zapletala, bytem
Plumlov, předsedou stavební
komise a uložila mu, aby v co
nejkratším termínu komisi do-
plnil na minimálně 5 členů.

Rada města předala členům
zastupitelstva města:
UR/18/2015/11/1: RMP předa-
la členům zastupitelstva města
žádost o spoluúčast Města
Plumlov při budování nového
vodovodního řadu v chatové
oblasti za dětským domovem.

Rada města uložila:
UR/18/2015/6/1: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, pozvat na příští jed-
nání rady města paní PhDr. V.
Palackou, ředitelku DpS Sobě-
suky, p. o., k objasnění stano-
viska ke stížnosti paní M. Fun-
kové.
UR/18/2015/15/1: RMP uložila
pí. G. Jančíkové, místostarost-
ce Města Plumlov, aby v termí-
nu do 30. 6. 2015 požádala zá-
stupce Armády ČR a MO ČR o
jednání ve věci střelnice v Ha-
mrech.
UR/18/2015/16/2: RMP uložila
p. A. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 8. 6.
2015 vybral vhodné uchazeče k
obsazení bytu – Žárovice č. p.
15.

Usnesení 19. zasedání
RMP ze dne 8. 6. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/19/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/19/2015/9/1: RMP bere na
vědomí informaci o záměru
společnosti E.ON ČR s.r.o. – re-
alizovat uložení kabelů NN v
obci Hamry v roce 2017.
UR/19/2015/14/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/19/2015/2/1: RMP schváli-
la termín a předběžný program
jednání 5. zasedání zastupitel-
stva města (22. 6. 2015).
UR/19/2015/4/1: RMP schváli-
la podání žádosti o přezkou-
mání hospodaření Města
Plumlov auditory Krajského
úřadu Ol. kraje za rok 2015.
UR/19/2015/5/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k návrhu
KIDSOK na zrušení autobuso-
vých linek.
UR/19/2015/6/1: RMP schváli-
la podání žádosti o dotaci na za-
jištění akceschopnosti JSDH
na rok 2016.
UR/19/2015/7/1: RMP schváli-
la přijetí věcného daru (3 ks
stromů) od manželů Bajero-
vých, bytem: Plumlov.
UR/19/2015/8/1: RMP schváli-
la převzetí záštity Města
Plumlov nad závody dračích
lodí na Plumlovské přehradě
(5. 9. 2015).
UR/19/2015/11/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV
Města Plumlov č. 2/2005 pro
hudební produkce pořádané p.
M. Lázničkou na pláži u
Plumlovské přehrady ve dnech
20. 6. 2015 a 26. 6. 2015, výjimka
je udělena v obou případech do
02.00 hodin následujícího dne.

UR/19/2015/12/1: RMP schvá-
lila kladné stanovisko k přijetí
přislíbeného věcného daru ZŠ
Plumlov, p. o., od společnosti
AC Education, s.r.o., Praha.

Rada města neschválila:
UR/19/2015/10/1: RMP ne-
schválila internetovou pre-
zentaci v e-katalogu – interne-
tové prezentaci firem.

Rada města uložila:
UR/19/2015/3/1: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 22. 6.
2015 zorganizoval schůzku na
odboru sociálních věcí Kraj-
ského úřadu Olomouckého
krajekvyjasněnístanoviskake
stížnosti paní Funkové.

Usnesení 20. zasedání
RMP ze dne 22. 6. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/20/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/20/2015/6/1: RMP bere na
vědomí informaci o řešení stíž-
nosti paní Funkové na odboru
sociálních věcí Krajského úřa-
du Olomouckého kraje, resp.
metodickém stanovisku.
UR/20/2015/7/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za měsíc
květen 2015.
UR/20/2015/10/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/20/2015/2/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkce pořádané p. M.

Lázničkou na pláži u plumlov-
ské přehrady ve dnech 3. 7., 10.
7. a 17. 7.2015, výjimka je uděle-
na v obou případech do 02.00
hodin následujícího dne.
UR/20/2015/2/2: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci pořádanou p. P.
Zelinkou v areálu Olšinky v
Soběsukách dne 27. 6. 2015, vý-
jimka je udělena do 24.00 uve-
deného dne.
UR/20/2015/3/1: RMP schváli-
la výběr dodavatele oprav
místních komunikací – firmu
GRANDE solution s.r.o., Ost-
rava a seznam opravovaných
úseků komunikací.
UR/20/2015/4/1: RMP schváli-
la udělení mimořádné odměny
ředitelce MŠ Plumlov, p. o., a
řediteli ZUŠ Plumlov, p.o..
UR/20/2015/5/1: RMP schváli-
la smlouvu o spolupráci při vý-
běru dodavatele el. energie a
zemního plynu – elektronické
aukci (ENTERflex, s.r.o., Pra-
ha).
UR/20/2015/9/1: RMP schváli-
la návrh na „úpravu“ progra-
mu 5. zasedání zastupitelstva
města.

Rada města neschválila:
UR/20/2015/8/1: RMP ne-
schválila vyhlášení záměru
prodeje části pozemku p. č. 749
v k. ú. Plumlov.

Rada města uložila:
UR/20/2015/8/2: RMP uložila p.
M. Hyndrichovi, řediteli KZ
Plumlov, p.o. , aby v termínu do
31. 8. 2015 zajistil demolici hos-
podářského objektu ve dvoře
obytného domu Plumlov, č. p.
186, úpravu terénu a opravu
plotu.

Připravil FrantišekKocourek

Do kanalizace nepatří barvy, ředidla ani tuky
Vážení odběratelé,

žádáme vás o vypouštění od-
padních vod z vaší nemovi-
tosti v souladu s platným ka-
nalizačním řádem.

V kanalizačním řádu jsou
stanoveny limity pro vy-
pouštění odpadních vod do
veřejné kanalizace města
Plumlov. Zároveň jsou v ka-
nalizačním řádu popsány i
látky , které do kanalizace ne-
patří.

V současné době se provo-
zovatel kanalizace – VAK
svazku obcí Plumlov – Vícov
potýká s problémy na čerpa-
cíchstanicíchodpadníchvod,
které odvádějí odpadní vody z
vaší oblasti, ulice či od vašich
nemovitostí.

Nekázní některých produ-
centů dochází k ucpávání
čerpadel a k jejich četným po-
ruchám a přerušením čerpá-
ní odpadních vod.

Tyto skutečnosti se nega-

tivně projevují zvýšenými
provozními náklady, které
mají vliv na celkovou kalku-
laci výše stočného v Plumlo-
vě, tedy finančních prostřed-
ků, které my všichni hradí-
me díky nekázni některých
odběratelů.

V tomto průvodním dopise
vám zasílám několik infor-
mací k odvádění odpadních
vod:

Odvádění odpadních a
dešťových vod do
kanalizace

Odvedení odpadních vod z
pozemku nebo stavby je spl-
něno okamžikem vtoku od-
padních vod z kanalizační
přípojky do kanalizace.

Pokračování na straně7
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

Usnesení 4. zasedání
ZMP ze dne 11. 5. 2015

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

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-4/2015/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-4/2015/1/2 – program 4. za-
sedání Zastupitelstva Města
Plumlova.

UZ-4/2015/5/1 – zpracování
změny č. 1 regulačního plánu
Plumlov-Balkán.
UZ-4/2015/6/1 – rozpočtové
opatření města Plumlov č.
3/2015 ke dni 11. 5. 2015.

ZMP pověřilo:
UZ-4/2015/5/2 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, za-
stupováním Města Plumlov při
zpracování změny č. 1 regulač-
ního plánu Plumlov-Balkán.

Usnesení 5. zasedání
ZMP ze dne 22. 6. 2015 -
29. 6. 2015

ZMP po projednání bere na
vědomí:

UZ-5/2015/2/1 – informace o pl-
nění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních zastupitel-
stva města.

UZ-5/2015/3/1 – informace o
činnosti finančního a kontrol-
ního výboru ZMP.
UZ-5/2015/4/1 – informace o
probíhajících a připravova-
ných investičních akcích

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

19/2014/8/1.
UZ-5/2015/11/1 – přijetí účelo-
vého úvěru od Komerční ban-
ky, a.s., ve výši 8.335.944,- Kč na
úhradu stavebních prací při
revitalizaci Hlavního náměstí
v Plumlově, úvěr bude čerpán
do 31. 7. 2015 a po finančním vy-
pořádání dotace ROP v termí-
nu do 30. 11. 2015 jednorázově
splacen.

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

Připravil FrantišekKocourek

Do kanalizace nepatří barvy, ředidla ani tuky
Dokončení ze strany6

Kanalizací mohou být odvá-
děny odpadní vody jen v míře
znečištění a v množství sta-
noveném v kanalizačním řá-
du a ve smlouvě o odvádění
odpadních vod.

U splaškové kanalizace,
která slouží pouze k odvádě-
ní splaškových vod (gravi-
tační, podtlaková a tlaková),
je zakázáno do kanalizační
přípojky vypouštět dešťové
vody ( ze střech, z odvodnění
dvorů, chodníků apod.).

U kanalizace, která je ur-
čená k odvádění splaškových
i dešťových vod (jednotná) či
pouze dešťových vod (dešťo-
vá), je možné odvádět dešťové
vody pouze se souhlasem pro-
vozovatele.

Co do kanalizace
nepatří?

Do kanalizace se zakazuje vy-
pouštět písek, štěrk, kovové
předměty (např. žiletky, hře-
bíky, dráty), textilie, prova-
zy, papírové pleny, hygienic-
ké vložky, obaly od šamponů,
mikrotenové sáčky, uhynulá
zvířata, zbytky jídel (např.
kosti, střeva), jedy, barvy, ží-
raviny, ředidla, hořlavé a vý-
bušné látky, tuky, oleje a dal-
ší látky a předměty, které
nejsou odpadními vodami a

mohou způsobit poruchu ka-
nalizace a funkce ČOV.

V případě, že je kanalizace
ukončena čistírnou odpad-
ních vod, není dovoleno vy-
pouštět do kanalizace odpad-
ní vody přes septiky ani přes
žumpy.

Do kanalizace nepatří:

1. BIOLOGICKÝ ODPAD
(PATŘÍ DO KONTEJNERU
NA SMĚSNÝ ODPAD)

– odpady z kuchyňských dr-
tičů
– zbytky jídel, zbytky zeleni-
ny, ovoce a dalších potravin
– tuky a oleje

2. VEŠKERÉ HYGIENICKÉ
POTŘEBY (PATŘÍ DO KON-
TEJNERU NA SMĚSNÝ OD-
PAD)

– hygienické ubrousky
– vložky
– tampóny…

3. CHEMIKÁLIE A DALŠÍ
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

– staré barvy, ředidla a lepi-
dla
– kyseliny, hydroxidy, deter-
genty
– mazadla, oleje
– zbytky čistících prostředků
– domácí a zahradní chemie
– obsah baterií, ropné látky

4. LÉKY (PATŘÍ ZPĚT DO
LÉKÁRNY)

5. DRTIČE KUCHYŇSKÝCH
ODPADKŮ
Domácí kuchyňské drtiče
odpadků jsou zařízení na
likvidaci kuchyňského a
potravinářského odpadu
vznikajícího při přípravě
jídel včetně zbytků těchto
jídel. Pozor! Kuchyňský
odpad není běžnou součás-
tí odpadních vod použitých
v obytných nebo jiných
stavbách.

Kanalizace slouží výhrad-
ně pro odvádění odpadních
vod a je nepřípustné, aby do
tohoto systému byly odvádě-
ny odpady, např. rozmělněný
kuchyňský odpad. Tyto od-
pady podléhají režimu záko-
na 185/2001 Sb. o odpadech a
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je
„kompostovatelný kuchyň-
ský odpad zařazen do katego-
rie komunálního odpadu a je
veden jako biologicky rozlo-
žitelný odpad z kuchyní a
stravoven“. Jedná se tedy o
odpad a jako s takovým s ním
musí být nakládáno.

Podmínky pro vypouštění
odpadních vod do veřejné ka-
nalizace stanovuje Kanali-
zační řád obce nebo města, ve
kterém jsou mimo jiné uve-
deny jakostní limity odpad-
ních vod. Obsah nerozpuště-
ných látek je zpravidla limi-

tován koncentrací 500mg/l.
Při instalaci drtiče kuchyň-
ského odpadu s následným
vypouštěním zbytků do ve-
řejné kanalizace odpadní vo-
dy výrazně překračuje limit
obsahu nerozpuštěných lá-
tek.

Překračování limitů kana-
lizačního řádu je hodnoceno
provozovatelem kanalizace
jako neoprávněné vypouště-
ní odpadních vod a je v roz-
poru s uzavřenou smlouvou o
dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod a odbě-
ratel se vystavuje sankcím.

Přítomnost potravino-
vého odpadu a zbytků jídel
v kanalizaci je v neposled-
ní řadě obrovským a
zejména snadným zdrojem
potravy pro hlodavce.

Používání drtičů je možné,
vnitřní kanalizace z objektu
však musí být připojena na
kanalizaci pro veřejnou po-
třebu přes odlučovací zaříze-
ní, na kterém se zachytí od-
pady, které do sítě nepatří.
Zachycené látky se pak zpra-
covávají jako odpady dle je-
jich typu.

S případnými dotazy se na
nás můžete obrátit na tel. čís-
lo: 582 393 436 nebo na e-mail:
vakplumlov@volny.cz nebo
osobně v kanceláři VAK v
pondělí a ve středu od 7,00 do
17,00 hod.

Připravil Aleš Zapletal
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Požární ochrana očima dětí
PETR ŠMÍD
KATEŘINA ZAVADILOVÁ

Začátkem roku 2015 vyhlási-
lo Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska literární a vý-
tvarnou soutěž „Požární
ochrana očima dětí“.

Naše SDH Plumlov se do té-
to soutěže také přihlásilo,
protože jsme na jaře založili
kroužek mladých hasičů. By-
lo odesláno asi 15 výtvarných
prací do okresního kola v
Prostějově. Zde uspěla na
druhém místě naše členka
SDH Plumlov Viktorie Šmí-
dová a postoupila do kraj-
ského kola v Olomouci, kde
se umístnila na prvním mís-
tě.

Třetí v republice
Práce postupujících vítězů ze
všech krajů byly odeslány do
národního kola. Dne 12. červ-
na 2015 si Viktorie Šmídová
převzala ocenění za 3. místo v

celorepublikovém klání této
soutěže v zámku v Přibysla-
vi. Za tento úspěch jí gratu-

lujeme a děkujeme za repre-
zentaci SDH Plumlov v silné
celonárodní konkurenci.

Úspěch v soutěži. Foto: Petr Šmíd

Výhra na Rallye Hamry
ANEŽKA VÍTKOVÁ

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje a Česká
asociace hasičských důstoj-
níků pořádala již dvanáctý
ročník v pořadí soutěže jed-
notek sborů dobrovolných
hasičů obcí v záchranář-
ských disciplínách Rallye
Hamry 2015. Pro některé jed-
notky i po několikáté byl den
vyplněný úkoly prověřující-
mi schopnosti v simulova-
ných situacích, běžných v zá-
sahových situací, mezi které
patří požáry, dopravní neho-
dy, záchrany osob .

V letošním roce v neleh-
kém konkurenčním boji s
jednotkami, které mají až 200
výjezdů za rok, se vítězem
stala zásahová jednotka měs-
ta Plumlov, která se této sou-
těže zúčastňuje pravidelně .

Jednotka pracovala ve slo-
žení Martin Mikuš, Oldřich
Mikuš, Petr Šmíd, Lukáš Ja-
neček, Pavel Zavadil pod ve-
dením zkušeného velitele
Ctibora Kocourka. V jednot-
livých disciplínách zúročili
několikaletou systematickou
přípravu, jak uvedl velitel
JSDH Plumlov Ctibor Ko-
courek a jedním dechem své
svěřence pochválil za zodpo-
vědný přístup k nelehké prá-
ci dobrovolného hasiče.

„Scházíme se každou první
středu v měsíci k pravidel-
nému cvičení jednotky, kdy
nacvičujeme možné situace
mimořádných událostí.

Kromě toho ve volných
chvílích stále pracujeme na
zvelebení požární zbrojnice,
staráme se o techniku, pořá-
dáme preventivní akce pro

občany a pracujeme s mláde-
ží“, uvedl Kocourek.

Naše činnost se neobejde
bez určité finanční podpory.
Částečně nás financuje Olo-
moucký kraj, město Plumlov,
ale neobejdeme se také bez
přízně sponzorů z řad podni-
katelské veřejnosti. Potenci-
onální sponzory bychom tím-
to chtěli oslovit k případné
spolupráci. Tel: 603 144 017,
773 179 520. Děkujeme.
Gratulujeme k úspěchu a dě-
kujeme za příkladnou repre-
zentaci (vedení města Plumlo-
va).

Floriánské slavnosti

v Plumlově

JsemvSDH již devátým rokema často s jednotkou vyjíž-
dím i k nebezpečnýmudálostem. Jako člen SDHa zároveň
zásahové jednotkyměsta Plumlova si uvědomuji, že se
rychlemůže stát neštěstí. Píšu to proto, abych vysvětlil, co
nás vedlo k tomu, abychomobnovili tradici oslav svatého
Floriána, který je patronemvšech hasičů. V prosinci 2014,
když jsembyl zvolen starostouSDHPlumlov, jsme po vý-
roční schůzi debatovali amístostarostkaGabriela Jančí-
ková o svatémFloriánovimluvila. Všichni jsme se shodli na
tom , že by bylo správné vrátit se k osvědčenýmtradicím.
Věděl jsem, že to bude obnášetmnoho práce, ale na to jsem
již zvyklý. Oslava svatého Floriána proběhla dne 8. 5. 2015,
byla zahájena v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově v
10.00. Po svatémši slavnostní průvod doprovázenýKrum-
síňankou pochodoval na Tyršovo náměstí k soše svatého
Floriána. Po projevech a uctění památky zesnulých ve dru-
hé světové válce pan farář požehnal naší výjezdní Tatře
815. Pak jsme se odebrali do kempuŽralok, kde proběhlo
zábavné odpoledne smuzikou, atrakcemi pro děti a pro-
hlídkou historické hasičské techniky. Rád bych srdečně
poděkoval všem, kteřími pomáhali a tím se podíleli na re-
prezentaci SDHPlumlov a celého9. okrsku.
Text: Petr Šmíd, Foto: Karel Rozehnal



Dětský den v Soběsukách
KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

V sobotu 20. června se v Sobě-
sukách opožděně slavil Dět-
ský den. Jako každý rok při
této příležitosti nejprve pro-
běhla soutěž mladých hasičů
v požárním útoku, poté ná-
sledovaly hry a soutěže urče-
né pro všechny děti a v poz-
dějších hodinách i pro do-
spělé.

Přes nepříliš příznivé po-
časí s občasnými dešťovými
přeháňkami a nízkými tep-
lotami se na hasičskou sou-
těž sjelo celkem sedmnáct
družstev mladých hasičů.
Devět z nich soutěžilo v kate-
gorii mladších, osm v kate-
gorii starších žáků.

Každý tým se samozřejmě
snažil předvést to nejlepší, co
se naučil, a tak byly k vidění
velmi slušné výkony v podá-
ní těch nejmenších i větších
hasičů. Každý tým svůj úkol
splnil a za celé odpoledne
jsme se nesetkali ani s jed-
ním neplatným pokusem.

Naše úspěchy
Největší zastoupení měli na
této soutěži domácí. Repre-
zentovalo je celkem pět druž-

stev – dvě v kategorii starších
a tři v kategorii mladších žá-
ků. A diváci se rozhodně měli
na co dívat. Soběsucké týmy
totiž zcela ovládly přední
místa ve výsledkové listině. V
kategorii starších žáků obsa-
dili 1. a 2. příčku, v kategorii
mladších žáků to bylo 2., 3. a 5.
místo.

Aktivity pro děti
Po předání cen všem účast-
níkům pokračovalo odpoled-
ne na výletním místě v Ol-
šinkách, kde si mohl každý
vybrat, jaké aktivitě se chce
věnovat. V nabídce byly spor-
tovní aktivity, například v
podobě přecházení po laně,
nebo soutěž v hasičských do-
vednostech a ve skutečném
hasičském obleku, na dalším
stanovišti si děti mohly na-
barvit a odnést sádrový odli-
tek, nebo si mohly nechat na-
malovatnaobličejpodobusvé
oblíbené pohádkové či filmo-

vé postavy.
Přes nepříliš příznivé po-

časí se oslava Dětského dne v
Soběsukách velmi zdařila,
jak bylo vidět zejména na spo-
kojených výrazech malých
účastníků.

Malování na obličej. Foto: K. K.

Malí soběsučtí hasiči. Foto: K. K.
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U nás v Žárovicích
HANA ŠVÉDOVÁ

Do Plumlova patří nejen
Plumlov, ale také okolní ves-
nice, které kromě společných
akcí žijí i svým vlastním ži-
votem.

U nás v Žárovicích to mo-
mentálně sice vypadá spíše
jako na vojenském cvičišti

(samý zákop), ale přesto se
snažíme. Na podzim jsme do
kulturního domu pozvali
prostějovské Moje divadlo s
představením Nerušit, pro-
sím a účast bezmála dvou sto-
vek diváků nás příjemně pře-
kvapila. Podle spokojených
tváří po představení soudí-
me, že se akce líbila a nemu-
síme se bát uspořádat další.

Veselé kácení májky
V květnu místní hasiči kaž-
doročně staví májku. Letos
jsme 30. května společně s
SDH Žárovice, osadním vý-
boremamístní„Hospůdkouv

kulturáku“ pana Karima
uspořádali Kácení máje a dět-
ský den.

V úvodu nás sice zaskočil
pořádný liják, ale nakonec
sluníčko zvítězilo a akce se
vydařila. Děti soutěžily, ma-
lovaly, střílely ze vzduchov-
ky, zhlédly pohádku O Čer-
vené karkulce a opékaly špe-

káčky, dospělí si mohli popo-
vídat u pivečka a grilova-
ných dobrot. Nakonec se k ze-
mi, k údivu některých pří-
tomných, přesně na stanove-
né místo skácel i ozdobený
máj.

Protože příležitostí, kde se
mohou lidé potkat a společně
strávit pár chvil, není nikdy
dost, hodláme v podobných
akcích pokračovat. Určitě ví-
táme všechny, kteří se chtějí
podílet na organizaci nebo
mají dobrý nápad k vylepšení
naší vesničky. Bude to teď po
dobudování (snad už to bude
v dohledné době) kanalizace a
vodovodu potřebovat.

Kácenímáje v Žárovicích. Foto: Hana Švédová
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Povedené Hry bez hranic
BARBORA ONDROUŠKOVÁ

V polovině června hostil
kemp Žralok legendární Hry
bez hranic pořádané v rámci
mikroregionu Plumlov. To-
hoto klání se účastnilo sedm
odvážných týmů ve složení
vždy čtyři dospělí a dvě děti.
Plumlov tak přivítal soupeře
z Krumsína, Mostkovic,
Ohrozimi, Prostějoviček, Stí-
navy a Vícova. Náš tým na-
stoupil ve složení místosta-
rosta Plumlova Martin Hyn-
drich, Barbora Ondrouško-
vá, Hanka Kaprálová, Michal
Ševčík, za děti pak soutežil
Lukáš Ondroušek a dvojčata
David + Denis Liškovi.

Počasí soutěžícím přálo, a
proto uvítali zejména vodní
disciplíny, které pro ně zna-
menaly příjemné osvěžení a
ochlazení.

První disciplínu absolvo-

val zástupce z řad dětí. Úko-
lem bylo na surfovacím prk-
ně jakýmkoli způsobem do-
plavat, dopádlovat nebo se
doplácat k bojce a opět se vrá-
tit zpět. Vyhrál tým, který
zvládl tuto disciplínu absol-
vovat v co nejkratším čase.

Druhá disciplína byla
střelba lukem, této soutěže se
museli zúčastnit všichni sou-
těžící. Bylo to opravdu ná-
ročné, ale zvládli jsme to.

Vítězství v disc golfu
Následoval golf frisbee nebo-
li disc golf, což je jeden z nej-
rozšířenějších sportů s léta-
jícím diskem, odvozeným z
klasického golfu. Vznikl v 70.
letech v USA a získává stále
více příznivců na celém svě-
tě. Zahrát si ho nově můžete i
u nás v kempu.

Cílem hry je podobně jako v
golfu dokončit jamku co
nejmenším počtem úderů –
tedy hodů. V této hře soutěži-
li dva dospělí. Tuto v pořadí
třetí disciplínu se nám po-
vedlo na plné čáře vyhrát.
Disk jsme do koše dopravili
pouhými pěti hody.

A opět následovala dětská
disciplína. Náš tým měl drob-
ný problém,protožejedennáš
zástupce dostal úpal. Naštěs-
tí byl okamžitě vystřídán a
pokračovalo se v klání. Úko-
lem dětí bylo absolvovat pře-
kážkovou dráhu. K tomuto
úkolu se skvěle hodily místní
prolézačky.

A opět následoval osvěžu-
jící úkol v Podhradském ryb-
níku. Úkolem bylo v kánoi
absolvovat trasu vyznačenou
bojkami. Děti zářily nadše-
ním a dospělí měli plné ruce
práce.

Šestého úkolu se opět
účastnily kompletní týmy.
Úkolem bylo s vodními pis-
tolemi nastříkat co nejvíce
vody do nachystaného kbelí-
ku. Nejlepšímu družstvu se
podařilo nastříkat 4,5 l vody –
neuvěřitelné.

Poslední disciplína s ná-
zvem Mince byla určena vý-
hradně představitelům jed-
notlivých obcí – starostům a
místostarostům a jejich žen-
ským protějškům.

Nad regulérností Her bez
hranic dohlížela nepodplati-
telná porota, která průběžně
připisovala jednotlivým
týmům body. A jak to všech-
no celé dopadlo?

Vítězem se stalo družstvo
Mostkovic, my jsme obsadili
krásné druhé místo a pomy-
slnou bronzovou medaili zís-
kal Vícov.

Hry bez hranic ve Žraloku – stříkání vody do kbelíků. Foto: kemp

Chcete pohyb? Zkuste zumbu
KAREL ROZEHNAL

Dámy, tancujete rády a záro-
veň si chcete trošku vylepšit
figuru? Zkuste pravidelné
cvičení v rytmu latinsko-

americké hudby v kempu
Žralok. V rámci tzv. Zumba
fitness open party se můžete
přidat ke zkušené lektorce
Ole Holubové každý čtvrtek
od 18:30 až do 20. srpna.

„Cvičení je vhodné prak-
ticky pro každého, kdo se rád
hýbe. Časem i úplní začáteč-
níci přijdou na to, že je to v
podstatě úplně jednoduché.
Není to celé jen o zumbě, ale i
o formování těla,“ vysvětlila
lektorka Ola Holubová s tím,
že do Žraloku chodí tancovat
a cvičit povětšině dámy.

„Pánové se moc neúčastní,
ale klidně dorazit můžou. Dá-
me jim do těla,“ usmívá se

lektorka Ola Holubová. Pra-
videlné čtvrteční cvičení je
určeno především pro dospě-
lé. Děti mohou přijít zumbě
na chuť například na prázd-
ninovém týdnu se zumbou,

který pro ně Ola Holubová ve
Žraloku pořádá. Koná se od
27. 7. do 31. 7. a jde ve své pod-
statě o druh příměstského tá-
bora.

„Pro děti mám připravený
vždy celodenní program plný
volnočasových a sportovních
aktivit spojených se zumbou.
Začíná se každý den v osm rá-
no a končí v pět odpoledne,“
popisuje lektorka s tím, že je
ještě několik posledních vol-
ných míst.

Pokud byste měli zájem své
děti na tento Prázdninový tý-
den se zumbou přihlásit,
ozvěte se na e-mail: holubo-
va.ola@seznam.cz.

Cvičení v rytmu zumby ve Žraloku. Foto: archiv kempu

Krasavec na vodě

V rámci srazu trabantů awartburgů v kempuŽralok semohli ná-
vštěvníci svézt i v netradčinímplavidle. Foto: Karel Rozehnal
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Comeback Plumlova? Turisté se vracejí k vodě
DANIELA TAUBEROVÁ

Plumlov – Kolem žádné jiné
vodní plochy v Olomouckém
kraji nebylo tolik problémů a
debat jako kolem plumlovské
přehrady. Vyhledávaná ob-
last rekreace utrpěla hlavně
kvůli sinicím, kterým lidé
odpadními stokami posílali
dostatek živin, takže orga-
nismy úspěšně kolonizovaly
nádrž. Po letech, kdy byla
přehrada kvůli očistě bez vo-
dy, však místní hlásí, že zá-
jem rekreantů opět roste. Vy-
padá to, že Plumlov nabírá
druhý dech.

Lidé, jejichž podnikání je
spojeno s přehradou a rybní-
kem, proto doufají, že počasí
bude přát a voda o prázdni-
nách vydrží. Podle hygieniků
sice v přehradě za poslední
dva týdny přibylo vodních
rostlin a řas, sinic je však za-
tím minimum.

„Loňský rok bych označil
za nultý. Letos? Velmi nás tě-
ší, že se rekreanti vracejí, plá-
že se plní a lidé se koupou. Ta-
ké se zvedá zájem o ubytová-
ní. Věříme, že spokojení tu-
risté si nenechají zkušenost
pro sebe a přijedou další,“
hodnotil první dva týdny
prázdnin starosta Plumlova
Adolf Sušeň. „Počítáme s tím,
že se zároveň rozšíří služby,
které samozřejmě podmiňuje
návštěvnost. Podnikatelé po-
třebují vidět návratnost pe-
něz, které investují,“ doplnil
starosta města.

Kempy se plní
Zájem turistů o přehradu po-
tvrzují ti, kterým voda dává
vydělat. „Sezona teprve začí-
ná, ale zájem je stoprocentně
větší než vloni. Jsme moc rá-

di. Teď ještě potřebujeme, aby
přálo počasí a voda vydrže-
la,“ reagovala Lenka Korbe-
lyiová z autokempu Přehra-
da Mostkovice. Nadšený je i
ze začátku letošní sezony ta-
ké správce kempu u Pod-
hradského rybníka, kde Po-
vodí Moravy před čtyřmi
roky těžilo nánosy plné živin
pro sinice. „Pak se sice ryb-

ník napustil, ale začaly prů-
saky hráze pod zámkem. Le-
tošní sezona je první, kdy je
vše bez problémů a první, kdy
jsem dokonce už v únoru bral
rezervace na chatky. Z devíti
prázdninových týdnů mám
pět vyprodaných. A kdybych
měl na Keltskou noc ještě dal-
ších tisíc míst, prodám je,“
hodnotil červenec Petr Piňos
z kempu Žralok.

Podle zámeckého kastelá-
na Pavla Zástěry to letos vy-
padá na comeback. „Počasí
přeje, lidé se koupou. Koneč-
ně to zase funguje. Na pře-
hradě jsem strávil mládí a
zodpovědně mohu říct, že vo-
da nikdy nebyla tak čistá ja-

ko letos,“ hodnotil správce
zámku, který se zároveň těší
na to, že z většího zájmu o re-
kreaci u vody se bude těšit u
kulturní památka.

Sinice?
I když plumlovští podnikate-
lé nespoléhají jen na koupání
a ti blízko vody lákají do měs-

ta na koncerty a jiné akce,
kvalita vody je pro všechny
během letních prázdnin zá-
sadní. A podle hygieniků se
zatím drží, i když k nepatr-
nému zhoršení oproti po-
sledním odběrům na sklonku
června došlo.

„Zhoršení není příliš vý-
znamné a pravděpodobnost
vzniku zdravotních problé-
mů při vodní rekreaci je níz-
ká – blížící se nule,“ infor-
moval Karel Freudmann z
Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje. Jde o to,
že v některých úsecích se ob-
jevily v mírně zvýšené míře
zbytky vodních rostlin a
vláknitých řas. „Přemnožení

sinic není významné,“ upo-
zornil hygienik.

Jestli během prázdnin do-
jde k zásadnější kolonizaci
přehrady sinicemi, ovlivní
nejen teplota a sluneční zá-
ření, ale také srážky a přívod
živin, zejména fosforu, do ná-
drže. „Oproti loňsku pozoru-
jeme zlepšení. Definitivní
ozdravění, co se týče sinic,
však přinese jedině dokonalá
kanalizace a náležité čištění
odpadních vod v obcích v po-
vodí nádrže,“ připomněl po-
slední bolesti kolem vodního
díla Freudmann.

Boj za čistotu vod
Obce i Povodní Moravy na
tom usilovně pracují. Do-
končují se kanalizace v Sobě-
sukách a Žárovicích, Vícov
staví kanalizace i ČOV. Už
funguje řada opatření, na-
příklad mokřady a sedimen-
tační nádrže na Podhrad-
ském rybníku, přehradě
Plumlov. Povodí Moravy ny-
ní staví sedimentační opat-
ření na Čubernici. Na příto-
cích do Podhradského rybní-
ka a do nádrže umístili vodo-
hospodáři stanice na srážení
fosforu, které dočasně suplu-
jí chybějící čističky obcích v
povodí přehrady. „Povodí
Moravy připravuje přesun
stanice na srážení fosforu na
ČOV Krumsín, což by mělo
zvýšit účinnost a snížit ná-
klady na odstraňování fosfo-
ru z Kleštínku. Na další opti-
malizaci srážení fosforu na
přítocích průběžně pracuje-
me,“ informoval generální
ředitel Povodí Moravy Jan
Hodovský.
(Publikováno na stránkách Pro-
stějovského deníku v sobotu 18.
července 2015)

Koupání v Podhraďáku v první půlce července. Foto: Deník/Karel Rozehnal

Škodovka skončila na střeše
MICHAL SOBECKÝ

Plumlov – Autem na střeše
skončila ve čtvrtek snaha
čtyřiatřicetiletého řidiče za-
bránit srážce s jiným vozi-
dlem. K havárii došlo o půl
sedmé ráno dvě stě metrů za
Plumlovem ve směru na
Mostkovice. „Sedmašedesá-
tiletý řidič dodávky značky
Ford měl vybočit ze směru
jízdy v okamžiku, kdy už byl
předjížděný osobním auto-
mobilem Škoda. Čtyřiatřice-
tiletý řidič automobilu Škoda

uvedl, že chtěl zabránit sráž-
ce, a strhl tak řízení doleva.
Přitom vyjel vlevo mimo sil-
nici, kde vozidlo narazilo do
travnatého svahu a převráti-
lo se na střechu,“ informoval
policejní mluvčí František
Kořínek. Ke střetu aut ani ke
zranění lidí nedošlo. Ani je-
den z řidičů před jízdou nepil
alkohol. Při havárii vznikla
na autě, které skončilo na
střeše, škoda 70 tisíc korun.
(Publikováno na stránkách Pro-
stějovského deníku ve čtvrtek
11. července 2015)



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ SENIOŘIADĚTI / 13

Proč trvá dlouho přijetí do DpS Soběsuky?
JANA VAVERKOVÁ

Stále více seniorů se ocitá v
situaci, kdy se již o sebe ne-
mohou postarat a žádají o při-
jetí do domova pro seniory.
Svědčí o tom velký zájem o
naše zařízení. Stává se, že zá-
jemci dlouho čekají nebo jsou
dříve přijati do jiného zaří-
zení.

Protože je Domov pro seni-
ory Soběsuky, p.o., vyhledá-
vaným zařízením, poptávka
po volných místech převyšu-
je nabídku. Kapacita domova
je 56 klientů. Ke konci května
bylo v evidenci 25 žádostí zá-
jemců, jejichž obtížná sociál-

ní situace vyžaduje přijetí.
Vyhovět však můžeme jen ta-
kovému počtu žadatelů, ko-
lik je volných míst. Napří-
klad v roce 2013 bylo přijato
celkem19zájemců,vroce2014
bylo přijato 14 žadatelů.

O přijetí do Domova pro se-
niory Soběsuky v případě
uvolnění místa rozhoduje
pracovní skupina složená z
ředitelky, vedoucí sestry a
sociální pracovnice. Z žádos-
tí, které jsou označeny jako
akutní, vybírají budoucího
klienta na základě daných
kritérií. Zájemce, který do-
sáhne nejvyššího počtu bodů,
je přijat.

Přijetí do domova není v
žádném případě podmíněno
dostatečnou výší příjmů ža-
datelů ani finanční spolu-
účastí rodinných příslušní-
ků na úhradu za pobyt v zaří-
zení. Každému obyvateli do-
mova v souladu se zákonem
zůstává 15 % z jejich příjmů.

Obyvatelé si hradí v domo-
vě pobyt (ubytování a stra-
vování) ze svých příjmů,
zejména z důchodu. Za po-
skytovanou péči platí částku
odpovídající výši přiznaného
příspěvku na péči, který do-
stávají z úřadu práce.

V případě, že klientovi ne-
stačí jeho příjem na zaplace-

ní pobytu (platí tzv. sníženou
úhradu), jsou rodinní pří-
slušníci klienta požádáni,
aby se podíleli na doplatku
nákladů spojených s poby-
tem jejich příbuzného v do-
mově. Doplatek může hradit
také osoba, která není v pří-
buzenském poměru. Na pro-
voz domova může přispívat i
klient (například ze svých
úspor).

Zájemci o přijetí do domo-
va se mohou podívat na webo-
vé stránky domova
www.dpssobesuky.cz, pro
získání dalších informací
mají možnost telefonických
konzultací.

Jaro plné akcí, zábavy a úspěšných vystoupení
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Čas letí jako bláznivý a už tu
máme konec školního roku a
léto. Je to čas odpočinku, re-
laxace, výletů, pobytů v pří-
rodě, táborů, ale i čas ohléd-
nutí za minulými jarními
měsíci. Co všechno se u nás v
dětském domově za poslední
dobu stalo? Nebylo toho roz-
hodně málo a můžeme opět po
čtvrt roce čtenáře Plumlov-
ského zpravodaje nechat tro-
chu nahlédnout do našeho ži-
vota.

Jak už jsme minule psali,
podařilo se nám vloni získat
nového sponzora a kamaráda
– realitní kancelář Okno ne-
movitostí z Brna.

Začátkem dubna tři naše
děti vystoupily na výroční
schůzi právě této realitní
kanceláře, která se konala v
Kunštátě. Zahrály na klavír,
trubku a zazpívaly několik
písniček. Za své vystoupení
sklidily velký potlesk. Záro-
veň jsme to brali jako gene-
rální zkoušku na další velké
vystoupení, které se konalo
hned příští den. A vyplatilo
se, protože jsme zaznamenali
velký úspěch.

Sára, Martin a Michaela se
zúčastnili Nejmilejšího kon-
certu v Přerově (pro neza-
svěcené - Nejmilejší koncert
je každoroční soutěžní pře-
hlídka zájmové činnosti dětí z
dětských domovů. Soutěží se
v kategorii pěvecké, hry na
nástroj, dramatizace, před-
nesu, muzikálu a výrazového
tance).

Michaela soutěžila ve hře
na klavír a obsadila 1. místo,

Martin soutěžil ve hře na
trubku a obsadil 2. místo, Sá-
ra, která soutěžila ve zpěvu,
se sice neumístila, ale roz-
hodně ostudu neudělala. Za-
zpívala krásně čistě, jenže
konkurence byla veliká, tak
snad příště.

Podívaná u vojáků
Konec května a začátek červ-
na bývá ve znamení Dne dětí.

Tento rok si naše děti pěkně
užily. Dostali jsme velice za-
jímavé pozvání od Vojenské-
ho útvaru ve Vyškově, se kte-
rým nás pojí už několikaletá
spolupráce, do vojenského
výcvikového prostoru Březi-
na v Myslejovicích. Zde se dě-
ti mohly seznámit s nejmo-
dernější vojenskou techni-
kou a hlavně zhlédnout ge-
nerálku na vojenské cvičení,
jejíž součástí bylo překonání
vodní hladiny, vytahování

tanku uvízlého pod vodní
hladinou a další speciality.
Na závěr kladly děti vojákům
zvídavé otázky, týkající se ži-
vota vojenského i vojenské
techniky, a třešničkou na
dortu příjemně stráveného
dopoledne byl výborný oběd.
S sebou jsme si ještě od vojá-
ků dovezli hromadu čokolád,
bonbonů a školních pomů-
cek.

Ještě téhož dne odpoledne

po tomto zážitku vyrazily
menší děti s tetou Vendulou
do Třince, kde se konal na sta-
dionu zábavný program u
příležitosti Dne dětí pro děti z
dětských domovů plný her,
písniček a soutěží.

Na oslavách školy
Začátkem června se děti i vy-
chovatelé zúčastnili oslav
stého výročí založení školy v
Plumlově. Do této školy cho-

dila nebo v současné době
chodí většina našich dětí.
Součástí zdařilých oslav byla
školní akademie, na níž vy-
stupovali i žáci 1. stupně od
nás z domova. Všechna vy-
stoupení byla nápaditá, dě-
tem se moc povedla a zaslou-
žily si za ně velkou pochvalu.
Jednou větou – krásná a zda-
řilá akce!

Pohoda s motorkáři
V polovině června nás o ví-
kendu navštívil náš další
sponzor a přítel - motorkáři z
Olomouce. Prožili jsme s ni-
mi zajímavé odpoledne. Děti
měly jedinečnou možnost
svézt se na silných strojích po
Plumlově a okolí, zasoutěžit
si ve vědomostních i pohybo-
vých soutěžích o sladké ceny
a na závěr si pochutnat na
vlastnoručně opečených špe-
káčcích. Bylo to vlastně ta-
kové malé rozloučení se škol-
ním rokem.

Předposlední týden června
čekal starší děti ještě vodác-
ký kurs v Českém Krumlově.
Děti mají možnost si již ně-
kolikátým rokem užít sjíždě-
ní Vltavy a pravý vodácký ži-
vot se spaním pod stanem, va-
řením na ohni a odpočinkem
u vody.

Po návratu už zbýval jen
poslední týden školy, uza-
vření známek, vyzvednutí
vysvědčení a pak hurá za
prázdinovými radovánkami.
Jak to o prázdninách bylo a co
všechno jsme zažili, se dozví-
te v příštím čísle. Tak nám
držte palce, ať prázdniny dob-
ře dopadnou.

Nanávštěvě u vojáků vMyslejovicích. Foto: Dětský domov Plumlov
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Základní škola oslavila sté narozeniny
LUDMILA BRAUNOVÁ

V uplynulých týdnech pro-
běhla na Základní škole
Plumlov řada akcí, které mě-
ly jedno společné téma – sté
narozeniny této stále mladé
staré dámy.

První velká akce byla 27. 4.
2015, kdy se všichni žáci ško-
ly zúčastnili dílen zaměře-
ných právě ke stoletému vý-
ročí. Práce, které vytvořili, se
pak staly součástí výzdoby
při vlastních oslavách.

Vlastní oslavy proběhly ve
dvou etapách.

První část se konala dopo-
ledne ve středu 3. 6. 2015. Žáci
všech ročníků si připravili
pod vedením svých vyučují-
cích bohatý kulturní pro-
gram. Po velké přestávce se
všechny třídy se svými vyu-
čujícími usadily ve vyzdobe-
né velké tělocvičně školy, kde
na ně ze všech stran mrkaly
veselé barevné 100, a mohlo se
začít. Po slavnostním úvodu
paní ředitelky odstartovalo
10 zastavení, v nichž byly při-
pomenuty nejvýznamnější
události každého desetiletí od
roku 1915 až do roku 2015 v na-
ší zemi i ve škole. Informace
doplňovali svými vystoupe-
ními sami žáci. Verše, pís-
ničky, pohádky, tanečky,
scénky, bojová umění, popu-
lární písně, odměňující po-
tlesk a skvělá nálada připou-
taly děti na jejich místa na ce-
lých 120 minut. Pak byl pro-
mítnut film, který o škole na-
točil pan Jiří Nezval, a všich-
ni odcházeli plni zážitků.

Druhá část se konala v ten
samý den odpoledne. Tělo-
cvičnu tentokrát zaplnili po-
zvaní hosté a rodiče. Po jejich
přivítání, slavnostním pro-
jevu paní ředitelky, promít-

nutém filmu a kulturním
programu, jehož součástí by-
lo i taneční vystoupení býva-
lého žáka, byli všichni po-
zváni do prostor školy, kde na
ně čekalo bohaté občerstvení
ve vstupních prostorách a 3
výstavy.

V pátek 5. 6. 2015 se naše ju-
bilantka dostala i do médií. O

stém výročí školy hovořila
paní ředitelka Mgr. Dagmar
Zapletalová v přímém vstupu
ve vysílání Českého rozhlasu
Olomouc.

V sobotu 6. 6. 2015 oslavy
vyvrcholily Dnem otevře-
ných dveří. Slavnost začala v
prostorách před budovou
pošty, kde bylo postaveno po-
dium. Na něm děti vítaly zpě-
vem příjezd prvního správce
školy pana Ptáčka. Po vy-
stoupení z kočáru taženého
dvojspřežím jej uvítali také
místní obyvatelé a paní uči-
telky v dobových kostýmech.

Po zpívané zdravici dětí
„Škola má narozeniny“ si
obecenstvo poslechlo krátký
kulturní program Spolku ko-
courkovských učitelů a pro-
slov paní ředitelky ZŠ Mgr.
Dagmar Zapletalové. Zdravi-
ci pronesl také zástupce veli-
tele 103. Centra
CIMIC/PSYOPS AČR major

Ing. Karel Stuchlík, který v
doprovodu členů SHD
Plumlov položil kytici k Po-
mníku padlých v Plumlově.
Potom se už zástup všech ná-
vštěvníků vydal směrem k
základní škole. V čele šli zá-
stupci Sboru dobrovolných
hasičů Plumlov a nesli pra-
por města.

Ve škole si mohli návštěv-
níci hned u vchodu zakoupit
ročenky ke stému výročí i čo-
koládu s fotografií školy na
obalu. Dále na všechny čeka-
ly nejen vyzdobené třídy, ale
i výstava výtvarných prací

žáků v galerii v přízemí a ve 3.
patře výstava modelů a ve
společenské místnosti tam-
též výstava starých knih s ná-
zvem „Z čeho se učili naši
předkové“ a také starých no-
vin, kronik i fotografií, kde si
mohli najít své ročníky, kdy
navštěvovali školu právě oni.

Velký zájem budil také při-
pravený program vystoupení
bývalých žáků školy v malé
tělocvičně a hudební učebně.
Před očima diváků se vystří-
dali žáci tanečního oddělení
ZUŠ, p. Lenka Hadová s pě-
veckým recitálem, Jakub
Stoklasa s houslovým vy-
stoupením, Karel Vlach s
partnerkou Klárou Šlechto-
vou s latinskoamerickými
tanci, členky skupiny Veselé
kravičky s tanečním číslem,
Laďka Jančíková s hereckým
výstupem, Jiří Látal s kyta-
rovým vystoupením, p. Jana
Turčanová se vzpomínkami
na školu i herecké začátky a
krátkou pohádkou pro všech-
ny, Marek Soldán s pěvec-
kým a kytarovým recitálem a
členové kroužku sebeobrany
a celý kulturní program uza-
vřela pěveckým recitálem p.
Zdislava Krausová.

Následovalo „Křeslo pro
hosta“, v němž na zvídavé
otázky p. uč. Jany Zelené od-
povídalipanVlastimilBajer–
vnuk stavitele školy p. Šrám-
ka, pan Karel Pekáček – sbě-
ratel pohledů, pan Josef Pi-
ňos–podnikatel,kterýmárád
létání, a Jan Nezval – mladý
vynálezce, nositel označení
Česká hlavička.

Oslavit s někým 100 let je
vždy velký zážitek a myslím,
že tento opravdu stál za to.
Tak na shledanou při další
stovce.

Redakčněmírně zkráceno

Doprovodný programkoslavámškoly v tělocvičně. Foto: ZŠ Plumlov

Výstava učebnic a fotografií se vydařila

V rámci oslav 100. výročí naší školy byla uspořádána výsta-
va s názvem„Z čeho si četli a učili se naši předkové“. Vše
vzniklo nápademuskutečnit sbírku starých učebnic. Nikdo
netušil, že běhemněkolika týdnů nashromáždíme přes 150
učebnic a slabikářů. Výstavu učebnic jsme doplnili školními
kronikami, starými novinami a dalšími učebními pomůcka-
mi. Velký zájem zaznamenala i sbírka fotografií, kde si lidé
mohli najít své ročníky, kdy navštěvovali školu právě oni.
Jsme rádi, že se výstava líbila, a děkujeme tímto ochotným
rodičům, prarodičůmapřátelům školy za zapůjčení knih a
fotografií.Text a foto:Martina Švédová
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Křeslo pro hosta
JANA ZELENÁ

Jistě si mnozí z vás pamatují
pořad československé televi-
ze, v němž diváci měli šanci
setkat se se známou či zají-
mavou osobností a mohli jí
dokonce pokládat dotazy.
Ano, správně, bylo to legen-
dární Křeslo pro hosta. Při-
znám se, že já jako typické
„Husákovo dítě“ jsem tento
pořad nevyhledávala, ba na-
opak jsme se snažili televizi
přepnout na jiný kanál. Teh-
dy jsem ještě netušila, že se
moderátorkou tohoto pořadu
také stanu. Sice jste si mě ne-
mohli (naštěstí) naladit na
žádném kanále vaší televize,
legendární Křeslo pro hosta
jste však mohli vidět na vlast-
ní oči při oslavách 100. výročí
založení naší základní školy.

Čtyři odvážní muži
Získat hosty, kteří by byli
ochotní usadit se do křesla a
vyprávět o sobě, není vůbec
jednoduché. Zvlášť ženy byly
absolutně nepřemluvitelné.
A to se o nich říká, jak jsou
upovídané. Většina z nich mě
taktně odmítla s tím, že si se
mnourádipopovídajíněkdeu
kávičky, ale veřejně ne. Ne-
zlobila jsem se na ně, docela
jsem je chápala. Já sama jsem
totiž měla obavy, jak celý ten-
to „projekt“ dopadne.

Nakonec jsem v našem
školním křesle, které jsem si
vypůjčila od pana zástupce z

jeho pracovny), přivítala čty-
ři muže. Prvním hostem byl
vnuk stavitele Julia Šrámka
pan Vlastimil Bajer, který na
svého dědečka zavzpomínal a
přinesl i spoustu zajímavých
historických materiálů. O
své sbírce pohledů a histo-
rických fotografií nám po-
vyprávěl pan Karel Pekáček.
Přiznám se, že u pana Karla
jsem jako moderátorka troš-
ku selhala. Nestihla jsem v
podstatě položit ani jednu
otázku. Vyprávěl tak zaujatě
a zajímavě, že jsem mu ne-
chtěla skákat do řeči.

Letec a mladý vědec
Třetím hostem byl pan Josef
Piňos, který vyprávěl o svém
velkém koníčku – létání. A
nejenom o něm. Pepa je straš-
ně zajímavý člověk, který si
klade nelehké cíle a jejich spl-
nění se mu opravdu daří.

Nejmladším hostem byl vě-
decký talent Honza Nezval.
Mladý muž, který se pyšní ti-
tulem Česká hlavička i Ta-
lent roku 2009. Takže pokud
budete chtít zrealizovat ně-
jaký zlepšovák, nebojte se na
něho obrátit. Honza má totiž
vlastní firmu s projekční
kanceláří.

Za sebe musím říct, že
chvilky strávené při povídá-
ní s těmito čtyřmi zajímavý-
mi muži byly pro mě opravdu
příjemně strávené. A jsem rá-
da, že k Plumlovu (Žárovi-
cím) neodmyslitelně patří.

Svět očima dětí
TOMÁŠ POLÁK

Žáci plumlovské školy se už
tradičně účastní celorepub-
likové soutěže Ministerstva
vnitra Svět očima dětí. V po-
sledních letech v této soutěži
zaznamenávají velké úspě-
chy. Letos se do této soutěže
opět zapojili a v jejím dva-
náctém ročníku opět skvěle

reprezentovali naši školu.
Žáci druhého stupně základ-
ních škol mohli zpracovávat
výtvarně nebo audiovizuálně
témata Bezpečná země a Ci-
zinci mezi námi. Izabela Krp-
cová vytvořila k tématu Ci-
zinci mezi námi bustu z ke-
ramiky a ve výtvarné kate-
gorii získala druhé místo.
Trojice žáků Kateřina Dob-
šíčková, Pavlína Kopečná a
Tomáš Hladký natočila film o
předsudcích k romskému et-
niku. Za své dílo si odnesli
krásné druhé místo. Loňská
vítězka audiovizuální kate-
gorie, Lucie Buriánková, le-
tos spojila síly se svou sestrou
Evou. Jejich dílo k tématu
Bezpečná země radilo lidem,
jak zabezpečit dům před od-
jezdem na dovolenou. Od-
borná porota děvčatům udě-

lila Čestnou cenu České poš-
ty.

Ocenění žáci (kromě Pavlí-
ny Kopečné, která byla na
ozdravném pobytu v lázních)
si za svůj čas strávený tvor-
bou soutěžních prací užili ce-
lý den v Praze. Dopoledne na-
vštívili Muzeum voskových
figurín. Slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen se ko-

nalo v prostorách Muzea Po-
licie ČR, moderoval ho Karel
Voříšek a jedním z předáva-
jících byl policejní prezident
Tomáš Tuhý. Po vyhlášení
výsledků si žáci prošli poli-
cejní muzeum a zúčastnili se
doprovodného programu.
Odpoledne ještě navštívili
Armádní muzeum na Žižko-
vě.

Žáci plumlovské školy do-
kázali opět vytvořit díla, kte-
rá obstála v republikové kon-
kurenci. Za reprezentaci ško-
ly, aktivní přístup a nadšení
si zaslouží obrovskou po-
chvalu. Poděkování patří ta-
ké všem lidem, kteří se podí-
leli na soutěži, a v neposlední
řadě také Klubu rodičů při ZŠ
Plumlov, jenž hradil náklady
spojené s cestou do Prahy.
Děkujeme.

Úspěšní školáci na soutěži. Foto: ZŠ Plumlov

Děti a starověcí bohové
PAVEL MAJORŠIN

V dějepisu v 6. ročníku máme
každý rok naplánovanou
projektovou výuku k tématu
Náboženství starověkého
Řecka a Říma.

Žáci si zhotoví kostýmy a
připraví prezentaci. Předem
jsou seznámeni s kritérii
hodnocení, rozdělí se do sku-
pinek a vyberou si bohy, kte-
ré budou představovat, pak
mají čas vyhledat a roztřídit
informace.

Byl jsem zvědav, jak se le-
tošní šesťáci vypořádají s
úkolem. Trošku mi dělaly
starosti dotazy typu: „A mu-
sím to dělat? A musí to tam
být?“ Bylo vidět, že se šesťá-
kům do projektu nechce.

Skupinka, která prezentu-
je svoji práci jako první, to má

vždy těžší, nemůže se poučit z
chyb předchozích týmů. U
mnoha žáků se také projevo-
vala nervozita, neboť před-
stoupit před celou třídu a
ukázat svoji prezentaci není
snadné.

Bohužel, u většiny týmů se
projevila neochota naučit se
krátký text zpaměti, někteří
žáci zase podcenili přípravu
a nejen že neuměli prezentaci
zpaměti, ale dokonce čtený
text koktali. Tím znehodno-
tili námahu celé skupiny.

Musím však říci, že sku-
pinky, které se pečlivě při-
pravily, podaly opravdu vy-
nikající výkon. A zvláště mu-
sím vyzvednout tým ve slo-
žení Míša Černochová, Kája
Klimešová a Natálka Herzi-
gová.

Pokračování na straně 18

Za olympijské výkony odznak
PAVEL BEDNÁŘ

Již potřetí za sebou se velké
množství našich žáků zú-
častnilo velmi náročné spor-
tovní soutěže, která se nazý-
vá Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Soutěž
proběhla ve třech postup-
ných soutěžních kolech.

Největší množství dětí se jí

zúčastnilo v rámci výuky tě-
lesné výchovy. Dvanáctce
nejúspěšnějších byla odmě-
nou možnost reprezentovat
školu v okresním finále této
soutěže.

Našemu družstvu se ve vel-
ké konkurenci především
prostějovských sportovních
škol nepodařilo postoupit.

Pokračování na straně 18
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Cyklisté zářili na soutěži
PAVEL BEDNÁŘ

Dopravní soutěž mladých
cyklistů je akce, která se sna-
ží připravit dospívající mlá-

dež k samostatnému pohybu
na pozemních komunika-
cích. Celá soutěž je tříkolová
a je složena z pěti disciplín z
různých oborů znalostí a do-
vedností. Žáci musí prokázat
uplatnění svého umění z pra-
videl silničního provozu při
jízdě po dětském dopravním
hřišti, první pomoci při po-
ranění, řešení testových otá-
zek, jízdě zručnosti na jízd-
ním kole a orientaci při práci
s mapou fiktivní obce.

Školu reprezentovala

družstva ve dvou věkových
kategoriích. Mladší žáci (Mi-
roslav Rind, Charles Linney,
David Jeneš, Monika Staň-
ková, Kristýna Václavíková

a Bára Kamarytová) obsadili
v okresním kole celkové vel-
mi pěkné 3. místo.

Kategorie starších žáků
byla ještě úspěšnější. Karel
Fajstl, Josef Nejedlý, Henrie-
ta Greplová a Eliška Sedlá-
ková s přehledem vyhráli
nejen okresní kolo, ale také
krajskéfinále.Podařilose jim
postoupit až do celostátního
vyvrcholení, které proběhlo
v polovině června v Chomu-
tově. Zde se umístili na velmi
pěkném třináctém místě.

Modeláři umí, podívejte se
PAVEL MAJORŠIN

V týdnu od 25. do 29. května se
na naší škole uskutečnila tra-
diční modelářská soutěž. Vy-
hodnocení a předání cen pro-
běhlo v pátek 29. května. Mo-
dely byly vystaveny ještě dal-
ší týden, neboť probíhaly
oslavy 100 let založení naší
školy a chtěli jsme dát ná-
vštěvníkům dne otevřených
dveří možnost prohlédnout si
je.

Potěšilo mě, že žáci soutěž
brali vážně, zvláště děti z prv-
ního stupně se velmi snažily.
Soutěžilo se v těchto katego-
riích: plastikové modely le-
tadel, plastikové modely po-
zemní techniky a dopravních
prostředků, papírové modely
letadel, papírové modely po-
zemní techniky a dopravních

prostředků, diorámata a
stavby a zvláštní kategorie
samo domo, která obsahova-
la modely, jež si žáci navrhli
a postavili sami doma prak-
ticky od nuly. Velmi zajíma-
vým byl plumlovský kostel od
Robina Soldána ze 3.B nebo
plachetnice Honzy Hampla.
Letos měly jasnou převahu
papírové modely nad plasti-
kovými stavebnicemi.

Výtvory, jež žáci přihlásili
do soutěže, byly pěkné. Vy-
zdvihnout musím především
pečlivou a čistou práci Honzy
Chytila ze 6.B a Tomáše Vy-
kydala z 5. třídy. Největším
modelem byl bezesporu tank
Tiger Šimona Lešanského.
Na vystavené modely se při-
šly podívat i děti ze školní
družiny.

Poděkování patří Klubu
rodičů při naší škole, který
poskytl finance na zakoupení
cen pro vítěze. Dík patří také
firmě MN-modelář, která po-
skytla na ceny výraznou sle-
vu. Už se těším na další roč-

ník a doufám, že příští rok se
soutěže zúčastní více žáků 2.
stupně. Šikovnost našich mo-
delářů můžete posoudit na fo-
tografiích.

Výsledková listina modelář-
ské soutěže na ZŠ Plumlov
2014/2015

Kategorie plastikové modely Le-
tadel
1. Jan Chytil 6.B, Su – 7
2. Michal Vykydal 2.tř., Ju – 88
3. Jakub Sedlo 3.B, FW – 190A
Kategorie plastikové modely po-
zemní techniky a dopravních pro-
středků
1. Tomáš Vykydal 5.tř., Poli-
cejní auto
2. Šimon Lešanský 5.tř., Tank
Tiger
Kategorie papírové modely leta-
del

1. Rostislav Novák 6.A, L-410
Turbolet
2. Aneta Rolencová 2. tř., L-410
Turbolet
3. Jan Dostál 2.tř., Fokker E.V
Kategorie papírové modely po-
zemní techniky a dopravních pro-
středků
1. Daniel Pospíšil 4.tř., Obrně-
ný automobil
2. Anežka Nováková 2.tř.,
Houfnice Dana
3. Lukáš Ondroušek 3.B, Vo-
jenský automobil
4. Daniel Pospíšil 4.tř., Závodní
automobil
Kategorie diorámata a stavby
1. Tomáš Pořízka 2.tř., Diorá-
ma vojenské základny
2. Petr Halabrín 7.B, Diorá-
ma železniční tratě
3. Anna Otrubová 4.tř., Roz-
hledna
Kategorie samo domo
1. Jan Hampl 6.B, Plachetnice
2. Robin Soldán 3.B, Plumlov-
ský kostel
3. Jiří Hudec 2.tř., Letadlo
4. Jan Chytil 6.B, Rozhledna
5. Tereza Sofková 3.B, Dům

Bohové v akci
Dokončení ze strany 17

Holky představovaly bohyně
Hestii, Hébé a Sirénu. Děv-
čata uměla prezentaci na-
zpaměť, připravila si hranou
scénku a Natálka dokonce za-
zpívala jako pravá Siréna.
Musím uznat, že kdybych byl
námořníkem na lodi, jisto jis-
tě bych ztroskotal. Třída od-
měnila vystoupení dlouhým
potleskem.

Na konci vystoupení zhod-
notila každá skupinka svůj
výkon, prostor vyjádřit, co si
zaslouží pochvalu, či co se
zrovna příliš nepovedlo, do-
stali i ostatní spolužáci. I přes

moje počáteční obavy žáky
nakonec práce bavila a pro-
jektová výuka se povedla.

Úspěchy v OVOV
Dokončení ze strany 17

Zato pětice nejlepších jed-
notlivců si vybojovala právo
reprezentovat nejen sebe, ale

i celou plumlovskou školu na
krajském finále v Hranicích
na Moravě.

Zde mezi nejlepší patřili
Lukáš Vítek (2. místo ve své
kategorii), Václav Lachman
(3. místo) a Marek Bureš (4.
místo). V krajském finále dá-
le reprezentovali Marek
Šustr a Jan Chytil.

Všem žákům děkujeme za
skvělou reprezentaci ZŠ
Plumlov a přejeme mnoho a
mnoho dalších skvělých
sportovních úspěchů!



Velká senzace! Děti objevily poklad
Hledání pokladu ve Cvrčelce aneb Využití projektové metody při práci s dětmi. Ve školce to umí

SILVIE SOLDÁNOVÁ

Dovolte mi, vážení čtenáři,
abych se pokusila seznámit
vás s jednou z metod výuky,
kterou používáme v mateř-
ské škole, a objasnila, co se za
poněkud „bulvárně“ znějí-
cím názvem článku ukrývá.

Objevování nového
Hlavní činností dítěte v před-
školním věku, jak už bylo to-
likrát zmíněno, by měla být
hra, protože hrou se dítě učí
objevovat nové věci a získává
poznatky, učí se reagovat na
vzniklé situace, spolupraco-
vat s kamarády. Je to ta nej-
přirozenějšíčinnostprodítěa
je to dokonce jedna z jeho zá-
kladních potřeb. Proto se
snažíme všechny činnosti v
MŠ směřovat ke hře – ať už ří-
zené, či spontánní.

Jednou z obměn řízené hry
je tzv. „projektová metoda“.
Na začátku si stanovíme té-
ma, kterému se chceme vě-
novat, a postupně zařazuje-
me činnosti, které nás, laicky
řečeno, „dovedou k cíli“.
Tento cíl může být opět jaký-
koliv, ať už vytvoření dobré-
ho klimatu ve skupině dětí,
nácvik kotoulu, seznámení s
ročními obdobími nebo i ob-
jevení vzácného pokladu,
ukrytého někde v Plumlově.

Zajímavé ukoly
Na začátku každého projektu
by měl být příběh, který nás
bude dalšími činnostmi pro-
vázetaucelovat je.Pocelýrok
děti pracovaly na nabytí se-
bevědomí při plnění různých
typů úkolů. Tyto úkoly jsme
zařazovali průběžně a obmě-
ňovali v návaznosti na jiná

témata. Proto poté, při sa-
motné realizaci projektu, ne-

měly děti s plněním konkrét-
ních zadání problém. Vy-
zkoušely si například, jak je

náročné rychle odpovědět na
záludné otázky starého muže
bydlícího v majáku, zkoušely
hmatem poznat předměty, jež
uvízly ve žraločím žaludku,
hledaly zlaté valouny na pís-
kové pláni, překonávaly pa-
voučí síť, kreativně ztvárňo-
valy papoušky (a jiné rozto-
divné opeřence ) z přírodnin,
bojovaly s jedovatým hadem
atd.

Odměna pro všechny
Odměnou za bezchybné spl-
nění úkolů jim byl nalezený
poklad a nám, učitelkám, za-
se pocit, že si dopoledne děti
užily a ještě více utužily ko-
lektiv.

Takže pokud vám, vážení
rodiče, dítko odpoví, až se jej
zeptáte, co dělalo ve školce, že
si hrálo, náš výchovně vzdě-
lávací cíl byl splněn.

Překonávání sítě. Foto:MŠPlumlov

Nadaní malí malíři z mateřinky
DANA SUŠEŇOVÁ
MARTA SOLDÁNOVÁ

Po vyhlášení okresní výtvar-
né soutěže JARO JE TADY
jsme se zeptaly dětí ve třídě
Včeliček, zda by se soutěže
nechtěly účastnit. Odpověď
byla samozřejmě kladná.

Třídní vzdělávací projekt
„KDYŽ JARO ZAŤUKÁ“
splýval právě s vyhlášeným
tématem. Nebylo co řešit. V
tyto dny rovněž kroužili čápi
kolem vysokého komínu u
mateřské školy Na Stráži,
který už sice neslouží svému
původnímu účelu, ale stojí a
„sem tam“ si ho čápi vybe-
rou za svůj jarní domov. Mají
tam připravený i obrovský
koš, aby se jim tam dobře
hnízdilo. V letošním roce si
sice čápi „školkovský“ko-
mín nevybrali, ale dětem z
MŠ přinesli nejen nápad, ale i
herní štěstí.

Kam letí ten čáp?
Výkresy na námět „Kam letí
ten čáp?“, které děti nakres-
lily, byly nádherné. Techni-
ka kresby tuší, špejlí s vatou
a vymalování jasnými
barvami krásně zvýraznila
dané téma. Ale... soutěž je
soutěž, takže byly vybrány
nejlepší z nejlepších.

Vyhlášení soutěže se zú-
častnilo celkem 559 autorů,
732 prací v pěti kategoriích.
V první věkové kategorii, tj.
dětí z mateřských škol, a kte-
rá patřila mezi nejpočetnější,
výtvarné práce dětí z MŠ
Plumlov obsadily pět prv-
ních míst.

Z vítězství se radují Agátka
Burešová, Kája Lužná, Ba-

runka Pospíšilová, Kuba Ví-
tek a Natálka Zachovalová.
Na své malé malíře jsou pyš-
ní nejen jejich rodiče, ale
zejména paní učitelky, které
je při výtvarné práci vedly.
Pro svá ocenění si děti přišly
na slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže v Domě dětí a
mládeže Na Vápenici .

Dětem děkujeme za krás-
nou a úspěšnou reprezentaci
Mateřské školy Plumlov .

Úspěšní kreslíři. Foto:MŠPlumlov

Vzpomínky zůstanou

Budoucí prvňáčci se slavnostně „ loučili“ v sále pluml-
voského zámku 10. 6. 2015 za přítomnosti rodičů, prarodi-
čů, představitelůměsta Plumlov p. Sušně, p. Hyndricha a p.
Jančíkové, zástupců ZŠ p.Majoršína, p. Finsterlové a
SPOZ, a dalších hostů a příznivcůMŠPlumlov. Samozřejmě
nemohly chybět jejich paní učitelky ze školky.
Tímto slavnostnímaktem tak děti oficiálně zakončily jednu,
z vývojového hlediska však velmi významnou životní etapu.
Do těch dalších dětempřejeme zdraví, štěstí, úspěchy, na-
vázání nových přátelství,mnoho nových poznatků, zkuše-
ností, které je obohatí a otevřou jim tu „ pravou“ cestu do
dalšího života.
Marta Soldánová, Silvie Soldánová, Dana Sušeňová, Radka
Štefanová
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Jaké je to pracovat ve školní jídelně? S její vedoucí Janou Menšíkovou se zaměříme na radosti a strasti stravování

Kuře dětem chutná, mrkev už méně
KAREL ROZEHNAL

Na stravování ve školní jí-
delně si někdy vzpomene kaž-
dý z nás. Fronty u okénka, po-
chutnání si na buchtičkách s
krémem či poněkud delší vy-
sedávání u neoblíbené polév-
ky. To vše patřilo ke koloritu
obědů v jídelně v minulosti,
když jsme my, dospěláci, byli
ještě dětmi. Jaká je ale situa-
ce nyní? Proměnila se jídelna
v důsledku nových trendů
dnešní doby? A co dětem teď
nejvíc chutná? To i mnoho
dalšího se dozvíme z rohovo-
ru s vedoucí školní jídelny v
Plumlově Janou Menšíko-
vou, která ji řídí už přes 20 let.

Jak jste se vlastně do-
stala k tomu, že jste v
Plumlově zakotvila na po-
zici vedoucí školní jídel-
ny?

Původně jsem byla porod-
ní asistentkou, ale po ma-
teřské jsem nemohla dělat
třísměnný provoz. Poté, co
ukončila pracovní poměr
bývalá vedoucí školní jídel-
ny v Plumlově paní Páclová,
jsem si dodělala vhodný
kurz a začala jsem naši jí-
delnu vést. Absolvovala
jsem pak řadu školení a zís-
kala potřebné znalosti a do-
vednosti k práci vedoucí.
Práce s dětmi je mi navíc
velmi blízká. Jako vedoucí
jídelny musím plnit různo-
rodé úkoly. Je to vlastně ří-
zení malého podniku, které
se skládá z práce s lidmi a
zajištění provozu, nejde tedy
jen o kancelářskou práci.

V kolik hodin musí ráno
začít kuchařky vařit, aby
bylo jídlo hotové včas?

Záleží na složitosti jídel.
Pokud je jídlo náročné, tak
standardně dvě kuchařky
nastupují na pátou. Je po-
třeba rozehřát stroje a při-
pravit suroviny. Vařit se za-
číná kolem sedmé hodiny.
Přibližně v půl jedenácté už
musí být vše uvařeno,
abychom jídla mohli dodat
do školky a externím stráv-
níkům. V samotné jídelně se
obědy vydávají od jedenácti
do půl druhé. Pak nastává
úklid.

Podle čeho sestavujete
jídelníček pro děti?

Jídelna se musí z velké

části držet určitých stanove-
ných jídelníčků a receptur
pro školní stravování. Je
nutné, aby jídelníček plnil
výživové dávky a tzv. spo-
třební koš. Pod ním si kon-
krétně můžete představit

soubor potravin, které v jí-
delníčku musí být během
měsíce do určité výše obsa-
ženy.

Co v jídelníčku podle
těchto norem musí být ob-
saženo?

Jde hlavně o ovoce, zele-

ninu, ryby, luštěniny, vejce
a střídání různých druhů
mas. Zároveň se uplatňuje
trend omezování knedlíků a
sladkých jídel. Nově se taky
zařazují dnes již netradiční
přílohy jako pohanka, bul-
gur, kuskus a další.

Jak často používáte pro
výrobu některých jídel
polotovary?

To je zajímavá otázka do
diskuse. Záleží na tom, co
míníte slovem polotovary.
Dnes se řadí mezi polotova-

ry třeba i kompoty a zmra-
žená zelenina. Někdy se po-
užívají polotovary proto, že
by z kapacitních důvodů ne-
bylo možno ze základních
surovin vše uvařit. Nebo ta-
ké při velké nemocnosti ku-
chařek k využití polotovarů
přistoupíme. Používáme je

ovšem minimálně. Takový
druh polotovaru, jako jsou
například rybí prsty, zařa-
zujeme třeba tak jednou za
rok. Řeknu vám ještě tako-
vou zajímavost. Bramborou
kaši děláme vždy zásadně
čerstvou přímo z brambor.

Jedno z dětí ve školní jídelně
ovšem na obědě plácne, že ta
kaše je určitě z prášku.
Ostatní děti se toho chytí a
pak doma referují rodičům,
jak hroznou kaši měli.

Vyhovuje vám vybavení
kuchyně? Jak vypadá nyní
pracovní oděv kuchařek?

Kuchyně je stále poměrně
nová. Měla jsem možnost při
její tvorbě před 12 lety do
dispozice mluvit. Podle mě
je řešena velmi dobře, i když
jsou to velké prostory, tak se
kuchařky trošku naběhají.
Pracovní oděv kuchařek je
dnes legislativou upraven
poněkud všeobecně. My
jsme tak přistoupili i ke
kroku, kdy kuchařky při vý-
deji mají barevný oděv, aby
to na děti působilo příjemně,
a ne tolik sterilně. Je to roz-
hodně veselejší. Zároveň i
při některých pro děti zají-
mavých dnech děláme spe-
ciální výzdobu jídelny. Tře-
ba na dětský den, Mikuláš,
čarodějnice, Vánoce.

Jak je provoz jídelny fi-
nancován?

Stát přispívá dětem na
stravu a platí mzdové nákla-
dy. Město hradí režijní ná-
klady. Děti platí poměrnou
část nákladů na potraviny.

Kolik strávníků vlastně
školní jídelnu navštěvuje?

Je přihlášených asi 420
strávníků, z toho je 230 dětí
ze základní školy a 82 z ma-
teřské školy.

Byli byste schopni zajis-
tit i stravu pro více lidí?

Myslím si, že kapacitně, co
se týče zařízení, určitě, ale
bylo by potřeba přibrat nové
pracovní síly.

Jaké jídlo nejvíce dětem
chutná?

Tradičně jde o buchtičky s
krémem a kuře na paprice.
Vyplývá to i s výsledků an-
ket, které občas mezi dětmi
provádíme.

Které pokrmy jsou podle
vás nejsložitější na pří-
pravu ve školní jídelně?

Asi kynuté borůvkové
knedlíky, svíčková či třeba
holandský řízek.

Pokračování na straně 21

Školní jídelna připravená na příchod strávníků. Foto: ZŠ Plumlov

Kuchařka PetraMynaříková ve školní kuchyni. Foto: Karel Rozehnal



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ ROZHOVOR / 21

Kuře ano, mrkev ne
Dokončení ze strany20

Mrzí vás, když vám děti
vrací připravený oběd?

Mrzí mě to vůči kuchař-
kám, protože ty s tím měly
práci a navíc to stojí peníze.
Děti ovšem o těchto věcech
nemají ještě ten správný po-
jem. Vím ovšem, že jejich
chutě se časem mění. Navíc
záleží i na kolektivu dětí.
Když šéf party něco nejí a ří-
ká, že mu to nechutná, někte-
ré děti podlehnou a taky to
nejedí, i když doma to třeba
mají rády.

Z dob mé školní docház-
ky vzpomínám na mléčnou
polévku s játrovými noky.
Strašně mi nechutnala.
Vaříte ji ještě?

Mléčné polévky se snažíme
vůbec nevařit, protože jsou
všeobecně neoblíbené. Radši
dětem nabídneme mléko
přímo než tímto způsobem.

Vím, že máte nové čipové
zařízení pro objednávání a
výdej jídel. Osvědčilo se?

Čipy používáme teprve je-
den školní rok. Některé věci
se musí ještě postupně dola-
dit. Asi největším problé-
mem je snaha dětí o rychlé
„pípání“ a označování jídel v
řadě za sebou. Pak se stane,
že některý vydaný oběd pří-
stroj nezaznamená. Tudíž v
systému je následně vedeno,
že dítě na obědě nebylo, i
když bylo. A rodiče se diví.

Jak se k vám žáci, kteří
se stravují ve školní jídel-
ně, chovají?

Někteří jsou moc prima.
Hlavně malé děti, tak do
čtvrté třídy, jsou strašně mi-
lé a vstřícné, zajímají se, co
bude k obědu atd. Čím jsou
starší, tak samozřejmě mají
víc svých nálad, blíží se pu-
berta, tak už někdy ani ne-
zdraví. Bohužel i na kuchař-
ky u okýnka si dokáží někdy
trochu otevřít pusu. Ale to
jsou spíš výjimečné případy.
Na druhou stranu, když se po
letech žáci coby dospělí vrátí
na návštěvu, vzpomínají na
školní jídelnu a obědy v ní
vařené v dobrém.

Můžete prozradit nějaká
méně tradiční jídla, která
jste v poslední době v jídel-
ně vařili?

Každý měsíc se snažíme
zařadit nějaké nové jídlo, ku-
chařky jezdí jednou ročně na

školení „Nové trendy ve
školní jídelně“. Koná se v Br-
ně, kde profesionální kucha-
ři uvaří řadu nových jídel.
Kuchařky je mají možnost
ochutnat, dostanou recepty a
ty potom zkoušíme u nás.
Některá jídla se ujmou, jiná
třeba už méně. Nedávno jsme
například vařili zapékané
těstoviny s cuketou nebo
onehdy čočkový prejt či po-
choutku grófa Zoltána Cse-
chodiho (hovězí kostičky se
smetanovou omáčkou).

A co pitný režim?
Podáváme čaj, mléko, ka-

kao a džusy. Pokaždé je k
dispozici i voda či voda s vy-
mačkaným citronem, pome-
rančem, mátou nebo meduň-
kou. Děti tam mají vždy na
výběr nápoj sladký a neslad-
ký.

Jaký druh čaje nabízíte?
Většinou připravujeme

ovocné či bylinkové čaje (ší-
pek, lipový květ) s přídav-
kem mražené citronové štá-
vy. Černý čaj připravujeme
pouze výjimečně.

Mají rodiče zájem o to,
jak se jejich dítko ve škole
stravuje?

Jídelníček mnozí rodiče
sledují. Byla bych rozhodně
ráda i za přímou zpětnou
vazbu, pokud se jim třeba ně-
co nezdá.

A můžou jídlo, které va-
říte, i ochutnat?

Pokud by přišli a chtěli by,
určitě bych jim to umožnila.
Vlastně mě napadá, že když
je dítě nemocné, někdy chodí
rodiče pro jídlo do kastrůlku,
takže o chutnají i touto ces-
tou.

Dost se mluví o dětské
obezitě, máte možnost ji u
dětí nějak ovlivnit?

Myslím, že právě normy
jsou nastavené tak, aby obě-
dy v jídelně obezitu nepodpo-
rovaly. Záleží tak hodně na
tom, co děti jedí pak. Stravo-
vání v jídelně je pouze kolem
třiceti procent denní dávky
dětského jídla.

Na závěr taková všeteč-
ná otázka. Jaká jídla vy
vaříte nejraději pro své
blízké doma?

Doma vařím hodně bez-
masých jídel. Rodině chut-
nají například mé květákové
placičky.

Výlet za Babičkou
„Ratibořice, Babiččino údolí –
myslíme si, že není mnoho lidí
v této zemi, kterým by se při vy-
slovení názvu těchto míst ne-
vybavila alespoň mlhavá
vzpomínka. Vzpomínka na je-
dinečnou knihu Babička, její
příběh a krásný jazyk, kterým
je napsaná, či na autorku Bo-
ženu Němcovou... Pojďte s ná-
mi a projděte se znovu Babič-
činým údolím, vzpomínka na
dávný školní výlet či prázdni-
nové putování ožije a zjasní.“

Je páteční ráno 19. června
2015, trošku uplakané, ale my
jsme se rozhodli, že počasím
si nenecháme zkazit náladu.
Čeká nás školní výlet – den
bez školních povinností!

Brzy ráno vyrážíme do Ra-

tibořic u České Skalice, cesta
je dlouhá, ale na rozcestí ve
Zlíči u pomníku B. Němcové
odFrantiškaVejsezroku1912
odbočíme, přejedeme Vilé-
mův most přes řeku Úpu a za
ním se nám otevře pohled na
rozsáhlé louky se skupinami
stromů, které po obou stra-
nách údolí lemují smíšené le-
sy.

Napravo od cesty se na mír-
ném návrší nachází ratibo-
řický zámek. Autobus zasta-
vuje a my vyrážíme k zámku,
kde se nás ujímá sympatický
průvodce. Provádí nás zám-
kem, který byl vybudován ja-
ko letní a lovecké sídlo vrch-
nosti v letech 1702 – 1708 pod-
le vzoru italských venkov-
ských letohrádků.

Jeho nejznámější majitel-
ka, Kateřina Frederika Za-
háňská, známá z knihy či fil-
mu Babička jako „paní kněž-
na“. Elegantní zařízení saló-
nů v I. patře z období klasi-

cismu, empíru a biedermeie-
ru nám umožňuje nahléd-
nout do světa vysoké aristo-
kracie v první třetině 19. sto-
letí.

Busty panovníků Svaté ali-
ance a Sál tří císařů připomí-
nají, že i těmito idylickými a
klidnými místy kráčela his-
torie.

V létě roku 1813 právě v Ra-
tibořicích diplomaté Ruska,
PruskaaRakouskarokovalio
společném postupu proti Na-
poleonovi a rozhodovali tak o
příštím uspořádání Evropy.
Soubor akvarelů italských
krajin zavěšený v Kabinetu
připomíná cestovatelskou
zálibu vévodkyně Zaháňské.
V prostorách přízemí, zaří-
zených opět dobovým nábyt-

kem, se nacházejí sbírky po-
sledních šlechtických maji-
telů, knížat ze Shaumburg-
Lippe. Prostřednictvím ro-
dových portrétů, kolekce
dánského porcelánu, tisků,
fotografií a osobních před-
mětů je zde zachyceno méně
známé období historie Rati-
bořic od poloviny 19. do za-
čátku 20. století.

Po prohlídce zámku se vy-
dáváme napravo od zámku k
jezírku, které bylo zřízeno na
místě napajedla pro dobytek,
a dále k pozdně empírovému
skleníku. Skleník, zvaný též
„Ananasový dům“, byl po-
staven na místě někdejšího
Starého bělidla v roce 1830 a
sloužil k přezimování sub-
tropických rostlin. Za skle-
níkem se nachází Ratejna.
Tato budova sloužila v minu-
losti jako obydlí zaměstnan-
ců velkostatku.

Pokračování na straně 22

Výlet osmáků doBabiččina údolí v Ratibořicích. Foto: Žáci ZŠ Plumlov
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Zámek v obležení
JIŘÍ TRUNDA

Červen na našem zámku pat-
řil mateřským školám, které
k nám přijížděly z celého Pro-
stějovska. Na programech
pro školky jsem začal praco-
vat již někdy v zimě. Tehdy
vznikl scénář a programy
jsem nabídl mateřským ško-
lám z celého regionu. Společ-
ně s mojí kamarádkou Jitkou
Hřívovou a studentkami ze
SOŠPO Prostějov jsme si při-
pravili dva zábavné progra-
my, které podle prvních ohla-
sů sklidily velký úspěch.

Po zámku se šaškem
První program zavedl děti do
našeho zámku, kde jsem je
provedl jako zámecký šašek.
Celou prohlídku jsem pojal
tak, aby to pro děti nebyla jen
nudná historie, a aby se jim u
nás líbilo. Během prohlídky
měli „školčata“ možnost po-
tkat rozmazlenou princeznu,
ukecané služebné a starou
vodnici z Podhradského ryb-
níka. Děti se do prohlídek ak-
tivně zapojily a úspěšně se
popraly s celou řadou úkolů.
Společně jsme se učili poklo-

ny, skládali jsme puzzle, po-
znávali ryby a zpívali.

„Na zámku se mi hrozně
moc líbí, chtěla bych být
princezna,“ křičela jedna
malá holčička. A to, že se na
zámku dětem líbilo, potvrdi-
la i jedna paní učitelka: „Sme-
kám před vámi, protože děti
jsou nadšené a je vidět, že se
nenudí a zapojují se, což je
vždy známka toho, že se jim to
líbí.“

V další části programu če-
kala na děti loutková pohád-
ka Princezna na hrášku v po-
dání souboru LOUDIDLO.
Pohádku jsme hráli v zámec-
kém příkopu, který se k těm-
to akcím přímo nabízí. Po po-
hádce si děti mohly zasoutě-
žit při zastavení u pohádko-
vých bytostí.

Rád bych poděkoval mojí
skvělé kamarádce Jitce Hří-
vové za výpomoc, protože bez
ní bych se určitě neobešel, a
také panu kastelánovi za pod-
poru a poskytnutí prostor.
Rád bych sám za sebe řekl, že
se s chutí pustím do dalších
akcí pro malé děti, protože
pro mě neexistuje lepší od-
měna než jejich radost a
smích.

S pejskem a kočičkou
JIŘÍ TRUNDA

Pečení dortu, skotačení s ka-
marády, výroba košilek, sou-
těže, stezka odvahy, krásné
počasí a ještě mnohem více.
Tak vypadal výlet malých dě-
tí, které prožily tři dny ve spo-
lečnosti dvou známých kniž-
ních hrdinů, Pejska a Kočič-
ky.

Pro děti z dramatického
souboru mateřské školy a dě-
ti ze školního pěveckého sbo-
ru Plumlov si jejich paní uči-
telka Gabriela Jančíková při-
pravila zajímavý výlet plný
zábavy a nových zážitků.
Tentokrát to bylo do neda-
lekých Vysočan, kde se všich-
ni ubytovali na faře. Bylo to
opravdu příjemné prostředí v
blízkosti kostela a nedaleko
se nacházelo krásné dětské
hřiště, kde se děti také po-
řádně vyřádily. Poté, co
všichni účastníci dorazili na
místo, mohl začít bohatý pro-
gram. Jako první byla při-
pravena cesta plná pohádko-
vých postav se zapeklitými
úkoly. Dále následovalo po-
vídání o Pejskovi a Kočičce,
večeře a šlo se spát.

Dorty a skotačení
Program na druhý den byl ta-
ké nabitý. Hned ráno se pekly
dorty, zpívalo se a děti skota-
čily na hřišti. Po výborném
obědě se hrála hra „Jak sta-
řeček měnil, až vyměnil“, šlo
se na zmrzlinu a také na ko-
lotoče, ze kterých měli všich-
ni velkou radost. Protože děti
plnily úkoly svědomitě, če-
kala na ně sladká odměna v
podobě palačinek. V podve-
čer vládla na faře nervozita,
neboť se blížila stezka odva-

hy. Ještě předtím si každý
mohl opéct špekáček a zkrá-
tit si tak čekání na to, než bu-
de tma. Když se setmělo, vy-
razily děti na stezku odvahy,
která letos vedla dokonce i
přes hřbitov. Někteří se báli
natolik, že to hned vzdali a šli
raději spát.

Poslední den už byli všich-
ni trošku unavení, protože po

celé tři dny bylo horko. To
však nikomu rozhodně ne-
zkazilo náladu a opět byl při-
praven pestrý program. Děti
viděly další kousek pohádky,
vyráběly košilky a užívaly si
poslední chvíle na faře ve Vy-
sočanech. Kolem třetí hodiny

přijel autobus a jelo se zpátky
domů. Děti odjížděly s nový-
mi zážitky, plné dojmů a také
nechyběl úsměv na tváři. Už
teď se určitě těší na to, jaký
výlet si pro ně paní učitelka
na příští rok připraví.

Velké poděkování patří ta-
ké našim paním kuchařkám,
které po celou dobu vařily sa-
mé dobroty.

Děti na netradičnímvýletě plném zábavy a her. Foto: Jiří Trunda

Na výletě za Babičkou
Dokončení ze strany21

Projdeme dolní brankou par-
ku a po pěšině zvané Bathil-
dina stezka dojdeme k vysoké
cihlové a kamenné zdi ně-
kdejší užitkové zahrady z
roku 1801, zvané Květnice.
Pěstovala se zde zelenina pro
panskou kuchyni a květiny k
výzdobě zámeckých pokojů.
Na konci 19. století byla ná-
ročná úprava zahrady zjed-
nodušena a byl zde vysázen
ovocný sad.

Za Květnicí napravo stojí
Rudrův mlýn. Nejznámějším
ratibořickým mlynářem byl
Antonín Rudr mladší. Bože-
na Němcová jej věrně zobra-
zila jako veselého a dobrác-
kého „pana otce“.

Cestou od mlýna – asi po ne-
celých 100 metrech – jsme u
známého sousoší Babičky s
vnoučaty. Základní kámen
pomníku byl slavnostně po-
ložen 25. 7. 1920 (v roce 100. vý-
ročí narození Boženy Něm-
cové), během velké národní
slavnosti za účasti spisova-
tele Aloise Jiráska. Pomník
byl zhotoven z pískovce so-

chařem Otto Gutfreundem.
Od pomníku pokračujeme v
cestě podél mlýnského náho-
nu. Za mírnou zatáčkou se ob-
jeví Staré bělidlo.

Dřevěná roubená chalupa
krytá šindelem byla postave-
na roku 1797 ratibořickým
mlynářem Antonínem Rud-
rem jako mlýnský výměnek.
Uvnitř se nachází vstupní
síňka se schodištěm na půdu,
naproti vstupním dveřím je
umístěna komora.

Místnost napravo od vstu-
pu je upravena jako „Babič-
čina světnička“, zařízená
podle spisovatelčina vyprá-
vění lidově s předměty denní
potřeby.

Jen několik desítek metrů
za Starým bělidlem obdivu-
jeme Viktorčin splav, kde náš
výlet poutavým vyprávěním
o Viktorce končí... Myslíte si,
že postava je skutečná? Pro-
zradíme, že Viktorka skuteč-
ně žila, zamilovala se do vo-
jáka, ale dál už to bylo jinak...

Jak...? To vám neprozradí-
me, vydejte se také do Babič-
čina údolí a vše se dozvíte...

Žáci osmého ročníkuZŠPlumlov



S úctou a vděkem našim osvoboditelům
ALOIS ZLATNÍČEK

Jako plumlovský rodák mám
nezapomenutelné vzpomín-
ky na mládí prožité v době,
kdy se Plumlov nemohl pyš-
nit současným označením
„město Plumlov “. S naší ro-
dinou, s ostatními spoluob-
čany a vrstevníky jsem pro-
žíval osudové události, které
se týkaly nejen každého ob-
čana Plumlova, ale i celého
českého národa a zbytku bý-
valé republiky s názvem
„Protektorát Čechy a Mora-
va“.

Bylo to období, kdy se roz-
hodovalo o bytí či nebytí, o
existenci českého národa a
českého státu v tomto pro-
storu střední Evropy. Jistě
nebude ke škodě oživit v pa-
měti těch, kterým v důsledku
více než sedmdesátiletého
časového odstupu a přiroze-
néhoprocesuzapomínání,ale
také zejména pod vlivem sou-
časných zjevných snah his-
torii přepisovat, překrucovat
a zamlžovat některá dění,
ubývá porozumění tomu, o co
tehdy vlastně šlo, jaké byly
důsledky událostí té doby a
kdo byli viníci a kdo oběti.
Nezpochybnitelnými důkazy
pro mé konstatování jsou
např. následující vyjádření a
fakta:

Jeden ze tří nejmocnějších
mužů Velkoněmecké říše –
Heydrich – na začátku své ka-
riéry v Protektorátu Böhmen
und Mähren konkrétně a jed-
noznačně vytyčil 2. října 1941
v Černínském paláci Praž-
ského hradu v projevu k ve-
doucím funkcionářům gesta-
pa a okupačních německých
úřadů budoucí vývoj poměrů
v českomoravském prostoru
tehdejšího Protektorátu tak-
to:

„Mám úmysl, který schva-
luje i Vůdce. Tento prostor po-
němčit. Jednou se musí stát
německýmaČechtadynemáco
pohledávat. Tato základní li-
nie , ač utajena, musí platit!
Přistoupíme k provedení tzv.
„národního soupisu“, v němž
maskovaně zjistíme údaje pro
německé osobní průkazy a pro
prvotní prosévání obyvatel-
stva. Těm, kteří jsou schopni
poněmčení, by se zprostřed-
kovala práce v Říši s tím, že by
se sem už vůbec nevrátili. Ty,
kteří k poněmčení nejsou způ-
sobilí, odešleme do prostoru
kolem Ledového moře, kde bu-
dou koncentrační tábory ide-
ální domovinou i pro 11 mili-

ónů Židů z Evropy. Dalším
nejdůležitějším problémem je
otázka českých škol a za dru-
hé české mládeže. Česká uni-
verzita se sem už nevrátí. Mu-
síme jasně do školství říznout
a odbourat české vyšší školy...
shromáždit někde českou
mládež v takové formě, jež by
umožnila výchovu mimo ško-
lu.“

O těchto plánech a o hrozbě
genocidy neměli tehdy Češi
ani potuchy. I když i v
Plumlově jsme potkávali ur-
čitou dobu ženu se žlutou
hvězdou s nápisem JUDE na
oděvu, která se pak najednou
vytratila do neznáma. Nevě-
děli jsme však o tom, že i Češi
si měli prožít svůj holokaust.

Nebyla to pouhá slova do
větru. Že to byly skutečně
plánované záměry, potvrdil i
Hitler. Ten totiž po státním
pohřbu Heydricha 9. června
1942, který podlehl násled-
kům atentátu, na půlhodino-
vé audienci v Berlíně již ote-
vřeně a velmi důrazně pro-
tektorátní vládní delegaci v
čele s protektorátním prezi-
dentem Háchou vyhrožoval:

„Budˇse stanou poměry v
Čechách a na Moravě pro mě
únosné a český lid se změní pod
vaším vedením, pane prezi-
dente, a pod vaší vládou, pá-
nové... nebo nedovedete změ-
nit poměry a pak bude český
národ z Evropy vyhnán!
Nepostaví-li se Češi za Říši,
vezmu vám vaši zem! Nic mi
nemůže zabránit přesídlit mi-
lióny Čechů! Necouvnu ani
před nejkrutějšími opatření-
mi!“

Důkazem a výstrahou, že
skutečně necouvne, byl jeho
rozkaz vydaný tentýž den ve-
čer po skončené audienci,
který předal SS grupenführer
K. H. Frank veliteli německé
bezpečnostní policie
Böhmovi do Prahy a ten jej
takto zaznamenal:

„Na základě rozhodnutí
Vůdce má být obec Lidice vy-
pálena a srovnána se zemí.
Dospělí muži mají být zastře-
leni od věku 15 let, ženy při-
jdou do koncentračních tábo-
rů a děti – pokud budou schop-
ny poněmčení, předat rodi-
nám SS v Říši. Zbytek obdrží
zvláštní zacházení. Mají být
zapojeni i hasiči.“

Hned následující den 10.
června 1942 od časného rána
byl tento rozkaz realizován.
Za 14 dní stihl stejný osud
vesničku Ležáky. Pouze s
rozdílem, že všichni obyva-

telé včetně 16leté Helenky
Skalické byli popraveni v
Pardubicích. Všechny děti
obdržely jako neschopné po-
němčení tzv. „zvláštní za-
cházení“, stejné jako děti z Li-
dic – t. j. v plynové komoře,
kromě dvou sester Štulko-
vých – jednoroční a 2 a půl le-
té. Ty byly předány do ně-
mecké SS rodiny. Jsou to vel-
mi výmluvné a otřesné pří-
klady uskutečňování záměru
rozšiřování německého ži-
votního prostoru, ve kterém
nemají Češi co pohledávat, i
metod poněmčování česko-
moravského historického
území.

V roce 2012 na pietní vzpo-
mínce k 70. výročí vyhlazení
osady Ležáky se jedna ze
sester Štulkových – Marie –
zmínila o návratu takto:

„Vrátila jsem se 1 rok po
konci války a uměla jen ně-
mecky. Dvě rodiny jsem měla a
o obě jsem přišla. Jak o vlast-
ní rodiče, tak i o rodiče v Ně-
mecku.“

Ne náhodou právě na těch-
to dvou tragických místech
pro náš národ a stát zazněla z
úst našich nejvyšších stát-
ních představitelů slova, kte-
rá považuji za potřebná při-
pomenout a připomínat:
„Jen málo scházelo, aby se
osud obyvatel Lidic a Ležá-
ků stal osudem miliónů na-
šich spoluobčanů!“

Jejich pravdivost, závaž-
nost i aktuálnost bychom
všichni – pamětníci i nepa-
mětníci – měli být schopni
posoudit, pochopit, docenit a
neznevažovat. Ale také mla-
dým nepamětníkům serioz-
ně, objektivně, ne na do-
mněnkách a výmyslech, ale
na faktech objasňovat, proč k
této tragédii nedošlo a kdo se
o to zasloužil.

Německá armáda
v Plumlově

Je symbolické, že rok 2015 je
rokem „kulatých“ výročí –
nejen 70. výročí osvobození
Plumlova Rudou armádou z
nacistické okupace, ale také
významné události – stého
výročí založení školy. Vzá-
jemné vazby těchto výročí
jsou velice zřejmé právě v
souvislosti s protektorátním
obdobím, kdy nacisté z po-
čátku neznatelně, ale cílevě-
domě začali uskutečňovat
strategické záměry, které na-
značil Heydrich. Patřilo k to-

mu i vysídlení českých ves-
nicvokolíDrahanvčetněškol
z rozhodnutí okupačních
úřadů, aniž by je zajímal osud
obyvatel. Bylo to využití i
plumlovské školy pro zájmy a
potřeby Němců, kdy jsme se
museli spokojit s vyučová-
ním nejprve např. „U Vítků“
v Zámecké ulici a potom v
klášteře! To hlavní však spo-
čívalo v nařízených změnách
v obsahu a organizaci výuky
ve školách. Mohli by o tom
jistě vyprávět moji spolužáci-
Lída, Vojtěška, Naďa a další
pamětnice a pamětníci.

Jako nepopiratelný důkaz
by stačilo předložit školní vy-
svědčení z té doby, německo-
české SCHULNACHRICHT –
ŠKOLNÍ ZPRÁVA. V záhlaví
tohoto německo-česky psa-
ného úředního dokumentu
bylo uvedeno: Großdeutsches
Reich – Velkoněmecká říše a
až pod tímto označením Pro-
tektorat Böhmen und
Mähren–ProtektorátČechya
Morava. Následovalo pořadí
předmětů: 1. Deutsch – Ně-
mecký jazyk, 2. Tschechisch -
Český jazyk... a končilo to Re-
ligion – Náboženství. Kdo se
umí nad tímto zamyslet a po-
rovná to s výše uvedenými
výroky nacistických pohla-
várů, nepotřebuje k tomu
další výklad. Dovede si sám
sobě odpovědět také na polo-
ženou otázku v Plumlovském
zpravodaji č. 1/2015 str. 25
„čeho jsme se dočkali“ pří-
jezdem osvoboditelů – Rudé
armády. Přečtením odstavce
„Davaj časy!“ a následně po-
kusem připnout si na vlastní
ruku těch 15 kusů náramko-
vých hodinek může každý
sám posoudit úroveň, hod-
notu a hodnověrnost této i dá-
le uvedených autorových
vzpomínek, úvah a povídek
jeho známých.

Při příležitosti stého výro-
číškolyvšakvzpomínka,úcta
a vděk za příkladnou peda-
gogickou činnost a přede-
vším za výuku českého jazy-
ka v této těžké době, za úsilí
přednostně zabezpečit dobré
znalosti českého jazyka nás,
žáků, patří paní učitelce Hed-
vice Surmové.

Po válce nás učili takoví
učitelé a učitelky, kterých
jsme si vážili, a velmi rádi se
s nimi setkávali – jako např.
učitelé Sedláček, Kratochvíl,
Staněk, Štrýgl , učitelky Sol-
dánová, Štemberská a další.
Dobře nás připravili pro ži-
vot i další studia.
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Fotbalové tabulky po konci sezony 2014/2015

I. B třída, skupinaA
1. Všechovice 26 18 2 6 67:33 56
2. Plumlov 26 16 5 5 72:41 53
3. Kojetín-Kovál. B 26 11 6 948:42 39
4. Kostelec na Hané 26 10 6 10 61:51 36
5. Brodek u Přerova 26 10 6 10 53:44 36
6. Čekyně 26 10 5 11 62:62 35
7. Vrchoslavice 26 9 7 10 67:58 34
8. Ústí u Hranic B 26 9 7 10 56:58 34
9. Pivín 26 9 7 10 45:59 34
10.Přerov B 26 9 4 11 61:68 33
11.HorníMoštěnice 26 10 3 13 47:68 33
12.Tovačov 26 8 7 11 48:56 31
13.Otinoves 26 8 5 13 54:69 29
14.Radslavice 26 6 6 14 39:71 24

IV. třída
1. Brodek u Konice 22 19 2 1 93:19 61
2. Kostelec n./H. B 22 16 2 4 99:29 51
3. Pavlovice u Koj. 22 15 4 3 77:33 50
4. PlumlovB 22 14 3 572:40 47
5. Brodek u PVB 22 11 3 8 63:57 38
6. PřemysloviceB 22 10 2 10 41:37 33
7. Tvorovice 22 9 2 11 52:42 30

8. Biskupice 22 9 1 12 51:62 29
9. Vrahovice B 22 9 1 12 53:79 29
10.Doloplazy 22 5 2 15 34:76 17
11. Ivaň 22 2 1 18 17:89 7
12. Želeč 22 1 1 2023:112 4

Okresní soutěž dorostu
1. Nezamyslice 16 10 2 4 39:19 33
2. Brodek u PV 16 8 3 5 35:27 28
3. Pivín 16 7 4 5 41:35 26
4. Plumlov 16 4 3 9 31:45 18
5. Kralice na Hané 16 4 2 10 23:43 15

Okresní soutěž starších žáků
1. Haná Prostějov 16 16 0 0 182:2 48
2. Určice 16 10 2 4 77:26 33
3. Plumlov 16 10 2 4 44:29 32
4. Kralice na Hané 16 9 0 7 59:51 27
5. Pivín 16 8 1 7 38:38 26
6. Brodek u Konice 16 7 1 8 42:54 23
7. Hvozd 16 4 4 8 33:50 19
8. Dobromilice 16 2 2 1224:105 8
9. Protivanov 16 0 0 16 6:149 0

Rozlosování fotbalových soutěží – podzim
Muži A – I. A třída Olomouckého kraje, skupina B

neděle 9.8.15 16.30 Všechovice Plumlov odjezd ve 14.15
sobota 15.8.15 16.30 Plumlov Klenovice na Hané
sobota 22.8.15 16.30 Lipník n.B. Plumlov odjezd ve 14.30
neděle 30.8.15 10.00 Opatovice Plumlov odjezd v 7.45
sobota 5.9.15 16.30 Plumlov Beňov
neděle 13.9.15 16.00 Slatinice Plumlov odjezd v 14.30
sobota 19.9.15 16.00 Plumlov Náměšť na Hané
neděle 27.9.15 16.00 Čechovice Plumlov odjezd ve 14.45
sobota 3.10.15 15.30 Plumlov Lipová
neděle 11.10.15 15.00 Brodek u Přerova Plumlov odjezd ve 13.15
sobota 17.10.15 15.00 Plumlov Bělotín
neděle 25.10.15 14.30 Lutín Plumlov odjezd ve 13.00
sobota 31.10.15 14.00 Plumlov Mostkovice
sobota 7.11.15 14.00 Plumlov Všechovice
sobota 14.11.15 13.30 Klen. na H. Plumlov odjezd v12.00

Muži B – IV. třída soutěže OFS Prostějov

neděle 23.8.15 16.30 Plumlov „B“ Doloplazy hřiště Krumsín
neděle 30.8.15 16.30 Želeč Plumlov „B“ odj. v 15.00
neděle 6.9.15 16.30 Plumlov „B“ volný los
neděle 13.9.15 16.00 Plumlov „B“ Tvorovice hřiště Kr.
19.-20.9.15 16.00 Mostkovice „B“ Plumlov „B“ hlášenky
neděle 27.9.15 16.00 Plumlov „B“ Pivín „B“ hřiště Krumsín
3.-4.10.15 15.30 Přemysl. „B“ Plumlov „B“ hlášenky
neděle 11.10.15 15.00 Plumlov „B“ Brodek u PV „B“ hřiště Kr.
neděle 18.10.15 15.00 Biskupice Plumlov „B“ odj. ve 13.45
neděle 25.10.15 14.30 Pavlovice Plumlov „B“ odj. ve 13.00
středa 28.10.15 14.30 Plumlov „B“ Ivaň hřiště Kr.

Dorost – okresní přebor Prostějov

22.-23.8.15 HANÁ Prostějov Plumlov hlášenky
neděle 30.8.15 10.00 Kralice n.H. Plumlov odjezd v 8.30
neděle 6.9.15 10.00 Plumlov Brodek u PV
12.-13.9.15 Brodek u K. Plumlovhlášenky
neděle 20.9.15 10.00 Plumlov Otaslavice
neděle 27.9.15 10.00 Plumlov Nezamyslice n. H.
neděle 4.10.15 13.00 Pivín Plumlov odjezd v 11.30

Starší žáci – okresní přebor Prostějov

sobota 22.8.15 14.00 Pivín Plumlov odjezd ve 12.30
sobota 29.8.15 14.00 Plumlov Protivanov
neděle 6.9.15 9.00 Držovice Plumlov odjezd v 8.00
sobota 12.9.15 8.00 Klenovice n. H. Plumlov odjezd v 6.45
sobota 19.9.15 13.30 Plumlov Brodek u Konice
sobota 26.9.15 13.30 Plumlov Nezamyslice n. H.
neděle 4.10.15 10.00 Hvozd Plumlov odjezd v 8.15

ROZHOVOR S FOTBALISTOU RADKEM BUREŠEM

Áčko postupuje
KAREL ROZEHNAL

Plumlovský fotbalový A-tým
se po dvou letech vrací zpět
do krajské 1. A třídy. „Ne-
chceme tam hrát úplně po-
slední housle, tedy být neu-
stále namočeni v sestupo-
vých vodách. Rádi bychom
bojovali někde ve středu ta-
bulky,“ říká Radek Bureš,
člen vedení fotbalového klu-
bu TJ Sokol Plumlov.

Radku, gratuluji k po-
stupu. Byla to náročná
cesta?

V tabulce 1. B třídy skupi-
ny A jsme skončili se sluš-
ným náskokem na druhém
místě. Hodně jsme pak v
klubu přemýšleli, zda vybo-
jovanou 1. A třídu na podzim
začít hrát. Přece jen jde o
soutěž, která je kvalitativně
výše. Zvažovali jsme pro a
proti, vedli diskusi s hráči a
nakonec se rozhodli, že to
zkusíme. Rozhodně tam ale
nechceme být jen do počtu,
rádi bychom v sezoně sehrá-
li důstojnou roli.

Který zápas uplynulé
sezony vám utkvěl v pa-
měti?

Mně rozhodně ten první
jarní. A to hned ze dvou dů-
vodů. Převálcovali jsme
béčko přerovské Viktorky
9:0, ale já si v utkání vážně
zranil kotník.

Jaké cíle si klub klade
pro sezonu v 1. A třídě?

Nechceme hrát úplně po-
slední housle, tedy být neu-
stále namočeni v sestupo-
vých vodách. Rádi bychom
bojovali někde ve středu ta-
bulky. Nutné je ale zmínit,
že 1. A třída je už poměrně
náročná krajská soutěž.

Těšíte se na derby s Če-
chovicemi a Mostkovice-

mi, které si po čase opět
zahrajete?

Určitě. Vždycky to byl
proti Mostkovicím tzv. boj o
přehradu. Ale zápasy s obě-
ma těmito týmy bereme jako
derby s velkým D. Hlavně
pro všechny místní hráče
zmíněných týmů jde vždy o
hodně vyhecované duely.

Co trenéři Áčka? Zůstá-
vají?

Ne. Honza Pešek svou šta-
ci u A-týmu končí. Tímto
bych mu rád moc poděkoval
za odvedenou práci. Trenér-
skou taktovku nad týmem
převezme Petr Kiška a asis-
tovat mu bude Karel Fran-
tík. Petr má s trénováním už
zkušenosti z dřívější doby.
On i Karel jsou výbornými
fotbalisty, oba hrají o víken-
dech soutěže v Rakousku,
ale každý za jiný tým. Tudíž
by měl vždy alespoň jeden z
nich být na koučování zápa-
sů k dispozici. Navíc jsme
zvolili systém hlášenek před
zápasy

Jak to vypadá se sesta-
vou pro 1. A třídu?

Vesměs tým zůstává stej-
ný. Do Určic odešli na pří-
pravu František Plajner a
Marcel Zabloudil. Možná se
ale oba vrátí k nám, pokud
se v tomto týmu neprosadí.
Zároveň tu máme některé
nové hráče na zkoušku, uvi-
dí se v průběhu přípravy,
jestli je vezmeme do týmu.
Jedním z našich hlavních
cílů je ovšem zapracovávat
do kádru vlastní odchovan-
ce. Ale je to mnohdy velmi
těžké, protože kupříkladu
náš dorost hraje jen okresní
soutěž a skok těchto mla-
dých hráčů přímo do muž-
ských krajských soutěží je
pro ně velmi tvrdou zkouš-
kou.

Jaká panuje situace v B-
týmu a u mládeže?

Béčko v uplynulé sezoně
trénovali Petr Matoušek a
David Griglák. I tady je
ovšem změna, nově bude mít
tým na starosti Richard Ho-
fman z Krumsína. Dorosten-
ci se také mohou těšit na no-
vého kouče, povede je zku-
šený Pavel Voráč. Doufejme,
že se jemu i mladým fotba-
listů bude dařit.

Pokračování na straně 25

R. Bureš (vpravo). Foto: Karel Rozehnal
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Studánkový výlet
JANA ZELENÁ

Mám-li být upřímná, tak
sportovní aktivity jsem dřív
příliš nevyhledávala. Na kolo
jsem zanevřela po nešťast-
ném pádu někdy před dvaceti
lety a kolektivní sporty mě
děsily. Změna nastala para-
doxně po úrazu kolena. Po po-
vinné rehabilitaci mi manžel
koupil pro ulehčení chůze
trekingové hole. Přiznám se,
že nejdřív jsem se za ně tro-
chu styděla. Ale protože mi
při pohybu opravdu pomá-
haly, začala jsem s nimi cho-
dit. Postupně jsme se natolik
„spřátelily“, že jsem si do-
konce napsala Ježíškovi o no-
vé hole na nordic walking a
kouzlu severské chůze jsem
velmi brzy propadla. Pokud
totiž chcete při chůzi prota-
hovat 90 % svalstva a přitom
odlehčit zádům a kloubům,
tak byste měli po těchto ho-
lích sáhnout. Nastala tak éra
krátkých i delších prochá-
zek.

Vycházky v bezprostřed-
ním okolí Plumlova mně však
postupně přestávaly stačit. A
tak jsme se s mým osobním
koučem (manželem) vydali
hledat nové cesty. A já se roz-
hodla, že se s vámi o tyto zají-
mavé turistické trasy podě-
lím. Tak vznikla úplně nová
rubrika, která se jmenuje
„Kam na výlet“. Turisté,
zbystřete a pozorně čtěte…

Trasa první – Za krásami
lesníchstudánek(Stínava–
na Pohodlí – Seč - Malé Hra-
disko)
Délka trasy: 11 km
Rada: pevná obuv, nádoba
na výbornou pramenitou
vodu

Autobusem se dopravíte do
Stínavy (v sobotu a v neděli
odjezd v 8:45 z Plumlova, cena
jízdenky 16 Kč).

Ze zastávky se vydáte po ze-
lené turistické značce smě-
rem ke hřbitovu a mírným
stoupáním si vyšlápnete k
rozcestníku, pokračujete dál
po zelené značce směrem ke
křižovatce turistických cest v
osadě Pohodlí. Nezapomeňte
si jít prohlédnout studánku
Na Pohodlí, ležící v nadmoř-
ské výšce 427 m. Dál pokra-
čujte po žluté turistické znač-
ce podél potůčku zvaného
Ptenka. A pokud vám dojdou
tekutiny, nezoufejte, než do-
jdete do Seče, můžete se ještě
několikrát občerstvit u

studánky. A věřte, že občer-
stvení budete potřebovat,
cesta vede totiž stále do mír-
ného kopce. První studánka
jméno nemá a poznáte ji pod-
le skruže s poklopem. Další

studánka U Cesty byla vybu-
dována v roce 2012 a má prů-
točnost 3 litry za minutu.
Nám se nejvíc líbila třetí
studánka Pod vlčí jámou. Ta
byla vybudována zcela od zá-
kladů a její voda je opravdu
lahodná. Trasa vás zavede až
do Seče, kde opustíte žlutou
značku.

Dál půjdete po červené. Vy-
stoupané metry opět sejdete,
tentokrát po asfaltové silnici.
My jsme byli vděční, že tento
kopec nemusíme jít opačným
směrem, i když pochodování
z kopce dalo našim nohám ta-
ky pěkně zabrat. Občerstvit
se můžete v restauraci U Zed-
níků.

Vaše kroky povedou podél
potoka Okluky (Hloučely) a
také přes tento tok. A zde se
vám právě bude hodit mnou
doporučovaná pevná obuv.
Přebrodění potoka absolvu-
jete celkem čtyřikrát. Také
lesní cesta je hůře schůdná,
protožejehodněpodmáčenáa
rozblácená. Tato část trasy
není zrovna nejpříjemnější,
ale kolemjedoucí cyklisté si ji
naopak vychutnávali. Čer-
vená značka vás dovede až do
Malého Hradiska – Skřiván-
kov. Poté se už vydáte (žlutá,
zelená, modrá značka) smě-
rem k autobusové zastávce
ležící právě v Malém Hradis-
ku. Ve 12:55 vám jede autobus
zpět do Plumlova. Pokud by
vám těchto necelých 11 km
nestačilo, můžete pokračovat
po žluté značce až do Proti-
vanova nebo po zelené do
Drahan. Nám tentokrát za-
čalo pršet, proto jsme nasedli
na autobus hned v Malém
Hradisku.

Byl to prima výlet zvlád-
nutý téměř za dopoledne.

A kam příště? Nechte se
překvapit…

Stolní tenisté slaví úspěchy
JANA ZELENÁ

Stolní tenis nebo také ping-
pong je bezkontaktní míčový
sport hraný s pálkou. Hrací
plochu rozdělenou síťkou na
dvě poloviny u ping-pongu
tvoří horní deska stolu nad
úrovní země, podél které se
pohybují hráči.

Hraje se buď ve dvou sou-
peřících hráčích (dvouhra),
nebo ve dvou soupeřících
dvojicích hráčů (čtyřhra).

15 členů
Konec teorie a pojďme si
představit naše stolní tenis-
ty, tedy ty, kteří reprezentují
TJ Sokol Plumlov. V součas-
né době oddíl stolního tenisu
tvoří 15 členů. Hrají ve dvou
družstvech – Áčko a Béčko.
Trénují dvakrát týdně v hlav-

ní budově areálu Stava. V
uplynulé sezoně obě mužstva
hrála ve stejné regionální
soutěži.

Áčko vítězné
Béčko se umístilo na 8. místě
a mužstvo „A“ se stalo vítě-
zem této regionální soutěže.

Nejúspěšnějším hráčem byl
David Staněk, který dosáhl
skóre 46 : 6 a v tabulce jednot-
livců se tak umístil na krás-
ném 4. místě.

Při čtyřhře se nejlépe dopl-
ňují Miloš Zelený a Tomáš
Komínek, kteří dosáhli
úspěšnosti téměř 79 % a cel-
kově se umístili také na 4.
místě. Áčko v nadcházející
sezóně postupuje do vyšší
soutěže – regionální přebor.
Oběma mužstvům budeme
držet palce.

Plumlovští stolní tenisté při tréninku. Foto: Jana Zelená

Áčko postupuje
Dokončení ze strany24

Béčko skončilo na čtvrtém
místě v okresní IV. třídě. Na
stole ležela nabídka postou-
pit ze čtvrtého místa, ale od-
mítli jsme to. Rádi bychom,
aby si III. třídu hráči vybojo-
vali sami. Tým žáků čeká od
nové sezony velká změna,
nově se bude hrát systémem
7+1 pouze na polovině hřiště.
Je to dáno především nedo-
statkem malých fotbalistů, se
kterým se potýkají snad
všechny týmy na okrese. Je
velká škoda, že děti nemají
takový zájem o fotbal jako v
minulosti. Ale svou roli se-
hrávají i rodiče, kteří je
prostě ke sportu nevedou.

Zároveň je smutné, že ani
kluci, kteří fotbal hrají, ne-
mají tu pravou rodičovskou
podporu. Vemte si, že se ro-
diče ve většině případů ne-
chodí dívat na zápasy svých
kluků. To mi přijde opravdu
tristní.

Co byste rád zmínil na
závěr?

Chtěl bych poděkovat jmé-
nem svým i ostatních v klubu
našemu sekretáři Františko-
vi Kocourkovi, který dělá pro
plumlovský Sokol strašně
moc. Také bych rád poděko-
val za podporu městu
Plumlov a dalším sponzo-
rům, kteří nás podporují a fi-
nančně nám pomáhají.
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Na výstavě návštěvníci obdivovali 116 králíků
JOSEF PÁLKA

Ve dnech 30. a 31. května 2015
se chovatelé z Prostějovska a
okolí sešli na tradiční Místní
hodové výstavě drobného
zvířectva pořádané v areálu
ČSCH Plumlov. Soutěžilo se
nanítakéoputovníPohárpro
nejlepšího chovatele králíků
ZO Plumlov věnovaný sená-
torkou PS ČR Boženou Seka-
ninovou, který letos získal
Josef Riedl za kolekci králíka
Novozélandský červený.

Králíci a drůbež
Celkem bylo vystaveno ve 30
různých druzích 116 ks krá-
líků. Úkolu posuzovatele se
velmi dobře zhostili přítel Ol-
dřich Lakomý ze Slatinek a
Josef Šitar z Tovačova. Cel-
kově bylo uděleno 10 čest-
ných cen pro: Novozélandský
červený (Nč): Riedl Josef (ZO
Plumlov), Vídeňský šedý
(Vš): Démal Lubomír (ZO
Plumlov), Vídeňský šedý
(Vš): Filický Luboš (ZO
Plumlov), Velký světlý stříb-
řitý (Vss): Filický Lubomír
(ZO Plumlov), Ruský modrý

(R m): Lakomý Oldřich (ZO
Kostelec na Hané), Kaliforn-
ský černý (Kalč): Grígelóvá
Markéta (ZO Mostkovice),

Zaječí divoce zbarvený (Za
div): Studnař Zbyněk – Pěn-
čín,Stříbřitýmalýčerný(Sč):
Kaštil Jan – Křižanovice, Za-
krslý činčilový (Z čin): Pla-
chý Zdeněk – Biskupice a za

Ruský černý (R č) mladá cho-
vatelka Kateřina Matouško-
vá (ZO Držovice).

V expozici drůbeže bylo ob-
sazeno 36 voliér a celkem 78
kusů ve 29 druzích. Drůbež
ohodnotil posuzovatel Mgr.
Zdeněk Nečas z Brna a udělil
na ní celkem 8 čestných cen:
Karkan Karel Ing. (ZO Držo-
vice) = Sebritka zlatá (SE zl),
2x = Soukup Jiří a Romana –
Lhota u Vyškova = zdrobnělá
Australka černá (zAU č) a
zdrobnělá Rýnská slepice
černá (zRS č), Jünger Erik –
Lhota u Vyškova (mladý cho-
vatel) = Bantamka černá (BN
č), Vychodil František Ing.
(ZO Stařechovice) = zdrob-
nělá Vyandotka bílá (zW b),
Řezníček Lubomír (ZO Sta-
řechovice) = zdrobnělá Vy-
andotka tmavě vlnitá (zW tv),
Novák Miroslav (ZO Pře-
myslovice) = zdrobnělá Ply-
mutka žlutá (zPL ž) a Zajíco-
vá Zlata Ing. (ZO Plumlov) =
Minorka černá (MI č), která
také obdržela putovní pohár
pro nejlepší chovatelku drů-
beže ZO Plumlov věnovaný
hejtmanem Olomouckého
kraje Ing. Jiřím Rozbořilem.

Holubi a exoti
Též bylo k vidění 26 holubů v
5 druzích, které ohodnotil po-
suzovatel F. Dostál z Prostě-
jova a udělil 4 čestné ceny: 2x
Slavík Vratislav (ZO Prostě-
jov) = Koburský skřivan stří-
brný pruhový a Benešovský
bílý, Makovec Jan (ZO Urči-
ce) = Moravský voláč sedlatý,
Studnař Zbyněk – Pěnčín =
Český stavák sedlatý.

V ukázce exotů byly vysta-
veny tyto druhy: 3x Papoušek
vlnkovaný (Andulka), Ara
červenoramenná, Korela
chocholatá, Papoušek škra-
boškový, Papoušek nádher-
ný, Papoušek zpěvavý,
Zebřička australská, Kaka-
riky, kanár a Křepelka ja-
ponská. Dále byla vystavena
na ukázku ještě tato zvířata: 2
beránci ovce domácí, morče
domácí a Husa labutí. Tímto
také děkuji sponzorům, měs-
tu Plumlov a všem členům
ZO, kteří svým přístupem po-
mohli zvládnout uspořádání
Hodové výstavy, a také vy-
stavujícím za vystavení
svých zvířat.

Výstava. Foto: Josef Pálka

Chovatelé slaví 65. výročí
JOSEF PÁLKA

Místní organizace chovatelů,
která byla založena 15 nad-
šenci dne 18. 6. 1950, slaví v le-
tošním roce své 65. výročí.

Členská základna
Počet členů za celou dobu tr-
vání spolku kolísal a největ-
šího počtu dosáhl v roce 1964,
kdy měl 97 členů. Tento vy-
soký počet ale byl hodně
ovlivněn v tehdejší době ne-
dostupností krmiva bez člen-
ství ve svazu chovatelů. Toto
se projevilo po roce 1989, kdy
členská základna výrazně
klesla. Jako mnoho organi-
zací se ale také potýká s ne-
zájmem mladých lidí o cho-
vatelství. Za celou dobu trvá-
ní spolku v něm bylo organi-
zováno 320 členů a v polovině
šedesátých let 20. století také
jedno JZD a 5 chovatelských
kroužků.

Chovatelské
středisko

Už od počátku založení spol-
ku byly organizovány roz-
sáhlé místní a okresní výsta-
vy v zahradě kina, kde místní
členové předváděli své cho-
vy. V roce 1974 byl zakoupen
domek, který byl brigádnic-
kou činností členů přebudo-
ván na solidní chovatelské
středisko. Na jeho zahradě
jsou vybudovány výstavní
klece pro zvířata a přístřešek
pro návštěvníky.

19 chovatelů
Každoročně je pořádána tra-
diční místní výstava, v ter-
mínu místních hodů. Ty se
konají vždy na Nejsvětější
Trojici, a letos to bylo 30. – 31.
května. Nyní má členská zá-
kladna 19 členů, z toho 3 ženy
a 3 čestné chovatele.

K tomuto 65. výročí ZO bu-
de ještě v sobotu 25. července
uspořádána výstava Teddy
králíčků a Teddy beránků,
která bude doplněna ukáz-
kou různých druhů králíků a
méně chované drůbeže.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Jarmark s úsměvem

Na červnovémSjezdu rodáků v Plumlově čekal na návštěvníky na
nádvoří zámku i zajímavý řemeslný jarmark. Foto : Karel Rozehnal

Labutí překvapení

Pamatujete si na labuť, která v jarnímobdobí hnízdila na okraji
Podhradského rybníka v rákosí u hlavní cestymezi Plumlovema
Soběsukami? Tak teď semůžete podívat, jakámámalá labuťátka.
Byla to totiž s velkou pravděpodobností ona, která se se svými
mláďaty takto na začátku července promenádovala v blízkosti
kempuŽralok. Překvapila i cyklistuAntona, který neváhal, k la-
butím se opatrně příbližil a rozdal jim půlku chleba. Prý si náramně
pochutnaly.Text: Karel Rozehnal, Foto: Anton

Modeláři v akci

V rámci červencového srazu trabantů v kempuŽralok ukázali své
umění imodeláři z klubuRCVzduchoplavci. Foto : Karel Rozehnal

Děti a parádní den

Prostory osadního výboru vHamrech a jeho blízké okolí hostily v
půlce červnaDětský den. Nechyběla spousta soutěží i dobré ob-
čerstvení. Děti si užily skákání v pytli, procházku cobyKocour v
botách, lovení rybiček v bazénku, trefovánímincí do ponořených
skleniček s vodou, shazování kuželek a další kratochvíle. Navíc je
po splnění všech úkolů čekala i parádní tombola, v níž vyhrával
každý. Všichni přítomní se shodli, že se užmoc těší na příští ročník.
Foto a text: Karel Rozehnal


