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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZLECHOV OTEVÍRÁ

SEZÓNA V KEMPU

Rekonstrukce legendárního
hotelu Zlechov finišuje.
Slavnostní otevření se chystá 1. října.

Přinášíme vám zajímavý
rozhovor se správcem
plumlovského kempu Žralok Petrem Piňosem.

Čtěte na straně 2

Čtěte na straně 18

PLUMLOVSKÉ HODY PLNÉ SLUNCE

Konec května a slunce pálí jako v červenci. Na Hlavní náměstí v Plumlově zamířily celé rodiny, aby si užily
hodového veselí. Kolotoče prostě stále lákají, tedy hlavně děti. Foto: Karel Rozehnal

Pod dohledem
Cítíte se bezpečněji díky kamerám roprostřeným na území
města? Vandalové a zlodějíčci
mají utrum. Sprejerové si snad
rozmyslí zda počmárat lavičku,
výtržníci zda vyvracet dopravní
značky a o výlohy se živnostníci
nemusejí tak bát. Kamerový
systém v Plumlově se začíná
vyplácet. Pomáhá dohlížet na
obecní i soukromý majetek a
odhalil už i pár nepravostí.
Chválí si jej jak představitelé
města, tak i policie. Současný
stav kamerového systému je
podle starosty města Adolfa
Sušně vyhovující, funguje dobře
a rozhodně přispívá k větší
bezpečnosti ve městě. A dokonce jsou evidovány další požadavky na jeho rozšíření a to
od samotných občanů i ze strany policie. Nové kamery by se
tak časem měly objevit nejen v
Plumlově, ale i v osadách, aby i
tam mohli monitorovat situaci,
chránit majetek a zvýšit bez(rok)
pečnost lidí.

Stavba cyklostezky se blíží
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Hned třináct cyklistů během
pěti minut jsem napočítal na
rušně silnici mezi Mostkovicemi a Plumlovem.
Ti všichni i stovky dalších
budou moci v dohledné době
místo jízdy po cestě plné aut a
zatáček využít novou cyklostezku podél břehu přehrady.
Snad už v roce 2020. „Záměrem cyklostezky je odlehčení

provozu mezi Plumlovem a
Mostkovicemi, kde je to pro
cyklisty dost nebezpečné.
Plánovaná cyklostezka by z
těchto míst měla odklonit
značnou část cyklistické dopravy,“ vysvětluje starosta
Plumlova Adolf Sušeň.
    M
A kudy přesně cyklostezka
povede? Začne u letního ki-

na, bude pokračovat po severním břehu přehrady přes
pláž u Valáška, kolem Bahňáku a na konci přehrady se
cyklisté dostanou přes nový
most ke Kašparáku, kde se
stezka napojí na stávající cestu do kempu.
„Projektanti museli při
plánování cyklostezky řešit
nejeden oříšek. Zajímavým
úsekem tak bude například u
Bahňáku vynesení cyklos-

tezky z části nad vodu,“ zmínil se starosta Sušeň.
V jaké fázi přípravy je výstavba cyklostezky nyní?
„Je vydáno stavební povolení, čekáme na vydání právní moci, a po té budeme žádat
o dotaci,“ nechal se začátkem
července slyšet starosta s tím,
že vlastní výstavba je plánovaná od března 2019 s ukončením v roce 2020.
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Zlechov otevírá 1. října

Výborně třídíte. Děkujeme
Vloni Plumlov rozjel systém
třídění odpadu v domácnostech a letos to přineslo své
první ovoce. „Výsledky jsou
nadočekávání, získali jsme
druhé místé v rámci Olomouckého kraje mezi obcemi
do 10 000 obyvatel v množství
vytříděného odpadu. Což je
opravdu úspěch,“ sdělil starosta Adolf Sušeň s tím, že v
záři na zastupitelstvu budou

jednat o snížení procentuálního hranice, tak aby na bonus za třídění dosáhlo ještě
více občanů. To si město může dovolit právě díky výborným výsledkům třídění. „Našim systémem se nechávají
inspirovat i jinde. Třeba ve
Vrbátkách právě chystají podobný systém. A rovněž v
Kostelci na Hané na něm pracují,“ doplnil starosta. URN
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Situaci kolem chátrajícího
hotelu Zlechov Ladislav Koláček z Plumlova dlouhodobě
sledoval. Nelíbilo se mu jak
budova dopadla, a tak se ji s
partnerkou rozhodli před
šesti lety koupit a postupně ji
spravovat.
Zatímco tak ještě v roce 2010
při mé návštěvě Zlechova byl
hotel úplně zdevastovaný díky řádění různých podivných existencí, na začátku
července 2018 vypadá situace
už úplně jinak a hotelu se evidentně blýská na lepší časy, a
to právě díky činorodosti nových majitelů.
] 
„Žádnou dotaci na opravy
jsme nedostali, a tak jsme
museli využít jen vlastní prostředky,“ vysvětlil při mé návštěvě hotelu Ladislav Koláček. Jako první podle něj museli nemovitost vyklidit, pak
následovala oprava střechy,
nosných zdí a další práce.
„V současné době probíhají montáže gastrovybavení a
zařizování vnitřního inventáře. Dokončujeme fasádu a
pustíme se do finálních venkovních úprav,“ popsal začátkem července majitel hotelu.

 
M
A co hodlá návštěvníkům nabídnout? „Plánujeme zde
otevřít hotel víceméně v původním stavu. Těšit se tak
můžete na restauraci, sál
vhodný pro oslavy, svatby a
hudební produkci, venkovní
terasu a ubytování podle současných standardů, tedy několik pokojů s vlastním sociálním zařízením. Restaurace
bude samozřejmě nabízet
teplou i studenou kuchyni,“
nechal se slyšet Ladislav Koláček s tím, že slavnostní otevření chystají na 1. října 2018.
V průběhu září už ovšem bude probíhat zkušební provoz,
aby vše na říjen bylo perfektně připraveno.
S plánovaným otevřením
majitelé seznámili starosty
Plumlova i Mostkovic a jednají s nimi o věcech souvisejících s následným fungováním hotelu.
„Řešíme logistiku, svoz odpadu a další záležitosti,“ sdělil Koláček. A jakým místem
by se tedy hotel Zlechov měl
po svém otevření stát?
„Chceme být místem setkávání pro širokou veřejnost, nabízet dobré jídlo, pití,
ubytování a hudební produkci tak, aby si zde každý
mohl najít něco podle svého
gusta.

Stavba cyklostezky se blíží
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Jaká bude cena akce ukáže
veřejná soutěž, projekční cena se pohybuje kolem 18 milionů.
Spousta lidí se už těší, že
bude moci jezdit bezpečně do
práce i za turistikou. „Na
stezku tak máme vesměs samé kladné ohlasy, ale objevily se i záporné, hlavně u lidí,
kteří mají nemovitosti v blízkosti plánované cyklostezky.
Vše ale s projektantem řešíme a i v průběhu stavby budeme řešit tak, aby nedošlo k

ohrožení majetku lidí,“ popsal plumlovský starosta Sušeň.
Celá akce je ovšem odvislá
od získání dotace, plumlovská radnice by ráda na stavbu získala 85 % financí právě
z dotací, sama by totiž budování cyklostezky neutáhla.
Stezka bude mít hned několik odpočívadel vybavených lavičkami a stojany na
kola. Široká má být v průměru tři metry, dlouhá 1934 metrů a úseky lemované zábradlím budou mít délku 572
metrů.

MĚSTO A OKOLÍ /3

PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Zvelebují osadu a těší se na rodáky
teli nebo si dát něco dobrého
na zub. Nezapomeňte své
známé pozvat.
bl M ¢
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Jak už jsme oznamovali v minulém čísle Plumlovského
zpravodaje, chystáme se letošní hody spojit s oslavami
výročí 940 let první zmínky o
Žárovicích a 90 let založení
hasičského sboru a uspořádat v sobotu 15. září 2018 Sraz
rodáků Žárovic.
A když někdo něco slaví,
snaží se to mít doma hezké. I
my se snažíme, co je v našich
silách, abychom aspoň trochu naši malou osadu vylepšili.
Okolí zvoničky už je i díky
panu Marciánovi, myslím,
velmi pěkně upravené a momentálně klubové zařízení

Plumlov pracuje na úpravách kolem kapličky. Věříme, že upravené zpevněné
plochy a místa k parkování
stejně jako plánovaná zeleň
budou těšit nejen občany
bydlící v její blízkosti.
Zároveň tak bude vytvořeno důstojné prostředí k zahájení oslav. Právě u kapličky
bude od 14 hodin hodová mše
svatá a po ní se přesuneme k
soše Panny Marie.
Tam stávaly dvě lípy, z
nichž jednu bylo nutno již
před lety pokácet. V rámci
oslav chybějící lípu zasadíme
a potom si můžeme v kulturním
domě
poslechnout
Krumsíňanku, prohlédnout
staré fotky, popovídat s přá-

Každý člověk by měl žít nejen
přítomností a budoucností,
ale měl by ctít i doby minulé a
odkaz našich předků. Proto si
chceme připomenout 100 výročí konce první světové války.
V sobotu 27. 10. 2018 odhalíme u zvoničky pamětní desku čtrnácti našim spoluobčanům, kteří v této válce položili svoje životy. Díky této
akci by měl dostat novou tvář
i kopeček pod Kulturním domem, kde plánujeme při této
příležitosti vysadit symbolických čtrnáct stromů.
Sponzory těchto stromů
jsou žijící potomci padlých
vojáků, které se nám podařilo dohledat. U některých jmen
se ale přímé potomky nalézt
nepodařilo, chceme proto
oslovit spoluobčany, kteří by
chtěli tuto myšlenku podpořit a finančně se spolupodílet
(cena jednoho stromu je cca
2000 Kč), aby se přihlásili na
matrice MÚ Plumlov.
Doufáme, že se uvedené akce vydaří a provedené úpravy veřejných prostranství
budou základem pro ty další,
plánované v příštích letech.

O proměně hasičské zbrojnice
$1(Ŀ. 97.29

V roce 1986 byla v Plumlově
zbourána stará zbrojnice za
poštou. Na jejím místě nyní
stojí školní jídelna. Auto bylo
zaparkováno v těsné garáži
na staré „Moděvě“- za bankomatem.
Dříve měl každý oblečení
doma, nebylo kde se scházet,
učit se a provádět výcvik. Starou cisternu nahradila novější a ta se již do původní garáže nevešla. Bylo rozhodnuto, že se zbrojnice přemístí do
areálu „Stavo“.
Ze starého skladiště se započalo s přestavbou na podzim v roce 2011. Členové jednotky vlastními silami za financování města vykopali ve
starém skladě základy a postavili dělící zdi. Zazdili nová
vrata, vybudovali šatny a
„sociálky“. Takto svépomocí
si tři roky budovali důstoj-

Investiční akce
v Hamrech
Během léta by se měla opravit v Hamrech na pravém
straně za potokem cesta v ceně kolem půl milionu. „Dokončuje také náročné přípravy na odkanalizování Hamer, abychom získali územní rozhodnutí a mohli pokračovat žádostí o stavební povolení, sdělil plumlovský starosta Adolf Sušeň. URN

Opravujeme
zámek
Na nádvoří před vysokým
zámkem proběhlo oddrenářování a odvodnění srážkových vod. V současné době se
pracuje na snižování vlhkosti zdiva. „Všechno se to děje
proto, abychom mohli plynule navázat na opravu fásady směrem k nádvoří,“ vysvětlil starosta Adolf Sušeň s
tím, že na vlastní rekonstrukci fasády je nutné daleko více prostředků, než kolik
má město k dispozici. Z toho
důvodu město vloni požádalo
o zápis zámku do seznamu
národních kulturních památek, aby mohlo dosáhnout na
finančně bohaté dotace. „Nyní se čeká se na výsledek. Ještě ovšem existuje i další možnost a to zažádat o dotace v rámi tzv. norských fondů, které
právě počítají s opravami
větších památkových objektů, jež nejsou na seznamu národních kulturních památek.
I na tuto možnost se připravujeme. Jsou tedy ve hře dvě
varianty,“ shrnul starosta
Sušeň. URN

Neplýtvejte
vodou
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nější podmínky pro svou činnost. Potom byla rozhodnutím „města“ svépomocná výstavba zastavena.
V roce 2016 se vypracoval
nový projekt na dobudování
ostatních prostor hasičské
zbrojnice a v roce 2018 byla
zahájena „dostavba“. V červ-

nu 2018 se členové jednotky
konečně dočkali. Stavba je
dokončena, zbývají dodělat
terénní úpravy a vybavit nově vzniklé vnitřní prostory a
může následovat slavnostní
otevření zbrojnice a předání
do užívání Jednotce města
Plumlov.

Suchem je postižena celá republika. Zásoba podzemních
vod není nevyčerpatelná a
sucho jsem pocítili i na našich prameništích v okolí
Plumlova. „Klesla tak zásoba
pitné vody a z toho důvodu
jsem přistoupili k určitým
krokům, kdy vyzýváme obyvatele aby vodou zbytečně
neplýtvali,“ informoval starosta Adolf Sušeň. URN
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Naši hasiči získali první místo na Rallye Hamry
ného sila, snaží se mu pomoci
dvě ženy, které jsou také lehce
zasaženy elektrickým proudem. Hasiči na bezpečném
místě provedli u muže resuscitaci.

$1(Ŀ.$ 97.29

V sobotu 19. května 2018 se v
okolí Plumlova uskutečnil již
15. ročník soutěže Rallye Hamry. Soutěž pořádá Česká
asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje. Jedná se o
soutěž pro zásahové jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obcí.
Pořadatelé se snaží hasiče
přivést do situací, které je
mohou potkat u reálných zásahů. Soutěž je netradiční
formou odborné přípravy.
Rozhodčí z řad profesionálních hasičů hodnotí činnost
jednotky z pohledu velení,
BOZP, taktiky a techniky zásahu. Soutěž nabízí velitelům jednotek možnost porovnání úrovně jejich připravenosti.
Jednotku města reprezentovali: Ctibor Kocourek,
Lukáš Huťka, Martin Mikuš,
Pavel Zavadil, Oldřich Mikuš
a Lukáš Janeček. Dle propozic družstvo tvoří 6 členů, minimálně 4 hasiči jsou odborně a zdravotně způsobilí k používání dýchací techniky,
minimálně jeden je držitel
osvědčení pro obsluhu přenosných motorových pil a
žádný z nich není příslušníkem HZS.
Jednotky se po trati pohybují ve vlastních vozidlech
CAS (popř. CAS a DA) a mají
tak k dispozici věcné prostředky, které používají u reálných zásahů a plní jednotlivé úkoly:
 b ŐĖ ¦M
 ]  
Po příjezdu na místo zásahu je
vidět kouř v druhém patře
staršího rodinného domu. V
chodbě se nalézají dvě osoby
nadýchané kouře, které se
marně snaží najít dalšího člena rodiny. Hasiči provedou
průzkum v dýchací technice.
V zadní části místnosti nacházejí osobu, kterou vynesou ven, předávají ZZS a likvidují ohnisko požáru.
 b őĖ M 
  ¢
Hasiči musí zajistit zraněnou
osobu, která uvízla při slézání z obilného sila.
 b ŒĖ  ¦ l
   M

 b ŖĖ M 
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Hasiči museli vyprostit osobu (urostlého muže) z prudkého srázu. Na místě provést
ošetření otevřené zlomeniny,
poraněné hlavy a vyražených zubů. Poté transportovat muže těžkým terénem a
předat
zdravotnické
záchranné službě. Vzhledem k
hmotnosti pacienta se jednalo o fyzicky velmi náročný
úkol.
 b ŗĖ
bl ] 

Likvidace stromu spadlého
přes cestu, visícího na drátech nebo opřeného u budovu
není jen úkolem pro obsluhu
motorové pily, ale zapojením
celé jednotky.
 b ŘĖ X Ml
  ll 
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Na místě zásahu hasiči nacházejí čtyři zraněné nezletilé osoby. Děti ukradly v kabinetě chemikálie a zkoušely
s nimi dělat pokusy. Nadýchaly se však výparů a navíc
se poleptaly na různých částech těla. Hasiči v dýchací
technice prohledali prostor,
poskytly nezletilým osobám
první pomoc, zjistili dostupné informace o nebezpečné
látce, které přes KOPIS předají profesionální jednotce.
 b œĖ l
 
Hasiči se během cesty do Určic setkávají s dopravní nehodou osobního automobilu,
ve kterém jsou tři zraněné
osoby. Automobil se po zběsilé jízdě převrátil na bok a
narazil do betonové stěny.
Hasiči provedli protipožární
ochranu, stabilizaci vozidla a

vyproštění zraněných osob,
kterým poskytli první pomoc. Psychicky náročným
úkolem bylo ošetření amputace chodidla.
 b ŔĖ bl
 ¢ 
Hasiči si musí poradit s vyproštěním osob zavalených
nepoužívaným příhradovým
stožárem. Stožár je velmi těžký, proto musí přijít na řadu
improvizace v podobě heveru, vyprošťovacího zařízení
nebo jsou na místě k dispozici ležící trámky.
 b ŕĖ
  
Dalším úkolem je záchrana
osoby zasažené elektrickým
proudem. Zatímco hasiči pomocí žebříků případně lana
sundávají muže z lávky obil-

Po příjezdu na hasičské cvičiště „Pod Křébem“ musí jednotka provést čerpání vody z
říčky Hloučela do CAS, aby
byla schopna zásobovat vodou ostatní jednotky likvidující požár nedalekého lesa.
Hodnotilo se správné provedení dopravy vody z volného
zdroje.
Po splnění všech úkolů se
všech devět družstev sjelo do
Hamer, kde proběhlo vyhodnocení.
První místo obhájila již počtvrté jednotka z Plumlova,
na druhém místě se umístila
jednotka z Olomouce, na třetím jednotka z Prostějova –
Vrahovic.
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Hasiči si v Soběsukách
užili zábavný den
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V sobotu 16. června se v Soběsukách konal Zábavný den s
hasiči, který byl rozdělený do
dvou částí. Dopoledne proběhla soutěž mladých hasičů
v požárním útoku a odpoledne následovaly hry a soutěže
pro všechny děti.
Na rozdíl od předchozích
ročníků vyšlo tentokrát počasí, a tak už kolem desáté hodiny dopoledne bylo jasné, že
se do Soběsuk sjede rekordní
počet soutěžních týmů. Nakonec se na startovní čáře vystřídalo třicet družstev mladých hasičů, kteří byli rozděleni do dvou kategorií – na
mladší a starší žáky. Domácí
Soběsuky zde reprezentovalo
dokonce pět družstev.
¦M  
V kategorii mladších žáků
mezi sebou soupeřilo 15 týmů
a jedno družstvo předvedlo
mimo soutěž ukázkový požární útok.
Souboj byl napínavý od začátku až do konce. Domácí
mladí hasiči se nenechali vyvést z míry ani silnou konkurencí, ani tím, že je sledovaly desítky domácích i
přespolních diváků, a družstvo A s přehledem zvítězilo s
téměř dvouvteřinovým náskokem před druhými Krasicemi A. Také na třetí pozici
se umístily Krasice, tentokrát tým B. Další dvě soběsucká družstva skončila na 8.
a 9. místě.
Snad ještě více napínavá

byla kategorie starších žáků.
V té mezi sebou soupeřilo 14
družstev a na výsledcích bylo
znát, že ve sportu často rozhodují o vítězství a porážce
desetiny, či dokonce setiny
sekund. Tak se také stalo, že
všechny tři týmy, které obsadily první tři příčky, dosáhly času 15 sekund a o jejich celkovém umístění rozhodovaly jen okamžiky.
Téměř do poslední chvíle se
zdálo, že se vítězem stane
družstvo Lešany A s časem
15:29, těsně následované Krasicemi s časem 15:49. Jenže
potom nastoupil úplně poslední tým závodu, a to Lešany B, a rázem bylo všechno jinak, neboť po jejich požárním útoku se časomíra zastavila na čase 15:01. Vítěznou trojici tedy tvořily Lešany B, Lešany A a Krasice. Domácí Soběsuky skončily na 5.
a 6. místě.
  b¦
Po vyhlášení výsledků následovalo zábavné odpoledne
pro všechny děti. Každý, kdo
chtěl, se mohl zúčastnit různých her a soutěží, závodit v
rychlosti, šikovnosti i trpělivosti, nebo si nechat namalovat na obličej masku svého
oblíbeného pohádkového hrdiny.
S jistotou se dá říct, že Zábavný den s hasiči se v Soběsukách vydařil a každý malý
účastník odcházel s drobným
dárkem a snad i s pocitem příjemně stráveného víkendového dne.

Banka přispěla na dobrou věc

Dne 22. června 2018 putoval z
rukou ředitelky pobočky Raiffeisenbank v Přerově, paní
Mgr. Magdalény Lodesové –
Bajerové, která zastupovala
region Střední Moravy Raiffeisenbank, šek v hodnotě 25
000 korun pro potřeby dětí v
Dětském domově Plumlov.
Pan Mgr. Kratochvíl i svě-

řenci dětského domova měli
z tohoto daru velkou radost.
Paní ředitelka, která žije v
Plumlově od narození, bude v
DD Plumlov pořádat taktéž
workshop na Téma: „Finanční nezávislost aneb startujeme do života“.
Přejeme dětem krásné léto.“ (ml)

Šermíři obsadili zámek
Souboje, šermířské příběhy,
šarvátky, jarmark a další
pestrý program. V tomto duchu se nesl začátek května na
zámku, kde si letos již podruhé dali dostaveníčko šermířské skupiny. Podívanou na
nádvoří si opět nenechaly ujít
desítky návštěvníků. Ti pak
navíc ocenili možnost podívat se do expozic zámku či pohádkového sklepení. „Bylo to
super, hlavně si mi líbilo to
mečování. Má malá sestřička
se ale trochu bála,“ sdělil své
pocity z akce desetiletý Patrik z Konice. (jt)
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Připomínáme si významná osmičková výročí
/$',6/$9 2758%$

Letošní rok je osmičkový a to
je pro nás Čechy významné
číslo.
Již v únoru jsme si trochu s
ostychem připomněli výročí
komunistického
převzetí
moci. S důsledky tohoto „převratu“ jsme se ještě dodnes
nevypořádali. Jako bychom
chtěli zapomenout na stovky
popravených a statisíce spoluobčanů postižených totalitním režimem.
    
V říjnu 1918 vznikla Československá republika, v březnu 1937 zemřel zakladatel demokratického státu Československa TGM, v září 1938
proběhla Mnichovská konference, která znamenala konec 1. republiky, vznik Slovenského štátu, dramatické
zmenšení rozlohy Českého
státu a jakési předznamenání 2. světové války.
 ŐŘŕŗ
Další osmičkové výročí, které hluboce zasáhlo do našich
životů, je srpen 1968.
Mnozí z nás si jistě pamatují to slunné ráno, kdy tanky
tzv. přátelských států v čele
se Sovětským svazem brutálně potlačili asi poslední
šanci vytvořit demokratickou společnost na půdorysu
socialismu.
Doba útlaku perzekuce z
padesátých let pomalu končila , i když ještě v roce 1963
byl můj otec v politicky podbarveném procesu odsouzen
na tři roky. Tehdy už ale, díky Bohu, nešlo o život.
Druhá polovina 60. let byla
ve znamení pozvolného uvolňování poměrů. Lidé se pomalu začali vyjadřovat ke
stavu společnosti, ve které žili. A ten rozhodně nebyl dobrý. Od základních nedostatků v zásobování obyvatelstva, po pošramocené vztahy
mezi českým a slovenským
národem. I v KSČ začaly sílit
snahy o výměnu starých, za
Stalina instalovaných kádrů
v čele s 1. tajemníkem KSČ A.
Novotným, kterému byla připisována hlavní odpovědnost
za tento stav. První kritika se
objevila na sjezdu spisovatelů na podzim 1967, kde Pavel
Kohout (dříve obdivovatel
Stalina) přečetl dopis od
Solženicina a žádal zrušení

cenzury a schválení manifestu o svobodě slova.
Na prosincovém zasedání
komunistů snaha o odvolání
A. Novotného skončila patem. Druhá část tohoto zasedání pokračovala v lednu
1968, kdy byl novým 1. tajemníkem zvolen A. Dubček a někteří další příznivci změn.
Tím byl nastartován proces
tzv. Pražského jara. Začala
postupná výměna funkcionářů na všech úrovních a byla zrušena cenzura. Tlak společnosti na předání části rozhodovacích pravomocí demokraticky zvoleným strukturám sílil a byla jen otázka
času, kdy tyto snahy na boření totalitního režimu narazí
na hranici ochoty KSČ. Vše
mělo být rozhodnuto na zářijovém sjezdu KSČ. K tomu,
jak víme, už nedošlo.
Ruští bolševici tento vývoj
podcenili, památný je výrok
L. Brežněva při únorových
oslavách převratu “eto vaše
dělo“ a nakonec se rozhodli
situaci řešit silou, aby zlikvidovali pokračování Pražského jara a případné rozšíření
do dalších tzv. socialistických států.
Jsem přesvědčen, že neméně důležitá byla skutečnost,
že u nás nebyla dislokována
sovětská vojska. Nakonec dočasné umístění vojsk trvalo
více než 20 let. Nastala dlouholetá okupace. Později za G.
Husáka lámání charakterů
na základě Biľakova “Poučení z krizového vývoje“ skončilo vzedmutí občanské statečnosti (až na výjimky) na
dalších dvacet let.
 ¢ 
Musím přiznat, že srpnová
okupace byl pro mne asi největší šok mého života, stejně
jako pro mé rodiče a prarodiče okupace v roce 1939. Jako
sedmnáctiletý naivní mladík
plný ideálů (což k tomuto věku patří), odkojený Literárkami, Reportérem a Lidovou
demokracií, jsem byl přesvědčený, že teď je ta chvíle,
kdy vznikne úplně jiná společnost než ta, ve které jsem
vyrůstal. Společnost, řečeno
jedním slovem – spravedlivá.
Zlobil jsem se na svého
strýce Roberta Švestku a svého tátu, který byl jednou z
obětí totalitního režimu a měl
osobní zkušenost z komunistického kriminálu, kteří mně
přesvědčovali, že ruský bol-

ševik to tak nenechá a bohužel měli pravdu.
Historikové a politikové se
nemohou shodnout, jestli byl
A. Dubček a ostatní mužové
jara hrdinové nebo jen bolševici, kteří dostali rozum.
Dnes již vím, že v tom bylo
hodně vychytralosti a Dubček byl podle mého názoru
naivní, ale slušný člověk. V tu
dobu byl pro mě něco jako
westernový hrdina bez bázně
a hany. Dodnes si pamatuji
jeho fotografii z Mladého světa, jak skáče z můstku do bazénu. Nevím, jestli to byla jenom póza, ale u mladých lidí
určitě zabodoval. Prostě se
nechoval jako ostatní komunističtí aparátčíci.
b   

 

Úvahy o tom, jestli v tu dobu
miláček národa byl zbabělec
nebo hrdina, jestli byl přesvědčený reformátor nebo se
jen vezl na vlně nadšení, budou ještě dlouho řešit historikové a jsem přesvědčen, že
se nikdy neshodnou. Po návratu z Moskvy se bohužel sesypal a místo toho, aby odstoupil se ctí, tak se chtěl udržet u moci.
Jeho podpis na Moskevských protokolech byl pro
mne nepříjemné překvapení.
Přesto jsme se snažili jeho postoj pochopit. Vždyť od krvavě potlačené Maďarské revoluce bylo jen dvanáct let. Jako kovaný bolševik, který žil
nějakou dobu v tehdejším Sovětském svazu, věděl, čeho
jsou jeho ruští souputníci
schopni.
Nakonec podepsal jako
předseda Národního shromáždění tzv. pendrekový zákon, podle kterého tehdejší
pěst komunistické strany Li-

dové milice, vojsko a Veřejná
bezpečnost (policie) mlátili
protestující, kteří vyvolávali
jeho jméno. Poté skončil jako
velvyslanec v Turecku a nakonec byl ze strany vyloučen.
Po událostech z 21. srpna 1969
jsem pochopil, že A. Dubček
neměl potřebnou mravní sílu
a bohužel neuspěl.
Přesto těch několik měsíců
svobody v r. 1968 patří v mém
životě k tomu nejlepšímu, co
mě v životě potkalo.
¦   
Myslím, že je nutné se nad těmito výročími zamýšlet a
uvědomit si, že je třeba demokracii pěstovat jako květinku a nemyslet si, že za 30 let
bude všechno bezproblémově fungovat.
V Čapkových hovorech s
TGM říká Masaryk, že demokracie potřebuje k fungování
alespoň 50 let, protože máme
sice demokracii, ale nemáme
demokraty. Po těch mnoha
letech totalitních režimů to
bude trvat určitě déle. Proto
nebuďme škarohlídi a každé
ráno si uvědomme, že žijeme
v době blahobytu, který tu
ještě nebyl.
Po mnoha letech, kdy se
nám otevřely dveře do Evropy, bychom si měli konečně
uvědomovat, že šťastně prožitý život není o novém autu,
drahé dovolené či kabelce za
x tisíc korun, ale o těch nejobyčejnějších věcech, které
nás učiní spokojené.
Je dobře, že na to postupně
začínáme přicházet. 30 roků
ve svobodné společnosti není
zas až tak moc, vždyť od okupace v březnu 1938 byly tři generace vychovávány víceméně v nedemokratických
poměrech.
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O cestě do Olomouce, slunci a životním štěstí
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Mým hlavním povoláním je
pozice zdravotní sestry ve FN
Olomouc na jednotce intenzivní péče. A byť v posledních
čtyřech letech, kdy jsem místostarostkou města, nejsem v
nemocnici na plný úvazek,
přesto tam na služby jezdím
poměrně často už téměř 25 let.
Město Olomouc je na severovýchod od Plumlova a
můžu brzy ráno býti přítomna a sledovat východ slunce.
Východ slunce je krásný vždy
a za každé situace, leč ne vždy
to dokážeme docenit.
Ostré slunce, svítící mi do
očí, je často velmi nepříjemné a člověk má někdy v ostrém světle potíž rozeznat
okraj silnice. A to je okamžik,
kdy člověk chtě nechtě musí
zpomalit, aby neskončil ve
škarpě či nenaboural do protijedoucího vozidla. V tento

okamžik není nic důležitějšího, než bezpečná jízda. Včasné sešlápnutí brzdy.
Nám se v životě mnohdy
pomyslné ostré slunce nelíbí,
nelíbí se nám, že právě teď
musíme zpomalit a možná se
třeba nad něčím zamyslet.
Třeba právě nad tím, jak jsme
vlastně šťastni, že nám slunce svítí do očí, že to slunce
můžeme vidět. Jsou lidé, kteří nevidí, jsou lidé, kteří sice
vidí, ale mají hlad nebo
strach. Možná ne všichni se
mnou budete souhlasit, ale
my se máme dobře, máme se
nejlépe v celé historii lidstva
a jako Evropané jsme ve veliké výhodě.
Dnes člověk nemusí být ani
tak zcestovalý, aby si tohle
všechno díky internetu zjistil
a uvědomil. Já se v minulém
roce, možná právě kvůli uvědomění si lecčeho, vydala na
pouť do Mexika. Nikdy jsem

nebyla tak daleko a nikdy
jsem neviděla tolik bídy, ve
které tam lidé žijí. Buďto práci nemají vůbec nebo za ni
mají tak málo peněz, že to nestačí ani na pokrytí těch nejzákladnějších potřeb rodiny.
¦  
V letošním roce slavíme hned
několik významných výročí,
kdy si připomínáme hodnotu
svobody naší země. Všichni
víme, že svoboda není zadarmo, svobodu nám někdo musel vybojovat a při boji za svobodu padlo v dějinách mnoho
a mnoho lidí. Važme si svobody a mějme úctu k těm, kteří za ni pro nás bojovali. Vychovávejme příští generace k
úctě. Opravdu je na světě
krásně i když nám slunce nepříjemně svítí do očí.
A jak jsem psala na samém
začátku, skoro 25 let jezdím do

Olomouce a po službě večer z
Olomouce. Při ranní cestě mi
svítí slunce do očí, a při návratu večer domů? Světe div
se, ale zase. Plumlov je od Olomouce totiž na jihozápad a v
nemocnici se slouží dvanáctky.
Ale já už se nebudu zlobit, že
špatně vidím, raději pojedu
pomaleji. Do Plumlova se moc
těším, jsem rodačka a mám to
tu moc ráda. A k tomu,
abychom i lidem Plumlova
neznalým toto krásné městečko představili, vzniklo z
rukou výborného kameramana a střihače Petra Školaře promo video města, které
lze zhlédnout na stránkách
města či na Fb zámku.
Vážení spoluobčané, přeji
Vám krásnou dovolenou a i
kdyby to sluníčko svítilo jinak, než se nám zrovinka hodí, klidně přibrzděte a kochejte se krásou léta.

Na letním pobytu je skvělá atmosféra a výborné jídlo
0$5,( -$1Î.29  /(7

Už spoustu let jezdím na letní
pobyty, které pořádá moje
máma. Nepamatuji si léto,
kdy bych na tomto pobytu
chyběla. Ještě loni jsem se ho
účastnila jako dítě, letos už
jako instruktor. Na takovém
pobytu je vždy super atmosféra a hlavně výborné jídlo,
které nám vaří naše zlaté paní kuchařky (čiperné babičky).
Tento rok to mělo i tu výhodu, že jsme pobyt strávili
na plumlovském zámku, kde
je bezva prostor pro vyblbnutí. Myslím si, že žádné zúčastněné dítě si nedovede takový pobyt představit bez
hry: „Jak dědeček měnil až
vyměnil“, kdy musí chodit od
domu k domu a vyměňovat
různé předměty. Zde je vždy
moc hezky vidět, jak si děti
umí vzájemně pomoci.
Druhý den jsme zakončili
malým divadelním představením pro rodiče a opékáním
špekáčků. Chodili jsme na
hřiště, a přestože dětem občas chyběli jejich rodiče,
zvládly to skvěle. Každý večer je čekala pohádka buď
čtená nebo hraná. Obdivovala jsem jak moji mámu, tak i
všech 25 dětí, které to s mojí
maminkou zvládli perfektně.
A co na to říká moje maminka, Gabriela Jančíková,

učitelka dramaťáku na místní umělecké škole?
„Na ZUŠ externě učím 22 let
a je to jedna z nejkrásnějších
činností, kterou jsem v životě
vykonávala. Není to pro mě
práce, ale krásný koníček. A
protože celé ty toky se věnuji
dětem nejmenším, je tato činnost, byť mnohdy velmi náročná, smysluplná a příjemná.
Třídenní pobyt na konci
školního roku je vždy velkou
odměnou jak pro děti, tak pro
mě.
Několik posledních let s
námi vaří moje kamarádky,
Čiperné babičky, na které
musím prozradit, že jsou
nejen opravdu čiperné, ale
také moc obětavé a úžasně vaří.“
Na závěr bych snad jen ocitovala slova nejmenší účastnice pobytu, tříleté Julinky,
která byla poprvé v životě tři
dny bez maminky: „Moc se mi
to líbilo a příště pojedu zase,
dramatáček mám moc ráda.“
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Po zámku se šaškem
putovaly stovky dětí

Upíři, čarodějnice i kat. Zámek
se proměnil v temné sídlo
-,Ě 7581'$

Poslední dubnové dny na
Plumlově patřily čarodějnicím. Zatímco v kempu Žralok
byla připravena pestrá zábava a bohatý program, zámek
se na tyto dny proměnil v
temné sídlo. Pro návštěvníky
byly připraveny tradiční čarodějné prohlídky, které si
nenechaly ujít desítky návštěvníků.
„Musím přiznat, že jsem
velice překvapená, kolik chodí lidí. Vždy se snažím scénář udělat tak, aby to lidi bavilo a podle potlesku se to nejspíš opravdu povedlo. Musím
samozřejmě poděkovat všem
hercům, kteří do toho jdou
srdcem. Bez nich by to oprav-

du nešlo,“ podělila se tehdy o
své dojmy Jitka Hřívová, která byla autorkou scénáře,
kostýmů a podílela se na přípravě celé akce.
Jedno se musí organizátorům nechat, vždy se snaží přijít s něčím novým. Tentokrát
návštěvníky hned před zámkem vítala stará ježibaba, poté se vydali za katem, potkali
se se lží a pravdou a zavítali i
do perníkové chaloupky. Závěr prohlídky pak patřil plesu upírů, kde už šlo opravdu
do tuhého. Zde se mohli zapojit i samotní návštěvníci a
zatančit si s upíry valčík.
Zámkem se často nesl hlasitý
smích a potlesk, což svědčí o
tom, že i letošní akce sklidila
velký úspěch.
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Ani letos na jaře nemohly v
programu
plumlovského
zámku chybět zábavné programy pro děti. Vše jako vždy
začalo už na konci zimy zasláním nabídky základním a
mateřským školám. Tentokrát jsme dokonce oslovily i
ty za hranicemi regionu a
kraje. Poté už nastala celá řada příprav v podobě chystání
scénáře, kostýmů, rekvizit a
vymýšlení výrobků do tvořivé dílny.
Vpondělí 29. května nastal
den D. Já, tentokrát v kostýmu šaška, jsem vyhlížel první skupinku dětí. „Vše máme
dobře připravené a pomocníci jsou super. To klapne,“
honilo se mi hlavou. A měl
jsem pravdu.
Vše celý týden klapalo na
jedničku. Děti u nás měly
možnost navštívit zámek, kde
se potkaly s chůvou, rozmazlenou princeznou, Bílou paní, čarodějnicí či starou vodnicí. Během výpravy zámeckými komnatami si zazpívaly písničky a pomáhaly s plněním nejrůznějších úkolů.

V prostorách Nízkého zámku
pro ně pak byla připravena
dílnička, odkud si odnášely
vyrobené princezny a prince
či vybarvené pohádkové
omalovánky.
Po pár skupinkách ze mě už
opadla nervozita a jen jsem
sledoval milé tváře dětí, které ze zámku odcházely s velkým úsměvem. A za to děkuji
právě skvělé partě lidí, která
se na akci podílela. Tradičně
to byli studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově. Nově se
pak k nám přidaly žačky z
plumlovské základky. A nesmím zapomenout na paní
místostarostku a výbornou
divadelnici Gábinu Jančíkovou.
Když jsme společně před
pár lety s programy začínali,
přáli jsme si, aby se dětem líbily a byly hojně navštěvované.
To se nám letos opravdu
splnilo, protože zámek v rámci dětských dnů navštívily více jak čtyři stovky spokojených dětí. A my už nyní přemýšlíme nad tím, co si pro ně
na příště připravíme.

=£PHN REVDGLO\ ÏDURGÝMQLFH D GDOģ¯ WDMXSOQ« E\WRVWL )RWR 3HWU ĢNRODě

Koncerty i výstavy.
V Kamenném sále to žije!
-,Ě 7581'$

Stejně jako na zámku, tak i ve
zdejším Kamenném sále je
sezona v plném proudu. Kromě příjemného posezení a bohatého občerstvení, zde nabízí celou řadu akcí.
„Jako první letos přišel na
řadu koncert oblíbeného pětičlenného ansámblu Létající
rabín. Starodávné a okouzlující melodie židovské východní Evropy, jakož i jedinečné písně v jazyce jidiš i v
soudobých českých překladech, potěšily nejednoho posluchače. Sál byl tradičně zaplněný do posledního místa,“
pochvalovali si první letošní

akci manželé Valentovi, kteří Kamenný sál provozují.
Začátek června přinesl
rockový večírek, během kterého se za mikrofonem vystřídaly kapely Mimo Provoz, Durchumdurch a Pink
Tuxedo Gang.
O den později se zde pak konala vernisáž výstavy fotografií pod názvem Indie. Koncem června sál rozezněl zpěvák a kytarista Marek Soldán.
„I když už je celá řada akcí
za námi, připravujeme ještě
jednu výstavu fotografií a na
konec prázdnin koncert,“
vzkazují závěrem z Kamenného sálu.
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Pohádky opět táhly. Dorazily tisíce diváků
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Davy návštěvníků, úsměvy
dětí, krásné kostýmy a pohádková atmosféra. Tak by se
daly vystihnout jarní pohádkové prohlídky, které na
zámku probíhaly od dubna do
června hned v několika termínech.
Tuto oblíbenou a tradiční
akci si nenechaly ujít tisíce
návštěvníků. Bezpochyby se
tak opět zařadila mezi nejnavštěvovanější akce celé sezony.
Hodinová prohlídka zavedla návštěvníky do zámeckých komnat, kde se mohli na
chvíli ocitnout hned ve třech
pohádkách. Tentokrát se potkali například s čarodějnicí
Halíbelou a jejím synem Elixírem, hrnčířkou Aničkou,
zlými výběrčími daní či ráčkující princeznou. „Akci
hodnotím velmi kladně. Lidí
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chodí dost a odcházejí spokojení, což je pro nás úplně nejdůležitější. Také musím poděkovat všem, kdo se na vzni-

Veroničin pokoj sklidil úspěch

ku a průběhu těchto akcí podílejí. Těší mě, že mají u návštěvníků prohlídky tohoto
typu úspěch, a že se rádi na

Zámek po roce zase patřil módě
a krásným ženám
-,Ě 7581'$
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Poslední červnová sobota na
plumlovském zámku patřila
divadelnímu představení. To
si tentokrát připravili absolventi brněnské konzervatoře.
Jednalo se o thriller Veroničin pokoj a už jen samotný
plakát naznačil, že to bude
opravdu napínavá podívaná.
Po osmnácté hodině se na zámek začali scházet první diváci, kteří zaplnili sál pod Ka-

menným sálem do posledního místečka.
Mezi čtveřicí herců pak nechyběla ani plumlovská rodačka Ladislava Jančíková.
Přesvědčivé herecké výkony,
atmosféra sklepení a kvalitně připravená scéna pak nenechala klidným žádného z
diváků. Ti hru sledovali s takovým zaujetím a klidem, že
by šel v sále slyšet i padající
špendlík. Za své výkony herci na závěr sklidili bouřlivý
potlesk.

zámek vrací,“ pochvaloval si
akci kastelán zámku Pavel
Zástěra. „Na akci jezdíme
pravidelně. Oceňuji to, že
vždy připraví jiné pohádky a
pokaždé se pobaví celá naše
rodina. Příště zase určitě přijedeme,“ prohlásila maminka tří dětí.
Stejně jako diváci, byli příjemně naladěni i účinkující.
„Atmosféra byla opět parádní. Sejde se vždy dobrá
parta lidí a mezičas mezi prohlídkami si užíváme. Těším
se už na podzimní termíny,“
svěřila se například Kateřina
Dobšíčková, která si tentokrát zahrála princeznu.
Ti, kdo jarní pohádkové
prohlídky nestihli, nemusí
zoufat. „Prohlídky proběhnou na podzim. To se návštěvníci mohou těšit opět na
nové postavy a příběhy,“ pozval na závěr kastelán památky.

Pestrý program, módní přehlídky, pěvkyně Mátlová, limuzína a krásné ženy. Tak
vypadala druhá červnová sobota na zámku, kde se konal
další ročník charitativní fashion show.
„První ohlasy jsou určitě
pozitivní, návštěvníci jsou
nadšení z krásného a bohatého programu. I já si myslím,
že ten letošní ročník proběhl
velmi úspěšně, díky pomoci
již zkušeného organizačního
týmu,“ pochvalovala si podvečer na zámku organizátorka Edita Lachmanová. Návštěvníci měli možnost vidět
módní
přehlídku
Marty
Musilové, ukázku modelů z

dílny studentů střední školy
ArtEcon a nechyběla ani tradiční promenáda v dobových
kostýmech od Jitky Hřívové.
Celým odpolednem pak
provázela moderátorka Simona Slavíčková a zlatým
hřebem bylo vystoupení známé české operní pěvkyně Terezy Mátlové.
„Zámek Plumlov je krásné
místo, kam ráda jezdím. Realizovat přehlídku v zámeckých prostorách a podílet se
na organizaci akce byla výzva. Z reakcí hostů jsem měla
radost, všechny kolekce a
modely
sklidily
velký
úspěch,“ podělila se o své dojmy po skončení akce Marta
Musilová, která se podílela na
celé organizaci.
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Filmy našich školáků
opět bodovaly
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Žáci devátých ročníků opět
uspěli v soutěži Svět očima
dětí. Soutěž pořádá Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR a v jarních
měsících proběhl už patnáctý
ročník. Soutěže se letos zúčastnilo 142 škol a bylo posláno celkem 1486 prací do všech
kategorií.
Naši deváťáci se svými filmy zcela ovládli audiovizuální kategorii a odvezli si dvě
první a jedno druhé místo.
Dvě skupiny žáků se rozhodly natočit film k tématu
ochrana osobních údajů. Bára Kamarytová, Šimon Žoch a
Patrik Žák natočili film o tom,
kam až může vést nevhodné
chování na sociálních sítích a
za své dílo si odnesli druhé
místo.
Trojice chlapců Jan Stavinoha, Václav Lachman a Šimon Mynařík vytvořila naučný pořad o ochraně osobních údajů a porota jejich
snažení ocenila prvním místem.
ŐŏŏĖ ¢Xl X
K druhému tématu 100. výročí vzniku ČSR byl natočen
třetí z oceněných filmů. Děvčata Nela Znojilová, Adéla
Růžičková a Monika Staňková vytvořila hraný dokumentární film o první světové válce a vzniku Československa pohledem krumsín-

ské rodiny. Za svůj počin si
žákyně odnesly ve své kategorii první místo.
 l M
Všichni ocenění se své
umístění dověděli na slavnostním předávání cen 12.
června v Praze. Před samotným vyhlášením výsledků
zamířili do Síně slávy českého hokeje, kde si prošli
výstavu věnovanou historii
hokeje u nás a vyzkoušeli si,
jaké to je být hokejistou. Poté už vyrazili do prostor Muzea Policie ČR, kde probíhalo slavnostní vyhlášení. Během něj žáky pozdravil náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal, kouzelnickou show předvedl herec
Roman Štabrňák a oceněným zazpívala Leona Stříbrná, účastnice Superstar a
herečka muzikálu Muž se
železnou maskou. Po předávání a prohlídce policejního
muzea na žáky čekala procházka po Praze a návrat
domů.
Děkujeme žákům za čas
obětovaný tvorbě filmů a za
výbornou reprezentaci školy, paní učitelce Bretschneiderové za odvahu vystupovat v jednom z filmů a Klubu rodičů při ZŠ Plumlov za
pokrytí nákladů spojených s
cestou do Prahy.

Vyplouváme aneb super pásmo
/8'0,/$ %5$8129

Takto znělo hlavní téma letošní školní akademie na Základní škole v Plumlově.
Vyplouvalo se 21. června a
hned dvakrát, poprvé dopoledne, kdy si byly děti vzájemně nejen účinkujícími,
ale také diváky a podruhé odpoledne pro rodiče a další
hosty.
Se svými programovými
čísly vystoupily všechny třídy. Nejprve to byli samozřejmě prvňáčci, kteří jako malí
námořníci vypluli spolu se
svou paní učitelkou v pásmu
básniček, písniček i tance na
ostrov Druháčkov. Po nich
zahráli žáci 6. B své očekávané zážitky, které zachytí
„Fotka z prázdnin“. Pak se na
scéně v podání 7. A ozvaly
„Hlášky ze školních lavic“ v
nichž se krásně všichni poznali a pobavili se u skvělého
ztvárnění ukázek z hodin Aj,
Vv, Z i Hv. Potom připluli s
písní „Kocábka“ třeťáčci a
přidali i několik básniček o
vodě. Jako další se „Na vlnách hudby“ různých stylů
představili zástupci 8. B a
přenesli diváky na karneval
v Riu, rockový koncert i ke
včelce Máje. Následovala
ukázka výuky v „Hastrmanské škole“ plné vodníků,
vodnic i víl, které krásně zahráli naši žáčci druháčci. Jak
se vidí páťáci přes slova písniček, viděli všichni v pás-

mu „Řekni to písní“. Poté se
mohli všichni jako na vlnách
houpat v rytmu tance. Nejprve společně s děvčaty z 6.
A, po nich s „tanečním gangem“ ze 7. B. Ta ještě přidala
scénku o těžké výchově tří
pubertálních dcer, se kterými to otec opravdu nemá lehké, kde místo slov použili
úryvky známých písní. Na
pomyslné přehlídkové molo
pak vypluli se svými letními
modely šikovné manekýnky
a manekýni ze čtvrté třídy.
Plavbu i se záchranou trosečníků podnikli na „Ostrov
devátý“ členové posádky 8. A.
Plavba se chýlila ke konci. Na
předposlední vlně se vznášela snová představa versus realita ve školních lavicích 9.
A. 9. B pak poslední vlna přenesla do „Trávení volného
času po letech“ v roli důchodců před televizní obrazovkou.
V dopoledním programu
nechybělo tradiční předávání vlády budoucím deváťákům. Poděkování všem učitelům a na závěr společná píseň.

A jdeme si zasportovat
/8'0,/$ %5$8129

Známky
jsou
uzavřené,
prázdniny ťukají na dveře, počasí téměř ideální – ani slunce, ani déšť. Co víc si přát? Jdeme sportovat!
Na pondělí 25. 6. 2018 pro
všechny žáky školy připravila paní učitelka tělesné výchovy Eva Frélichová Sportovní den. Ve spolupráci s vyučující I. stupně Janou Zelenou vytvořily 11 disciplín, ve
kterých si děti mohly ověřit
svou rychlost, výdrž, zručnost, přesnost i trpělivost.
Pod jejím vedením bylo s
ostatními vyučujícími, asistenty pedagogů a vybranými
pomocníky mezi žáky 8. tříd
vytvořeno 11 stanovišť, na
kterých žáci rozdělení do 4 – 5
členných družstev plnili jednotlivé úkoly. Byly zde za-

stoupeny klasické prvky jako
například střelba na cíl, skok
z místa, střelba na branku,
přeskoky přes švihadlo, dribling, ale i slalom s míčkem
na pálce, výlov papírových
rybek kolíčkem na prádlo,
jízda s lahví postrkovanou po
vyznačené dráze, či vodník
přenášející vodu na lžíci. To
vše na čas, počet hodů, skoků, přeskoků, či získané
množství.
Zasoutěžili si všichni žáci
od 1. až po 8. třídu a některé
disciplíny si vyzkoušely i děti z Mateřské školy v Plumlově.
Sladkou odměnu na závěr
dopoledne dostali všichni
soutěžící i pomocníci. Následující den pak po vyhodnocení členové nejlepšího družstva každé třídy obdrželi
krásnou keramickou pamětní medaili pro vítěze.
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Dojemné zámecké loučení se základní školou
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V úterý 26. června 2018 se na
plumlovském zámku konalo
tradiční předávání posledního vysvědčení žákům devátých tříd Základní školy
Plumlov.
Této slavnostní společenské akce se zúčastnili především rodiče a známí žáků, dále zastupitelé Plumlova i
okolních obcí, vedení školy i
učitelé a v hlavní roli absolventi devátých ročníků. Sváteční náladu umocnilo nejen
prostředí zámeckého sálu, ale
i připravené dárky a květiny.
V roli průvodců celým programem byli třídní vyučující
9. A Pavel Bednář a 9. B Hana
Bretschneiderová.
Program zahájilo taneční
vystoupení 5 dívek z obou
tříd. Potom následoval slavnostní nástup všech žáků,
střídavě byli představování
při příchodu do sálu, až po
obou stranách sedících diváků stál špalír nastrojených
slečen a mladých mužů. V
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prvním proslovu místostarostka Plumlova paní Gabriela Jančíková některým
připomenula jejich vstup do
základní školy, po ní se slova
ujala ředitelka školy paní Simona Zapletalová, která
všem žákům popřála šťastné

Zuška slaví úspěchy
,9$1 0$/.

Uplynul zase nějaký čas a opět
se setkáváme nad článkem
pro Plumlovský zpravodaj.
Letos – tak jako každý rok –
jsme se opět zúčastnili soutěže ZUŠ v kategoriích, které se
po třech letech opakují.
Historicky poprvé jsme
získali, hned dvě první místa
v celostátním kole. Jde o žákyně Andreu Menšíkovou – 9.
kategorie a Elišku Strbáčkovou – 1. kategorie. Andrea se
tak po mnoha letech s druhými místy, stala historicky
nejúspěšnější žákyní naší
ZUŠ. Dále se zde ještě umístil
na druhém místě Jakub Holubek. Více o soutěži je na
stránkách soutezezus.cz.
Andrea zvítězila ještě v
soutěži K. Ditterse ve Vidnavě v říjnu loňského roku.

tvarného oboru obohatili
svými pracemi nádvoří zámku s výstavou, která trvala
několik dní. Mimo to jsme
uspořádali akce v rozsahu
běžném pro školní rok, to jsou
především „besídky“ a koncerty žáků, taneční vystoupení pro veřejnost, výstavy
žáků výtvarného oboru a vystoupení žáků literárně dramatického oboru, který letos
poctil svou spoluprací s naší
novou kolegyní pražský režisér Tomáš Binter. Celkově
můžeme konstatovat, že letošní školní rok lze právem
považovat za jeden z nejúspěšnějších.

  
Dále jsme již druhým rokem
uspořádali happening základních uměleckých škol na
plumlovském zámku s názvem ZUSOPEN ´2018, na
němž vystoupili žáci hudebního a tanečního oboru.
Monstr – koncert trval bezmála tři hodiny. Také žáci vý-
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vykročení do života. Následovalo klavírní vystoupení v
podání Davida Jeneše z 9. A.
Po té se slova ujal třídní
učitel 9. A Pavel Bednář a zavzpomínal na uplynulé čtyři
roky. Po něm promluvily
třídní učitelky 9. B současná

Hana Bretschneiderová i bývalá, nyní na rodičovské dovolené, Lucie Potěšilová. Po
jejich milých slovech následovalo klavírní vystoupení
Lucie Hrubanové z 9. B.
Pak už došlo na předávání
vysvědčení, pamětních listů,
upomínkových dárků i květin jednotlivým žákům a přede všemi byli za významnou
reprezentaci školy paní ředitelkou a panem zástupcem
oceněni žáci Charles Ian Linney, Václav Lachman a Adéla
Růžičková.
Nakonec se slova ujali zástupci obou tříd a poděkovali
za všechny přítomné svým
učitelům na II. stupni i paním učitelkám Janě Zelené,
Soně Mandlové a Renatě Pírkové, které je učily na I. stupni. Největší poděkování patřilo za lásku, podporu, pochopení a trpělivost rodičům, prarodičům a vychovatelům z dětského domova.
Tečkou za vším byla společná závěrečná píseň všech
deváťáků Happy End.
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Co se dělo v mateřince v uplynulém roce?
6,/9,( 62/'129

Ohlédneme-li se za školním
rokem 2017/18, vybaví se akce a vzdělávací činnosti, které oslovily nejen děti, rodiče,
ale i širší veřejnost. Připomeňme si pravidelná divadelní představení profesionálních souborů, které mateřskou školu navštěvují,
proložené koncerty či výchovně vzdělávacími programy zaměřenými na ekologii nebo první pomoc.
Každoroční
významnou
akcí je slavnostní odpoledne
u příležitosti rozloučení s
předškoláky, či naopak vítání nově narozených občánku,
za účasti „velkých“ dětí ze
školky.
M  
Jsem velmi ráda za zintenzivněnou spolupráci se Základní školou Plumlov. V letošním roce se nám podařilo
realizovat spoustu akcí. Děti
navštěvující první třídu přišly svým kamarádům ukázat
krásné vánoční pásmo, nacvičené s paní učitelkou Janou Zelenou. Naši předškoláci naopak zavítali do školy,
na ukázkovou hodinu, kde se
měli možnost sami zapojit nebo na dopolední zkoušku
„Akademie“ – tedy pásma
písniček, básniček a scének,
které si školáci nacvičili.
V červnu nás základní škola pozvala na Sportovní
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olympiádu v kempu Žralok,
kde si děti zasportovaly, ale
hlavně si užívaly, že jsou součástí dění.
Stejně tak velmi oceňuji
úzkou spolupráci se Základní
uměleckou školou Plumlov –
kdy děti mají možnost vidět
své kamarády při představeních,
vystoupeních
dramaťáčku, tanečního nebo pěveckého kroužku.
 M
Nejen vzdělávací a výchovné
instituce jsou nám partnerem při výchově a vzdělávání
dětí. I Zámek Plumlov a jeho
zaměstnanci pro děti připravují spoustu krásných akcí,
kterých se vždy rádi zúčastníme. Jsou to adventní a velikonoční prohlídky nebo
dětský den se soutěžemi a pohádkovými bytostmi.

Kromě těchto mimořádných akcí však hlavní práce
spočívá v realizaci integrovaných tématických bloků
zpracovaných ve Školním
vzdělávacím programu, s důrazem na prosociální a prožitkové učení.
Během roku zařazují paní
učitelky také spoustu malých
„projektů“ , kterými prokládají tradiční témata Školního
vzdělávacího programu, takže se děti mohly „podívat“ do
pravěku, za dinosaury, za indiány, eskymáky, začarovaly
si s čarodějnicí Pepinou anebo hledaly poklad s plumlovským skřítkem.
¦
Děti, a to i ty nejmenší, mají
možnost rozvíjet svoji tvořivost nejen v průběhu vlastního předškolního vzdělává-

ní, ale i v rámci nadstandardních zájmových aktivit,
které mateřinka ve spolupráci s jinými organizacemi
nabízí např. dramatická a pohybová výchova, taneční
průprava nebo kroužek keramiky.
Vánoční atmosféru si připomínáme spolu s dětmi a jejich rodiči malým předvánočním posezením v MŠ, kde
nechybí vystoupení dětí a divadelní vánoční pohádka, ale
snad ani pohodová atmosféra
s vůní vánočního cukroví. Na
jaře zase slavíme svátek matek – nebo vlastně celé rodiny
– a děti tak mají možnost ukázat, co se naučily a prožít příjemné chvilky při tvoření s
maminkou.
bMl
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala všem, kteří
pomáhali zajišťovat zdárný
průběh chodu mateřské školy a všech akcí. Těm, kteří
projevili naší škole podporu a
náklonnost, včetně sponzorských darů a dárečků – zřizovateli, školám a školským zařízením, spolkům, organizacím, rodičům i jednotlivcům
a popřála jim a hlavně všem
dětem, jménem svým i všech
zaměstnanců Mateřské školy
Plumlov, krásné prázdniny
plné sluníčka, pohody a radosti a již teď se těšíme na další spolupráci v novém školním roce.

Děti hledaly poklad, pomáhal jim plumlovský skřítek
0$*'$/1$ 95129
5$'.$ Ģ7()$129

Vážení čtenáři, rády bychom
Vás obeznámily s jednou
zmetod výuky dětí vpředškolním věku.
Naše MŠ vzdělává děti v
rámci školního vzdělávacího
programu, který je rozdělen
do několika integrovaných
bloků. Poslední blok nese název 3, 2, 1….teď, objevujeme
svět. Jeho cílem je děti seznámit se skutečnými reáliemi, vycházejícími ze zkušeností dětí s cestováním, rozvíjet fantazii o světě, Zeměkouli, životě na ní, s dopravními prostředky a s místem,
kde žijeme. Součástí tohoto
bloku je také projekt „Cesta
za pokladem“, ve kterém děti
využijí zkušenosti, které v
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průběhu roku získaly.
A tak tedy v pátek 22. 6.
2018 jsme se s dětmi vypravily hledat poklad. Děti ráno
objevily ve třídě dopis od
plumlovského skřítka, který

je namotivoval na záhadnou
cestu plnou dobrodružství.
Součástí dopisu byla mapa,
kterou měly děti za úkol prozkoumat. Barevné fáborky
nás vedly kolem ZUŠ, pokra-

čovaly směrem k plumlovskému zámku, mlýnu, kolem
podhradského rybníka a
končily opět v MŠ, kde byl pro
děti ukryt na školní zahradě
poklad.
V průběhu cesty musely
děti splnit nejrůznější úkoly
zaměřené na poznávání přírodních jevů (květiny, stromy), významných budov v
okolí, dopravních značek,
upevnily si své pohybové a
hudební schopnosti, atd. Po
úspěšném zdolání náročné
cesty jsme dorazily zpět do
MŠ, kde děti s pomocí mapy
našly poklad na školní zahradě.
Odměnou za splnění úkolů byl nejen nalezený poklad
plný sladkostí, ale hlavně zážitky, které si děti odnesly z
dopoledního výletu.
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Pročistit si hlavu aneb za krásami minipivovarů
A teď zpět do Ostružné.
Zvolíme trochu jinou trasu,
projdeme kolem zámku Kolštejn a zříceniny stejnojmenného hradu, osvěžíme se
chladivou vodou z Mariánského pramene, přejdeme
přes říčku a pokračujeme po
žluté turistické značce zpět k
viaduktu Branná. Odtud pokračujeme stejnou cestou
zpět do Ostružné.

Trasa osmá
(Ostružná – Branná –
Ostružná)
Délka trasy: 13 km
Rada: pevná obuv, peníze na
vlak a na pivo, svačinu, pití
I tentokrát se vydáme do Jeseníků. Kdo tuto malebnou
oblast zná, dá mi jistě za pravdu, že nemůžeme v žádném
případě prohloupit. Mně samotné začátkem června tuto
trasu naordinoval manžel jako očistnou kúru. Pro učitele
je červen totiž měsícem, kdy
se dostaví totální vyčerpanost a ani vidina blížící se dovolené nenalévá příliš optimismu do žil.
Letošní červen byl pro mě
obzvlášť náročný, při cestě do
Jeseníků jsem v podstatě neměla sílu ani mluvit, odpovídala jsem jen jednoslovně či
pouhým kýváním. A kdo mě
zná, jistě ví, že to u mě není
zcela obvyklé.
Na cestu jsme se vydali vlakem a toto doporučuji i vám.
Do Jeseníků se totiž z Prostějova dostanete přímým spojem, nemusíte přestupovat
ani v Olomouci. Jen je nutnou podmínkou posadit se do
správné části vlaku. Naší cí-
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lovou stanicí byla tentokrát
Ostružná, kam z Prostějova
dorazíte za necelé dvě hodiny. Hned po vystoupení z vlaku na vás dýchne čerstvý
horský vzduch. My jsme tentokrát výlet pojali jako dvoudenní, proto jsme se nejdřív
ubytovali. Ale to opravdu
podmínkou není, výšlap se dá
zvládnout i za jeden den.
Po výstupu z vlaku hledejte
zelenou turistickou značku,
vydáte se tak po naučné stezce nesoucí název „Pasák“.
Vaše kroky povedou do obce
Branná. Po necelých 4 kilometrech projdete pod viaduktem a pokračujete dál po
zelené značce. Vaše trasa ko-

píruje říčku Branná. Úžasná
je koupel nohou, která příjemně osvěží. Do samotné
Branné je to jen kousek.
 
Zde vám doporučuji navštívit minipivovar Kolštejn,
který je součástí Relax komplexu. Pivovar byl otevřen v
roce 2013 a vyrábí spodně i
svrchně kvašená piva. Pivo je
bez konzervačních látek a dočtete se o něm, že příznivě působí na lidský organismus. A
to můžu jen potvrdit (nemusím snad dodávat, že konzumace musí být v rozumných
dávkách).

A pokud vám do odjezdu vlaku zbývá ještě nějaký čas, tak
určitě navštivte rodinný pivovar „Cestář“. A abych byla
zeměpisně zcela přesná jedná
se o pivovar z Rychlebských
hor. Novákovi zde přestavěli
zchátralou
zemědělskou
usedlost, kam v roce 2015 instalovali pivovarské kotle.
Jedná se opravdu o malý pivovárek, který nechrlí žádná
velká kvanta tohoto lahodného moku. Proto je i omezená doba, kdy se dá na pivo zajít. Dobrá zpráva je, že o víkendu většinou otevřeno mají. My jsme si nejvíc pochutnali na 11° pivu Lávka, výborný byl i Juan 13°. A že tohle turistické povídání končí
pivním rozjímáním? A proč
ne? Vždyť tahle trasa se nese
v duchu „pročistit si hlavu“.

V knihovně pasoval prvňáčky na čtenáře písmenkový král
-$1$ Ģ9(67.29

Místní knihovna slouží nejen
k půjčování knih, ale připravuje pro širokou veřejnost i
jiné zajímavé aktivity. Jednou z nich je pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Tato zajímavá akce probíhá ve spolupráci se Základní
školou Plumlov, konkrétně s
mojí dcerou, Janou Zelenou.
Děti v knihovně stráví celé
dopoledne a postupně plní
jednotlivé úkoly, které je
krok po kroku vedou k samotnému pasování.
Mezi úkoly patří např. odrecitování básničky k vybranému písmenku a vytvoření
ilustrace. Nechybí samozřejmě čtecí část zkoušky. Každý
žáček přečte text, který si vylosuje, z přečtené ukázky pak
musí poznat, ke které pohádce patří. Poté k textu vyhledává příslušnou ilustraci.
Po splnění všech úkolů se v
knihovně jako zázrakem ob-
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jevuje písmenkový král, který dětem přečte slib a poté je
pasuje na čtenáře. Tohoto
úkolu se již po druhé ujal Jirka Trunda, kterého znáte
především z plumlovského

zámku. Letošní prvňáci si jako odměnu za svůj čtenářský
výkon odnášeli knihu s názvem „Teta to plete“ od české
autorky Ivony Březinové.
Tato kniha byla vzácná pře-

devším proto, že v ní nechybělo věnování a vlastnoruční
podpis této oblíbené české
autorky.
Pamětní list pak byl vytvořen výtvarnicí Vendulou Hegerovou, s jejímiž ilustracemi se můžete setkat v mnoha
dětských knihách a bývají i
nedílnou součástí časopisu
Sluníčko.
Děti také obdržely přihlášky do knihovny, které však
nabývají platnost teprve tehdy, až k nám dorazí spolu se
svými rodiči a oficiálně se
přihlásí.
Zatím se tak přihlásil pouze jeden žáček, což je trochu
škoda, protože po pasování
odcházely děti z knihovny
nadšené a natěšené na další
návštěvu.
Můžeme jen doufat, že rodiče to brzy napraví a naši
knihovnu se svými malými
čtenáři navštíví některý
čtvrtek mezi 14.00 až 19.00.
Budeme se moc těšit.
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Slavili jsme s Floriánem Střelci pořádají nábory.
Lákají hlavně mládež
-26() 3/.$

V sobotu 5. 5. 2018 se ve městě
Plumlov konala slavnost
Svatého Floriána, již 4. ročník.
Slavnost byla zahájena mší
v místním kostele. Po jejím
skončení přešli účastníci
průvodem na Tyršovo náměstí, až k soše svatého Floriána, kam starosta 9. okrsku
Plumlov br. Josef Pálka položil
kytici.
Náměstek
hejtmana Olomouckého kraje s představiteli města
Plumlov a starostou 9. okrsku
Plumlov po státní hymně
uctili všechny padlé vojáky a
položili věnec k památníku
Padlých v obou světových
válkách.
Následně se všichni přítomní průvodem s hasiči přemístili do autokempu Žralok,
kde se konal vlastní program
a po celou dobu slavnosti zde
vystupoval dětský soubor
ZUŠ Plumlov a hrála hudební

kapela Krumsíňanka.
Současně zde byla vystavena stará i nová hasičská
technika všech přítomných
hasičských sborů a JSDH obcí z Mikroregionu Plumlovsko. Byly zde vystaveny m. j.,
tyto hasičské automobily:
AERO-150 (SDH Hamry a
SDH
Žárovice),
CAS-32TATRA-815-32, DA Avia-31 a
ŠKODA-Felicie
(JSDH
Plumlov), DA Peugeot a CAS25-ŠKODA-706-RTHP (JSDH
Prostějovičky), DA Ford
Transit a DA Avia-30 (SDH
Soběsuky),
CAS-SCANIA
(JSDH Protivanov), CASDENNIS (JSDH ProstějovŽešov) a motorová dvoukolová stříkačka HVD-26 z roku
1942 (SDH Prostějovičky).
Tento již čtvrtý ročník Floriánské slavnosti byl uspořádán opět ve spolupráci s 9.
okrskem SH ČMS Plumlov,
SDH
Plumlov,
městem
Plumlov a za finanční spoluúčastí Olomouckého kraje.
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Střelecký klub šípových
zbraní v Plumlově se postupně rozrůstá. Nyní má už 21
členů, z toho čtyři mládežníky do osmnácti let.
„Do klubu nám přibývají
nové tváře, za což jsme moc
rádi. V poslední době se k nám
třeba přidali dva dvanáctiletí
kluci z Plumlova,“ zmínil se
místopředseda
klubu
Bedřich Korbař s tím, že dveře do oddílu mají všichni případní zájemci otevřené.
„Uvítáme hlavně mládež.
Vždy v neděli od čtrnácti do
sedmnácti hodin máme otevřené tréninky pro veřej-

nost, kam se třeba mohou
kluci a holky přijít podívat s
rodiči a střelbu z kuše a luku
si zkusit,“ dodal Korbař.
Střelnice jinak funguje už
pravidelně třikrát týdně.
Kromě výše uvedené neděle,
se střelci schází na tréninky v
úterý a ve čtvrtek od pěti do
sedmi. Areál u Podhradského rybníka se členové klubu
stále snaží zvelebovat a rádi
uvítají každého sponzora,
který by jim finančně s chodem klubu a úpravami areálu pomohl.
„Začínáme přemýšlet i o
výrobě dětských kuší, protože mládeže přibývá,“ přidal
Korbař zajímavost na závěr.

Inzerce v Plumlovském zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji inzerovat?
Máte možnost. Plumlovský zpravodaj vychází v nákladu 1000 kusů a je distribuován v Plumlově, Soběsukách, Žárovicích i Hamrech.
Místní firmy a živnostníci tak mají s nabídkou svých
produktů šanci být díky
Zpravodaji pořádně vidět po
celém Plumlovsku.
V případě zájmu se osobně obraťte na podatelnu MÚ
Plumlov nebo pište na
emailovou adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com
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Budeme se snažit vše vyřešit k vaší nejvyšší spokojenosti.

Jaké jsou ceny?
Černobílá strana – do čtvrt
strany cca 150 – 350 korun,
čtvrt strany (formát A6) cca
350 korun, polovina strany
(formát A5 na šířku) cca 900
korun, celá strana (formát
A4) cca 1800 korun. Barevná
strana – do čtvrt strany cca
200 – 500 korun, čtvrt strany
(formát A6) cca 500 korun,
polovina strany (formát A5
na šířku) cca 1200 korun, celá strana (formát A4) cca
2600 korun.
Jde o ceny, kdy si sami dodáte graficky zpracovaný
návrh k otištění. Pokud budete vyžadovat grafické
zpracování od nás, cena
vzroste po dohodě.
(red)
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Výstava představila
králíky i drůbež
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Ve dnech 26. a 27. května 2018
se v areálu ZO ČSCH Plumlov
setkali chovatelé Prostějovska na tradiční Místní hodové výstavě drobného zvířectva.
Soutěžilo se na ní také o putovní pro Pohár nejlepšího
chovatele
králíků
ZO
Plumlov věnovaný senátorkou P ČR Boženou Sekaninovou, který letos získal Josef
Riedl za kolekci králíka Novozélandský červený.
Celkem bylo vystaveno 96
ks králíků v počtu 29 druhů.
Úkolu posuzovatele se
zhostil přítel Oldřich Lakomý ze Slatinek a celkově se
udělilo 10 čestných cen pro:
Vídeňský modrý (Vm): Ing.
Karkan Karel (ZO Držovice),
Vídeňský šedý (Vš): Filický
Lubomír (ZO Plumlov), Novozélandský červený (Nč):
Riedl Josef (ZO Plumlov),
Český strakáč černý (ČSč):
Pochvalovský Ivo (ZO Držovice), Malý Beran divoký
(MaB div): Krbec Bohumil
(ZO Držovice), Moravský bílý hnědooký (Mbh): Brabec
Jaroslav (ZO Držovice), Činčila malá (Čm): Burget Petr
(ZO Plumlov), Hermelín červenooký (Heč): Plachý Zdeněk (ZO Kostelec na Hané),
Rex Dalmatinský strakáč
černožlutý (Rex dal): Štefkovičová Kateřina (Věžky – okr.
Kroměříž), Český luštič (ČL):
manželé Hrabčíkovi (Náklo,
okr. Olomouc).
 ¦
V expozici drůbeže bylo obsazeno 33 klecí a 80 kusů v 23
druzích.
Drůbež ohodnotil posuzovatel Machálek Petr, Ostopo-

vice, u Brna a udělil na ní celkem 8 čestných cen: 2x Lakomý Oldřich mladší (ZO Kostelec na Hané) Indický běžec
pstruhový (k IB) a zdrobnělá
Holokrčka černá (zHK), 2x
Ing. Karkan Karel (ZO Držovice) Sebritka plavá bíle lemovaná (SE) a Vlaška rodobarvá (V), Pálka Josef (ZO
Plumlov) Vlaška rodobarvá
(V), Ing. Vychodil František
(ZO Stařechovice) zdrobnělá
Velsumka (zV), 2x Démal Lubomír starší (ZO Plumlov)
Vlaška stříbrokrká (V) a Fénixka (FX), který současně
obdržel putovní pohár o nejlepšího chovatele drůbeže ZO
Plumlov.
Vystaveno bylo 21 holubů
ve 4 druzích a 6 barevných rázech, které ohodnotil posuzovatel František Dostál z
Prostějova a udělil 4 čestné
ceny: 2x Slavík Vratislav (ZO
Prostějov) Benešovský bílý a
Korburský skřivan stříbrný
pruhový, Studnař Zbyněk
(ZO Kostelec na Hané) Český
stavák sedlatý modrý a Ing.
Čech Zbyněk (ZO Malhotice –
okr. Přerov) Modenka černá.
Z exotů byly vystaveny tyto druhy: 2 x Papoušek vlnkovaný (Andulka), Zebřička
australská, Neoféma tyrkysová, Agapornis růžohrdlý,
Kakariky, Papoušek červenokřídlý, Papoušek nádherný, Papoušek horský, Korela
chocholatá a Ara červenoramenná.
Ke každé čestné ceně byla
udělena na památku také
magnetka se známou památkou města Plumlov.
Děkujeme všem sponzorům, Olomouckému kraji,
městu Plumlov a všem členům ZO, kteří úspěšně zvládli uspořádání Hodové výstavy.

Teddy králíčci to jsou mazlíčci
-26() 3/.$

V sobotu 16. června 2018 se v
areálu ZO ČSCH Plumlov setkali chovatelé Teddy králíků z celé České republiky na
Tradiční výstavě králíčků a
beránků Teddy s ukázkou několika druhů drůbeže.
Současně se v budově konala celostátní výstava exotických ježků, na které vystavovalo 10 chovatelů, z toho bylo 7 chovatelek a 3 chovatelé, kteří soutěžili ve 3 třídách, a ve všech kategoriích
vystavených ježků byli oceněni poháry, diplomy a magnetkou.
V části areálu se konala
ukázka králičího HOPU, kterou zajistili 2 chovatelky ze
ZO ČSCH Štěpánov: Davidová Monika a Tabáčková Sabina.
Celkem bylo vystaveno 96
kusů králíčků a beránků
Teddy. Úkolu posuzovatele se
velmi dobře zhostil posuzovatel Oldřich Lakomý a funkce zapisovatelů Magdaléna
Mojáková a Michal Skarupa
(oba ze Slovenska). Chovatelé v každé posuzované kategorii vystavovaných zvířat
byli oceněni poháry, diplomy

a tradiční magnetkou.
Současně proběhla i soutěž
o nejhezčího králíčka, kterého si vybrali sami návštěvníci.
Celkově zde vystavovalo 12
chovatelek a 2 chovatelé Teddy králíků, kteří byli nejen z
Moravy a Čech, ale 1 chovatelka Kataryna Topolska byla z Polska. Kromě toho v
ukázce byla vystavena drůbež: Fénixka, Leghornka,
Mechelenka
krahujcovitá,
kur Pavlovský, Vlaška rodobarvá, Vlaška stříbrokrká,
Velsumka koroptví, zdrobnělá Velsumka koroptví a v
jedné voliéře kuřátka druhu
Pavlovský.
Bylo vystaveno i několik
exotů: Penant modrý a Papoušek vlnkovaný (Andulka).
Výstava byla úspěšná a navštívilo ji přes 450 dospělých
a 550 dětských návštěvníků.
Na této výstavě byl široké veřejnosti předveden opět jiný
druh zvířat: Teddy králíčci a
beránci a exotičtí ježci. Výstavu finančně podpořil Olomoucký kraj a město Plumlov
tím i možnost prezentace zase různých druhů zvířat před
veřejností.
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ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ – PODZIM 2018
TJ SOKOL Plumlov – muži „A“

TJ SOKOL Plumlov – mladší žáci

Podzimní část soutěže 2018/2019
I.A třída Olomouckého kraje, skupina B

podzimní část soutěže 2018/2019
okresní soutěž OFS Prostějov

04.08.2018
11.08.2018
18.08.2018
26.08.2018
01.09.2018
08.09.2018
15.09.2018
22.09.2018
29.09.2018
07.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
03.11.2018

„hlášenka 25.-26.8.2018“
02.09.2018 10.30
09.09.2018 10.30
„hlášenka 15.-16.9.2018“
23.09.2018 10.30
27.09.2018
29.09.2018 10.00
07.10.2018 10.30
13.10.2018
9.00
„hlášenka 20.-21.10.2018“
28.10.2018 10.30
hřiště Ptení

17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00

Plumlov – Chomoutov
Dub nad Moravou – Plumlov, odjezd v 15.30
Plumlov – Čechovice
Protivanov – Plumlov, odjezd v 15.00
Plumlov – Beňov
Kojetín – Plumlov, odjezd v 14.30
Plumlov – Určice
Lipník nad B, – Plumlov, odjezd v 13.45-bus
Plumlov – Slavonín
Brodek u Přerova – Plumlov, odjezd v 13.30
Plumlov – Lipová
Bělotín – Plumlov, odjezd v 12.30-autobus
Plumlov – Kostelec na Hané
Chomoutov – Plumlov, odjezd v 12.15

TJ SOKOL Plumlov – muži „B“
Podzimní část soutěže 2018/2019
III.B třída okresní soutěže OFS Prostějov
02.09.2018
09.09.2018
16.09.2018
23.09.2018
27.09.2018
30.09.2018
07.10.2018
14.10.2018
20.10.2018
28.10.2018
04.11.2018

16.00 Plumlov „B“ – Protivanov „B“, hřiště Krumsín
Plumlov „B“ VOLNO
15.30 Plumlov „B“ – Kladky, hřiště Krumsín
15.30 Otinoves – Plumlov „B“, odjezd ve 14.15
16.00 Kostelec n.H. „B“ – Plumlov „B“, odj. ve 14.45
15.00 Plumlov „B“ – Ptení, hřiště Krumsín
15.00 Přemyslovice – Plumlov „B“, odjezd ve 13.45
15.00 Plumlov „B“ – Brodek u K. „B“, hřiště Krumsín
14.30 Zdětín – Plumlov „B“, odjezd ve 13.15
14.30 Plumlov „B“ – Hvozd, hřiště Krumsín
14.00 Čechy p.K. – Plumlov „B“, odjezd ve 12.45

TJ SOKOL Plumlov – dorost

Mostkovice – Plumlov/Ptení
Plumlov/Ptení – Výšovice, hřiště Ptení
Plumlov/Ptení – Lipová, hřiště Ptení
Horní Štěpánov – Plumlov/Ptení
Plumlov/Ptení – Určice, hřiště Ptení
Plumlov/Ptení – Přemyslovice, hř. Pt.
Kostelec n.H. – Plumlov/Ptení, od. 8.45
Plumlov/Ptení – Smržice „B“, hřiště Pt.
Vrahovice – Plumlov/Ptení, odj. 7.45
Otaslavice – Plumlov/Ptení
Plumlov/Ptení – Nezamyslice n.H. „B“

Chcete přispět do Zpravodaje?
Máte možnost, posílejte články
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 posílejte 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
sdělení. Tak neváhejte a přispějte svou troškou do mlýna.
Chcete ve Zpravodaji inzerovat? Ozvěte se pro další informace na výše zmíněný
email a přidejte do předmětu
heslo: Inzerce.

SVOZ ODPADU – TERMÍNY 2018

Podzimní část soutěže 2018/2019
krajská soutěž Olomouckého kraje – skupina B

Komunální odpad

Komunální odpad

19.08.2018
26.08.2018
02.09.2018
09.09.2018
15.09.2018
23.09.2018
30.09.2018
06.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
27.10.2018

Plumlov, Soběsuky,
Žárovice, Hamry

Plumlov sídliště (9.května,
Cvrčelka, Lesnická)

PÁTEK

STŘEDA

13. 7. 27. 7. 10.8. 24.8.
7.9. 21.9. 5.10. 19.10.
2.11. 16.11. 30.11. 14.12.
28.12.

11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9.
19.9. 3.10. 17.10. 31.10.
14.11. 28.11. 12.12.
26.12.

Bioodpad

Plasty

TJ SOKOL Plumlov – starší žáci

Plumlov, Soběsuky,
Žárovice, Hamry

Plumlov, Soběsuky,
Žárovice, Hamry

Podzimní část soutěže 2018/2019
okresní soutěž OFS Prostějov

6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8.
14.9. 28.9. 12.10. 26.10.
9.11. 23.11. 7.12. 21.12.

10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9.
18.9. 2.10. 16.10. 30.10.
13.11. 27.11. 11.12. 25.12.

Papír

Papír

Plumlov

Soběsuky, Žárovice, Hamry

17.7. 14.8. 11.9. 9.10.
6.11. 4.12.

31.7. 28.8. 25.9. 23.10.
20.11. 18.12.

16.30
10.00
13.30
10.00
13.00
10.00
15.00
14.00
10.00
10.00
12.00

Protivanov – Plumlov, odjezd bude upřesněn
Plumlov – Němčice n.H.
Bělotín – Plumlov, odjezd v 11.30
Plumlov – Horní Moštěnice
Nezamyslice n.H. – Plumlov, odjezd v 11.30
Plumlov – Otaslavice
Kojetín – Plumlov , odjezd bude upřesněn-bus
Kozlovice – Plumlov, odjezd v 12.30-autobus
Plumlov – Pivín.
Plumlov – Ústí-Opatovice
Lipník nad B. – Plumlov, odjezd v 10.30-bus

01.09.2018 13.30
„hlášenka 8.-9.9.2018“
15.09.2018 13.00
22.09.2018
9.00
27.09.2018 13.30
29.09.2018 12.30
„hlášenka 6.-7.10.2018“
13.10.2018 12.30
„hlášenka 20.-21.10.2018“

Plumlov – Pivín
Mostkovice – Plumlov
Plumlov – Klenovice n.H.
Protivanov – Plumlov, odjezd v 7.45
Plumlov – Určice
Plumlov – Kralice n.H.
Brodek u Konice – Plumlov
Plumlov – Hvozd
Brodek u PV – Plumlov

PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Blíží se výstavba kanalizace v kempu a chystáme modernizaci chatek, říká správce Petr Piňos a k sezóně dodává:

Divocí Skotové nám dali zabrat
dubna. Už od té doby byly o
víkendech chatky vyprodány. Vesměs jezdili lidé na
rozšířené víkendy. Kemp se
vždy po neděli trošku vyprázdní a postupem týdne
pak návštěvníci začínají
opět najíždět.

.$5(/ 52=(+1$/

Letní sezona je v plném
proudu. A to znamená, že
plné ruce práce mají i pracovníci v plumlovském
kempu Žralok. O tom, co je
zde nového jsme si povídali
se správcem kempu Petrem
Piňosem.
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Probíhají u nás tři turnusy příměstského tábora.
Jmenuje se to celé Léto se
Žralokem. Letos je přihlášeno zhruba osmdesát dětí, na
které čekají projížďky na lodičkách, výlety, výuka táborových tanečků a řada her v
přírodě. Na výletě děti již
byly třeba i v Dinoparku ve
Vyškově. Samozřejmostí
jsou dvě svačinky a oběd
každý den spolu s celodenním pitným režimem.
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Máme v kempu novou
velkou vzduchovou trampolínu. Děti se jí nemůžou nabažit. Během zimy probíhala generální rekonstrukce
sprch, umýváren a přilehlé
úklidové místnosti. Takže je
už návštěvníci najdou v novém hávu. Do kuchyně se
pořídily nové spotřebiče.
Stále se pracuje na výstavbě
nových kiosků v kempu,
které by měly přinést větší
komfort. Bude v nich občerstvení, přípravna jídel a
skladovací prostory. Hotové
by měly být ještě během této
sezony. Rozšířilo se také posezení pro návštěvníky
zhruba o sto míst. Po sezoně
se má začít v kempu budovat hloubková kanalizace a
další inženýrské sítě.
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Jak skončí výstavba kanalizace, přistoupí se k realizaci projektu modernizace
chatek. Ta bude spočívat v
postupném bourání starých
objektů a jejich nahrazováním novými i s fungujícím
sociálním zařízením tedy
sprchovým koutem a toaletou. Postupem času se chystá i modernizace stávající
společné kuchyňky.
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Mám hned několik oblíbených akcí. Mezi ně patří třeba Trabant sraz Morava či
Keltská noc.
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Určitě parádní událostí
bude 1. září sedmý ročník
Plumlovského kotlíku – soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů. Stále se mohou hlá-
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sit nové týmy, budeme jen
rádi. O víkendu 7. až 9. září
čeká návštěvníky 3. setkání
motorek a automobilů
RVHP. To vždy přiláká
spoustu automobilových
nadšenců. Některé akce potom nepořádáme my, ale
různé spolky. Ty jsou často s
prostředím a poskytnutým
servisem spokojeni, tak se k
nám vrací s dalšími ročníky
akcí či ze zcela novými událostmi. Třeba 18. srpna se
tak bude konat pod patronací Spolku plumlovských
nadšenců další ročník oblíbeného Pohádkového lesa.
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Potrápila nás skupina několika desítek skotských turistů. Obsadili kemp karavany a týden tu dělali pěkný
„bordel“. Dali nám hodně
zabrat, pořád se po nich muselo uklízet. Všichni si napojili pračky, jejich děti nám
rozmontovaly ploty od
trampolíny a pódium. Dospělí zde slavili ten Otců,
všechno nám přitom poblili.

Jejich vykázání z kempu
musela následně řešit místní
policie. Byl to prostě masakr. Tímto moc děkuji našim
paním uklízečkám, které
odvedli perfektní práci. Určitě to pro ně nebylo jednoduché.
78%82È 2©:ç8¾:2È'- 7) ',3Ĩ
:%.È 709ç2¾ě
Zlatí Češi a Moraváci. Ti
jsou nejslušnější. Za ty roky
se zde utvořila stálá klientela, která k nám jezdí i několikrát za sezonu a jsou spokojeni.
)>(È - 0-(¹ >) >%,6%2-´Èě
Ani moc ne, Ti Skotové
byli spíše výjimkou. Asi z
největší dálky jsme zaznamenali návštěvníky z Japonska, Austrálie či z USA.
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Určitě si chválí čistotu a
pořádek v areálu. Někteří
speciálně jezdí kvůli akcím,
které se v kempu pořádají.
%/© .) 0)837 2©:ç8¾:2378ě
Otvírali jsme v polovině
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Voda je stále dobrá. Podle
zkušeností z minulých let se
voda ale ke konci sezony
vždy zhorší. To bohužel očekávám i letos.
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Kemp je soběstačný, příspěvky na provoz od města
nedostáváme. Kemp si na
sebe vydělá sám a končí
vždy po sezoně v plusu.
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V sezoně se cítím opravdu
unavený, připadá mi, že stále pracuji. A často se pořádně nevyspím. Pořád se něco
děje.
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Kemp prošel několika
různými kontrolami a
všechny dopadly na jedničku.
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Určitě postrádáme nějaký
větší sál. Do budoucna, až
proběhne úplná modernizace chatek, totiž plánujeme
celoroční provoz. A nějaký
větší prostor pro společné
setkávání lidí a pořádání
akcí by se dozajista hodil.
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SKONCUJTE S PŘEHŘÍVÁNÍM DOMU V LÉTĚ A ÚNIKY TEPLA V ZIMĚ.
ZATEPLÍME VÁŠ DŮM ZA 3 HODINY A BEZ NEPOŘÁDKU!
Proč zateplit strop domu izolací MAGMARELAX®?
•
•
•
•
•
•

zbavím se horka v letních měsících
zabráním únikům tepla z domu stropem
ušetřím až 30 % nákladů ročně za vytápění
zvýším bezpečnost domu v případě požáru
prostor bude rovnoměrně zaizolován bez tepelných mostů
návratnost investice 4–5 let

Typy prostorů vhodných k izolaci půdy:
• starší domy se sedlovou, pultovou nebo rovnou střechou
• prostory mezi střešní krytinou a sádrokartonovou konstrukcí
• dřevostavby s dutými prostory
• průmyslové a zemědělské objekty
• novostavby

Využijte posouzení domu ZDARMA!
Zajistětě si nezávazné oměření svého rodinného domu a odhalte jeho nedostatky včas. Bezplatná linka 800 100 533, www.magmarelax.cz/obce

20/ FOTÍME PRO VÁS

PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

PLUMLOVSKO OBRAZEM
BUDKA VÁS ZDRAVÍ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ahoj! Za chvíli oslavím svoje první narozeniny a za rok, kdy
stojím na nádvoří zámku, se ve mně vystřídaly desítky knížek. Přiznám se, že v zimě mi bylo trochu smutno, ale od
toho co začala na zámku sezona, se u mě dveře netrhnou.
Sotva se otevřou vrata, začínám vyhlížet první čtenáře.
Občas se ke mně někdo přijde podívat ze zvědavosti, druhý
si zase odnese nějakou pěknou knihu nebo dokonce i hromadu svých nepotřebných knih donese. Pravidelně mě pak
chodí zkontrolovat paní Švestková z knihovny. A já jsem
šťastná, že můžu u sebe schovat knihy pro další čtenáře.
Doufám, že se se mnou budete i nadále kamarádit, budete
nosit knížky a že vám budu i v budoucnu dělat radost. A
nezapomeňte na mě po sezoně. Budu se těšit! Vaše knižní
budka. Foto a text: Jiří Trunda

Je půlka června. Na zámek proudí předškoláci se svými rodiči a dalšími příbuznými. Dnes je čeká velký den, budou
totiž pasováni na prvňáčky. Na úvod je čekalo pár hřejivých
slov od jejich paní ředitelky, dále od paní místostarostky a
také od jejich budoucí paní učitelky. Děti pak vystoupily s
pásmem písniček, říkanek a nechyběly ani tanečky. Na závěr se děti dočkaly také slavnostního pasování. Pyšně se
tvářily, když jim paní učitelky navlékaly žluté šerpy. Rodiče
vse sledovali s dojetím. A dojemným okamžikem se stal i
krátký proslov paní ředitelky Soldánové, která děkovala
paní učitelce Sušeňové za dlouhá léta práce ve školce. Tu
totiž příští školní rok čeká místo starání se o děti odchod
do důchodu. Takže, nashledanou a hodně štěstí paní učitelko! Foto a text: Karel Rozehnal

LETNÍ OSVĚŽENÍ

ŠERMÍŘI MÍŘÍ DO AKCE

Plumlovská přehrada láká v letních měsících ke koupání.
Kvalita vody byla téměř až do konce července výborná.
Poslední měření z 23. 7. ale ukázalo na její zhoršení. Voda
dostala tzv. trojku a je vhodná ke koupání s mírným rizikem
pro zdraví plavců. Text a foto: Karel Rozehnal

Zámek hostil šermíře už na začátku července. Ale objeví se
znovu. Na 12. a 13. srpna se chystá velkolepý rytířský turnaj plný soubojů, středověkých tanců a kejklířských show.
A i děti si díky sokolnickým ukázkám a uměleckým dílničkám přijdou na své.Text a foto: Karel Rozehnal
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