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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
PLUMLOV A INVESTICE

Budou ve městě umístěny
kamery? Jaké pořídilo město
nové stroje? Kdy skončí revi-
talizace Hlavního náměstí? A
co kanalizace?

Čtěte na stranách 2 a 3

ZAČÍNÁ ZÁMECKÁ SEZONA

Jaké zajímavé výstavy, kon-
certy, typy prohlídek a téma-
tické akce vás letos na zámku
čekají? Jak pokračují opravy
v areálu?

Najdete na stranách 20 a 21

Pište, foťte, posílejte
KAREL ROZEHNAL

Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává le-
tošní první číslo Plumlovského
zpravodaje, a jak sami záhy
zjistíte, je nejobsáhlejší v his-
torii vydávání tohoto periodi-
ka. Dík za to patří celé řádce li-
dí, kteří nelenili a za sebe či za
svoji organizaci, spolek nebo
oddíl článkem, popřípadě fot-
kou, do tohoto čísla přispěli.

Jsem moc rád, že Zpravodaj
se již hodně blíží představě,
kterou jsem o jeho konečné po-
době měl, když jsem se na jeho
přípravě a vlastní tvorbě začal
podílet. Pokud se podíváme do
různých manuálů, jak tvořit
obecní či městská periodika,
vězte, že už splňujeme i ta nej-
přísnější kritéria. Ovšem v jed-
nom bodě ještě trošku zaostá-
váme, a tím je větší zapojení
vás, konkrétních občanů. I když
výzva k posílání příspěvků a fo-
tek byla doposud umístěna v
každém Zpravodaji, článků či
pouhých podnětů jsme od vás
na e-mail či na podatelnuměst-
ského úřadu obdrželi jen pár. A
to je velká škoda. Věřím, že i vy
máte k dění v Plumlově a osa-
dách co říci a pomyslné dveře
pro vaše příspěvky u nás máte
vždy otevřené. Takže neváhej-
te, ať užmáte něco zajímavého,
kritického či pochvalného na
srdci, nebo jste prostě v něčem
dobří a chcete se o to podělit,
sepište, pošlete svůj textík a
přidejte doprovodnou foto-
grafii. A jak vše doručit? Máte
dvě možnosti: buď na e-mail:
plumlovsky. zpravodaj@gmail.com,
nebo přímo na podatelnu MÚ v
Plumlově. Budeme se na vaše
příspěvky těšit a rádi je otisk-
neme.

Čeká nás sjezd rodáků
Do kalendářů si zapište datum 6. června 2015, bude to skvělý zážitek

GABRIELA JANČÍKOVÁ

Před nějakým časem jsem se
setkala s několika místními
rodáky, kteří již v Plumlově
dávno nebydlí, přesto si však
kromě pěkných vzpomínek
zanechali i vřelý vztah k na-
šemu městu a rádi by se sem
znovu podívali. To mi vnuklo
myšlenku uspořádat sjezd
rodáků.

Využili jsme blížící se osla-
vy 100 let založení místní zá-
kladní školy, a společně s Ra-
dou města se rozhodli, že tuto
akci zrealizujeme právě u
příležitosti těchto oslav. Ta-
kové výročí však zasluhuje
náležitou slávu, a tak jsme se
s chutí vrhli do příprav.

Po dohodě se ZŠ jsme zvo-
lili termín oslav na 6. června
2015.

Pestrý program

V 10.00 hodin zahájíme osla-
vy na náměstí před poštou ne-
tradičním divadelním před-
stavením, které nás přenese o
100 let zpátky.

Za zpěvu kocourkovských
učitelů v podání několika
zpěváků z prostějovského pě-
veckého sboru Orlice bude-
me očekávat příjezd pana ře-
ditele Vojtěcha Ptáčka, který
v roce 1915 provoz místní ško-
ly zahajoval. Očekávat ho bu-
dou nejen dobově oblečení
učitelé, ale také dobově oble-
čené žactvo.

Po projevu pana ředitele,
který přijede v dobovém au-
tomobilu, se odebereme k
dalšímu programu do školy.
Samozřejmostí bude násled-

ná volná prohlídky školy. Ve
12:00 hod. navštívíme v míst-
ním kostele Nejsvětější Tro-
jice mši za zemřelé rodáky.
Netradičním zážitkem bude
možnost zajít se podívat na
věž kostela, odkud je krásná
vyhlídka na okolí.

Prohlídka zámku

Během celého odpoledne bu-
de na nádvoří plumlovského
zámku připraven kulturní
program, výstava fotografií z
historie Plumlova a možnost
prohlídky zámku.

Dovolujeme si pozvat
všechny místní rodáky. Bylo
by jistě hezké znovu potkat
spolužáky a pamětníky.

Milí rodáci, udělejte si čas a
přijeďte si zavzpomínat na
staré časy.
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Drtič – míchač

Jde o stroj, který dokáže drtit dřevo do průměru 15 cm. Podrtí
trávu, seno i větve. Poté vše promíchá a hotová hmotamíří na lin-
ku do kompostárny. Úklidměsta je díky tomuto stroji rychlejší a
operativnější. (red) Foto: Josef Faltýnek

Zametač

Tento strojměsto získalo díky dotaci určené na snížení prašnosti
veměstě. Používá se na úklid komunikací. Umí i vysávat listí, trá-
vu, popřípadě i ústí kanalizačních vpustí. (red) Foto: J. Faltýnek

Zánovní autobus

Z prostředkůKlubového zařízení byl pořízen zánovní autobus. Bu-
de sloužit potřebámměsta, odvozu dětí ze školky, školy a dopravě
na sportovní akce.Má 30míst k sezení. (red) Foto: J. Faltýnek

Lidé navíc a nové stroje
KAREL ROZEHNAL

Plumlov i jeho osady by měly
být letos čistčí a hezčí. Při-
spět tomu má i činnost pra-
covníků, kteří byli Plumlovu
přiřazeni z úřadu práce na
výpomoc při úklidu města.

„Máme smlouvu na třináct
lidí, zatím je obsazeno jede-
náct míst. Přemýšlíme o tom,
že bychom i za pomoci těchto
pracovníků letos zahájili fi-
nální úpravu města s cílem
dosáhnout jeho lepšího este-
tického vzhledu. Vše bude
navazovat na rekonstrukci
náměstí,“ informoval staros-
ta města Adolf Sušeň.

Zároveň dodal, že podstat-
nou činností přidělených
pracovníkůovšembudeúklid

veřejných prostranství.
„Právě nyní třeba pomáhají
čistit krajnice v centru měs-
ta,“ dodal v půlce března sta-
rosta.

Pracovníky řídí Technické
služby, jejichž nejvyšším
šéfem je místostarosta města
Martin Hyndrich. Budou roz-
dělováni do pracovních čet,
kterým vždy bude velet jeden
z kmenových pracovníků
Technických služeb.

Čistšího a hezčího vzhledu
by ovšem Plumlov měl docílit
i díky nově pořízeným stro-
jům pro Technické služby.
Zejména jde o zametač a drtič-
míchač, které by svou čin-
ností měly přispět k efektiv-
nějšímu úklidu města a jeho
okolí.

Odpady a my aneb Není kontejner jako kontejner
DRAHOMÍRA HÝŽOVÁ

Už 40 let jsem občankou
Plumlova. Plumlov mám rá-
da s jeho malebnou krásou
okolní přírody i zajímavou
historií. Fandím proto všem,
kteří oživují historii zámku,
vytvářejí naučné stezky či ji-
nak obohacují kulturní život
v našem městečku. Plumlov
je zasazen do pěkného pro-
středí. Máme zde rybníky,
přehradu a okolí je lemováno
lesy. Jistě je nás více, kteří si
tuto jedinečnost uvědomují a
chtějí ji chránit. Jednou z
možností je třídění odpadu.
Byl zrekonstruován sběrný
dvůr ve Cvrčelce, který je ote-

vřen každou sobotu dopoled-
ne. V blízkosti našich domo-

vů jsou umístěny kontejnery
na tříděný odpad, které mů-
žeme využívat nepřetržitě

každýden.Možnáivy, jakojá,
naplňujete tašku či pytel
plastovými kelímky, sáčky,
PET lahvemi či jinými plas-
tovými obaly. Občas se najde
rozbitý plastový kbelík, va-
nička, boby či jiný objemněj-
ší plast. A tehdy my, třídiči
odpadu, narazíme. Žádný
kbelík, vanička či i naplněná
taška s PET lahvemi se do na-
šich kontejnerů nenacpe.
Všechny v našem okolí mají
otvor pouze pro jednu se-
šlápnutou PET lahev. Moc se
přimlouvám za otevírací
kontejnery. Možná pak ubu-
de i pytlů, které nezodpověd-
ní občané vyhazují podél cest
do příkopů a křoví.

Zvonové kontejnery. Foto: D. Hýžová
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Plumlov ohlídají kamery
KAREL ROZEHNAL

V Plumlově by se mohl už br-
zy objevit funkční kamerový
systém, který bude střežit
hned několik důležitých lo-
kalit ve městě. Bude to zna-
menat konec řádění vandalů
v centru či zlodějů na hřbito-
vě?

Stavebnicový systém
„Teď připravujeme na tuto
investici projektové zadání,
následně proběhne výběrové
řízení. Mělo by jít o stavebni-
cový systém kamer, aby další
kusy mohly být postupně při-
dávány,“ informoval v půlce
března starosta města Adolf
Sušeň s tím, že tento projekt
se připravujeme ve spolu-
práci s Policií ČR, která má
jako jediná ze zákona právo
přístupu ke kamerovým zá-
znamům.

Pět pro začátek
V prvním kole by se na vyti-

povaným místech ve městě
mělo objevit pět kamer. Začít
fungovat by měly již letos a
postupně se budou podle po-
třeby přidávat další.

„Jedním z důvodů pořízení
kamerového systému jsou
opakující se projevy vanda-
lismu v centru města, v je-
jichž důsledku dochází k po-
škozovaní a ničení veřejného
majetku,“ vysvětlil starosta
Sušeň, který předpokládá, že
v první fázi se kamery nain-
stalují ke snímání bankoma-
tu, Tyršova náměstí, Hlavní-
ho náměstí, zámku a hřbito-
va. Půjde o kvalitní kamery
pořizující záznam v HD roz-
lišení.

Inspirace z Němčic
„Inspirujeme se dobrou zku-
šeností například z Němčic
nad Hanou, kde již kamerový
systém mají. Je to dobrá pre-
vence i proti kriminalitě a ak-
tivitě nekalých podomních
prodejců,“ řekl na závěr sta-
rosta.

Výstavba sítí finišuje

Výstavba kanalice a vodovodu v osadách pokračuje. V ulicích
rachotí těžká technika a halekají dělníci. Obyvatele výstavba
hodně znervózňuje. Vadí jim předevšímhluk, překážky v do-
pravě a nánosy bahna, které probíhající práce doprovázejí.
„Pro osady to opravdu znamená velkou zátěž, dělají se totiž na
řaděmíst dvě věci (vodovod a kanalizace) současně ,a to není
nikdy jednoduché. Proto prosíme občany o trpělivost,“ nechal
se slyšet plumlovský starostaAdolf Sušeň s tím, že v uzavře-
ných smlouvách samozřejmě je, že vše bude v konečné fázi
uvedeno do původního stavu,místy i do lepšího. Práce zatím
podle starosty probíhají v souladu se stanovenýmharmono-
gramem. K předání stavby bymělo dojít na konci června. Pro-
blémy se řeší za pochodu. Na snímku jedna z žárovických
rozkopaných ulic na konci února.Text a foto: Karel Rozehnal

Náměstí dostane nový háv
KAREL ROZEHNAL

Zahájení stavebních prací na
rekonstrukci Hlavního ná-
městí se předpokládá po veli-
konočních svátcích. Zopa-
kujme, že se bude jednat na-
příklad o úpravu parkoviště
před hotelem, rekonstrukci
chodníků od restaurace Pácl
po kino, opatření vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti při vý-
jezdu od nákupního středis-
ka, položení maltového po-
vrchu a dlažby chodníků na

parku a vznik menšího dět-
ského hřiště v horní části
parku.

„Projekt neřeší zeleň v par-
ku. Ta naopak bude v rámci
projektu doplněna na novém
parkování před hotelem a
upravena na dalších přileh-
lých plochách,“ vysvětlil sta-
rosta města Adolf Sušeň. Re-
konstrukce by měla probíhat
do konce června, přičemž
prostranství před hotelem by
mělo být hotovo do začátku
hodů.

Nová hřiště pro děti

Děti v Plumlově semohou těšit na nové hřiště u kostela. „Po-
dali jsme již žádost o dotaci, využívat hřiště jistě bude škola,
školka i rodiny s dětmi,“ zmínil se plumlovský starostaAdolf
Sušeň. Na podobě budoucího hřiště se spolupodílejí i děti ze
školy. „Kreslily návrhy toho, co by tamchtěly, a vyplňovaly
anketku,“ vysvětlilamístostarostkaGabriela Jančíková. Vý-
sledky anketky ukázaly, že děti by na hřišti nejvíce ocenily le-
zeckou stěnu, tunel, řetězovýmost, lanové prvky a houpačky.
Na snímku nahoře je obrázek hřiště, který namalovala Klára
Piňosová. Kromě vybudování nového hřiště u kostela semá již
brzy rekonstruovat okolí obou dvou školek. Objeví se zde dět-
ské hřiště v přírodním stylu s prvky pro environmentální vý-
chovu. „Dotaci jsme získali, poběží výběrové řízení a během
prázdnin by všemělo být hotovo,,“ informoval starosta Sušeň.
Text a foto: Karel Rozehnal

Bankomat se využívá více
Jak si vede plumlovský ban-
komat? Vloni se v měsíci
srpnu poprvé povedlo, že
město nemuselo doplácet
žádnou částku. Jinak se po-
stupem času ukazuje, že ban-
komat je využíván více a ví-
ce. Doplatky nejsou již tak vy-
soké jako dříve. Na začátku
fungování bankomatu byly i
kolem 15 tisíc. Dnes je to ko-
lem dvou tisíc a je zřejmý stá-

lý snižující se trend jejich vý-
še. Samozřejmě letní měsíce
jsou nejlepší.

„Je výborné, že se po počá-
tečních nepříliš povzbudi-
vých výsledcích fungování
bankomatu začíná karta ob-
racet,“ zmínil se starosta
Adolf Sušeň s tím, že z infor-
mací od banky je zřejmé i hoj-
nější využívání přístroje lid-
mi z okolí Plumlova. (rok)



Ze zasedání Rady města Plumlova

Usnesení z 1. zasedání

RMP ze dne 19. 11. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/1/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/1/2014/2/1: RMP bere na
vědomí zápisy z kontrolního
dne ke komplexním pozemko-
vým úpravám v Plumlově a
místních částech obce.
UR/1/2014/3/1: RMP bere na
vědomí informaci o přípravě a
finančním zajištění slavnost-
ního ohňostroje dne 31.12.2014.
UR/1/2014/4/1: RMP bere na
vědomí úvahu o pořízení ka-
merového systému v Plumlo-
vě.
UR/1/2014/15/1: RMP bere na
vědomí informaci o slavnost-
ním rozsvěcení vánočního
stromu – 29.11.2014.
UR/1/2014/16/1: RMP bere na
vědomí informaci o slavnost-
ním položení květin u příleži-
tosti listopadových událostí –
pondělí 17.11.2014 od 17.00 ho-
din.
UR/1/2014/18/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města.

Rada města schválila:
UR/1/2014/5/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko ke zříze-
ní odstavné plochy pro osobní
automobil před domem p. Ing.
R.Vyskočila, Plumlov, Rudé
armády 299.
UR/1/2014/7/1: RMP schválila
zřízení kulturní komise a Sbo-
ru pro občanské záležitosti.
UR/1/2014/8/1: RMP schválila
seznam oddávajících při sva-
tebních obřadech ve volebním
období 2014-8.
UR/1/2014/9/1: RMP schválila
výjimku z interní směrnice
Města Plumlov pro provedení
veřejné zakázky na nákup IT
techniky pro ZŠ Plumlov, p.o..
UR/1/2014/10/1: RMP schváli-
la Smlouvu SFŽP ČR č. 12116113
o poskytnutí podpory na pro-
jekt „Energetické úspory zdra-
votního střediska v Plumlově“.
UR/1/2014/12/1: RMP schváli-
la nájemní smlouvu se Státním
pozemkovým úřadem č.
50N14/53 – pozemky využité v
rámci projektu: „Plumlov-
atraktivní přehrada“.
UR/1/2014/13/1: RMP schváli-
la zařazení žádosti slečny V.
Homolové, Olomouc, do sezna-
mu uchazečů o přidělení měst-
ského bytu.
UR/1/2014/14/1: RMP schváli-

la plán inventur Města
Plumlov za rok 2014 a složení
inventarizačních komisí.

Rada města neschválila:
UR/1/2014/6/1: RMP neschvá-
lila vyhlášení záměru odpro-
deje části pozemku p. č. 1571 v k.
ú. Plumlov dle žádosti pí. G.
Hlaváčové, Plumlov.
UR/1/2014/11/1: RMP ne-
schválila umístění kontejnerů
na sběr oděvů dle nabídky fy.
REVENGE Praha, a.s..

Rada města jmenovala:
UR/1/2014/7/2: RMP jmenova-
la paní Mgr. Janu Zelenou
předsedkyní kulturní komise.
UR/1/2014/7/3: RMP jmenova-
la paní Mgr. Dagmar Zapleta-
lovou předsedkyní Sboru pro
občanské záležitosti.

Usnesení z 2. zasedání

RMP ze dne 24. 11. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/2/2014/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o dílčím pře-
zkoumání hospodaření Města
Plumlov za období 1-10/2014.
UR/2/2014/6/1: RMP bere na
vědomí protokol o interním
auditu provedeném u Klubo-
vého zařizení Plumlov, p.o., za
rok 2014.
UR/2/2014/12/1: RMP bere na
vědomí počet transakcí prove-
dených v bankomatu za měsíc
říjen 2014.
UR/2/2014/16/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/2/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“)
schválila termín a program
jednání rozšířeného zasedání
rady města (8.12.2014) a 1. zase-
dání zastupitelstva města
(15.12.2014).
UR/2/2014/2/1: RMP schválila
smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – RWE GAS Net, s.r.o.,
Ústí nad Labem – plynovodní
přípojka na pozemku p. č.
1169/2 v k. ú. Plumlov k rodin-
nému domu manželů Slouko-
vých, bytem: Plumlov 537.
UR/2/2014/7/1: RMP schválila
rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 8/2014 ke dni
24.11.2014 (viz příloha).
UR/2/2014/8/1: RMP schválila
přijetí věcného daru (LED ře-
těz) a podpis darovací smlouvy
od společnosti E.ON Česká re-
publika, s.r.o..
UR/2/2014/9/1: RMP schválila
smlouvu o poskytnutí dotace

(Olomoucký kraj) – příspěvek
1.000.000,- Kč na financování
výstavby kanalizace Soběsu-
ky, Žárovice.
UR/2/2014/10/1: RMP schváli-
la uzavření dodatku smlouvy
na provozování interní sítě
mobilních telefonů – VODA-
FONE.
UR/2/2014/11/1: RMP schváli-
lo nové platové zařazení
ředitelů/ředitelek ZŠ, MŠ a
ZUŠ Plumlov, p.o., s účinností
od 1.11.2014.
UR/2/2014/11/2: RMP schváli-
lo souhlasné stanovisko k vy-
placení mimořádné odměny
pro ředitelku MŠ Plumlov, p.o.,
a ředitele ZUŠ Plumlov, p.o.
UR/2/2014/14/1: RMP schváli-
la přípravu žádostí o dotace z
prostředků Olomouckého kra-
je – oprava kulturních pamá-
tek.

Rada města neschválila:
UR/2/2014/13/1: RMP ne-
schválila udělení výjimky z
OZV č. 2/2005 pro hudební pro-
dukce dle žádosti p. R. Paníčka,
bytem: Alojzov.

Rada města jmenovala:
UR/2/2014/5/1: RMP jmenova-
la p. Martina Hyndricha ředi-
telem Klubového zařízení
Plumlov, p.o..

Rada města předala členům
zastupitelstva města:
UR/2/2014/3/1: RMP předala
členům zastupitelstva města
doporučení, aby schválili za-
dání zpracování regulačního
plánu výstavby pro část loka-
lity č. 13 U Boží muky.

Rada města uložila:
UR/2/2014/14/2: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi města,
aby v termínu do 8.12.2014 při-
pravil poptávkové řízení, resp.
veřejnou soutěž, na dodavatele
stavby – oprava kulturních pa-
mátek (kříž v Hamrech, oprava
věže nad vchodem do zámku).
UR/2/2014/15/1: RMP uložila
pí. G. Jančíkové, místostarost-
ce města, aby se v termínu do
31.1.2015 ve spolupráci s kul-
turní komisí pokusila perso-
nálně zajistit pokračování v zá-
pisech do kroniky Města.

Usnesení ze 3. zasedání

RMP ze dne 1. 12. 2014

Rada města schválila:
UR/3/2014/1/1: RMP schválila
přijetí dotace dle rozhodnutí
MŽP ČR č. EDS: 115D212002500
ze dne 20. 11. 2014 – zametací
vůz.

Usnesení ze 4. zasedání

RMP ze dne 8. 12. 2014

Rada města bere na vědomí:
UR/4/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o roz-
hodnutí MŽP ČR o poskytnutí
dotace na pořízení drtiče-
míchače pro kompostárnu
Plumlov.
UR/4/2014/2/1: RMP bere na
vědomí protokol o výsledku
kontroly matriky Městského
úřadu v Plumlově.
UR/4/2014/5/2: RMP bere na
vědomíinformaciředitelkyMŠ
Plumlov, p.o., o omezení pro-
vozu v době vánočních svátků.
UR/4/2014/12/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských řízeních s účastí
Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/4/2014/3/1: RMP schválila
platové zařazení ředitelky Do-
mova pro seniory Soběsuky,
p.o..
UR/4/2014/3/2: RMP schválila
souhlasné stanovisko zřizova-
tele k přijetí přislíbených při-
jatých darů DpS Soběsuky, p.o..
UR/4/2014/3/3: RMP schválila
plán odpisů na elektrický zve-
dák – DpS Soběsuky, p.o..
UR/4/2014/4/1: RMP schválila
vyplacení mimořádné finanč-
ní odměny ředitelce ŽS
Plumlov, p.o..
UR/4/2014/5/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko k přijetí
sponzorského daru MŠ
Plumlov, p.o..
UR/4/2014/6/1: RMP schválila
pracovní úvazek a platové za-
řazení ředitele Klubového za-
řízení Plumlov, p.o..
UR/4/2014/6/2: RMP schválila
souhlasné stanovisko k vypla-
cení mimořádné finanční od-
měny řediteli Klubového zaří-
zení Plumlov, p.o..
UR/4/2014/9/1: RMP schválila
vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p. č v k. ú.
Plumlov pro umístění reklam-
ního billboardu fy CITY ME-
DIA, s.r.o., Brno.
UR/4/2014/11/1: RMP schváli-
la rozhodnutí o nařízení odvo-
du odpisů ve výši 200.000,- Kč
DpS Soběsuky, p.o..

Rada města neschválila:
UR/4/2014/10/1: RMP ne-
schválila návrh Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – RWE
Gas Net, s.r.o., Ústí n. L. – ply-
novodní přípojka – Zatloukal,
Podhradská 83, Plumlov.

Pokračování na straně 5
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RMP předala členům FV
ZMP:
UR/4/2014/3/4: RMP předala
FV ZMP požadavky DpS Sobě-
suky, p.o., na příspěvek z roz-
počtu Města Plumlova v roce
2015.

Rada města uložila:
UR/4/2014/1/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v co nejkratším
termínu požádal o změnu pod-
mínek rozhodnutí MŽP ČR o
poskytnutí dotace na pořízení
drtiče-míchače.
UR/4/2014/8/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
města, v termínu do 31.5.2015
zajistit „technické vylepšení“
existujícího stavu přechodu
pro chodce u Bidelce.

Usnesení z 5. zasedání
RMP ze dne 22.12. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/5/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/5/2014/4/1: RMP bere na
vědomí přerušení činnosti
školní družiny ZŠ Plumlov,
p.o., v době vánočních svátků.
UR/5/2014/6/1: RMP bere na
vědomí informaci o výměně
oken na budově kulturního do-
mu v Žárovicích.
UR/5/2014/18/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/5/2014/2/1: RMP schválila
výsledek poptávkového řízení
na dodavatele opravy fasád vě-
žičky nad vstupem do zámku –
nejlepší nabídku podala firma
STAVBROS, s.r.o., Brodek u
PV.
UR/5/2014/4/2: RMP schválila
převod technického zhodnoce-
ní budovy ZŠ Plumlov ve výši
105.385,- Kč do majetku zřizo-
vatele, tj. Města Plumlov.
UR/5/2014/4/3: RMP schválila
obsah dohody o provedení prá-
ce pro ředitelku ZŠ Plumlov,
p.o., paní Mgr. Zapletalovou,
jako koordinátorku projektu
„Digitálně a interaktivně“.
UR/5/2014/7/1: RMP schválila
souhlas s prodloužením termí-
nu pro instalaci plotu u areálu
SDH Hamry do 30.4.2015.
UR/5/2014/8/1: RMP schválila
smlouvu o reklamě – ohňostroj
– INSTA CZ, s.r.o., Olomouc.

UR/5/2014/9/1: RMP schválila
dodatek smlouvy č. 1 o pro-
dloužení doby zápůjčky mobi-
liáře pro Zámek Plumlov (NPÚ
Praha, územní památková
správa Kroměříž).
UR/5/2014/10/1: RMP schváli-
la nesouhlasné stanovisko k
záměru České pošty, s.p. – ome-
zit provozní dobu pobočky v
Plumlově.
UR/5/2014/11/1: RMP schváli-
la smlouvu o poskytnutí dotace
na realizaci projektu naučné
stezky „ Plumlov-atraktivní
přehrada“.
UR/5/2014/13/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 10/2014 ke dni
22.12.2014 (viz příloha).
UR/5/2014/14/1: RMP schváli-
la text „ Zásady pro poskytová-
ní finančního příspěvku z roz-
počtu Města Plumlov“ pro rok
2015.

Rada města schválila:
UR/5/2014/15/1: RMP schváli-
la uzavření dodatku pojistné
smlouvy na nově pořízený ma-
jetek (sběrný dvůr) – KOOPE-
RATIVA pojišťovna, a.s..
UR/5/2014/16/1: RMP schváli-
la úpravu výše poplatku za sva-
tební obřad uskutečněný na
Zámku Plumlov s účinností od
1.1.2015 (2.000,- Kč/svatební ob-
řad).
UR/5/2014/17/1: RMP schváli-
la zadání zpracování projekto-
vé žádosti o dotaci na výstavbu
dětského hřiště.
UR/5/2014/19/1: RMP schváli-
la termín 6. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova (29.12.2014 v 11.00
hodin).

Rada města předala členům
FVZMP k projednání:
UR/5/2014/12/1: RMP předala
členům FV ZMP k projednání
žádost fy. LIBRI, spol. s r.o.,
Praha o finanční příspěvek na
vydání knihy.

Rada města pověřila:
UR/5/2014/2/2: RMP pověřila
p. A. Sušně, starostu města, k
zajištění návrhu smlouvy o dí-
lo a jejímu podpisu – oprava fa-
sád věžičky nad vstupem do
zámku (STAVROS, s.r.o., Bro-
dek u PV).
UR/5/2014/3/1: RMP pověřila
p. A. Sušně, starostu města, k
podpisu návrhu smlouvy o dílo
– oprava kamenného kříže u
zvoničky v Hamrech (Kame-
nictví L. Otruba, Plumlov).

Rada města uložila:
UR/5/2014/1/2: RMP uložila p.
M. Hyndrichovi, řediteli KZ

Plumlov, p.o., průběžně zajiš-
ťovat údržbu obecního majet-
ku a úklid v obcích (tento úkol
trvá stále, nebude však sledo-
ván v nesplněných usnese-
ních).
UR/5/2014/5/1: RMP uložila
členům rady města, nejpozději
do 5.1.2015, zaslat připomínky
p. Sušňovi k návrhu plánu spo-
lečných zařízení v rámci pro-
váděných komplexních po-
zemkových úprav (k. ú.
Plumlov, Soběsuky u Plumlo-
va, Žárovice a Hamry).
UR/5/2014/11/2: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi města,
aby v termínu do 31.1.2015 vy-
volal jednání s představiteli
Obce Mostkovice a Města Pro-
stějova o finanční podpoře pro-
jektu naučné stezky „Plumlov-
atraktivní přehrada“.
UR/5/2014/17/2: RMP uložila
pí. G. Jančíkové, místostarost-
ce města, aby v termínu do
28.2.2015 zajistila zpracování
žádosti o dotaci na výstavbu
dětského hřiště.

Usnesení ze 6. zasedání
RMP ze dne 29. 12. 2014
Rada města schválila:
UR/6/2014/1/1: Rada Města
Plumlova schválila rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
11/2014 ke dni 29.12.2014 (viz
příloha č. 1).

Usnesení ze 7. zasedání
RMP ze dne 5. 1. 2015
Rada města bere na vědomí:
UR/7/2015/2/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/7/2015/5/1: RMP bere na
vědomí sdělení SFŽP ČR k pře-
hodnocení veřejné podpory na
drtič-míchač na kompostárnu
Plumlov.
UR/7/2015/7/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/7/2015/3/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko k plánu
společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových
úprav v katastrálních územích
Plumlov, Soběsuky u Plumlo-
va, Žárovice a Hamry.
UR/7/2015/6/1: RMP schválila
prodloužení nájemní smlouvy
na byt v obecním domě Sobě-
suky č. 52 do 31.12.2016.

Rada města uložila:

UR/7/2015/4/1: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi města
Plumlov, aby v termínu do
31.5.2015 zajistil opravu místní
komunikace (odbočka z ul. V.
B. Plumlovské směrem k ul.
Podzámčí).

Usnesení z 8. zasedání
RMP ze dne 19. 1. 2015
Rada města bere na vědomí:
UR/8/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/8/2015/7/1: RMP bere na
vědomí protokoly o interním
auditu v DpS Soběsuky, p.o., a
ZŠ Plumlov, p.o..
UR/8/2015/13/1: RMP bere na
vědomí žádost o umístění luna-
parku (Doležalovi, Kojátky).
UR/8/2015/14/1: RMP bere na
vědomí počet uskutečněných
transakcí v bankomatu za mě-
síc 12/2014.
UR/8/2015/17/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/8/2015/2/1: RMP schválila
pozastavení realizace projektu
„Zlepšení tepelně-technických
vlastností budovy Městského
úřadu v Plumlově“.
UR/8/2015/3/1: RMP schválila
podání žádosti o pokračování
administrace projektu „Za-
hrada v přírodním stylu u MŠ
Plumlov“.
UR/8/2015/4/1: RMP schválila
podání žádosti na materiální
vybavení JSDH Plumlov z do-
tačního programu Olomouc-
kého kraje v roce 2015.
UR/8/2015/5/1: RMP schválila
přidělení obecního bytu (Žáro-
vice č. p. 15) p. T. Abrahámko-
vi, Plumlov, do 30.6.2015.
UR/8/2015/5/2: RMP schválila
zařazení žádostí o byt p. S. Vy-
sloužila, bytem Prostějov, a sl.
Vachutkové, bytem Jevíčko, do
seznamu žadatelů o byt.
UR/8/2015/6/1: RMP schválila
záporné stanovisko k poža-
davku na výstavbu vodovodní
sítě v chatové oblasti za dět-
ským domovem.
UR/8/2015/8/1: RMP schválila
souhlas s vyplacením mimo-
řádné odměny ředitelce DpS
Soběsuky, p.o..
UR/8/2015/8/2: RMP schválila
souhlasné stanovisko k přijetí
finančních darů Domovem pro
seniory Soběsuky, p.o..

Pokračování na straně6
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UR/8/2015/9/1: RMP schválila
plán účetních odpisů ZŠ
Plumlov, p.o., na rok 2015.
UR/8/2015/9/2: RMP schválila
souhlasné stanovisko k přijetí
finančního daru ZŠ Plumlov,
p.o., od Sdružení TEREZA,
Praha.
UR/8/2015/12/1: RMP schváli-
la výjimku z OZV Města
Plumlov č. 2/2005 pro hudební
produkci při plesu SDH Sobě-
suky, konaném 24.1.2015 v KD
Žárovice, výjimka udělena do
02.30 následujícího dne.
UR/8/2015/12/2: RMP schváli-
la výjimku z OZV Města
Plumlov č. 2/2005 pro hudební
produkci při plesu Spolku
Plumlovských nadšenců, ko-
naném 14.2.2015 v KD Žárovice,
výjimka udělena do 03.00 ná-
sledujícího dne.
UR/8/2015/15/1: RMP schváli-
la zařazení projektu „Dětské
hřiště,ul.Bezručova,Plumlov“
do strategického rozvojového
plánu Města Plumlov.
UR/8/2015/16/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru pronájmu
nemovitého majetku ve vlast-
nictví města.

Rada města pověřila:
UR/8/2015/16/2: RMP pověřila
p. Sušně k podpisu nájemních
smluv za podmínek uvedených
v bodě 16 dnešního jednání.

Usnesení z 9. zasedání
RMP ze dne 4. 2. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/9/2015/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení uložených na minu-
lých zasedání rady města.
UR/9/2015/5/1: RMP bere na
vědomí informaci o přerušení
činnosti školní družiny ZŠ
Plumlov, p.o., v době pololet-
ních prázdnin.
UR/9/2015/6/1: RMP bere na
vědomí informace o kritériích
pro přijímání dětí do MŠ
Plumlov ve školním roce
2015/6.
UR/9/2015/8/1: RMP bere na
vědomí zápis z 1. zasedání Fi-
nančního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlova.
UR/9/2015/10/1: RMP bere na
vědomí informaci o termínu
konání hudebního festivalu
„Keltská noc 2015“.
UR/9/2015/16/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/9/2015/3/1: RMP schválila
termín a program jednání 3. za-
sedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UR/9/2015/4/1: RMP schválila
složení komise pro otevírání
obálek ve veřejné soutěži na
dostavbu stokové sítě v
Plumlově.
UR/9/2015/5/2: RMP schválila
zprávu o výsledku finančních
kontrol u ZŠ Plumlov, p.o., v ro-
ce 2014.
UR/9/2015/5/3: RMP schválila
souhlas s vyplacením mimo-
řádné odměny ředitelce ZŠ
Plumlov.
UR/9/2015/7/1: RMP schválila
výsledek veřejnosprávní kon-
troly u KZ Plumlov, p.o., za rok
2014.
UR/9/2015/9/1: RMP schválila
přijetí nabídky fy. „Firemní
ES&H servis s.r.o.“, Hodonín,
na zpracování provozního řá-
du kompostárny.
UR/9/2015/11/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k vyřaze-
ní drobného dlouhodobého
majetku DpS Soběsuky, p.o..
UR/9/2015/12/1: RMP schváli-
la odprodej použitých betono-
vých panelů žadateli p. Vyma-
zalovi, bytem Plumlov.
UR/9/201513/1: RMP schválila
zařazení žádosti o byt paní L.
Gregušové do seznamu žada-
telů o byt.
UR/9/2015/15/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k po-
dání žádosti o pokácení smrků
na pozemku p. č. 613 v k. ú.
Plumlov.

RMP odložila projednání:
UR/9/2015/14/1: RMP odložila
projednání žádosti p. Ing. P.
Kohouta, bytem Žárovice – na-
bídka na směnu pozemků v k. ú.
Hamry a k. ú. Žárovice.

Rada města uložila:
UR/9/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“)
uložila Klubovému zařízení
Plumlov, p.o., průběžně prová-
dět údržbu majetku města dle
požadavků předsedů osadních
výborů (úkol bude plněn prů-
běžně).
UR/9/2015/1/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 28. 2.
2015 připravit ve spolupráci s
osadními výbory termíny ve-
řejných schůzí s občany v jed-
notlivých místních částech.

Usnesení z 10. zasedání
RMP ze dne 18. 2. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/10/2015/2/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/10/2015/10/1: RMP bere na
vědomí vyúčtování dotace na
veřejnou dopravní obslužnost
za rok 2014 – VYDOS bus, a.s.,
Vyškov.
UR/10/2015/15/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/10/2015/3/1: RMP schváli-
la složení komise pro otevírání
obálek ve veřejné soutěži na re-
konstrukci Hlavního náměstí v
Plumlově.
UR/10/2015/3/2: RMP schváli-
la složení komise pro hodnoce-
ní nabídek ve výběrovém říze-
ní na rekonstrukci Hlavního
náměstí v Plumlově a na do-
stavbu stokové sítě v Plumlo-
vě.
UR/10/2015/5/1: RMP schváli-
la příkazní smlouvu s paní M.
Paděrovou, Jeseník, na zpra-
cování a realizaci projektu
„dětské hřiště pod kostelem“.
UR/10/2015/6/1: RMP schváli-
la odprodej použitých betono-
vých panelů žadateli p. Mgr.
Hudcovi, bytem Soběsuky.
UR/10/2015/7/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko k pro-
jektové dokumentaci
„Plumlov, Cvrčelka, úprava
DS, Piňos“ – E.ON Distribuce,
a.s..
UR/10/2015/7/2: RMP schváli-
la smlouvu o smlouvě budoucí
na realizaci akce „Plumlov,
Cvrčelka, úprava DS, Piňos“ –
E.ON Distribuce, a.s..
UR/10/2015/8/1: RMP schváli-
la smlouvu o zřízení věcného
břemene – Plumlov, DS NN,
areál ZD (E.ON Česká republi-
ka, s.r.o.).
UR/10/2015/9/1: RMP schváli-
la výsledek poptávkového ří-
zení na výkon TDI a dotačního
poradenství v rámci projektu
„MŠ Plumlov – zahrada v pří-
rodním stylu“ a pověřili p. Suš-
ně, starostu města, k podpisu
smlouvy o dílo s firmou STA-
VING engineering, s.r.o., Sla-
tinky.
UR/10/2015/11/1: RMP schvá-
lila kladné stanovisko Města
Plumlov k prodloužení veřej-
noprávní smlouvy s Městem
Prostějov o vedení přestupko-
vé agendy.
UR/10/2015/12/1: RMP schvá-
lila výsledky veřejnospráv-
ních kontrol za rok 2014 u pří-

spěvkových organizací zříze-
ných Městem Plumlov (ZŠ
Plumlov, p.o., ZUŠ Plumlov
p.o., DpS Soběsuky, p.o., a KZ
Plumlov, p.o.).
UR/10/2015/12/2: RMP schvá-
lila plán kontrolní činnosti na
rok 2015 u příspěvkových or-
ganizací zřízených Městem
Plumlov.
UR/10/2015/13/1: RMP schvá-
lila smlouvu o spolupráci s fir-
mou ASEKOL, a.s. (odvoz elek-
troodpadu) a smlouvu o vý-
půjčce klecových kontejnerů
na skladování elektrozařízení.
UR/10/2015/14/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pro-
nájmu části pozemku p. č. 922
(PK) v k. ú. Soběsuky u Plumlo-
va dle žádosti manželů Klváč-
kových, bytem Soběsuky.
UR/10/2015/14/2: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní
smlouvy s manžely Klváčko-
vými, bytem Soběsuky, na pro-
nájem části pozemku p. č. 922
(PK) v k. ú. Soběsuky u Plumlo-
va do 31. 12. 2016 (po skončení
doby zveřejnění záměru pro-
nájmu za podmínky, že se ne-
přihlásí jiný zájemce, resp. ne-
budou vzneseny připomínky).

Rada města neschválila:
UR/10/2015/4/1: RMP ne-
schválila podání žádosti o od-
koupení pozemků p. č. 1072/2,
1072/3 a 1155 v k. ú. Plumlov od
Úřadu pro zastoupení státu ve
věcech majetkových.

Rada města uložila:
UR/10/2015/11/2: RMP uložila
paní G. Jančíkové, místosta-
rostce Města Plumlov, aby v
termínu do 31.5.2015 zajistila
prodloužení veřejnoprávní
smlouvy s Městem Prostějov o
vedení přestupkové agendy.

Usnesení z 11. zasedání
RMP ze dne 23. 2. 2015

Rada města bere na vědomí:
UR/11/2015/8/1: RMP bere na
vědomí informaci o zpracová-
ní průkazu energetické nároč-
nosti budovy zdravotního stře-
diska v Plumlově.
UR/11/2015/10/1: RMP bere na
vědomí informaci o přerušení
činnosti školní družiny ZŠ
Plumlov v době jarních prázd-
nin.
UR/11/2015/13/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Pokračování na straně 7
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Rada města schválila:
UR/11/2015/1/1: RMP schváli-
la roční uzávěrku Domova pro
seniory Soběsuky, p.o., kdy
hospodářský výsledek byl vy-
kázán ve výši + 3.112,80 Kč.

Rada města schválila:
UR/11/2015/1/2: RMP schváli-
la rozdělení výsledku hospo-
daření DpS Soběsuky za rok
2014, kdy částka ve výši 826,41
Kč bude použita na úhradu
ztráty z hlavní činnosti a zbý-
vající částka tj. 2.286,39 Kč, bu-
de převedena do fondu odměn.
UR/11/2015/1/3: RMP schváli-
la zprávu o provedené inven-
tarizaci DpS Soběsuky, p.o., za
rok 2014.
UR/11/2015/2/1: RMP schváli-
la účetní uzávěrku ZUŠ
Plumlov, p.o., kdy organizace
vykázala kladný výsledek hos-
podaření ve výši + 65.077,- Kč.
UR/11/2015/2/2: RMP schváli-
la rozdělení hospodářského
výsledku ZUŠ Plumlov, p.o.,
kdy částka 15.077,- Kč bude pře-
vedena do fondu rezerv a
50.000,- Kč do fondu odměn.
UR/11/2015/3/1: RMP schváli-
la roční uzávěrku Základní
školy Plumlov, p.o., kdy hos-
podářský výsledek byl vyká-
zán ve výši + 135.669,65 Kč.
UR/11/2015/3/2: RMP schváli-
la rozdělení výsledku hospo-
daření ZŠ Plumlov, p.o., za rok
2014, kdy částka ve výši
68.669,65 Kč bude poukázána do
fondu rezerv a zbývající část-

ka, tj. 67.000,- Kč, bude převe-
dena do fondu odměn.
UR/11/2015/3/3: RMP schváli-
la zprávu o provedené inven-
tarizaci ZŠ Plumlov, p.o., za rok
2014.
UR/11/2015/4/1: RMP schváli-
la výběr dodavatele ve veřejné
zakázce „Plumlov-dokončení
revitalizace centra města“ –
firmu SKANSKA, a.s., Praha a
pověřila p. Sušně k podpisu
smlouvy o dílo se jmenovanou
firmou po skončení lhůty pro
podání odvolání.
UR/11/2015/5/1: RMP schváli-
la vyloučení uchazečů:
ENVIRO-EKOANALYTIKA,
s.r.o., Velké Meziříčí, GRE-
GOR CZ, s.r.o., Praha pro ne-
splnění podmínek výběrového
řízení „Plumlov-dostavba sto-
kové sítě“ – neocenění platné-
ho rozpočtu.
UR/11/2015/5/2: RMP schváli-
la vyloučení uchazečů: EKO-
TERM CZ, s.r.o., Letovice a p.
L.Vašek, Jihlava, z důvodu ne-
dostatečného zdůvodnění níz-
ké nabídkové ceny ve výběro-
vém řízení „Plumlov-dostavba
stokové sítě“.
UR/11/2015/5/3: RMP schváli-
la výběr dodavatele ve veřejné
zakázce „Plumlov-dostavba
stokové sítě“ – firmu Miroslav
Řezníček, Plumlov, a pověřila
p. Sušně k podpisu smlouvy o
dílo se jmenovanou firmou po
skončení lhůty pro podání od-
volání.
UR/11/2015/6/1: RMP schváli-
la podání žádosti o finanční
příspěvek z Fondu pro obnovu

a rozvoj vodohospodářské in-
frastruktury v rámci Ol. kraje.
UR/11/2015/7/1: RMP schváli-
la roční uzávěrku Klubového
zařízení Plumlov, p.o., kdy hos-
podářský výsledek byl vyká-
zán ve výši + 811.494,92 Kč.
UR/11/2015/7/2: RMP schváli-
la převedení rozdělení výsled-
ku hospodaření KZ Plumlov,
p.o., za rok 2014, kdy celý hos-
podářský výsledek bude pře-
veden do fondu rezerv a poté
bude částka 800.000,- Kč převe-
dena do investičního fondu na
zakoupení autobusu a osobní-
ho automobilu.

Rada města uložila:
UR/11/2015/9/1: RMP uložila p.
A. Sušňovi, starostovi města,
aby v termínu do 15.3.2015 vy-
psal poptávkové řízení na po-
jištění majetku Města.

Usnesení z 12. zasedání
RMP ze dne 2. 3. 2015
Rada města bere na vědomí:
UR/12/2015/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení uložených na mi-
nulých zasedání rady města.
UR/12/2015/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o nabídce fy.
.A.S.A TS Prostějov na zvýšení
výtěžnosti sběru tříděného od-
padu.
UR/12/2015/3/1: RMP bere na
vědomí korespondenci s obča-
ny Žárovic – zřizování odboček
kanalizace.
UR/12/2015/5/2: RMP bere na

vědomí rozhodnutí Zastupitel-
stva Olomouckého kraje – ne-
poskytnout Městu Plumlov fi-
nanční příspěvek na opravu
kříže v Hamrách.
UR/12/2015/7/1: RMP bere na
vědomí informaci o zvýšení
plateb za ubytování a stravo-
vání klientů Domova pro seni-
ory Soběsuky, p.o..
UR/12/2015/8/1: RMP bere na
vědomí informaci o výši do-
platku za nedostatečný počet
transakcí v bankomatu FIO
banky za leden 2015.
UR/12/2015/10/1: RMP bere na
vědomí informaci o přípravě
sjezdu rodáků 2015.

Rada města schválila:
UR/12/2015/4/1: RMP schváli-
la podání žádosti o dotaci na
nasvětlení přechodu pro chod-
ce u Bidelce (Ol. kraj).
UR/12/2015/5/1: RMP schváli-
la přijetí finančního příspěvku
ve výši 200.000,- Kč z Programu
na obnovu kulturních pamá-
tek v Olomouckém kraji a po-
věřila p. Sušně, starostu města,
k podpisu smlouvy.
UR/12/2015/6/1: RMP schváli-
la přijetí finančního příspěvku
ve výši 600.000,- Kč z Programu
záchrany architektonického
dědictví ČR.
UR/12/2015/9/1: RMP schváli-
la nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – uložení kabelu
NN v pozemcích SSOK (osvět-
lení přechodu pro chodce u Bi-
delce).

Připravil FrantišekKocourek

Letos slavíte jubileum. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví
Rok 2015

(leden – červen)

70 let
Plumlov
Musil Josef
Hlaváč Jindřich
Švestková Marta
Zlatníčková Jaroslava
Švestková Jarmila
Vymazal Josef
Štefková Bohdanka
Raudenská Miroslava
Sobotová Běla
Polák František

Soběsuky
Funk Jindřich
Žvátorová Marie

Žárovice
Neděla Josef

Hamry
Valíková Hana
Žák Josef

75 let
Plumlov
Burda Josef
Vaňková Jaroslava
Přehnal Jaroslav
Škarda Ivan
Havlenová Františka

Soběsuky
Liedermann Vladimír

Žárovice
Černý Gustav

80 let
Plumlov
Povolný Boleslav
Páclová Libuše
Tupá Blažena
Oplocká Milada

Kamená Irena
Bistrý Jiří
Antorinová Anna
Štěpánková Vojtěška
Horáková Ludmila
Všetičková Miroslava
Kryka František

Soběsuky
Kučerová Drahoslava

Hamry
Krčová Jindřiška
Tříska Josef
Ševčíková Jiřina

85 let
Plumlov
Třísková Františka
Krejčí Marta
Nakládal Zdeněk
Frélichová Květoslava
Pospíšilová Olga
Uzlová Anna

Zapletal Zdeněk

Soběsuky
Kantor Jarolím

90 let
Plumlov
Krychtálek Zdeněk

91 let
Plumlov
Mrtvý František
Řezníčková Jindřiška

Žárovice
Šustrová Marie

94 let
Soběsuky
Lánská Vlasta

PřipravilaMarkétaPoláková
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

Usnesení z 1. zasedání

ZMP ze dne 15. 12 .2014

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-1/2014/2/1 – informace o in-
vestičních akcích Města.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-1/2014/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-1/2014/1/2 – upravený pro-
gram 1. zasedání Zastupitel-
stva Města Plumlova.
UZ-1/2014/3/1 – rozpočtový vý-
hled Města Plumlov na roky
2015-6 (viz příloha č. 1).
UZ-1/2014/4/1 – pravidla roz-
počtového provizoria Města
Plumlov do doby schválení roz-
počtu na rok 2015 (viz př. č. 2)
UZ-1/2014/6/1 – dodatek ke
smlouvě o hypotečním úvěru s
Komerční bankou, a.s. – fixace
úrokové sazby.
UZ-1/2014/7/1 – zadání zpraco-
vání regulačního plánu pro
část lokality č. 13 – Plumlov – U
boží muky.
UZ-1/2014/8/1 – záměr prodeje
části pozemku p. č. 741/1 v k. ú.
Plumlov – přesná výměra po-
zemku bude doplněna až po
zpracování geometrického
plánu, prodejní cena byla sta-
novena ve výši 100,- Kč/m2.
UZ-1/2014/8/2 – prodej pozem-
ku p. č. 1564/4 v k. ú. Plumlov o

výměře 23 m2, prodejní cena
byla stanovena ve výši 100,-
Kč/m2.
UZ-1/2014/9/1 – cenu vodného a
stočného s účinností od 1.1.2015
(viz příloha č. 3).
UZ-1/2014/11/1 – doplnění čle-
nů FV a KV Zastupitelstva
Města Plumlova a členů OV
Soběsuky, Žárovice a Hamry
(viz příloha č. 4).
UZ-1/2014/13/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
9/2014 ke dni 15.12.2014 (viz pří-
loha č. 5).

ZMP pověřilo:
UZ-1/2014/5/1 – radu města k
přijímání rozpočtových opat-
ření, kdy je rada města opráv-
něna k rozhodování o přijímá-
ní, resp. vydávání finančních
prostředků spojených se zís-
kanými dotacemi (včetně fi-
nanční spoluúčasti města) a
současně jsou členové rady
města oprávněni změnit jed-
notlivé paragrafy rozpočtu na
straně příjmů, resp. výdajů až
do výše 100.000,- Kč.
UZ-1/2014/8/3 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, k
podpisu schválené kupní
smlouvy (viz UZ-1/2014/8/2).

ZMP jmenovalo:
UZ-1/1014/10/1 – místostarostu
Města Plumlov, p. Martina
Hyndricha, zástupcem Města
Plumlov ve Vodovodu Pomo-
raví, svazku obcí.

Usnesení z 2. zasedání

ZMP ze dne 19. 1. 2015

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-2/2015/1/1–složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-2/2015/1/2–program 2. za-
sedání ZMP.
UZ-2/2015/2/1–změnu zástavy
k hypotečnímu úvěru ze dne
3.8.2001, registrační číslo:
070001230232, kdy tato změna
bude provedena dodatkem
smlouvy s Komerční bankou,
a.s., a podpisem nové smlouvy
o zástavě nemovitosti (kultur-
ní dům v Žárovicích na pozem-
ku p. č. st. 11/1 v k. ú. Žárovice).

ZMP pověřilo:
UZ-2/2015/2/2 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, k
podpisu dodatku smlouvy o hy-
potečním úvěru a smlouvy o
zástavě nemovitostí (viz UZ-
2/2015/2/1).

Usnesení z 3. zasedání

ZMP ze dne 18. 2. 2015

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-3/2015/2/1 – informace o pl-
nění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních zastupitel-
stva města.
UZ-3/2015/3/1 – informace o

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

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-3/2015/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-3/2015/1/2 – program 3. za-
sedání Zastupitelstva Města.
UZ-3/2015/5/1 – rozpočet Města
Plumlov na rok 2015 (viz přílo-
ha č. 1).
UZ-3/2015/6/1 – prodej 279.820
ks podílových listů (Investiční
kapitálová společnost KB, a.s.).
UZ-3/2015/7/1 – návrh 12. zně-
ní stanov Vodovodu Pomoraví,
svazku obcí, jehož plné znění je
nedílnou součástí tohoto usne-
sení (viz´příloha č. 2), a sou-
časně ZMP ukládá svému zá-
stupci ve Vodovodu Pomoraví,
svazku obcí, aby na valné hro-
madě hlasoval pro přijetí to-
hoto návrhu stanov.
UZ-3/2015/8/1 – doplnění paní
Drahomíry Vysloužilové za
členku Osadního výboru Žáro-
vice.

ZMP pověřilo:
UZ-3/2015/6/2 – starostu Města
Plumlov, p. Adolfa Sušně, rea-
lizací prodeje podílových listů
Investiční kapitálové společ-
nosti KB, a.s..

Připravil FrantišekKocourek

Koledové poděkování
IVONA OTRUBOVÁ

Dovolte, abych se ještě teď, v
době velikonoční, vrátila k
Vánocům a Tříkrálové sbír-
ce. Již několik let se i Plumlov
k této sbírce pořádané Cha-
ritou České republiky připo-
juje. Letos vyrazilo do ulic
sedm skupinek koledníků.
Samozřejmě velké poděko-
vání patří nejen jim, ale i ve-
doucím skupinek.

Nicméně bych ráda podě-
kovala i vám, občanům měs-

ta Plumlova. Každoročně nás,
koledníky, přijímáte s ote-
vřeným srdcem, úsměvem a
pochopením, dáváte najevo
koledujícím dětem své sym-
patie a podporu jejich snaze
pomoci ostatním. A samo-
zřejmě jste štědří, na účely
sbírky poskytujete nemalé
prostředky.

Je velmi milé se za vámi do
vašich domovů každoročně
vracet. Za tuto nejen finanč-
ní podporu moc děkují ko-
ledníci.

Právě jsme se narodili
Město Plumlov přeje vše nej-
lepší do života miminkám na-
rozeným v červenci až pro-
sinci 2014.

13.07.2014 Julie Lukavská

11.08.2014 Linda Rolencová
14.08.2014 Michal Švec
10.09.2014 Antonín Šimek
01.11.2014 Matyáš Zatloukal
21.11.2014 Matyáš Štogryn
17.12.2014 Vojtěch Kříž
30.12.2014 Vendula Sedláčková

Spokojenost na místě
Většinou slyším negativní
ohlasy na práci technického
úseku Klubového zařízení v
Plumlově. Připomínky na
úklid komunikací, úklid od-
padu u popelnic a kontejne-
rů, kritiku na pomalou reak-

ci při provádění úklidových
prací. Vypadá to, že není dů-
vod něco pochválit. Tento-
krát se ale důvod našel.

Překvapilo mě, s jakou

ochotou, rychlostí a preciz-
ností byly skáceny stromy v
naší ulici a v okolí mého byd-
liště. Šlo sice o moc pěkné
stromy, nyní už ale byly vel-
mi přerostlé a při velkém vě-
tru u nich hrozilo ulamování
větví a vyvracení. Navíc hod-
ně stínily menší vegetaci.

Dnes jsou už na jejich mís-
tě vysazeny stromy nové. Od-
pad z pokácených stromů byl
speciální technikou na místě
podrcen a odvezen do kom-
postárny. Prostě ekologicky
zpracován a zlikvidován.
Místo skládky bylo vzorně
uklizeno. Možná to je také
jasná odpověď pro ty, kteří
kroutí hlavou nad zdánlivě
nesmyslným nákupem nové
techniky pro město.

Děkuji za dobrou práci a
výbornou spolupráci s Klu-
bovým zařízením v Plumlo-
vě.

J. Zapletal
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O obyvatelích města a městě obyvatel
OTAKAR SVOBODA

Je to již bezmála čtvrtstoletí,
co jsem přibyl do Plumlova a
stal se jeho občanem. A po-
měrně záhy jsem si uvědo-
mil, jak skvělé místo k žití to
je. Výhody okresního města
Prostějova na dosah, a při-
tom jeho negativa v dostateč-
né vzdálenosti, nyní už zase
napuštěná přehrada, kterou
má ne každý za humny, ohro-
mující a naprosto výjimečná
stavba zámku. To všechno za-
sazeno do malebné krajiny na
pomezí Hané a Drahanské vr-
choviny. A v těchto půvab-
ných kulisách naše město*
samotné. Město, které ovšem
zmíněné kulisy pořád jaksi
klopýtavě dohání.

Nechci zde nyní psát o stále
probíhající výstavbě kanali-
zace a vodovodu, o nutnosti
opravit další kilometry míst-
ních komunikací, o konečně
konečné úpravě náměstí či
parku. To jsou velké inves-
tiční akce, na kterých se prů-
běžně pracuje a které, bohu-
žel, limitují a protahují ome-
zené možnosti městského
rozpočtu.

Oprotivýšeuvedenémuzde
naopak chci pojednat o zdán-

livé maličkosti, jakou je čis-
tota a pořádek na veřejných
prostranstvích.

Během schůzí zastupitel-
stva jsou často slyšet z řad ob-
čanů stížnosti na nepořádek
kolem popelnic a kontejnerů
natříděnýodpad,vziměnane
dost rychle odhrnutý sníh z
chodníků a cest, v létě na ne-
posečenou trávu tam či onde.
Tyto výtky lze mnohdy pova-
žovat za opodstatněné a prav-
divé a můžeme diskutovat o
tom, zda organizace pověře-
ná péčí o naše město pracuje
maximálně efektivně a dělá
pro čistotu města dost. Osob-
ně si myslím, že nedělá vůbec
málo. Ale ať už v zimě sněží
nebo v létě roste tráva přímo
před očima, nemůžou být
pracovníci úklidu města na-
jednou všude tam, kde je jich
třeba.

A tady je možná vhodné si
připomenout památný výrok
Johna Fitzgeralda Kennedy-
ho, který pronesl při inaugu-
račním projevu po zvolení
prezidentem USA: „Neptejte
se, co může udělat vaše země
pro vás – ptejte se, co vy mů-
žete udělat pro svou zemi“.

Nahradíme-li slovo země
slovem město, můžeme pak

zmíněnou výzvu aplikovat i
na nás. Zřejmě se shodneme
na tom, že pořádek je mno-
hem jednodušší a současně
levnější udržovat než ho zno-
vu a znovu obnovovat. Pak te-
dy jen stačí odpadky i nedo-
palky cigaret důsledně odha-
zovat do odpadkových košů,
tříděný odpad odkládat do
příslušných kontejnerů, ne-
vytvářet černé skládky na ve-
řejném prostranství a stejně
tak důsledně sbírat „pokla-
dy“ po našich psích miláč-
cích, což nejenom sekáči trá-
vy v sezóně velmi ocení. Po-
kud se pak staneme svědky
prohřešku proti těmto zása-
dám, projevme občanskou
statečnost a upozorněme pří-
padného bezohledníka na je-
ho ne zcela vhodné a férové
konání. Vždyť neznečišťuje
nějaký anonymní a cizí pro-
stor, znečišťuje naše město!

Ale zkusme jít v intencích
Kennedyho výroku ještě kou-
sek dál. Dokážeme třeba, a
mnozí z nás tak již řadu let či-
ní, při sečení vlastní předza-
hrádky nebo pozemku pose-
kat i ten přilehlý městský
kousek trávy? Protože ani to
není nějaká cizí plocha, je to
kus našeho města. Nebo v zi-

mě při odmetání sněhu od
vlastních dveří. Dokážeme
zamést i chodník před do-
mem, ačkoliv to dnes už není
naše povinnost? To přece ta-
ké není cizí chodník, je to
chodník našeho města. A po-
dobných příkladů bychom
jistě našli mnoho a mnoho.

Pro každého jednoho z nás
to bude možná jen chvilka ča-
su a trocha úsilí navíc, ale v
součtu můžeme našemu měs-
tu významně pomoci a ušet-
řit tak pracovní síly a nemalé
finanční prostředky, které
pak lze použít třeba na další
kousek nového asfaltu, na
opravu mostku na Běliskách,
na rekonstrukci vodovodu,
na další opravy zámku,
kempu… A jako bonus navíc
získáme vědomí toho, že naše
město je čisté a upravené i na-
ší zásluhou.

Zní to naivně? Nereálně?
Hloupě? Dovolte mi tedy na
závěr ještě jeden postřeh, po-
střeh dánského architekta
Jana Gehla. „Žádné město
nebude lepší než jeho obča-
né“. Takže: je to na nás?

*slovem město v tomto článku
prosím rozumějte nejen
Plumlov, ale i přidružené obce

Subjektivní pohled na město, ve kterém žijeme
MILENA JEŘÁBKOVÁ

Stejnou věc vidíme každý
trošku jinak. Kolik lidí, tolik
různých pohledů, názorů.

Z prvních měsíců v zastu-
pitelstvu mám dobrý pocit to-
lerance názorů jiných, ocho-
ty vyslechnout a zvažovat.
Jistě, lze najít i příklady
opačné a opírajíc se o ně pak s
mým pohledem nesouhlasit.
Každopádně ale pro mě srov-
nání toho, co vidím a slyším u
nás „na radnici“, a toho, s čím
se potkávám jinde, nevychá-
zí vůbec špatně...

Žijeme v malém městě, le-
žícím v půvabné krajině. Z
Plumlova se dá vyrazit na za-
jímavou procházku všemi
směry,potěšitsepohledemna
vodní plochy, louky s chrá-
něnou vegetací, nadýchat se
svěžího lesního vzduchu, za-
hledět se na jemně modelo-
vané hřebeny Drahanské vr-
choviny, malebně zvlněná
pole, půvabná v době svěžího
jarního osení, nazlátlého vl-
nění vyzrálých klasů připo-

mínajícího moře i syrové
hnědi po hluboké orbě. Mů-
žeme to vnímat (nevnímat)
jako běžnou každodenní ku-
lisu, můžeme to vnímat jako
mimořádný zážitek, poklad,
který máme na dosah a který
často přehlédneme.

Z přírody se vrátíme do
města, do naší lidské říše. Zá-
klad půvabu našeho města
vytvořila příroda členitostí
terénu, který dodává zajíma-
vosti celku a zejména domi-
nantám Plumlova – plumlov-
skému zámku a farnímu kos-
telu. Často si v souvislosti se
stavbami i lidmi vzpomenu
na Vančurovu větu z Roz-
marného léta: Čas dodává dů-
stojnost i zrůdám… Je hu-
morná i vlídná a vybaví se mi
občas i při pohledu na stav-
by, které byly zřejmě krásné
už v době, kdy byly postave-
ny, a ty naše k těm hezkým ur-
čitě patřily. Nedostavěnost
zámku se pak z více úhlů po-
hledu podílí na jeho dnešní
zajímavosti a atraktivitě.

Vedení obce řeší samozřej-

mě i mnoho jiných úkolů a
problémů, já osobně ale po-
važuji za důležité citlivou pé-
či o výše uvedené objekty a
celé městečko, aby bylo vlíd-
ným, příjemným a udržova-
ným prostředím pro své stálé
obyvatele i návštěvníky.

Když se rozhlížím kolem
sebe a vidím jarní úklidové
práce, mám pocit, že se něco
pozitivního děje.

Doba, ve které žijeme, nás
kromě materiálního dostat-
ku až blahobytu (ve srovnání
s dobou třeba před sto lety a v
současnosti se zeměmi
chudými a různými způsoby
postiženými) zahrnuje ne-
klidem, nadbytkem informa-
cí, ve kterých se nemůžeme
vyznat, a frustrací z přemíry
negativního, špatně fungují-
cího. Jistotu nemáme, a při-
tom pocit dobrého řádu
uklidňuje. Myslím, že přívě-
tivé, uspořádané okolí na-
šich domovů může napomoci
k dobrému stavu naší mysli,
může napomoci i ke zlepšo-
vání vztahů mezi námi na-

vzájem. Mám radost z nadě-
je, že naše obec vykročila
správným směrem. Na jeho
udržení bychom se ale měli
podílet všichni – když se kaž-
dý postará o nejbližší okolí
svého bydliště, výrazně se to
odrazí na celku.

Vyhlášený jarní úklid je v
tomto směru akcí sympatic-
kou a nadějnou. Uklizené
prostředí se pak zčásti udr-
žuje samo – pokud je někde
čisto, je o něco těžší odhazo-
vat odpadky a ničit.

Ani toto však nestačí. Dob-
ře víme, jak se v naší zemi
rozbujela neúcta k hodnotám
a soukromému majetku, pro-
jevující se vandalismem a
drobnými krádežemi. Jsou to
problémy obtížně řešitelné,
snaha o udržení pořádku a
vnímavost, ne odevzdaná
lhostejnost vůči tomu, co se
kolem nás děje, jsou ale zá-
rodkem naděje na změnu. A
občas se s nimi setkáme. Po-
dělím se s vámi o dva pozitiv-
ní zážitky.

Pokračování na straně 10
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Dokončení ze strany9

Paní Lišková z naší ulice
Vojtěšky Baldessari
Plumlovské. Léta se pečlivě
stará o svah naproti svého do-
mu, který je pozemkem obce,
a kromě kytiček jej celoročně
osazuje „pro radost dětí“ , jak
sama skromně říká, posta-
vičkami a zvířátky, které ko-
respondují s ročním obdo-
bím, svátky. Začínala figur-
kami za plotem svého dvor-
ku, do svahu se její aktivita
rozšířila dodatečně.

A musím říci, že způsobuje
radost nejen dětem – mám ví-
ce známých z Prostějova i
okolí, kteří naší ulicí pravi-
delně procházejí zejména
kvůli tomu,abyviděli,cojeve
svahu nového...

Mám pocit, že se nejen za-
smějí a fotografují, že také po-
cítí obdiv vůči tomu, kdo ne-
ní líný dát si s tím vším práci.

Já pak vnímám ještě jeden
rozměr – vím, jak se paní Liš-

ková aktivně snažila zabrá-
nit vandalskému i nebezpeč-

nému svrhávání kamenů a
zdiva ze starých, rozpadlých
zídek u zdi nízkého zámku do
naší ulice. Její přístup a ne-
smyslné ničení a ohrožování
jsou dva protipóly. Snažím se
dobrými příklady inspiro-
vat.

Za vydařenou považuji ta-
ké naučnou stezku kolem
Plumlova, její tabule a lavič-
ky. Text a obrázky umocňují
zážitky z přírody kolem, milé
texty „lesní tabule“ o promě-
nách lesa v jednotlivých roč-
ních dobách jsem s chutí opa-
kovaně pročítala, až jsem by-
la zaskočena vandalskou de-
strukcí ukotvení tabule...
Přemýšlela jsem, jak je to ab-
surdní – nepochopitelné, a
přitom se to v našich pomě-
rech dá očekávat...

Mile mě pak překvapila
rychlost, s jakou se poničené
tabule opět pevně postavily
na své nožky, a to, že se zatím

drží. A ty hezké lavičky – na
Vinohrádku je z nich úžasný
rozhled, je těžké se zvednout a
přinutit se k odchodu (sobec-
ky jsem zaváhala, jestli na to-
to luxusní místo upozorňo-
vat, aby pak nebylo stále ob-
sazeno – usadí se samozřejmě
pohodlně povícero lidiček, v
klidné samotě jsou ale větši-
nou lepší podmínky k vní-
mání krajiny kolem sebe).

Na závěr svých subjektiv-
ních postřehů přidám obrá-
zek z expozicepaníLiškové.V
lednu 2014 – stejně jako loni –
jsme si ani letos sněhu a zimy
neužili, a její postavičky, kte-
ré by se třeba mohly nazvat
ZIMNÍ SPORTY NA
PLUMLOVĚ, nám to doku-
mentují z mile humorné
stránky.

Ale zima už je (minimálně
astronomicky) za námi a dou-
fám, že jaro přinese krásné
dny postavičkám i nám.

Z expozice paní Liškové pod zám-
kem. Foto:Milena Jeřábková
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Za každého malého čtenáře jsme vděční
KAREL ROZEHNAL

Součástí plumlovského kul-
turního života je i místní
knihovna. Ta je pro čtenáře
otevřena každý čtvrtek od
čtrnácti do devatenácti ho-
din. Již desítky let se o její
provoz stará Jana Švestková.
Pro Plumlovský zpravodaj
nám zodpověděla několik
otázek, které s její prací ve ve-
dení knihovny úzce souvisí.

Jak dlouho už v Plumlově
knihovna vůbec existuje a
víte něco o jejich začát-
cích?
Přesné datum založení
knihovny bohužel neznám, i
když mě osobně by to taky
hodně zajímalo. Domnívám
se, že její kořeny sahají až do
50. let minulého století. Z kro-
nik je však patrné, že o knihy
byl zájem již mnohem dříve.
Např. už v roce 1927 uspořá-
dal tehdejší učitel plumlov-
ské měšťanské školy, Franti-
šek Antorin, ukázku domácí
knihovny v kreslírně školy a
o významu české knihy teh-
dy promluvil také zdejší ře-
ditel Josef Břeha.

Jak jste se vy dostala k prá-
ci vedoucí místní knihov-
ny a jak dlouho už máte
knihovnu na starosti?
V roce 1990 se místní knihov-

nicí stala moje dcera Jana,
později ji vystřídala dcera
Lucie. Já jsem jim nejdřív
pouze pomáhala, ale postu-
pem času jsem se ujala vede-
ní knihovny já. Dá se říct, že

naše rodina vede místní kni-
hovnu již celé čtvrtstoletí.

Vím, že knihovna se v
Plumlově několikrát stě-
hovala.Můžeteshrnout,na
kterých místech se v mi-
nulosti objevila?
Začínali jsme na Tyršově ná-
městí v budově tehdejšího
obecního úřadu. Knihovna
byla tenkrát ukrytá na ne-

vlídném dvorku, bez napoje-
ní na vodu a také bez toalety.
Půjčovali jsme ve dvou míst-
nostech, z nichž jedna byla
zcela zaplněna spisy V. I. Le-
nina. Ty sice byly později od-

vezeny, ale na vlídnosti pro-
středí to nepřidalo. Poté jsme
se přestěhovali do budovy zá-
kladní školy, tyto prostory
jsme však v roce 2002 museli
uvolnit nově vybudované
školní jídelně. Nyní půjčuje-
me v prostorách Obecního
úřadu, kde jsme se konečně
dočkali i sociálního zázemí. K
dispozici máme dokonce 3
místnosti, v jedné z nich jsou

dva počítače napojené na in-
ternet.

Jaká je podpora města
směrem ke knihovně. Jdou
do jejího provozu nějaké
prostředky?
Město hradí provoz knihov-
ny včetně spotřeby energie a
platu knihovnice. Na nákup
knih, jejich opravy i obalo-
vánínámzbývápouze2000Kč
ročně. Zaměstnanci měst-
ského úřadu nám pomáhají
při převozu knih z prostějov-
ské knihovny v rámci vý-
měnného fondu a vždy, když
se objeví nějaký technický
problém.

Dá se říct, kolik u vás čte-
náři najdou celkem knih?
Momentálně máme 3 500
knih. Z toho 1 150 je nauč-
ných. Mimo to probíhá 3x za
rok tzv. výměnný knihovní
fond. Máme totiž možnost si
vždy na dobu 3 – 4 měsíců půj-
čit knihy z Městské knihovny
Prostějov. Tím čtenářům za-
jistíme kvalitní aktuální kni-
hovní fond. Čtenáři vždy ne-
trpělivě čekají na zeleně
označené knihy, které si z
Prostějova vypůjčíme. Před
měsícem jsme přivezli 320
knih určených jak pro do-
spělé, tak i dětské čtenáře.

Pokračování na straně 11

Vedoucí knihovny v Plumlově JanaŠvestková. Foto: Karel Rozehnal
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U nás se za vypůjčení knížek neplatí
Dokončení ze strany 10

Jak srovnáváte zájem čte-
nářů dnes a v předchozí do-
bě?
Před 20 lety chodilo do
knihovny mnohem víc dětí.
Teď jsme za každého malého
čtenáře vděční a hýčkáme si
ho. Ubývá i dospělých čtená-
řů. Tento úbytek je sice velmi
pozvolný, určitě se nejedná o
nějaké drastické snížení,
přesto je však návštěvníků
stále méně. Nejpočetnější
čtenářskou skupinu tvoří
starší generace, více ženy než
muži. Střední generace téměř
chybí. Je vidět, že v dnešní
uspěchané době si na knihu
najde čas jen málokdo.

Kolik čtenářů má nyní
plumlovská knihovna? Je
to podle vás hodně, nebo
málo?
V současné době má knihov-
na 138 čtenářů, z toho je 34 dě-
tí ve věku do 15 let. Myslím si,
že je to málo a mrzí mě to.
Zkoušela jsem knihy půjčo-
vat i dvakrát týdně, říkala
jsem si, že třeba někomu ne-
vyhovuje čtvrtek, ale nové
čtenáře tento krok nepřilá-
kal.

Snažíte se nějakým způso-
bem děti nalákat mezi re-
gály s knihami?
Děti lákáme hracím kout-
kem, čekají tam na ně hrač-
ky, pastelky a omalovánky.
Nejdřív chodí s rodiči a po-
stupem času se samy stávají
aktivními čtenáři.

Pořádáme také besedy a ex-
kurze pro žáky základní ško-
ly.Navštěvujínásvyučující1.
stupně ZŠ společně se svými

žáky a děti ze školní družiny.
V loňském roce knihovnu po-
prvé navštívily i děti z ma-
teřské školy a byla jsem pře-
kvapená, jak byly z knih nad-
šené. Získali jsme tak čtyři
nové čtenáře.

Čtenářem plumlovské
knihovny se může stát kaž-
dý, nebo existuje nějaké
omezení?
Stát se čtenářem může v pod-
statě každý, kdo vyplní při-
hlášku a zaváže se tak k do-
držování knižního řádu.

Překvapilo mě, že přihlá-
šení do knihovny nic ne-
stojí, takže je možné si půj-
čovat knihy zcela zdarma.
Je to běžné i v ostatních
malých knihovnách?
Jak to funguje v ostatních
knihovnách, opravdu nevím.
U nás se za vypůjčení knih ne-
platí. Vybírám jen pokutu za
poškození nebo ztrátu knihy
či čtenářského průkazu.

Je možné specifikovat pár
knížek, které se v naší
knihovně nejčastěji půj-
čují?
U čtenářů si největší oblibu
získaly detektivky. Mezi ob-
líbené autory v současné do-
bě patří Martina Cole, Sand-
ra Brown, James Patterson a
Mary Higgins Clark. Ženy vy-
hledávají psychologické ro-
mány. Velký zájem je o au-
torku Keleovou – Vasilkovou
a Simonu Monyovou. Děti
milují komiksy.

Mohla byste v současnosti
nabídnout čtenářům něja-
ké novinky?
Čtenáře bych nalákala na ty-

to tituly:
Klára Janečková – Temnota –
detektivní thriller a román,
řešící vztahy mezi mužem a
ženou
Simona Monyová – Deník ci-
tového vyděrače – hlavní hr-
dina František úspěšně ničí
život své v pořadí již čtvrté
manželky
Zdeněk Svěrák – Šupy dupy
dup a jiné písničky – leporelo
se známými písničkami
Věra Řeháčková – Anetin pří-
běh z lůžkového oddělení –
příběh dívky hospitalizova-
né v nemocnici

A co vy, jste sama velkou
čtenářkou?
Určitě, čtu velmi ráda. Knize
dávám přednost před sledo-
váním televize a vedu k tomu
i své vnučky. Správná kni-
hovnice má mít přehled o
svých knihách, a abych moh-
la čtenářům dobře poradit, je
fajn mít knihu přečtenou.

Pamatujete si, jaká byla
vaše první knížka, kterou
jste si přečetla?
Určitě to byly pohádky. Vzpo-
mínám si, že jsem jako dítě
milovala veršované pohádky
Františka Hrubína. Pohádky
čtu vlastně celý život, nejdřív
jako dítě, pak mým dcerám a
nyní vnoučatům. V době do-
spívání mě uchvátily knihy
spisovatele Stanislava Ru-
dolfa.

A teď v poslední době? Kte-
ré knížky vás zaujaly?
Líbí se mi knihy anglické au-
torky Barbary Woodové. Její
knihy jsou poutavé, napína-
vé a mají jiskru. Ty přečtu
takřka jedním dechem.

Kdybyste mohla změnit na
chodu plumlovské knihov-
ny tři věci, které by to by-
ly?
Rozhodně bych uvítala více
finančních prostředků na ná-
kupnovýchknih,abychomve
výběru nebyli odkázání pou-
ze na výměnný fond, který
funguje s prostějovskou kni-
hovnou.

Mým dalším přáním by by-
lo také více čtenářů, a to jak
dětských, tak z řad dospě-
lých. Děti rádi přivítáme na
dalším setkání, které se daří
realizovat ve spolupráci s
místní základní školou, a na
dospělé se už také „chystá-
me“. V letošním roce chceme
navázat spolupráci s nově
vzniklou Kulturní komisí
Města Plumlova. Chtěli
bychom uspořádat mezige-
neračnípřátelskésetkánínad
knihou, o kterém budeme
včas informovat prostřed-
nictvím Plumlovského zpra-
vodaje.

A třetí změna, kterou byste
uvítala?
Snad jen takové osobní
přání… Ať naši čtenáři pro-
žívají spoustu krásných chvil
s knihami z naší knihovny a
ať se nikdy nedočkám chvíle,
kdy by se musela knihovna
zavřít pro nedostatek zájmu
ze strany plumlovských lidí.
A můžu mít ještě jednu
prosbu? V tomto případě to
není touha po změně jako spíš
přání směřované k plumlov-
ským občanům – pokud mají
možnost a chuť obohatit naši
knihovnu o nějakou zajíma-
vou knihu, kterou již doma
nepotřebují, budeme určitě
rádi.

Do Žárovic se sjeli piráti a pirátky ze širokého okolí
KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

V sobotu 14. března se pod
záštitou nově vzniklé Kultur-
ní komise města Plumlova
uskutečnil v Žárovicích dět-
ský karneval, který byl ten-
tokrát věnovaný pirátské té-
matice.

Už dlouho před čtrnáctou
hodinou, kdy celá akce začí-
nala, se v sále začali objevo-
vat první účastníci převleče-
ní v roztodivných kostýmech.
K vidění byla nejenom celá
skupina malých i velkých pi-
rátů a pirátek, ale i princez-
ny, čarodějnice, kovbojové,

vojáci, indiánky a mnohé dal-
ší pohádkové i filmové posta-
vy.

S úderem 14. hodiny vypukl
ten pravý karnevalový rej.
Hudebně jej doprovázel DJ
Švestka, slovem mluveným i
zpívaným přispěla paní Gab-
riela Jančíková, o zábavu dětí
v podobě soutěží se staraly
svědomité členky Kulturní
komise a nechybělo ani diva-
delní představení.

Pirátská tombola
Nedílnou součástí karnevalu
byla pirátská tombola, v níž se

díky příspěvkům od mnoha
sponzorů rozdalo téměř 200
hodnotných cen. I ten, kdo ne-
mělštěstípřilosování,simohl
přijít na své. Během soutěží
sbíraly děti za své výkony
stříbrné mince, které pak
mohly směnit za nějakou od-
měnu z pokladu ukrytého v
pirátské truhlici. Drobnou
pozornost si odnesl také kaž-
dý malý účastník, který se ne-
bál přijít si pro ni k samotné
pirátské kapitánce.

Poděkování
Co říci závěrem? Letošní kar-

neval v Žárovicích se rozhod-
ně vydařil a je dobrým důka-
zem toho, že Kulturní komise
města Plumlova plní beze
zbytku svoji roli a do budouc-
na jistě přispěje k rozvoji spo-
lečenských akcí na Plumlov-
sku. Nezbývá než poděkovat
všem sponzorům, pořadate-
lům i návštěvníkům, ale
zejména předsedkyni Kul-
turní komise, paní Janě Zele-
né, díky níž se podařilo celou
akci zorganizovat a bez pro-
blémů zvládnout.

Fotografii z akce najdete na
straně 28.



12/ NAŠI HASIČI PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Hasičský kroužek
KATEŘINA ZAVADILOVÁ

V letošním roce zahájil pod
SHD Plumlov svou činnost
kroužek mladých hasičů. V

lednu probíhal nábor členů.
Přihlásilo se celkem deset dě-
tí ve věkovém rozmezí od tří
do deseti let. Od února jsme se
začali scházet pravidelně
každý čtvrtek na hasičské
zbrojnici.

Děti se postupně seznamují
se základy první pomoci, s
tím, co vše obnáší být dobro-
volným hasičem, s hasičskou
technikou a vybavením a
spoustou jiných věcí, které se
týkají hasičského poslání, ale

i záchrany lidského života.
Také jsme začali trénovat po-
žárníútok,vekterémbychom
se koncem sezóny chtěli po-
kusit soutěžit. Během celého
roku se také budeme připra-
vovat na celorepublikovou
soutěž Plamen, kde děti zú-
ročí znalosti, které se naučí.

Plány do budoucna
V dubnu máme v plánu zú-
častnit se první soutěže s ná-
zvem Požární ochrana očima
dětí, kdy děti nakreslí obráz-
ky s hasičskou tématikou.
Pokud se umístí, tak postou-
pí do dalších kol, kde mají
možnost vyhrát hodnotné ce-
ny.

Do budoucna máme v plá-
nu uspořádat nějaký výlet,
podívat se na hasičskou sta-
nici v Prostějově a spoustu ji-
ných zajímavých akcí.

Doufáme, že se děti budou
na čtvrteční odpoledne strá-
vená pod vedením manželů
Zavadilových a Petra Šmída
těšit tak, jak se doposud těší,
a že je činnost v kroužku bu-
de bavit.

Dále doufáme, že se k nám
přidají i další děti, které chtě-
jí být mladým hasičem a na-
učit se spoustu užitečných
věcí.

Mladá hasička. Ilustrační foto:Karel
Rozehnal

Floriánské slavnosti
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Je to asi čtvrt roku, co jsem
byla pozvána hasiči z místní-
ho okrsku na jejich schůzi.
Šla jsem moc ráda, neboť
hasičů si velice vážím. Byd-
lím hned vedle budovy pošty,
na které je umístěna siréna,
takže přesně vím, jak často
hasiči vyjíždějí k požárům,
nehodám či jiným pohro-
mám.

Na území Plumlova fungu-
je nejen zásahová jednotka,
ale také několik sborů dob-
rovolných hasičů – SDH
Plumlov, SDH Soběsuky,
SDH Žárovice a SDH Hamry.

Během diskuze jsme se
shodli na tom, že by byla ve-
liká škoda, kdyby své slav-
nostní hasičské uniformy vy-
táhli kluci jen na pohřeb ka-
maráda. Shodli jsme se na
tom, že by bylo dobré spojit
všechny jednotky okrsku a
uspořádat společnou slav-
nost. Usoudili jsme, že ideál-

ní příležitostí je květnový
svátek svatého Floriána.

V pátek 8. května 2015 se te-
dy můžete těšit na Floriánské
slavnosti. V jedenáct hodin se
slavnostně oblečení hasiči
sejdou v plumlovském koste-
le a zúčastní se vzpomínkové
mše za zemřelé kamarády ze
svých řad.

Ve dvanáct hodin se vydá
slavnostní průvod v čele s de-
chovou kapelou Krumsíňan-
ka Plumlovem k soše sv. Flo-
riána na náměstí, kde budou
přistavena a posvěcena
hasičská auta. Následně se
celý průvod přesune na ná-
dvoří plumlovského zámku,
kde vypukne slavnostní pro-
gram.

Nad celou akcí přebral
záštitu náměstek hejtmana
Olomouckého kraje PhDr.
Alois Mačák, MBA.

Ráda bych vás na tuto akci
pozvala, protože jsem si jista,
že půjde o krásnou podíva-
nou.

Beseda s hasiči

11. března 2015 připravili naMěstskémúřadě v Plumlově
členovéSDHPlumlov –AnežkaVítková a velitel zásahové
jednotkyměsta PlumlovCtibor Kocourek odbornou před-
nášku na téma „Co nového v první pomoci a požární ochra-
ně“. Přednáška byla určena pro širokou veřejnost. Účast-
níci si zopakovali zásady poskytování první pomoci aměli
možnost se seznámit s novinkami. Přednášející ochotně
odpovídali na dotazy obyvatelměsta, ukazovali praktické
ukázky k dané problematice a snažili se veřejnosti přiblížit
práci zásahové jednotkySDHPlumlov. Beseda byla velice
zajímavá a doufáme, že se nás příště sejde více. Foto a text:
AnežkaVítková a Ctibor Kocourek

Na návštěvě u dětí

Na3. března 2015 si členovéSDH a JSDHPLUMLOVve
spolupráci se Zdravotnickou školou Prostějov připravili
interaktivní odpoledne pro děti z Dětského domova v
Plumlově . Děti simohly vyzkoušet postupy v poskytování
laické první pomoci na figurantkách z řad žákyňStřední
zdravotnické školy v Prostějově pod odbornýmdohledem
AnežkyVítkové aMartiny Papšové. Členové JSDH
PLUMLOVCtiborKocourek a Petr Šmíd pak dětemukázali,
co všechno simusí obléct hasič k zásahu, jaké pomůcky
používají hasiči v různých krizových situacích. Poté pozvali
děti k návštěvě zbrojnice. Foto a text: AnežkaVítková
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Jak plyne čas v dětském domově? Zajímavě
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Je to téměř půl roku, co jsem
psala příspěvek o životě v
Dětském domově na Balkáně
do minulého Zpravodaje. Čas
utíká neuvěřitelně rychle a u
nás se od té doby stala spous-
ta zajímavých věcí.

Především byly Vánoce,
mezi našimi dětmi velmi oče-
kávané a oblíbené svátky. I
když ty loňské byly skoupé na
sníh, pohodou a krásnou at-
mosférou u nás nešetřily. Ale
nebylo to samo sebou. O je-
jich zdárný průběh se přiči-
nili nejen vychovatelé a
ostatní zaměstnanci domova,
ale i spousta sponzorů z růz-
ných spolků a nadací a také
kamarádů a přátel našeho
domova. Splnili dětem jejich
vánoční sny, zakoupili jim
dárky podle jejich přání nebo
jim věnovali svůj čas při ná-
vštěvě. Jmenujme namátkou
nadace Dejme dětem šanci,
Ve spojení, Okrašlovací spo-
lek města Prostějova, Marci-
ánovi z Kostelce na Hané,
MUDr. Kunc z Prostějova, fir-
my Okno nemovitostí, Skan-
ska a Bastaflora. Ti všichni se
zasloužili o to, aby naše děti

měly hezké a bohaté Vánoce.
A protože nechceme jenom

brát, rozhodli jsme se, že také
něco věnujeme. A tak jsme si
připravili malé předvánoční
kulturní vystoupení. Máme
již dlouholetou spolupráci s
DpS v Soběsukách a s DpS v
Tovačově, a právě tam smě-
řovaly naše „umělecké“ kro-
ky. Trochu jsme tamním kli-
entům zatančili, zacvičili, za-
recitovali, zahráli na trubku
a na klavír a zazpívali si s ni-
mi koledy. Bylo to pro nás
krásné a pohodové setkání a
doufáme, že pro seniory také.
Nyní již připravujeme jarní
pásmo, se kterým chceme v
domovech vystoupit u příle-
žitosti Dne matek. Moc se do
Soběsuk i Tovačova těšíme.

A po dnech vánočních, svá-
tečních už nastaly dny všed-
ní a obyčejné – škola a povin-
nosti. Ty nám ovšem hned v
půli ledna zpestřilo pozvání
na Svatební den do restaura-
ce U Hřiště do Smržic. Naše
děti zde dostaly v rámci celo-
denního programu krásnou
možnost ukázat, co všechno
umí. Vystoupily celkem čty-
řikrát. Sára s Nikolkou za-
zpívaly tak, že by se za jejich

výkon nemusel stydět ani
profesionál, Martin zahrál na
trubku krásně čistě a Micha-
la sklidila se svou verzí Tita-
nicu, zahranou na klavír, ve-
liký potlesk. Celý den byl pro
starší děti také skvělou spo-
lečenskou událostí. Mohly se
podívat na krásné svatební
šaty, ochutnat dobroty ze
svatební tabule, pokochat se
svatebnímiúčesy.Snadsejim
to bude v budoucnu hodit.

Kromě této větší akce pro-
běhla také řada menších,
takříkajíc našich interních.
Připomeňme jarní prázdni-
ny, kdy jsme s dětmi vyrazili
na dvoudenní výlet, v jehož
rámci jsme navštívili Aqua-
land Moravia v Pasohláv-
kách, vzdělávací centrum VI-
DA, klášter Kapucínů a kos-
tel sv. Petra s klenotnicí a vy-
hlídkou v Brně. Dále pak ne-
chyběla trocha sportu v po-
době dvou na lyžařských zá-
jezdů do Orlických hor, na
motokáry do Laser arény v
Olomouci nebo na turnaj ve
vybíjené, který pořádal Dět-
ský domov Přerov.

Také je potřeba se trochu
vzdělávat, a tak jsme velmi
rádi přijali nabídku kurzu

první pomoci od SZŠ v Pros-
tějově spojenou s besedou se
členy hasičského záchran-
ného sboru. To bylo velmi za-
jímavé, ale hlavně užitečné.
Děti si mohly zopakovat a
prohloubit znalosti z posky-
tování první pomoci, hašení i
předcházení požárů.

A co nás čeká v nejbližší do-
bě? Jaro a teplé počasí a s ním
běžné pracovní dny ve škole,
ale také jako ve většině do-
mácností úklid zahrady a
dvora, jarní úklidy bytů,
umývání oken a vymetání
pavučin. Kromě toho i ra-
dostné události, Velikonoční
svátky, v dubnu pak účast na
Nejmilejším koncertě v Pře-
rově (přehlídka zájmové čin-
nosti dětí z dětských domo-
vů), jarní výtvarné dílny,
soutěže ve stolním tenise a at-
letice a již zmíněné vystou-
pení v Domovech pro seniory
v Soběsukách a Tovačově.
Zkrátka a jednoduše – pořád
se u nás něco děje. Pokud má-
te zájem se o tom přesvědčit
na vlastní oči, budete u nás
vítáni. U nás jsou dveře stále
otevřené.

Vánoční fotografii dětí na-
jdete na straně 28.

Módní přehlídka vyvolala nadšený potlesk
JANA VAVERKOVÁ

Páteční odpoledne 13. února
2015 patřilo v Domově pro se-
niory Soběsuky tradiční
ostatkové zábavě. O hudební
doprovod se postarali bratři
Pištěkové. Na občerstvení
nechyběly koblihy, které jsou
tradičním masopustním jíd-
lem.

Zlatým hřebem programu
se stala přehlídka oděvů ze 70.
let minulého stolení. Role
modelek se ujali zaměstnanci
domova společně s dobrovol-
níky. Na komentované pře-
hlídce si klienti připomněli
oblečení, které se dříve nosi-
lo a mnozí je nosí i dnes.

K vidění byly například
modely modrých šatů v délce
do poloviny lýtek, vycházko-
vých šatů s pestrobarevnými
vzory či tmavozelený kostý-
mek z umělého úpletu dopl-
něný pleteným baretem a ze-
lenou kabelkou. Manekýn s
vycházkovou holí v černých
kalhotách a vestě doprovázel
dámu v pestrobarevných
krimplenových šatech a bí-

lém klobouku. Jako další z
pánských modelů se klien-
tům představil „lázeňský švi-
hák“ v černých kalhotách, bí-

lé košili s motýlkem, šedém
saku a s šedým kloboukem.
Doprovázel dámu ve staro-
růžových šatech s rozšíře-
nou plisovanou sukní v délce

pod kolena. Mnohé šaty byly
doplněny klobouky, barev-
nými kabelkami, ručně vyší-
vaným kloboučkem a ruka-

vičkami. Senioři se od mode-
rátorky přehlídky dozvěděli,
že oblíbeným materiálem té
doby byl krimplen, což je
umělá úpletová tkanina. Šaty

z této látky byly nemačkavé a
nemusely se tedy žehlit. Co se
v minulosti nosilo na plesy,
ukázala modelka v bledě-
modré plisované plesové ró-
bě z umělého hedvábí. Na dal-
ší modelce si klienti prohléd-
li šaty z lurexu, protkané zla-
tou nití s květinovým vzo-
rem. Dozvěděli se, že lurex je
umělý materiál a do této lát-
ky je zatkané syntetické lesk-
lé vlákno, díky kterému do-
stane látka lesklý efekt. Lu-
rexové látky jsou vhodné i v
dnešní době na společenské
šaty, sukně, korzety, spor-
tovní a taneční dresy.

Zimní módu představila
modelka v kožichu s ušan-
kou nebo modelka v kozač-
kách s hnědými šaty a s ko-
žešinovou čepicí z králíka.
Při závěrečném společném
představení všech účastníků
módní přehlídky diváci nad-
šeně tleskali. Program zába-
vy byl zakončen známými li-
dovými písničkami, které si
klienti domova s chutí zazpí-
vali.

(redakčněmírně pokráceno)

Namódní přehlídce se klienti domova báječně bavili. Foto: archiv DpS
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Vstříc novým předškoláčkům
Poprvé do školky? Podívejte se, co vaše ratolesti čeká, jak jim můžete pomoci a čemu se vyhnout

MARTA SOLDÁNOVÁ

Mateřská škola Plumlov ote-
vřela i v roce 2015, v prvním
březnovém týdnu, pomyslná
vrátka novým, malým ško-
láčkům, kteří poprvé v životě
překročili práh školního za-
řízení. Někteří statečně, jiní
s obavami z nového prostře-
dí, ale v každém případě v do-
provodu maminky, tatínka.

S jistou dávkou zvědavosti
okukovali nové prostředí, ve
kterém budou v příštích le-
tech trávit převážnou část
dne. Budou se sžívat s kolek-
tivem svých vrstevníků, na-
jdou si své kamarády a za-
čnou v souladu se školním
vzdělávacím programem,
spolu s paní učitelkou, po-
znávat a tvořit, přemýšlet a
objevovat svět.

Právě v období zápisu dětí
do mateřských škol si mnoho
rodičů klade otázku, co MŠ
dětem přinese, v čem je obo-
hatí a jaký je její význam a po-
slání. Vím, že většina rodičů
se dlouho dopředu před zápi-
sem a vlastním vstupem dí-
těte do MŠ zajímá o vlastní
dění v mateřské škole, dota-
zují se na zkušenosti rodičů
starších dětí a sami se snaží
dítě na vstup do mateřské
školy připravit.

Mateřská škola naplňuje
právo dětí na výchovu a vzdě-
lávání. Plní především po-
slání pedagogické, zejména
tím, že optimálně a komplex-
ně, pod vedením učitelek pro
předškolní pedagogiku, roz-
víjí osobnost dítěte po strán-
ce fyzické, psychické i soci-
ální v souladu s jeho věkový-
mi a individuálními zvlášt-
nostmi. Poskytuje dětem
„útočiště“ v době, kdy jsou
rodiče převážně v zaměstná-
ní a nemohou se jim sami vě-
novat. O posledním ročníku
předškolního vzdělávání se
už dnes hovoří téměř jako o
nutnosti, kterou by před-
školní dítě před vstupem do 1.
třídy ZŠ mělo absolvovat.

MŠ je prostředím, které dá-
vá možnost propojení rodin-
né výchovy s výchovou insti-
tucionální, nijak nepotlačuje
osobnost dítěte a rozvíjí jeho
vědomostní potenciál. Děti
učí společensko-kulturním
návykům, pomáhá uvědo-
movat si hodnoty a vytvářet
postoje k životu, lidem, pří-
rodě. Doba pobytu dítěte v MŠ

by měla být přiměřená tak,
aby stále zůstávala možnost
ničím nenahraditelného, ro-
dinného výchovného půso-
bení na dítě.

Vstup dítěte do MŠ je
opravdu velkým zásahem do
poklidného rodinného „svě-

ta“ malého dítěte. Chce to čas
a trpělivost, ale dítě si zvyk-
ne a začne do MŠ chodit rádo.
V adaptačním období pomá-
há klidný a vstřícný přístup
všech – učitelek, rodičů, ale i
prarodičů, jejichž význam v

rodině nelze podceňovat. Dí-
tě prožívá velkou změnu v ži-
votě – nové prostředí, změnu
vztahů, změnu denního reži-
mu. Narušil se jeho pocit jis-
toty a bezpečí, který zažíval
pouze v rodině, a který po-
třebuje opět získat.

Podporujte a veďte dítě k
samostatnosti, zejména v se-

beobsluze, hygieně a jídle,
protože v začátcích je pro dítě
každá prosba o pomoc, každý
moment, kdy musí komuni-
kovat s ještě neznámými dět-
mi a paní učitelkou, přítěží a
dítě má z tohoto samozřejmě
obavu. Dejte dítěti najevo, že

rozumíte jeho případným
obavám z nástupu do školky,
ale ujistěte ho, že mu věříte, a
že to určitě zvládne. Zvýšíte
jeho sebedůvěru. Pokud má
dítě do školky chodit rádo,
musí k ní mít kladný vztah.

Nikdy dítěti mateřskou ško-
lou nevyhrožujte ( např.: ...
„budeš-li zlobit, nechám tě
tam i odpoledne, dlouho…“
apod.). Dítě nemůže mít rádo
něco, co je předkládáno jako
trest. Pokud bude dítě plakat,
buďte trpěliví, přívětiví, ale
rozhodní. Neidealizujte dě-
tem nadmíru MŠ, ale ani s ní

nestrašte! Zrovna tak dětem
neslibujte předem odměny za
to, že nebude plakat, protože
dítě potom prožívá stres
nejen z toho, jak první nároč-
né dny ve školce zvládne, ale
i z toho, že slíbenou odměnu v
případě ukápnuté slzičky ne-
dostane.

Každá učitelka je profesně
připravena natolik, že doká-
že porozumět dítěti, respek-
tovat jeho individuální po-
třeby, v rámci kapacitních
možností, dokáže mírnit psy-
chosociální náročnost pro-
středí a zklidnit tak celkový
průběh adaptace dítěte na
MŠ. Vzájemná důvěra a ob-
jektivní komunikace rodičů
a pedagogů je jednou z pod-
mínek úspěšného zvládnutí
vstupu dítěte do školky. Je
vždy přínosem a velkým po-
mocníkem, nejen v začát-
cích, ale po celou dobu do-
cházky dítěte do MŠ.

Kdy nastoupit?
Za nejideálnější věk nástupu
dítěte do MŠ z vývojového
hlediska jsou považovány 3
roky, ale tento fakt je indivi-
duální a nelze je stanovit ta-
bulkami. Prostředí mateřské
školy je obrovským zdrojem
inspirace pro nová poznání,
objevování i komplexní roz-
voj dítěte. Každé dítě je origi-
nálem a potřebuje podporu
nás všech.

MŠ umožňuje dětem zařa-
dit se do sociální skupiny dal-
ších dětí, navozovat první
vzájemné, uvědomělé sociál-
ní vztahy, a to jak k dětem, tak
k dospělým. Vštěpuje dětem
základní pravidla společen-
ského chování a jednání ve
skupině, vytváření si vnitř-
ního řádu, který v budoucnu
dítěti pomáhá k bezpečné ori-
entaci v běžných životních si-
tuacích, a nabízí jim možnost
spolupodílet se na vytváření
těchto pravidel.

Učí děti tolerovat a přijí-
mat své vrstevníky, učí poci-
tu sounáležitosti i ochotě a
potřebě vzájemně si pomá-
hat. Současně vychovává ke
zdravému sebevědomí a
schopnosti umět se ve sku-
pině přijatelnou formou pro-
sadit, prožívat dny naplněné
smysluplnou činností.

Takže, milé a děti a milí ro-
diče, těšíme se na vás ve škol-
ním roce 2015/2016.

Zápis nových dětí doMŠPlumlov – 4. března 2015. Foto:MŠ

Tyto děti chodí do školky letos prvním rokem, zdárně vstup doMŠ zvládly a
těší se na nové kamarády. Foto:MŠ



Škola slaví 100 let
První červnový týden bude nabitý událostmi
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Dovolte mi pozvat vás na pro-
cházku stoletou historií naší
školy. Půjde o bilancování řa-
dy faktů, osob a událostí, kte-
ré pomalu zapadají v zapo-
mnění.

Historie školy je současně
i historií naší obce a regionu
a může být v řadě věcí i pro
dalšídobupoučná.Školavždy
představuje centrum vzdělá-
vání mnoha mladých gene-
rací. Tuto úlohu plní neustá-
le, i když prošla jistou pro-
měnou.

Aktivní a moderní
Naše škola nezestárla ani

po 100 letech. Stále se obno-
vuje, jde s životem součas-
ným.

Je aktivní, moderní a pra-
cuje s moderními informač-
ními technologiemi. Chceme
vám – návštěvníkům školy –
přiblížit její vývoj, formová-
ní, mnohé úpravy a její mo-
dernizaci.

Naší snahou bude před-
stavit vám život v ní nejen v
minulosti, ale především
dnes. Po celý tento školní rok
probíhají projekty, akce, be-
sedy a exkurze k tomuto vý-
znamnému výročí.

Setkání, výstavy i
vystoupení

Vyvrcholení oslav plánuje-

me na první červnový týden.
Ve středu 3. června otevřeme
brány školy rodičům, hos-
tům, spolupracovníkům a
všem přátelům školy.

Proběhne slavnostní škol-
ní akademie pro veřejnost.
Bude zahájena výstava his-

torických učebnic, slabikářů
a školních pomůcek a dále
výstava výtvarných prací
současných žáků školy.

V okénku hostů vystoupí
naši bývalí žáci a u příleži-
tosti výročí školy vydáme ju-
bilejní ročenku.

Malá retrospektiva s
příjezdem ředitele

Oslavy pak vyvrcholí v sobo-
tu 6. června v deset hodin ma-
lou retrospektivou – slav-
nostním příjezdem prvního
ředitele školy do nově posta-
vené školní budovy v roce
1915.

Bude následovat komento-
vaná procházka touto histo-
rickou i současnou moderní
školou. Proběhne setkání bý-
valých i současných zaměst-
nanců školy.

Přijďte mezi nás
Zveme všechny rodáky, bý-
valé žáky školy a naše příz-
nivce k účasti na této slav-
nosti. Vždyť vzpomínky na
školní léta bývají přece jedny
z nejhezčích !

Těšíme se na vás.

Základní škola v Plumlově – současnost. Foto: Karel Rozehnal

V zrcadle dějin
Jak to všechno začalo aneb Škola stoletá
JANA ZELENÁ

Vstoupíme-li v dnešní době
do budovy plumlovské školy,
obklopí nás krásné a moder-
níprostředí. Jenmálokdovtu
chvíli uvěří tomu, že tato ško-
la je již stoletou „stařenkou“.
A že její zrod nebyl vůbec jed-
noduchý, což dosvědčují kro-
niky školy.

První škola? Malý
baráček na parku

Obec Plumlov na svou první
velkou školu čekala poměrně
dlouho. První nepatrný ba-
ráček, plnící funkci vzdělá-
vacího ústavu, stával od roku
1772 na místě dnešního par-
ku. V roce 1828 však tato bu-
dova padla za oběť velkému
požáru. Naštěstí místní lidé
pochopili, že vzdělání je nut-
ností, a tak hned rok poté
vzniká v budově u kostela
další škola, ve které byly po-
stupně zřízeny čtyři třídy.

Škola a válka
Plumlov však toužil po měš-
ťanské škole. Žádost podaná
v roce 1907 však byla zamít-

nuta (přednost dostal Koste-
lec na Hané). O šest let poz-
ději se však místní konečně
dočkali – souhlas byl udělen a
v roce 1913 se začalo se stav-
bou úplně nové budovy. Dnes
už víme, jak těžké to byly ča-
sy a jaké děsivé události se ří-

tily na Evropu. O to cennější
je však vědomí, že i přes
všechny komplikace a těž-
kosti byla budova v roce 1915
dostavěná a 1. září připrave-
na k otevření. Válka si však
žádala nástup mužů do boje, a
tak se do uniformy museli ob-
léct nejen někteří dělníci pra-
cující na stavbě budovy, ale i
členové učitelského sboru.
Školní rok začal tedy o tro-
chu později. Stalo se tak poté,
co byl správcem školy jme-
nován Vojtěch Ptáček, a to na
základě konkurzu vypsaného
v novinách. A pak už ani vál-
ka, ani prázdné třídy nemoh-
ly stát v cestě budoucím žá-
kům a jejich touze po vzdělá-
ní. Ve školním roce 1915/1916
jich bylo zapsáno více než 300.

Vyučování s
řemeslníky za zády

18. září byly za pomoci vojá-
ků do školy dovezeny lavice,
učitelské stupínky, skříně a
další nezbytnosti. A protože
chuť učit se byla silnější než
cokoli jiného, 20. září 1915 se
už ve třídách vesele vyučo-
valo, zatímco řemeslníci stá-
le ještě dokončovali úpravy

přízemí, sklepů a tělocvičny.
A vesele se v této budově vy-
učuje dodnes, i když historie
naší školy vždycky veselá ne-
byla. Ale o tom až někdy
jindy…
(vypracováno na základě
údajů ze školní kroniky)

Budova plumlovské školy na historickém snímku. Zdroj: archiv
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Opakovaný úspěch
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Plumlovská škola úspěšně
hájila barvy prostějovského
okresu i letos v krajském ko-
le Olympiády v německém ja-
zyce. V okresní soutěži NJO
konané 3. 2. v Prostějově již
potřetí naši žáci obstáli a po

loňském 1. místě, po před-
loňském 2. místě, to bylo ten-
tokrát opět skvělé 2. místo s
postupem do krajské soutěže
v Olomouci.

Třetí v kraji
Pavlína Musilová z 9.A třídy
se připravovala opravdu po-
ctivě. A konečný výsledek to-
mu odpovídá. Dne 11. 3. se ko-
nalo krajské kolo NJO v Olo-
mouci na Hálkově FZŠ a naše
Pavla, reprezentantka nejen
plumlovské školy, ale také
celého prostějovského okre-
su, obsadila ve velké konku-
renci skvělé 3. místo.

Být třetí v kraji se hned tak
někomu nepodaří! O to víc
máme z úspěchu radost a těší
nás, že i v této kategorii do-

vedou žáci své jazykové zna-
losti zúročit a uplatnit v kon-
kurenci velkých prostějov-
ských a olomouckých škol.

Angličtináři v akci
Naši žáci 7. ročníku a 9. roč-
níku soutěžili také v okres-

ním kole Olympiády v ang-
lickém jazyce. I v tomto jazy-
ku výborně reprezentovali.
Nestáli sice na stupních ví-
tězů, ale těsně se umístili a
nenechali se zahanbit. A kte-
ří to byli? Ze 7. r. skončili On-
dra Vysloužil a Martin Va-
něk na 16. a 18. místě, z 9. roč-
níku výborně bojoval Jan
Řezníček a obsadil vynikající
4. místo a již zmiňovaná Pav-
la Musilová tentokrát 24.
místo.

O výborné úrovni znalostí
obou jazyků svědčí také nad-
průměrné znalosti při testo-
vání ve SCIO testech.

Blahopřejeme našim
úspěšným žáků a děkujeme
pedagogům, kteří žáky vyu-
čují cizí jazyky a připravují
na soutěže.

PavlínaMusilová skvěle ovládá němčinu. Foto: ZŠ Plumlov

Lyžáček? Těšíme se na další
PETRA SCHWARZOVÁ

Jako každý rok, tak i letos se
skupinka vášnivých lyžařů
vypravila o pololetních
prázdninách na zimní
ozdravný pobyt. Jelo se do na-
šich známých a oblíbených
Koutů nad Desnou k paní
Podzimkové. Letos vyrazila
opravdu velice šikovná sku-
pinka dětí pod vedením paní

učitelky Hanky Finsterlové a
Peťky Schwarzové. Pro děti
byl připraven opět zajímavý
program – dopolední a odpo-
lední lyžování ve skupin-
kách, večerní kulturní pro-
gram, který si chystaly jed-
notlivé pokoje, a zpívání s ky-
tarou. Už teď se těšíme na
příští školní rok a děkujeme
všem ochotným rodičům za
pomoc.

Z babiččiny knihovny
MARTINA ŠVÉDOVÁ

Ve dnech 15. – 17.12. 2014 pro-
běhla na naší škole výstava s
názvem „Knihy nestárnou
aneb Z knihoven našich ba-
biček“.

Výstavu zorganizovali zá-
stupci školního parlamentu.

Ve svých třídách informova-
li spolužáky a učitele o nápa-
du uskutečnit sbírku knih, a
to knih s co nejstarším datem
vydání.

Nikdo netušil, že výstava
bude mít tak velký ohlas. Bě-
hem dvou měsíců bylo shro-
mážděno téměř 80 knih, ná-
sledovalo třídění knih a sa-
motná příprava výstavy.

Výstava „knižních perel“
byla doplněna o citáty o kni-
hách a čtení od známých čes-
kých i světových osobností.
Velmi pomohli i žáci 9. roč-

níků, kteří navštěvují Krou-
žek českého jazyka.

A které knihy se umístily
na stupních vítězů? Byly to
knihy z let 1895, 1893, 1892 a
pomyslnou zlatou medaili
získala kniha s neznámým
rokem vydání, ale dle písma
se žáci shodli, že právě ona je

tou nejstarší. Velký zájem za-
znamenaly učebnice, ze kte-
rých se dříve učilo. A i ta
„nejmladší“ kniha – Velká
nástěnná mapa světových dě-
jin (rok vydání 1992) – vzbu-
dila velký ohlas. Po rozložení
měřila přes 5 metrů!

Jsme rádi, že se výstava lí-
bila, a děkujeme tímto ochot-
ným rodičům a prarodičům
za zapůjčení krásných kní-
žek, jejichž obálky už sice ne-
září novotou, ale jsou svě-
dectvím doby, ve které žili
naši předkové.

Na výstavě žáci shromáždili celkem80knížek. Foto: ZŠ Plumlov

Kavčí hory nezklamaly
LUDMILA BRAUNOVÁ

Žáci ZŠ Plumlov se aktivně
zapojují do projektů v růz-
ných oblastech vzdělání. V
současné době pracují 3 sku-
piny v projektu Minipodni-
ky. Jedna ze skupin je zamě-
řena na práci s médii – kon-
krétně školní časopis – v rám-
ci tohoto projektu se vybraní
žáci, kteří časopis tvoří, zú-
častnili exkurze do České te-
levize v Praze.

Za zkušenostmi a zážitky
vyjeli žáci v pátek 20. 3. 2015.
Čekala je dlouhá cesta auto-
busem do Prahy. V poledne
autobus zastavil v Praze na

Kavčích horách u budov Čes-
ké televize. Po vystoupení z
autobusu se dětem naskytl
krásný pohled na panorama
Pražského hradu s domi-
nantním chrámem sv. Víta a
také mohly vidět část lanov-
ky na Petřín. Ale téma ná-
vštěvy bylo zcela jiné než po-
znávání památek. Před hlav-
ním vchodem do budovy se
všichni vyfotili u loga ČT a od
tohoto okamžiku se už sled
událostí nezastavil. Hned po
příchodu do vstupní haly za-
čaly děti poznávat známé tvá-
ře. Nejprve si všimly mode-
rátora Václava Moravce.

Pokračování na straně 19
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Pomáháme přírodě

Stalo se už tradicí, že žáci naší školy pomáhají při úklidu
veřejných prostranství Plumlova. Letos vysbírali odpadky
v ulicích, v okolí zámku aPodhradského rybníka, vyhrabali
trávník v parku a kolemkostela. Děti se tak nejen přímo
podílejí na péči o své okolí, jdou příklademspoluobčanůma
vidí na vlastní oči, jaký nepořádek dokáží lidé udělat, ale
také naplňují ekologickou výchovu v praxi. Foto a text: Pa-
velMajoršin

Pohoda ve Sluňákově
PETRA SCHWARZOVÁ

Žáci 3.B třídy si pěkně pro-
dloužili jarní prázdniny.
Hned 2. března se vypravili s
paní učitelkou Petrou Sch-
warzovou a Eliškou Krpco-
vou na školu v přírodě do eko-
logického centra Sluňákov. A

všichni si to společně pořád-
ně užili.

Celý týden děti putovaly s
malým bobrem a dozvědělyse
vše o jeho životě formou her,
skupinových aktivit, pátraní
a výletů. Při těchto aktivi-
tách prokázaly, že mají do-
statek vědomostí, dovednos-
tí, motivace a sil zdolávat

všechny náročné bobří úko-
ly. Večerní program byl též
hodně pestrý.

Paní učitelka Peťka a Eliš-
ka se postaraly o večerní zá-
bavu – zpívalo se s kytarou,
vyplňoval se bobří deníček,
hrály se společenské hry, ma-
lovalo se, četlo se před spa-

ním. Třešinkou na dortu byla
večerní olympiáda v hraní s
jojem.

Všichni jsme si pobyt moc
užili a těšíme se, že příští rok
pojedeme zase. Sluňákov je
zkrátka super a máme na něj
jen ty nejlepší vzpomínky.

Ozdravný pobyt ve Sluňákově se vydařil. Foto: ZŠ Plumlov

Kavčí hory nezklamaly
Dokončení ze strany 18
Záhy nato poznaly dalšího
moderátora Libora Boučka,
se kterým si nafotily celou sé-
rii fotografií. Potom uviděly
herce Martina Písaříka, kte-
rého znají jako Jarouška ze
seriálu Doktoři z Počátků, a
také Filipa Tomsu, kterého si

přiřadily k seriálu Policie
Modrava. A sotva si stačili
někteří nakoupit suvenýry,
už se skupiny ujaly dvě paní
průvodkyně a prohlídka za-
čala. Děti navštívily promí-
tací sál a celkem 3 televizní
studia.

Studio č. 4
Toto studio bylo připraveno
na natáčení pořadu Hodina
pravdy, který byl vysílán ja-
ko hlavní večerní pořad v so-
botu 21. 3., a kdo se pak doma
díval, určitě si vzpomněl na
světelné efekty, které ve stu-
diu při návštěvě zrovna
zkoušeli.

Studio č. 5
Největším studiem v ČT je to
s číslem 5. V době naší ná-
vštěvy bylo právě připraveno
na natáčení pořadu Zázraky
přírody, ve studiu byl klid,
protože se vše zatím odehrá-
valo venku na dvoře – šlo o
pokus s blátem na bílé košili –
a děti viděly, že práce je pro
účinkující někdy i zábava.
Vladimír Kořen i Maroš Kra-
már pobavili svými poznám-
kami všechny přítomné.

Studio č. 2
Dvojku nese studio, kde se to-
čí především pořady pro děti,

a nejinak tomu bylo i při naší
návštěvě. Děti měly možnost
sledovat přímo ve studiu,
usazeny kousek od kulis, na-
táčení záznamu pořadu Pla-
neta YO s moderátory Ond-
rou a Maruškou, herečku
Marii Doležalovou znají pře-
devším jako Sašu ze seriálu

Comeback. Viděly, jak musí
herec reagovat na kamery,
pamatovat si text, gesta, mi-
miku obličeje i práci osvětlo-
vačů a všech, kdo se starají o
pohyb pozadí na stěnách ne-
bo kouřové efekty kulis na
scéně.

Zkouška kostýmů
Po natáčení následovala ces-
ta do promítacího sálu, kde si
děti mohly vyzkoušet části
kostýmů nebo práci s kame-
rou, kdy na monitoru záro-
veň sledovaly, co vlastně to-
čí.

Setkání s herci
A pak už cesta vedla zpět do
recepce. I na ní děti viděly
známé tváře. Potkaly „Jirku
Hložánka“ ze seriálu Ulice,
režiséra Karla Smyczka i her-
ce Jana Čenského. Na závěr si
prohlédly model celého areá-
lu ČT. Před odchodem se ještě
někteří znovu vyfotili s her-
cem Marošem Kramárem.

Večerní návrat
Potom je už čekala cesta zpát-
ky. Ve večerních hodinách se
všichni spokojeně rozešli od
školy domů plni zážitků, kte-
ré se už opakovat nebudou,
ale určitě na ně dlouho neza-
pomenou.

NanávštěvěKavčích hor. Foto: ZŠ Plumlov
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Zámecká sezona je tady
PAVEL ZÁSTĚRA

Nová zámecká sezona už kle-
pe na dveře a zámek se na ni
pilně připravuje. Uklízí se
nejen zámecké expozice, ale i
celé nádvoří a díky novým
posilám z pracovního úřadu
se dočkáme i přehrazení va-
lů.

Zámecká sezona začala
slavnostně 28. března velkou
akcí Velikonoce na Hané,

která probíhala na nádvoří i v
zámeckých prostorách. Ne-
chyběla ani tradiční veliko-
noční výstava.

Během sezony se můžete
těšit na oblíbené Pohádkové
prohlídky zámku, nyní již ne
noční, ale celodenní, aby ti
nejmenší nepřišli o svůj spá-
nek. Na podzim ovšem může-
te navštívit Noční prohlídky
se zámeckou historií a po-
věstmi.

Během zámeckého kultur-
ního roku nebudou chybět
zajímavé výstavy, klavírní
koncerty a veselá divadelní
představení. Opět zabrousí-
me trochu do vzdálené i méně
vzdálené válečné historie,
budou Šermířské dny i Do-
bývání Plumlova. Žena Char-
me nám představí poslední
módu a zájemci o kvalitní ba-
let se mohou tradičně těšit na
poslední srpnovou baletní
sobotu.

Několik zajímavých akcí
chystají zaměstnanci Klubo-
vého zařízení a zámku spo-
lečně s Plumlovskými nad-
šenci a městskou Kulturní
komisí. Valentovi, nový ná-
jemci Kamenného sálu, také
připravují kulturní pořady.

Kulturníprogramzámkuje
v letošním roce bohatý, stačí

si vybrat a hlavně dorazit na
zámek. Pokud nezahlédnete
žádnou jinou propagaci zá-
meckých akcí, stačí nahléd-
nou na naše stránky
www.plumlov-zámek.cz ne-
bo na facebook zámku.

Oprava a údržba
V loňském roce proběhlo na
zámku plno drobných i vět-
ších oprav. Z těch zajímavěj-

ších jmenujme doplnění chy-
bějícího schodiště mezi čtvr-
tým a pátým patrem Vysoké-
ho zámku, opravy podlah, pa-
rapetů, oken a části dveří ve
třetím patře, vydláždění
vstupu do zámku, další opra-
vy střech Nízkého zámku,
nátěry části oken a mnoho
dalších údržbových prací.

I letos se chystáme opět po-
sunout stav zámku k lepší-
mu. Měla by být dokončena
oprava střech Nízkého zám-
ku. Věžička nad vstupní bra-
nou se dočká nového kabátu a
jsou uvolněny investice na
okna a okenice do dvou nej-
vyššíchpaterzámku,kterépo
mnoha letech nahradí větši-
nou provizorní zabednění
okenních otvorů. Zaměst-
nanci zámku by také rádi vě-
novali svou péči cestám a ze-
leni na zámeckém nádvoří,
pokud to čas a počasí dovolí
také předhradí, parkánům a
valům.

Plumlovský zámek je svou
konstrukcí, historií a polože-
ním nedoceněnou perlou me-
zi českými a moravskými
zámky a hrady. Díky péči po-
sledních dvaceti let není jeho
stav nejhorší, ale ještě nás če-
ká nemálo práce, aby se za-
skvěl ve své plné kráse.

Přijíždí panMikuláš – foto z akce roku 2014. Foto: Zdeněk Zatloukal

Zámek je tu i pro děti
JANA ZELENÁ

Zámek v Plumlově má oprav-
du šikovné průvodce, kteří se
během sezony aktivně podí-
lejí na celé řadě kulturních
akcí.

Letos se rozhodli zaměřit
na mateřské školy. Některé
zábavné programy již pro-
běhly v průběhu března, na
jiné se děti zatím teprve těší.

Už z prvních objednávek,
které přicházely z mateř-
ských škol, bylo znát, že o pro-
gramy bude velký zájem. To
potvrdil i jeden z hlavních or-
ganizátorů Jiří Trunda.

„Programy jsme nabídli asi
třiceti školkám v našem oko-
lí, a ty si naše akce začaly
hned objednávat. Jsme tedy
rádi, že je o naše akce zájem a
rádi bychom je do dalších let
rozšířili natolik, aby se staly
součástí zámecké sezony,“
řekl.

Březnové programy, které
se uskutečnily ve třech ter-
mínech, se nesly v duchu tra-
dičních Velikonoc. Děti měly
možnost podívat se do veli-

konočně vyzdobeného zám-
ku, naučily se spoustu říka-
nek a samozřejmě byly i slad-
ce odměněny.

Zkrátka nepřijdou ani ma-
teřské školy, které se přihlá-
sily na červnové programy.
Ty budou mít dvojí podobu.

Prvním z nich bude netra-
diční prohlídka zámkem pod
názvem Po stopách zámecké-
ho šaška. Jak již vyplývá z ná-
zvu, zámkem děti provede ša-
šek, který ovšem nebude je-
dinou pohádkovou postavou
čekající na děti. Během pro-
hlídky potkají i princezny,
kominíka, služebnou a také
třeba známou černou paní.

Tato setkání umožní dětem
seznámit se snadno a zábav-
nou formou s místní historií a
samozřejmě nebude chybět
také spousta zábavy. Neši-
kovná služebná a další po-
stavy jim totiž připraví hned
několik zapeklitých úkolů.

Druhou akcí bude Zámec-
ký pohádkový příkop s po-
hádkou O princezně na hráš-
ku.

Pokračování na straně21



Ženy hubnou do plavek
GABRIELA HLAVÁČOVÁ

Před vánočními svátky, kdy
se všichni těší na cukroví, pl-
né mísy bramborového salá-
tu a kopy řízků, mě oslovily
holky ze Spolku Plumlov-
ských nadšenců, které se na-
vzdory celorepublikovému
obžerství rozhodly začít cvi-
čit. A já jim měla předcvičo-
vat. Věděla jsem, že aktivita
tohoto druhu v Plumlově
chybí a je o ni zájem, proto

jsem souhlasila. Byla to pro
mne pořádná změna – dostat
se na opačnou stranu „bari-
kády“, v mém případě tělo-
cvičny.

První hodiny byly opravdu
krušné. Musela jsem nejprve
vybrat hudbu, na kterou bu-
deme cvičit, a zkoordinovat
pohyb s ní. Není to lehké, pro-
tože jednotlivé série cvičení
musí být sestaveny s cílem
postupného procvičení vy-
braných svalových partií a
cviky musí být prováděny
tak, aby nedošlo k jejich pře-
tížení a případnému úrazu.

O to víc mě těšila a stále tě-
ší parta lidí, která na mé cvi-
čení chodí, a jsem vděčná za
každou novou tvář, která se v

tělocvičně objeví. V současné
době navštěvují cvičení ženy
různých věkových kategorií,
proto se snažím tvořit hodiny
tak, aby si z nich každá od-
nesla to své.

Přála bych si, aby z mých
hodin odcházely spokojené a
nabité novou energií. Ne-
mám ráda jednotvárné cvi-
čení, proto hledám inspiraci,
kde se dá, a nezapomínám na
to, že je třeba pracovat i na so-
bě.

Velmi důležitý je také vý-
běr dobré hudby. Cvičíme
prvky aerobicu, zumby, kru-
hového tréninku i uvolňova-
cích a strečinkových cvičení.
Láká nás také cvičení na ste-
pech. Ale jestli se na našich
cvičeníchobjeví,toukážečas,
zájem holek, které na cvičení
chodí, a v neposlední řadě fi-
nance, protože cena stepů ne-
ní malá.

Určitě bych uvítala i nová
„cvičení chtivá“ děvčata.
Všichni, kdo za mnou do tě-
locvičny najdou cestu, jsou
pro mě inspirací a velkým ná-
bojem. Cvičení probíhá kaž-
dé pondělí a čtvrtek od 19.00
do 20.00 v tělocvičně ZŠ
Plumlov. Těším se na vás.

Na cvičení se schází skvělá parta žen. Foto: Gabriela Hlaváčová

Zámek je tu i pro děti
Dokončení ze strany20

Na programu je loutková po-
hádka, kterou zahraje pros-
tějovský soubor LOUDIDLO.
Dále jsou připraveny písnič-
ky, tanečky, hry a spousta
soutěží. A že se děti nudit ne-
budou, nám svatosvatě slíbil
i hlavní organizátor Jiří
Trunda. „Programy jsme
udělali tak, aby se děti něco

naučily, ale zároveň u toho
zažily velkou srandu. Chce-
me jim zámek ukázat ne jako
místo, kde je jen nudná his-
torie. Doufáme, že si odnesou
tu zkušenost, že je na zámku
kopec legrace, a rádi se vrátí
třeba s rodiči. Uvidíme, jak
uspějeme,“ řekl.

A nám nezbývá než držet
pěsti a dětem i dospělým po-
přát krásně strávené chvíle…
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Akce na zámku – sezona 2015
DUBEN

11. 4. Pohádkové prohlídky
17. 4. Zahájení výstavy,,Historie
naší policie“
25.a 26. 4. Pohádkové prohlídky
zámku
30. 4. Rej čarodějnic – čaroděj-
nické prohlídky zámku

KVĚTEN

2.a 3. 5. Pohádkové prohlídky
8. 5. Floriánské hasičské slav-
nosti, celodenní akce
9. 5. Divadlo Point, Baskervillská
bestie, Divadelní představení
10.5. Klavírní koncert Zdiny
Krausové Otrubové ke Dni Matek
16. 5. Po stopách draků – draci v
minulosti i přítomnosti
23. 5. Vernisáž výstavy ,,V čem
pekly prababičky“, Klavírní kon-
cert Barbory Halouzkové

ČERVEN

6. 6. Vernisáž výstavy obrazů
Lilian Amann
6. 6. Setkání rodáků
13. 6. Žena Charme na zámku
17. 6. Akce pro MŠ a ZŠ – Zá-
mecké pohádky a pověsti
20. 6. Dětský letní karneval
27.a 28. 6. Pohádkové prohlídky

ČERVENEC

4. 7. Vernisáž sezonní výstavy
obrazů současných autorů
5. 7. Vernisáž výstavy fotografií
,,Svět českým a maďarským ob-
jektivem“
11. a 12. 7. Pohádkové prohlídky
18. 7. ,, Cestou k paláci“ – šermíři

SRPEN

1. 8. Geisler divadlo
8.- 9. 8. Šermířský víkend ,,Při-
jíždí pan Vratislav“
15. 8. Divadelní Workshop TTM
o.s. Brno
22. 8. Divadelní představení, di-
vadlo Temno
29. 8. Baletní galavečer

ZÁŘÍ

5.- 6. 9. Ostří východu, akce s bo-
jovými sporty
12. 9. Vernisáž obrazů Evy Chy-
ťové, klavírní koncert Barbory
Halouzkové
19. 9. Dobývání Plumlova, histo-
rická akce 2. sv. válka
26. 9. Svatováclavské slavnosti
vína
28. 9. Pověsti v nočních pro-
hlídkách

ŘÍJEN

3. 10. Pověsti v nočních prohlíd-
kách
17. 10. Zámecké vinobraní
24. a 28. 10. Pověsti v nočních
prohlídkách
31. 10. Hubertské slavnosti

LISTOPAD

17. 11. Zabijačkové hody
28. 11. Slavnosti rozsvícení Vá-
nočního stromu, Andělské slav-
nosti

PROSINEC

12. a 13. 12. Adventní prohlídky,
klavírní koncert Zdiny Otrubové

Policejní podívaná na zámku
ROMAN NEZHYBA

Plumlovský zámek bude hos-
tit četnictvo, veřejnou bez-
pečnost i policii se služební-
mi vozidly!

„Na duben chystáme akci
na plumlovském zámku, na
kterou bych rád pozval nejen
ty, kdo mají podobnou zálibu,
ale i veřejnost, školy a škol-
ky. Rádi bychom ukázali
všem, jak vznikly českoslo-
venské policejní uniformy a
jak se dál měnily. Bude to te-
dy jedinečná ukázka průcho-
dem a historií od vzniku čet-
nictva, veřejné bezpečnosti
až po dnešní policii, zakon-
čená výstavou. K vidění ne-
budou jen služební vozidla
četníků, veřejné bezpečnosti
a policie, ale i krásní veterá-
ni, kteří v těch dobách bráz-

dili po cestách tehdejšího
Československa. Máte-li
možnost přijet policejním au-
tem, motorkou nebo na kole,
v uniformě nebo v dobovém
oblečení z let 1920 až 1980 a zú-
častnit se akce na téma Vznik
a vývoj policie, ozvěte se, piš-
te nebo volejte,“ říká hlavní
organizátor Roman Nezhyba.

Akce se koná pod záštitou
ministra vnitra Milana Cho-
vance a předsedy Výboru pro
bezpečnost Poslanecké sně-
movny Romana Váni, dále ve
spolupráci s Policií ČR, Spor-
tovním klubem Policie Mo-
ravan Prostějov, Okrašlova-
cím spolkem v Prostějově,
Městem Plumlov a Hanác-
kým auto moto veterán klu-
bem. Těšíme se na vás.
Bližší info a kontakty na:
www.pohotovostni-utvar-vb.cz
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Výbušniny v Lesnické
Koncem března se dostavil na
místní oddělení policie ČR v
Plumlově sedmačtyřicetiletý
muž, který policistům ode-
vzdal trhavinu. „Muž uvedl,
že výšniny našel, když vyklí-
zel přístavek v Lesnické ulici
v Plumlově. Pyrotechnik
zjistil, že se jedná o dvě ná-
ložky výbušniny značky Ge-
lamon, které vážily 668 gra-

mů, a trhavinu zneškodnil na
poli mezi Plumlovem a Víco-
vem,“ sdělila policejní mluv-
čí Irena Urbánková. Policisté
zjistili, že výbušniny a další
věci v přístřešku skladoval
devětaosmdesátiletý muž,
který dříve pracoval jako
střelmistr. Za nedovolené oz-
brojování hrozí seniorovi až
pět let za mřížemi. (rok)

Zmizelo elektrokolo
Do kolárny v jednom z
plumlovských domů se v půl-
ce prosince fikaně vloupal
zloděj. „Tomu po poškození
zámku a vniknutí do míst-
nosti padlo do oka elektro-
kolo značky City Line Fold v

hodnotě 16 tisíc korun,“
uvedla policejní mluvčí Ire-
na Urbánková s tím, že pa-
chatel je podezřelý ze spáchá-
ní přečinu krádež. V případě
dopadení mu hrozí až dvou-
letý pobyt za mřížemi. (rok)

Střet u Bidelce

Dvěma zraněnými skončila lednová nehoda dvou osobních aut v
Plumlově. Na křižovatce u rybníkaBidelce se zde čelně srazilo Su-
zuki Swift a Škoda Felicia. „Suzuki řízené devětašedesátiletou že-
nou odbočovalo z hlavní silnice na Soběsuky, zatímco protijedoucí
felície s třiapadesátiletým řidičem jela po hlavní silnici odVícova,“
popsala okolnosti nehody policejnímluvčí IrenaUrbánková. Při
čelním střetu aut utrpěli oba řidiči zranění, těžší žena v Suzuki. Ani
jeden z řidičů před jízdou nepil. (red) Foto: Policie ČR

Vybílil chatu, vzal i saxofon
Během února vyloupil zloděj
jednu z chat na Plumlovsku.
„Pachatel do ní vnikl po po-
škození dveří a odcizil z ní ně-
kolik kusů různého pracov-
ního nářadí a z trezoru šper-
ky. Na cestu si vzal i saxo-
fon,“ uvedla policejní mluvčí
Irena Urbánková. Majitelům

způsobil celkovou škodu za
téměř 106 tisíc korun. Poli-
cisté případ prověřují pro po-
dezření ze spáchání přečinů
krádež, porušování domovní
svobody a poškození cizí vě-
ci, za které pachateli, v pří-
padě jeho zjištění, hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi. (rok)

Zloděj byl vyrušen majitelkou
Zloděj se vloupal v půlce úno-
ra na Plumlovsku do jednoho
z domů, i když majitelka byla
uvnitř. „Rozbil sklo na vstup-
ních dveřích domu, vnikl do
něj a prohledal ho. Při této ne-
kalé činnosti byl vyrušen ma-
jitelkou, kterou vzbudil po-
divný ruch v domě. V chodbě
pak zahlédla tmavou posta-

vu, která na dotaz, co tam dě-
lá, z domu utekla,“ popsala
policejní mluvčí Irena Ur-
bánková. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání přečinů porušová-
ní domovní svobody a kráde-
že ve stadiu pokusu, za které
pachateli hrozí až tříletý po-
byt za mřížemi. (rok)

Bouračka u přehrady

Začátkembřezna došlo na silnicimezi PlumlovemaMostkovicemi
k bouračcemotocyklisty. „Osmapadesátiletýmotorkář z Prostě-
jova zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svýmschopnostemapři
průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal smyk, upadl na silnici a se
strojem se zastavil až v příkopu,“ popsala policejnímluvčí Irena
Urbánková. Při nehodě semotorkář lehce zranil. Dechová zkouška
na alkohol byla negativní. (rok) Foto: Policie ČR

Zavalený traktorem

Poslední březnový víkend řešili hasiči jeden neobvyklý případ. Ve-
vojenskémújezduBřezina se totiž převrátil na bok traktor se dře-
vemauvízl tammuž, kteréhomuseli hasiči vytáhnout. „Prostě-
jovskýmaplumlovskýmhasičům se asi po dvacetiminutách po-
dařilomuže vyprostit. Jeden ze zasahujícíchmužů se běhemprací
lehce zranil. On i řidič traktoru skončili v nemocnici,“ informoval
mluvčí hasičů ZdeněkHošák. (rok) Foto: HZS OL



Studenti na zámku
Před zahájením nové turis-
tické sezony navázala Střed-
ní odborná škola podnikání a
obchodu v Prostějově spolu-
práci se zámkem v Plumlově.
Spolupráce střední školy,
která se dlouhodobě věnuje
výuce cestovního ruchu, a
plumlovského zámku má na-
pomoci propagaci této vý-
znamné kulturní památky.

SOŠPO je veřejnosti známá
nejen tím, že se již dvacet let
věnuje přípravě mladých lidí
v oblasti cestovního ruchu,
ale také realizací průvodcov-
ské činnosti. Komentované
prohlídky centra Prostějova,
kostela Povýšení sv. Kříže
nebo jiných památek se se-
tkávají se zájmem obyvatel
města, regionu i turistů.

„Jsem ráda, že jsme s touto
střední školou našli společ-
nou řeč. Škola se bude podílet
na organizování akcí na zám-
ku a také na propagaci zám-
ku v regionu. Z vlastní zku-
šenosti vím, že jejich studen-
ti jsou šikovní a dokáží udě-
lat kus práce“ sdělila mís-
tostarostka Plumlova Gab-
riela Jančíková.

První velkou akcí bude jar-
ní úklid zámku 21. března, na
kterém se studenti SOŠPO

budou podílet. Turisté se mo-
hou těšit na novou sezónu,
kterou otevřou velikonoční
prohlídky.

„Naši studenti se v rámci
výuky cestovního ruchu učí
průvodcovat v Prostějově ne-
bo na zámku v Boskovicích.
Průvodcovské zkušenosti
budou od letošního roku zís-
kávat také na plumlovském
zámku. Budeme se podílet na
organizování vybraných
kulturních akcí, což našim
studentům pomůže v získá-
vání nových zkušeností. Ini-
ciátorem vzájemné spolu-
práce je náš student Jiří
Trunda, který na zámku již
řadu let průvodcuje. Jirka se
plumlovským zámkem zabý-
val i ve své středoškolské od-
borné práci Marketingové
komunikace zámku v
Plumlově, s níž se dostal až do
celostátního kola, kde obsa-
dil krásné 6. místo.“ podotkl
Marek Moudrý, zástupce ře-
ditele školy. (red)

Prostějovské novinky
9. 3. 2015

Fotografii z jarního úklidu stu-
dentů na zámku najdete na
straně25
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Děti a muzikoterapie

Dokážete zahrát na tibetskémísy?Víte, jak rezonuje hudební luk?
A co salašnická fujara či dešťová hůl? Že ne?Ale no tak. Umí to už i
děti zmateřinky v Plumlově. A to díky lednovémupředstavení
muzikoterapeutky Lucie Čapkové, která jim na tyto a spoustu
dalších nástrojů v rámci svého pásma zahrála. V průběhu před-
stavení děti za pomoci hudby cestovaly po jednotlivých kontinen-
tech. Poslechly si i prastarý austrálský telefon zvaný frčák, kon-
covky z bezových větviček, obří didgeridoo, či tibetskémísy, je-
jichž zvuk dětempodle Lucie Čapkové vyladí celé tělíčko a je jim
pak příjemně a radostně. Největší ohlas ovšemměly u dětí africké
bubny. „Jsemmoc ráda, žemohu imalýmdětemdopřát příjemné
léčivé zvuky původních nástrojů,“ zmínila se po představenímuzi-
koterapeutka s tím, že děti takmají příležitost slyšet hudbu, kte-
rou zatímv životě nepoznaly, a spolu s paní učitelkami se pak k té-
to hudběmohou vracet a povídat si o ní a jejím poslání. Text i foto:
Karel Rozehnal. Prostějovský deník, 15. 1. 2015

Štěrkování, srážedla a malá vodní elektrárna
HANA MASAŘÍKOVÁ

Ačkoli plumlovská přehrada
už má po nákladné revitali-
zaci a začala se opět plnit vo-
dou, i v letošním roce zde li-
dé, kteří sem vyrazí na pro-
cházku nebo za koupáním,
narazínastavebnídělníky.Ti
se pustí do oprav patního dré-
nu a připraví terén pro novu
malou vodní elektrárnu. I le-
tos instalují vodohospodáři
na všech přítocích do pře-
hrady srážedla fosforu, která
likvidují živiny podporující
růst sinic, a pomáhají tak k
čistší vodě v přehradě.

„Minulý rok jsem se s dět-
mi na přehradu chodila kou-
pat, takže doufám, že to půjde
i letos a nebudou v ní sinice.
Sinic se nebojím a věřím hlá-
šení hygieniků, že je voda v
pořádku. Ale mám kamarád-
ku, která má citlivější pokož-
ku, a ta se koupání bála. Dou-
fám, že se na přehradu vrátí
lidé a bude tam víc živo,“ řek-
la Soňa Michálková z Prostě-
jova.

Stavební práce se nevy-
hnou plumlovské přehradě
ani letos.

„Plánujeme rekonstrukci
patního drénu, která bude
stát zhruba dva miliony ko-
run. Také se pustíme do stěr-

kování, abychom omezili
průsaky do věže. Budeme po-
kládat nové kabelové přípoj-
ky k limnigrafům a opětovně
instalovat stanice pro sráže-
ní fosforu,“ popsala práce na

přehradě Gabriela Tomíčko-
vá, mluvčí Povodí Moravy.

Srážedla se vyplatila
Kontejnery naplněné síra-
nem železitým fungovaly na

přehradě už minulý rok a
podle vodohospodářů se je-
jich instalace vyplatila. Spo-
lu s přírodním mokřadem po-
máhají čistit vodu v přehra-
dě, kterou ohrožují plachy z

polí a hlavně odpad z obec-
ních kanálů. Na speciální
srážedla, jejichž provoz stojí
půl milionu korun ročně, při-
spěly i okolní obce spolu s olo-
mouckým hejtmanstvím. Na
čistou vodu v přehradě při-
spěl například i Prostějov.

„Povodí Moravy svolalo
několik schůzek a požádalo
nás, zda bychom se mohli po-
dílet na financování tohoto
zařízení. Prostějovská rad-
nice se rozhodla, že přispěje
částkou padesát tisíc korun.
Myslím, že to není nijak vy-
soká částka,“ nechal se slyšet
náměstek primátora Jiří Po-
spíšil.

Stavební dělníci si už bu-
dou také provádět přípravy
na práce, které začnou na
přehradě příští rok. „Pří-
pravné práce se budou týkat
instalace nové malé vodní
elektrárny a opravy spod-
ních výpustí,“ nastínila
mluvčí vodohospodářů.

Prostějovský deník
19. 3. 2015

ZÁVOD. Otužilci na plumlovské přehradě. Foto: Karel Rozehnal
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Vzpomínky plumlovského pamětníka
na poslední dny druhé světové války
Letos si připomínáme 70. výročí od konce světové války. Ohlédněme se za událostmi v Plumlově

AUTOR: ZDENĚK NAKLÁDAL
PŘEPISAÚPRAVY: KARELROZEHNAL

Začnu obdobím, kdy jsem ješ-
tě chodil do školy. Tu jsem
mimochodem dokončil 24.
června 1944. V té době byly
právě vystěhovávány vesni-
ce na Drahansku a jako po-
slední přišly na řadu Draha-
ny. Z žáků posledního roční-
ku naší školy bylo určeno ně-
kolik na pomoc při stěhová-
ní drahanských škol. Byl
jsem mezi vybranými, a tak
si na tyto události velmi dob-
ře pamatuji. V Drahanech
tehdy byla obecná škola a
měšťanka, obě v samosta-
ných budovách. Stěhování
škol dostala příkazem pro-
vést škola v Plumlově, podí-
lela se na tom i škola v Bedi-
hošti. Stěhováním byl pově-
řen pan Ambrož, který měl v
Plumlově autodopravu, po-
chopitelně na dřevoplyn. My,
vybraní žáci, jsme pomáhali
několika dospělým se stěho-
váním. Ze škol se odnášelo
prakticky všechno, co neby-
lo napevno zabudováno. Pí-
semnosti ze škol včetně
knihovny již byly odstěho-
vány předtím. Kam? To ne-
vím. Zařízení kabinetů se stě-
hovalo do školy v Bedihošti.
Veškeré lehčí věci z nábytku
se přesouvaly do naší školy
v Plumlově, a to většinou na
půdu. Toto vše organizoval
pan učitel Motal. Všechny
těžké předměty jako skříně,
psací stoly, zařízení tělocvi-
čen, tabule a kamna, se uklá-
daly do dvou prázdných sto-
dol. Jedna patřila panu sta-
viteli Šrámkovi, čí byla ta
druhá, se již přesně nepa-
matuji. Obě stály v místě, kde
je teď postavena bytovka nad
zdravotním střediskem. Obě
tyto školní budovy zabral po-
tom wehrmacht, který měl na
Drahansku cvičiště. Tyto
události si již málokdo pa-
matuje, a proto o nich píši,
aby neupadly v zapomnění.

Mezi ženisty
Po prázdninách roku 1944
jsem nastoupil do učení k pa-
nu Kocourkovi v Plumlově. V
prvních měsících roku 1945,

kdy se již blížila fronta, byla
vyhlášena pracovní povin-
nost a obec musela dodávat
určitý počet lidí na práci pro
armádu. Jelikož mistr na ty-
to práce nerad chodil, tak po-
sílal mě. V Žárovicích v hos-
tinci byla ubytována malá
skupina německých a ra-
kouských ženistů. Ti měli za
úkol vybudovat na silnici
mezi Žárovicemi a Drahany
zátarasy. Zmíněná skupina
ženistů se skládala ze star-
ších vojáků a velel jim ně-
mecký důstojník, který se po
zranění už na frontu nehodil.
Podle mě byli ve skupině pře-
devším Rakušané, kteří mu-
seli sloužit v německé armá-
dě. Zátarasy se budovaly v
místech, kde byl na silnici
špatný přístup, a to tak, že na
cestě byly napevno postave-
ny dvě stěny z kulatiny asi
metr od sebe, a tyto stěny by-
ly následně plněny kamením
a hlínou. Uprostřed zůstala
ponechána mezera na projetí
aut a materiál na zatarasení
této škvíry byl uložen bokem
směrem k Drahanům. Když
jsme byli k ženistům přiděle-
ni, byly již tyto práce hotové.

Stavění kulometných
srubů

My jsme tedy byli rozdělení
vždy do skupin asi po deseti
lidech na budování tzv. kulo-
metných srubů. Práce vedl
vždy jeden německý ženista.
Sruby se budovaly z kulatiny
v průměru 25 až 30 centimet-
rů, která zde pro tento účel již
byla přichystána. Naším
úkolem bylo tuto kulatinu
rozřezávat na určité délky a
ukládat dle pokynů ženisty.
On sám, pravděpodobně te-
sař, prováděl různá zaseká-
vání a spojování dané kulati-
ny. Srub byl velký asi 3x3 me-
try, na jedné straně byla stříl-
na a na druhé straně dveře.
Na výšku měl asi 160 centi-
metrů a byl umístěn v lese
tak, že kulomet mohl ovládat
prostor kolem silničního zá-
tarasu. Sruby byly vždy dva,
každý na jedné straně silnice.
Ženista nás nijak zvlášť ne-
honil, ale vše bylo prováděno

velmi důkladně. Uvedených
prací jsem se účastnil asi tý-
den, takže přesně nevím, jak
vypadaly sruby po jejich do-
končení.

Puška na stromě
Jako zajímavost bych rád
zmínil, že ženisté měli pušky,
které pocházely z výzbroje
naší předválečné armády. Na
toto nás upozornil někdo z do-
spělých, kdo přetím v česko-
slovenské armádě sloužil.
Uvedené pušky se lišily od
německých N 98 jen v několi-
ka detailech. Náš ženista ve
skupině se o svou zbraň nijak
zvlášť nestaral, klidně ji po-
věsil na suk na stromě a vě-
noval se práci. Zmíněných
skupin se v lese vyskytovalo
několik, a tak se divím, že nás
slavní partizáni nepřepadli.
Přišli by tak zřejmě lacino ke
zbraním, protože tito vojáci
by se asi moc nebránili.
Všechny odvedené práce by-
ly nakonec zbytečné a ukáza-
ly se dokonce jako překážkou
při ústupu německých jed-
notek.

Německý štáb v
Plumlově

Nyní bych se rád věnoval po-
sledním dnům, které před-
cházely úplnému konci vál-
ky. V Plumlově se v tu dobu
ubytoval štáb německé ar-
mády. Byly vybrány domy, ve
kterých se musely pro tyto
účely uvolnit místnosti. V
Muchově vile byl ubytován
generál. V našem domě na-
proti musela být uvolněna
jedna místnost pro jeho po-
bočníka majora. Ten se jme-
noval Künnast. V ostatních
domech byli ubytovaní různí
důstojníci a štábní personál.
Major si u nás prohlédl dům a
také sklep, který by se hodil
jako protiletecký kryt. Jinak
nás v ničem moc neomezo-
val. Pro svou potřebu měl k
dispozici vojenské auto KdF a
řidič a sluha v jedné osobě se
mu o všechno staral. Kromě
toho měl ještě k ruce spojku s
motocyklem DKV. Ještě než
se major nastěhoval, tak k

nám vtrhla parta spojařů,
kteří celé okolí doslova za-
drátovali. V pokoji měl major
asi čtyři telefony, kromě toho
byl za naší zahradou zapar-
kován radiovůz s teleskopic-
kou anténou, která se vysou-
vala ruční klikou. Na vodoje-
mu byla stálá služba, která
měla k dispozici velký stabil-
ní dalekohled, s jehož pomocí
sledovala již nebezpečně se
blížící frontu. Naproti naše-
mu domu byla zaparkovaná
velká elektrocentrála. Tu
ovšem Němci nepoužívali,
protože Plumlov měl to štěstí,
že pan Koukal, který bydlel v
bývalém mlýně, měl svoji
vlastní elektrárnu a zásobo-
val elektřinou celý Plumlov.
Všude v okolí se již nesvítilo,
neboťelektrárnav Přerovějiž
nikam nedodávala proud.
Proto jsme v Plumlově jako
jedni z mála v okolí mohli po-
užívat i rádio a byli jsme in-
formovaní, tedy pokud ještě
rozhlas vysílal.

Dokonalá německá
organizace

Štáb byl dokonal organizo-
vaný, bylo pamatováno úpl-
ně na všechno. K mému mis-
trovi se nastěhoval vojenský
krejčí a švec, kteří měli veš-
keré zařízení pro svá řemes-
la. Vojáci byli ubytovaní ve
škole. Ta musela být předtím
vyklizena. Naproti škole, kde
je dnes zdravotní středisko,
byla zřízena dřevěná hala,
kde se opravovala auta. Jako
kuriozitu uvádím, že u horní
stodoly bylo zaparkované
velké nákladní auto s ná-
stavbou, kde Němci měli asi
25 až 30 ovcí, o které se staral
jeden voják. Vodil je dokonce
i na pastvu. Ovce byly zřejmě
určeny pro kuchyň, která
fungovala ve škole. Dále si
vzpomínám, že v ulici smě-
rem ke kostelu bylo zřízeno
palební postavení protitan-
kového kanonu ráže 45. Auto
s municí stálo v ulici V Sýp-
kách. Všechno bylo důkladně
zamaskováno buď větvemi,
nebo maskovacími sítěmi.

Pokračování na straně25



Poděkování za jarní úklid
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Moje stará babička, která již
dávno odešla na pravdu Boží,
vždycky říkávala: „Kéž bych
se eště dožila jara!“ Jako ma-
lá holka jsem moc nechápala,
proč by se dožít neměla a co je
na JARU tak výjimečného.

Čím je člověk starší, tím víc
si dokáže vážit sluníčka, krás
přírody a právě toho JARA.
Já osobně se dokážu dojímat
nad každou kvetoucí sněžen-
kou či rašícími krokusy.

Musím říct, jako tenkrát
moje babička, že jsem moc rá-
da,žejsemsejaradočkala,aže
se jara dočkali všichni moji
blízcí. Abychom to jaro měli
ještě hezčí, naplánovali jsme
společně s Radou města a KZ
Plumlov jarní úklid, který se

konal první jarní den. Celý
týden děti ze Základní školy v
Plumlově uklízely po městě
odpadky, vyhrabávaly park a
uklízely okolí Plumlova. V
sobotu 21. 3. 2015 studenti ze
SOŠPO likvidovali nepořá-
dek kolem plumlovského
zámku a hasiči sváželi staré
železo.

Mnoho občanů se aktivně
zapojilo do úklidu okolí svých
domovů, za což jim jménem
Rady města srdečně děkuji.
Jsem moc ráda, že žiji ve měs-
tě, kde se místní obyvatelé
snaží přivítat jaro krásným a
čistým prostředím.

Děkuji všem, kteří se do
úklidu jakkoliv zapojili, a
přeji vám, abyste měli stej-
nou radostnou jarní náladu
jako já.

Studenti pomáhají

Studenti ze Střední odborné školy podnikání a obchodu v
Prostějově se pustili do spolupráce s plumlovskýmzám-
kem. Uspořádali například v březnu na zámkubrigádu, kdy
pomáhali ukliditmimo jiné zámecký příkop a také vyzdobit
vnitřní prostory zámkunaVelikonoce. (red) Foto: SOŠPO
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Vzpomínky pamětníka na konec války
Dokončení ze strany24

Tato zdánlivá idyla však tr-
vala jen několik dní, neboť
štáb asi dostal rozkaz odjet z
blízkosti fronty.

Ničivý ústup
Ovšem odjezd se během dvou
dní zvrhl v útěk. Spojaři se už
nenamáhali se svinováním
drátů a kabelů, ale začali je
ničit přestřiháváním. Sou-
časně se pálily dokumenty, a
to prakticky všude. Elekto-
centrálu před naším domem
odtáhli na náměstí před hotel
a zapálili. Všichni důstojníci
štábu dostali rozkaz, aby ode-
vzdali veškeré radiopřijíma-
če, které byly odvezeny do
hájku v bývalém lomu a tam
zničeny. Zároveň tam vojáci
zlikvidovali i dvě nákladní
auta. Ve škole na dvoře hoře-
la velká hranice s věcmi, kte-
ré již armáda považovala za
nepotřebné. Panu Vyslouži-
lovi se z ohně podařilo za-
chránit motor z malé centrá-
ly, se kterým ještě dlouho po
válce řezal zájemcům dřevo.

Cisterna v potoce
I ústup německé armády do-
provázely zajímavé události.
U vily Šumná se jí v zatáčce
pokazila cisterna s benzinem
a zatarasila tam cestu. Pro-
jíždějící důstojník ji okamži-
te nechal shodit ze silnice na
levou stranu, až skončila v
potoce. Mezitím destrukční

čety ničily, jak na prostějov-
ském, tak i na stichovickém
letišti, různé objekty. V Pro-
stějově odneslo ústup ně-
meckých jednotek také ná-
draží, kde explodoval munič-
ní vlak.

Pancéřové pěsti u
silnice

Kolem ústupových cest, to
jest na Vícov a Drahany, se
začal hromadit odhazovaný
materiál. Vojáci se zbavovali
dokonce i zbran, munice a
pancéřových pěstí. Na foto-
grafiích z té doby už někteří
vojáci kromě uniformy ne-
měli nic. Zajímavé je také to,
že na těchto silnicích neu-
stupovala žádná těžká vozi-
dla, tanky a podobně, jen au-
ta, vozatajstvo a pěchota. Po-
kud vím, tak v Plumlově byla
zničena ta benzinová cister-
na u Šumné, ty dva náklaďá-
ky v lomu a dále v bývalé Ha-
luzově cihelně dva obrněné
transportéry, tzv. Hakly, a je-
den osobní automobil značky
Steier. Toto auto bylo ohořelé
jen částečně a po válce jej
opravil a vlastnil pan Fuksa.
Ten měl v Plumlově hudební
školu a s autem jezdil ještě
dlouho po válce. Pokud si pa-
matuji, tak z těžké vojenské
techniky bylo na louce v
Ptenském Dvorku zničeno
několik polopásových
vozidel-tahačů typu May-
bach. Co se týče tanků, tak si
myslím, že většina byla zni-

čena v prostoru fronty, anebo
byla vojáky opuštěna pro-
vděpodobně z důvodu nedo-
statku pohonných hmot. V
Bedihošti u kaple stály tři
tanky zcela nepoškozené.

Příjezd Rudé armády
Potom už se čekalo na příjezd
Rudé armády. Nadšení bylo
veliké a dočkali jsme se. Otáz-
kou je vlastně čeho. Ihned
totiž byly ustanoveny tzv. re-
voluční gardy RG, které se ča-
sem proměnily v tzv. Rabo-
vací gardy. Všechno mimo
toho, co nebylo pevně při-
šroubováno či přibetonová-
no, bylo oficiální kořistí Rudé
armády.

Davaj časy!
To, co jsme považovali za
sprosté pomluvy, jsme měli
poznat na vlastní kůži a oči.
Slogan „davaj časy“ (rozuměj
dej hodinky) byl bohužel
pravdivý. Sám jsem viděl ve
Ptenském Dvorku ruského
oficíra, který jich měl na ru-
ce hned asi patnáct.

Zajetí na pár let
Vůbec se nedivím, že se ně-
mečtí vojáci snažili uprch-
nout na Západ, asi dobře vě-
děli, co je jinak čeká. Pokud se
dostali do zajetí Ruské armá-
dy, tak to měli spočítané. Z něj
se totiž, pokud nezůstali ně-
kde na Sibiři pod drnem, vra-
celi většinou až kolem roku

1950. Jen na okraj, měl jsem
známého, který pocházel z
pohraničí, a jeho strýc musel
narukovat do německé ar-
mády v dubnu 1945. Asi si ani
jednou nevystřelil, ale domů
se vrátil právě až v roce 1950,
tedy 5 let po skončení války.
Jen si dovolím připomenout,
že každý dostal povolávací
rozkaz, a nikdo se ho neptal,
zda se mu to líbí, či ne. Za ne-
uposlechnutí rozkazu byl jen
jeden trest, a to kulka do týla.
Ve slavné Rudé armádě to asi
nebylo o moc lepší. Jen pro
dokreslení, ten, kdo by odmí-
tl službu v naší „bolševické“
armádě, a to již v dobách hlu-
bokého míru, tak ho už neče-
kala kulka, ale „jenom“ 3 až 5
let kriminálu. Inu pokrok.

Život pod rudou sílou
Poté, co jsme byli osvobozeni
a „car“ Josef Stalin získal
„novou kolonii, kterou mohl
vyžírat“, tak už to bylo „OK“.
Místní bolševici mu v tom
udatně pomáhali. Když už i
jim se to přestalo líbit, tak po-
volili trochu řetěz. Ovšem
„car“ Brežněv toto nemohl
připustitanarok1968siasiuž
pamatuje mnohem více lidí.
Okamžite se na nás vrhla
smečka ze všech stran a dal-
ších 20 let nás držela při zemi
na řetězu. Jenže pak uplynu-
lo „pár“ roků a slavný Sovět-
ský svaz se rozsypal jako do-
meček z karet a bylo po všem.
Co bylo dál, to už je na další
vyprávění.



Fotbalové tabulky

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

OFSPROSTĚJOV
IV. třída
1. Brodek u Konice 11 10 1 0 60:7 32
2. PlumlovB 11 9 2 0 48:10 30
3. Kostelec na HanéB 11 8 1 2 58:20 25
4. Pavlovice u Koj. 11 7 1 3 36:23 22
5. Tvorovice 11 5 2 4 32:20 18
6. Vrahovice B 11 6 0 5 28:38 18

7. Brodek u PVB 11 5 1 5 35:34 17
8. Biskupice 11 3 1 7 15:37 11
9. Přemyslovice 11 3 0 8 14:25 9
10.Doloplazy 11 3 0 8 18:44 9
11. Ivaň 11 2 0 9 10:45 6
12.Želeč 11 0 1 10 9:60 1

MLÁDEŽ
Okresní přebor dorostu
1. Nezamyslice 8 6 1 1 19:8 19
2. Pivín 8 3 3 2 21:17 13
3. Brodek u PV 8 3 3 2 15:11 13
4. Plumlov 8 2 2 4 19:21 10
5. Kralice 8 1 1 6 6:19 5

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

Rozlosování TJ SOKOLPlumlov –muži A
jaro 2015 – I.B. třída Olomouckého kraje, skupinaA

sobota 4.4.15 15.30 Plumlov Všechovice
sobota 11.4.15 16.00 Plumlov Viktoria Přerov „B“
neděle 19.4.15 16.00 Radslavice Plumlov odjezd ve 14.00
sobota 25.4.15 16.00 Plumlov Brodek u Přerova
sobota 2.5.15 16.30 Kostelec n. H. Plumlov odjezd v 15.15
sobota 9.5.15 16.30 Plumlov Otinoves
neděle 17.5.15 16.30 Tovačov Plumlov odjezd ve 14.45
sobota 23.5.15 16.30 Plumlov Kojetín „B“
neděle 31.5.15 16.30 Pivín Plumlov odjezd v 15.00
sobota 6.6.15 16.30 Plumlov Ústí u Hranic „B“
sobota 13.6.15 16.30 HorníMošt. Plumlov odjezd ve 14.30

Rozlosování TJ SOKOLPlumlov –muži B
jaro 2015 – IV. třída soutěže OFSProstějov

neděle 5.4.15 15.30 Přemyslovice Plumlov „B“ odjezd v 14.00
neděle 12.4.15 16.00 Plumlov „B“ Doloplazy hřiště Krumsín
neděle 19.4.15 16.00 Biskupice Plumlov „B“ odjezd v 14.45
neděle 26.4.15 16.00 Plumlov „B“ Želeč hřiště Krumsín
neděle 3.5.15 16.30 Pavlovice Plumlov „B“ odjezd v 15.00
neděle 10.5.15 16.30 Brodek u K. Plumlov „B“ odjezd v 15.00
neděle 17.5.15 16.30 Plumlov „B“ Kostelec n.H. „B“ hřiště Kr.
sobota 23.5.15 16.30 Ivaň Plumlov „B“ odjezd v 15.00
neděle 31.5.15 16.30 Plumlov „B“ Vrahovice „B“ hřiště Krumsín
neděle 7.6.15 16.30 Brod. u PV „B“ Plumlov „B“ odjezd v 15.15
neděle 14.6.15 16.30 Plumlov „B“ Tvorovice hřiště Krumsín

Rozlosování TJ SOKOLPlumlov – dorost
jaro 2015 – okresní přebor Prostějov

sobota 11.4.15 13.30 Nezamyslice Plumlov odjezd ve 12.00
neděle 19.4.15 10.00 Plumlov Kralice n. H.
neděle 26.4.15 13.30 Pivín Plumlov odjezd ve 12.00
sobota 2.5.15 10.00 Brodek u PV Plumlov odjezd v 8.45 hodin
neděle 10.5.15 Plumlov volný los
neděle 17.5.15 10.00 Plumlov Nezamyslice
neděle 24.5.15 13.30 Kralice n.H. Plumlov odjezd ve 12.15
neděle 31.5.15 10.00 Plumlov Pivín
neděle 7.6.15 10.00 Plumlov Brodek u PV
neděle 14.6.15 Plumlov volný los

Rozlosování TJ SOKOLPlumlov – starší žáci
jaro 2015 – okresní přebor Prostějov

sobota 18.4.15 Plumlov volný los
neděle 26.4.15 9.00 Brodek u K. Plumlov odjezd v 7.30
sobota 2.5.15 14.00 Plumlov Protivanov
sobota 9.5.15 14.30 Plumlov Pivín
sobota 16.5.15 10.00 Určice Plumlov odjezd v 8.45
sobota 23.5.15 14.00 Plumlov Kralice n. H.
sobota 30.5.15 9.00 Dobromilice Plumlov odjezd v 7.30
sobota 6.6.15 14.00 Plumlov Hvozd u PV
hlášenka HANÁProstějov Plumlov
UMTProstějov – odjezd bude upřesněn
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ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCHSOUTĚŽÍ Máme mistra republiky
KAREL ROZEHNAL

Ve dnech 21. a 22. března se do
Kostelce na Hané sjeli nej-
lepší kušisté z celé republiky.
Konalo se tam totiž Halové
místrovství ČR ve střelbě z
polní kuše mládeže a dospě-
lých. V soutěži nechyběli ani

zástupci plumlovského oddí-
lu. A uspěli na výbornou.

Titul republikového šam-
piona totiž získal ve velmi
dramatickém závodě zkuše-
ný Bohumil Korbař a šestým
místem se zaskvěl na svém
prvním mistrovství Jan Kor-
bař.

„Soutěž byla strašně napí-
navá, každým výstřelem se v
závěru měnilo pořadí na čele,
přičemž Bohumil nakonec
zvítězil o tzv. středovou de-
sítku,“ zmínil se místopřed-
seda plumlovského klubu
Bedřich Korbař s tím, že zá-
vod byl opravdu dost nervoz-

ní. Šlo totiž o hodně, o zisk ti-
tulu mistra republiky.

„Honza měl slabší začátek
druhého dne, létalo mu to tro-
chu mimo středové hodnoty,
ale pak se srovnal a začal tre-
fovat skoro samé desítky. Na-
konec z toho bylo parádní šes-
té místo,“ zhodnotil místo-

předseda klubu výkon naděj-
ného střelce.

Nyní střelcům začíná ven-
kovní sezona. „Na jaře
bychom rádi na naší střelnici
u Podhradského rybnika
předvedli veřejnosti ukázky
střelby, návštěvníci si budou
moci střelbu i sami vyzkou-
šet. Zároveň bychom tuto ak-
ci pojali i jako nábor nových
adeptů jakéhokoliv věku, ať
už pro střelbu z kuše nebo lu-
ku. Takže zájemci, neváhejte
a přijďte,“ nechal se slyšet
Korbař s tím, že o akci bude
klub předem veřejně infor-
movat.

Bohumil Korbař slaví titul republikového šampiona. Foto: Bedřich Korbař
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PLUMLOVSKOOBRAZEM

Adventní čas u dětí

Vánoce jsou vDětské domově v Plumlově velmi očekávanými
svátky. Foto: archiv Domova. Více čtěte na staně.15.

Maškarní v Hamrech

Prostory osadního výboru vHamrech hostily koncemúnora
1. ročník Dětskéhomaškárního bálu. Nechyběla spousta soutěží
pro děti, diskotéka ani dobré občerstvení. Pro děti byla přichystá-
na i parádní balónková tombola, v níž vyhrával každý. Ale i dospělí
se skvěle bavili. Ti, kteří přišli vmaskách, se zúčastnili soutěže o tu
nejlepší. Na prvnímmístě skončily hned třimasky, a tak bylo co
slavit. Všichni přítomní se shodli, že se užmoc těší na příští ročník.
Foto a text: Karel Rozehnal
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tišek Kocourek, Petr Piňos, Mgr. Jana Zelená. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze dne
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Pirátský karneval

Dětský karneval v Žárovicích přilákal piráty a pirátky z celého ši-
rokého okolí.. Foto : K. Rozehnal. Více o akci čtěte na straně 11.


