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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZAJÍMAVÁ OSOBNOST

Břetislav Jurníček oslavil
osmdesátiny. Věděli jste, že
kromě zaujetí pro fotbal je
jeho celoživotní vášní i sklá-
dání básní?

Najdete na stranách 22, 23 a 24

SBĚRATELKA Z PLUMLOVA

Hanka Prachařová má zají-
mavého koníčka. Od malička
sbírá ořezávatka. Vlastní
jich už přes 2000 a rád si s ni-
mi hraje i její synek.

Čtěte na straně 27

Kdo na Vinohrádku
škube koniklece?
KAREL ROZEHNAL

Vyrazil jsem na jaře na Vino-
hrádek, abych si na travnatém
stepním kopci prohlédl kvetoucí
koniklece. Činím tak vždy na pře-
lomu března a dubna. Tentokrát
na mě ovšem čekalo smutné pře-
kvapení. Už jsem si zvykl, že zde
každým rokem konikleců ubývá,
ovšem teď už znám i jeden z pod-
statných důvodů. Ačkoliv ko-
niklec velkokvětý patří podle zá-
kona o ochraně přírody a kraji-
ny mezi zvláště chráněné druhy
rostlin a je zakázáno je sbírat, tr-
hat, vykopávat, poškozovat, ni-
čit nebo jinak rušit ve vývoji, ně-
kteří vandalové si neberou na Vi-
nohrádku servítky. Objevil jsem
hned několik míst, kde byly ko-
niklece odřezány či rovnou vy-
ryty ze země i s podložím. Na-
skytl se mi tak velmi tristní po-
hled na nenávratně ztracenou
část koniklecí populace. Musím
se přiznat, že takovéto jednání
opravdu odsuzuji a neznámí ni-
čitelé by si měli uvědomit, že po-
kud by byli odhaleni, může jim
hrozitpokutaaždovýše100000
korun. Možná by stálo pro příští
rok za úvahu do této lokality
umístit fotopast, popřípadě po-
žádat policisty, aby na Vino-
hrádek preventivně vždy na jaře
několikrát zaskočili. Třeba by to
zloděje mohlo odradit. Pokud se
jedná o vandaly „skalničkáře“,
kteří koniklece vyrývají za úče-
lem jejich přesazení do svých za-
hrádek, jistě již sami zjistili, že
se jim to zřejmě nepovedlo. Ko-
niklec má totiž lehce zranitelný
dlouhý kořen. A trhat koniklece
do vázičky? To je přeci čiré bar-
barství. Prosím, zamyslete senad
sebou, neznámí vandalové!

Z POHÁDKY DO POHÁDKY? NA ZÁMKU

PRINCNAŠELSVOJI POPELKU. O pohádkové prohlídky na zámku je velký zájem. (rok) Foto: Z. Zatloukal

Volně na maliny, klidně i do Březiny
HANA ŠVÉDOVÁ

Ve Vyškově se 29. ledna usku-
tečnila schůzka zástupců
Újezdního úřadu Březina, ar-
mády ČR a zástupců obcí při-
lehlých k Vojenskému újez-
du Březina. Předmětem jed-
nání bylo především objas-
nění aktuálních pravidel pro
vydávání povolenek ke vstu-
pu do vojenského újezdu.

Jsou vydávány hromadné
povolenky pro vstup na sa-

movýrobu dřeva, k žádosti je
třeba přiložit doklad proka-
zující hospodářské využití
(např. zadávací list na samo-
výrobu dřeva). Dále mohou
být vystaveny povolenky k
lovu či rybolovu.

Za účelem sběru plodin ne-
bo turistiky se povolení ne-
vydává, protože tento účel byl
de facto zrušen; pro vstup za
tímto účelem lze využít do-
časně zpřístupněné plochy, a
to v době od pátku od 15:00 h,

v sobotu, neděli a ve státem
uznané svátky.

Dočasně zpřístupněné plo-
chy jsou vyznačená území vo-
jenského újezdu, kde se v ur-
čenou dobu o víkendech a o
svátcích lidé mohou volně
pohybovat. V současné době
je to v okolí našich obcí ob-
last nacházející se vpravo od
cyklostezky z Hamer do Re-
pech (tedy směrem k Vícovu a
Malému Hradisku).

Pokračování na straně4
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Učitelka plumlovské umělecké
školy získala prestižní ocenění
Město Plumlov má svého Pedagoga Olomouckého kraje. Stala se jím učitelka Jana Nedbalová

PETR NEDBAL

Ocenění Pedagog Olomouc-
kého kraje předal 4. dubna v
sále Městského divadla v
Prostějově hejtman Olo-
mouckého kraje Jiří Rozbo-
řil osmnácti učitelům a pe-
dagogickým pracovníkům
středních, vyšších odbor-
ných, speciálních a základ-
ních uměleckých škol. Mezi
oceněnými byla i učitelka Zá-
kladní umělecké školy v
Plumlově Jana Nedbalová.

Její nominaci odůvodnil
ředitel ZUŠ Plumlov Ivan
Malík mimo jiné takto: „Jana
Nedbalová dosahuje dlouho-
době vynikajících pedago-
gických výsledků za použití
výrazně inovativních a kre-
ativních metod výuky. To do-
svědčují zejména výkony je-
jích žáků v národních soutě-
žích základních uměleckých
škol, kde se sólisté i komorní
soubory z její třídy pravidel-
ně umísťují na předních mís-
tech v celostátních kolech.“

Jana Nedbalová vystudo-
vala Konzervatoř v Kroměří-
ži, obor hra na hoboj. Ještě
před ukončením studia zača-
la vyučovat na Základní umě-
lecké škole v Plumlově hru na
zobcovou flétnu a klavír, a
přestože se později věnovala i
výuce na hoboj, její doménou
se stala právě zobcová flétna.

Na otázku, na čem si při vý-
uce dává nejvíce záležet, Ja-
na Nedbalová odpovídá:
„Nejdůležitější je pro mě vě-

dět, jaká je skutečná motiva-
ce dětí, které učím. Protože
něco jiného je to, co vám děti
řeknou,a na druhé straně pak
vidíte jejich skutečné zájmy.
Snažím se dát každému žá-
kovi maximum, ale co se týká
špičkových výkonů, nad rá-
mec svých povinností se vě-
nuji hlavně dětem, kterým
stojí zato na sobě pracovat a
mají zájem dosáhnout mi-
mořádných výsledků. Přitom
často nejde ani o výkon na pó-
diu nebo o samotné konečné
umístění na soutěži, ale sna-
žím se dětem ukázat, jak je
důležité mít cíl, vytvořit si
plán, a ten plán pak krok za
krokem naplňovat. Myslím
si, že vytvořit v dětech tento
návyk je pro život důležitější
než samotné zvládnutí hry na
hudební nástroj.

Nikdy nepodceňuji spolu-
práci s rodiči, ať už se jedná o
normální výuku, nebo o prá-
ci navíc. Pokud je například
žák nadšený zúčastnit se sou-
těže, každá taková příprava
začíná setkáním s rodiči, kdy
si navzájem ujasníme kon-
krétní situaci, očekávání i
míru podpory, kterou jsou
rodiče ochotní poskytnout.

Neustále se snažím vzdělá-
vat ve svém oboru. Už přes de-
set let pravidelně navštěvuji
Olomouckou víkendovou
školu hry na zobcovou flétnu,
absolvovala jsem řadu semi-
nářů a workshopů, jejichž
lektoři patřili ke světovým
špičkám ve svých oborech.

A poslední věc, bez které by to
celé nešlo, je příznivý postoj
vedení školy. Tady bych chtě-
la poděkovat řediteli Ivanu
Malíkovi a zástupkyni ředi-
tele Renatě Sovíkové za tole-
ranci, podporu a často i po-
moc při všech mých snahách,
zejména těch, které přesaho-
valy rámec běžné výuky.“

Otázka pro Janu
Nedbalovou

Ve vaší nominaci hovoří pan
ředitel o inovativních a krea-
tivních metodách výuky. Mů-
žete čtenářům prozradit, co to
znamená?

Jedna věc se nedá obejít, a
to je řemeslo. Učím žáky pra-
videlně cvičit, vyžaduji
zvládnutí techniky a zadané
látky. Tady využívám vše, co
jsem pochytila na vzděláva-
cích seminářích. Ale v jednu
chvíli to přestalo stačit, a
hlavně začínající žáci se těž-
ko dostávali přes úvod mo-
derní akademické metodiky.
Tady mi pomohl manžel, kte-
rý je posedlý hledáním no-
vých učebních postupů. Spo-
lu jsme se pustili do příprav-
ných cvičení pro začáteční-
ky. Měli jsme dvě měřítka:
musí to fungovat a děti to mu-
sí bavit. Věc se podařila, a
přestože se ze třídy často ozý-
valy strašidelné zvuky, mys-
lím tím na flétnu, žáky to
chytlo a měli jsme všichni vy-
hráno.

Úspěchy žáků
umělecké školy
Přestože ZUŠ Plumlov patří k
nejmenším „zuškám“ v regionu,
v oboru hry na zobcovou flétnu
má v rámci Olomouckého kraje
zcela mimořádné výsledky.
Zde je malá rekapitulace umís-
tění žáků a souborů Jany Ne-
dbalové nejprve v krajských ko-
lech Národní soutěže základních
uměleckých škol:
Rok 1995: 1. místo s postupem
do ústředního kola, 1998: 1.
místo, 2004: 1. místo, 2010: 1.
místo s postupem do ústředního
kola, 2012: 1. místo s postupem
do ústředního kola, třikrát 1.
místo a Zvláštní cena poroty za
příkladnou pedagogickou práci,
2013: dvakrát 1. místo s postu-
pem do ústředního kola, 1. místo
a Diplom za příkladnou peda-
gogickou práci, 2015: 1. místo s
postupem do ústředního kola a
titul Laureáta krajského kola,
třikrát 1. místo a Zvláštní cena
poroty, 2016: 1. místo s postu-
pem do ústředního kola, 1. místo
a Ocenění za pedagogickou
práci.

A takto si vedli žáci Jany Ne-
dbalové v celostátních kolech:
1995: 3. místo, 2010: 2. místo,
2012: 2. místo, 2013: dvakrát 2.
místo, 2015: 2. místo, 2016:
ústřední kolo ještě neproběhlo.

Gratulujeme a přejeme paní
učitelce i Základní umělecké
škole v Plumlově mnoho dalších
úspěchů!

JaněNedbalové předával na slavnostnímvečeru ocenění hejtmanOlomouckého kraje Jiří Rozbořil. Na fotografii vpravomůžete vidět JanuNedbalovou při
výuce v Základní umělecké škole v Plumlově. Foto: archiv Petra Nedbala



Gratuluje jubilantům a vítá mezi
nás malé občánky. To je SPOZ

DAGMAR ZAPELTALOVÁ

Historie Sboru pro občanské
záležitosti sahá přes půl sto-
letí dominulosti. V Plumlově
vznikl sbor poroce1955a spo-
lupracoval tehdy se Svazem
žen a také smístní organizací
Červenéhokříže.

Hlavní činnost byla v mi-
nulosti, a platí to i pro sou-
časnost, zaměřena na vítání

nově narozených plumlov-
ských občánků, na gratulace
občanům za obec, dnesMěsto
Plumlov, při životních jubi-
leích – 70, 75, 80, 85 a 90 a více
let života.Mezi členy sboru je
ještě dnes jedna ze zakladate-
lek,mnozí ve sboru působí již
řadu let. Vystřídalo se něko-
lik předsedů sboru. Členové
SPOZ působí také v Ha-
mrách, Žárovicích a Soběsu-

kách. Dnes tvoří sbor 11 čle-
nů , kteří ochotně spolupra-
cují a vykonávají tuto čin-
nost dobrovolně a zcela ne-
zištně. Členové sboru zajiš-
ťují gratulace nejen plumlov-
ským jubilantům, vykoná-
vají návštěvy a gratulace ta-
ké občanům při životních ju-
bileích v Domově seniorů v
Soběsukách, seniorům žijí-
cích v DS v Nerudově ulici v
Prostějově.

V Domově seniorů v Sobě-
sukách se pravidelně ode-
hrávají milé návštěvy větši-
ny členů sboru v čase před-
vánočním. Tato akce je vždy
spojena s pohoštěním, dáreč-
ky a hudebně dramatickým
vystoupením dětí ze Základ-
ní školy v Plumlově. Bez těs-
né spolupráce smatrikářkou,
která pořizuje seznamy jubi-
lantů a nově narozených dětí
a jezároveňčlenkouSPOZ,by
to samozřejměnefungovalo.

Sbor chce svou prací vyjá-
dřit, že myslí na své starší
spoluobčany, těší se z nových
malýchobčánkůapřeje všem
do života především zdraví.
Smyslem je si uvědomit, že je-
dennadruhéhomyslíavážísi
ho.

Sbor pro občanské záležitosti v Plumlově existuje už více než půl století.
Foto: archiv sboru

Naše nová
miminka
2. polovina roku 2015

Červenec 2015

ŠimonSlezák
/Hamry/

Tomáš a Ondřej Krychtálko-
vi
/Soběsuky/

Srpen 2015

AnnaVrbovská
/Plumlov/

VeronikaFrélichová
/Plumlov/

Září 2015

LindaHerzingerová
/Plumlov/

Říjen 2015

HelenaHýsková
/Plumlov/

Jiří Foret
/Soběsuky/

Listopad 2015

TomášFrantík
/Soběsuky/

Amálie Schwarzová
/Plumlov/

Prosinec 2015

DenisaOndruşicová
/Žárovice/

PetrOšlejšek
/Soběsuky/

JozefínaŠmudlová
/Žárovice/

Na Jarním posezení při čaji se chutnaly i sirupy

JANA ŠVESTKOVÁ

Velikonoční výzdoba, vůně
čaje, výtečné dobroty a vy-
stoupení dětí, to bylo Jarní
posezení pořádané plumlov-
skou kulturní komisí a měst-
skouknihovnou.

Jarní setkání odstartovalo
v 16 hodin, kdy jsme společně

s Janou Zelenou přivítaly
všechnyhosty – a že jichbylo!
K zahájení akce se připojila i
paní místostarostka Gabrie-
la Jančíková, která nás potě-
šila pochvalou a pozorností v
podobě kytičky a zámeckého
vína.

To už byl čas na třeťáky ZŠ
Plumlov, kteří jak sami, tak

pod vedením paní učitelky
zvládli přichystat skvělé vy-
stoupení.

Představení bylo zahájeno
moderním tancem, který
Vojta Lachman naučil něko-
lik svých spolužáků. Až bylo
dotančeno, tak nám děti for-
mou pásma představily ně-
kolik velikonočních tradic
vážících se ke každému dni.
Nechyběl ani mrskut paní
učitelky.

Po pásmu jsem přečetla
krátkýpříběhapotéužbylčas
na pamlsky, které napekli
moji pomocníci z řad členek
kulturní komise a příbuzní
vystupujících dětí. Nechybě-
la ani ochutnávka lahodných
sirupůod firmyHerbaLena a
paní Broňa Švédová nám
předvedla zajímavé vyrábění
z papíru snázvemquilling.

Celé odpoledne se vydařilo
tak moc, že jsme úplně zapo-
mněli na čas. Už teď přemýš-
límenad tématemdalšíhona-
šeho setkání při výborném
čaji.

Setkání zpestřilo i vystoupení třeťáků ze ŽSPlumlov. Foto: Lucie Zelená

V létě se těště
na TEDDY králíčky

Základní organizace České-
ho svazu chovatelů Plumlov
vás zve na na Tradiční hodo-
vou výstavu drobného zví-
řectva, která se bude konat v
sobotu 21. května od 13 do 18
hodin a v neděli 22. května od
8 do 16 hodin. O dva měsíce
pozdějimilovníky zvířat jistě
zláká k návštěvě i Tradiční
výstava TEDDY králíků. Na
tumůžete zavítat v sobotu 23.
července od 8 do 18 hodin. Sr-
dečně zvoupořadatelé. (jp)
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Bar i zvonička. Žárovice se postupně zvelebují

HANA ŠVÉDOVÁ

S přicházejícím jarem se vět-
šině z nás vlévá do žil nová
energie a chuť vylepšovat a
zkrášlovat prostředí, ve kte-
rémžijeme.Aťsejednáodům,
zahrádku či vesničku, ve kte-
ré bydlíme.Myslím, že za čle-

ny osadního výboru v Žáro-
vicích můžu slíbit, že se bu-
deme snažit o postupné vy-
lepšení i našímalé osady.

Jsme rádi, že městská rada
a zastupitelé uznali, že Kul-
turní důmvŽárovicích je pro
organizaci společenských
akcí nepostradatelný a je tře-

ba jej udržovat ve stavu kul-
turyhodném. Začalo se s tím
jižv loňskémroce,kdybylvy-
měněn nábytek v místnosti
pro občerstvení – lidově ře-
čeno „v baru“. Krásné, svět-
lé, namíru vyrobené skříňky
vykouzlily úsměv na tváři
nejednoho návštěvníka zim-

ních plesů. V letošním roce je
přislíbena rekonstrukce
osvětlení a stropních podhle-
dů v sále a do budoucna se
rozhodně uvažuje o výměně
stolů a židlí, které by už za ta
desetiletímohlyvyprávět...

Chceme se také zaměřit na
úpravu veřejných ploch a ob-
novu zeleně v obci. Prvním
místem je prostor u zvonič-
ky, který se vykácením staré
přerostlé chvojkyprosvětlil a
otevřel. Vysázením nových
dřevin snad vznikne pěkný
koutek, který podtrhne krá-
su staré zvoničky.

Do budoucna se také plá-
nuje vybudování dětského
hřiště, které bude přesunuto
od silnice na kopeček pod
kulturákem. Plánů a nápadů
bybylohodně,doufejme,žese
aspoňnačást znichnajdou fi-
nance a pochopení u radních
a zastupitelů.

V každém případě s náva-
lem jarní energiemůžekaždý
začít vylepšovat sám, třeba
kolem svého vlastního domu.
Budemít z pěknéhoprostředí
dobrý pocit a ještě udělá ra-
dost sousedům.

Zrekonstruované prostory pro občerstvení v KulturnímdoměvŽárovicích
jistě ocení nejeden návštěvník plesů a dalších akcí. Foto: Hana Švédová

Okolí zvoničky prohlédlo, teď ji uvi-
díte v celé kráse. Foto: Hana Švédová
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Na maliny do Březiny
Dokončení ze strany 1
Naschůzcebylopřislíbeno,že
společně se starosty přileh-
lých obcí budou do července
vytyčeny a zpřístupněny dal-
ší takové plochy, které se na-
cházejí mimo dopadovou zó-
nu, a jsou tudíž vhodné pro

bezpečný pohyb civilistů.
Doufejme, že můžeme odpo-
vědným osobám věřit a bude
tak v brzké době opravduuči-
něno.

Další informace naleznete
na internetovýchstránkách:
www.vojujezd-brezina.cz/

Výřezmapy polyfunčkního využití vojenského újezduBřezina. Světle šedou
barvou je označena plocha, kam jemožné od pátku od 15:00, v sobotu, v ne-
děli a o svátcích vyrazit bez povolení vojenských úřadů. Takřka černou bar-
vou (namapě flíček ve tvaru srdíčka) je vytyčena plocha, kde platí neustále
přísný zákaz vstupu. Zdroj: www.vojujezd-brezina.cz/



Ukliďme spolu Plumlov
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zi-
mo, kde jsi. Jaro je tu zase s
námi, zima, ta je za horami.

Tuto lidovou říkanku kaž-
dým rokem opakujeme s dět-
mi, když seučímeo jaru a o li-
dové tradici vynášení smrt-
ky. Tento kouzelný jarní čas i
nám vlévá novou energii,
abychom nejen vdechovali
svěží jarní vzduch, ale také s
novým elánem paní přírodě
trochupomohli.

Velmi mě zaujala akce
Ukliďme si Česko a jsem rá-
da, že Plumlov se do této ce-
lostátní akce také aktivně za-
pojuje. Do letošní akce se za-
pojily nejen děti ze základní a

mateřské školy, kterým patří
velký dík za pomoc při úkli-
du města, ale také zaměst-
nanci městského úřadu (na
snímku). Vy všichni, kteří

jste se nezištně podíleli na
úklidu Plumlova, z tohomáte
jistěvelkouradost avěřím, že
vy ostatní se připojíte k všeo-
becnémuúklidusvéhookolía
využijete kontejnery na BIO
odpad, které budou umístěny
na několika místech v
Plumlově a místních částech
v sobotu 30. 5. 2016. Sběrný
dvůr je pochopitelně otevře-
ný každou sobotu od 8 do 12
hodin. Děkujeme všem, kteří
nepotřebné věci odvážejí až
do sběrného dvora a nehro-
madí je kolemkontejnerů.

Jarní úklid u Podhradského rybníka v Plumlově. Foto: archiv akce

Nové WC v kempu

V letošní sezóně najdete v kempuŽralok zcela zrekonstruova-
né sociální zařízení, včetněWCpro vozíčkáře. Od září započne
oprava umýváren a sprch a napojení kempu naměstskou
hloubkovou kanalizaci. Foto a text: Petr Piňos

Kanalizace? Napojte se.
Tady je postup
ALEŠ ZAPLETAL

Vážení spoluobčané, rádi
bychom vás informovali o
tom, jak postupovat, aby na-
pojení vašich nemovitostí na
nově vybudovanou splaško-
vou kanalizační síť proběhlo,
pokud možno, bez větších
komplikací.

V současné době probíhá
zkušební provoz na splaško-
vé kanalizaci v Soběsukách a
Žárovicích. V prosinci loň-
ského roku byla zkolaudová-
na další etapa výstavby
splaškové kanalizace v
Plumlově na Běliskách a v
ulici NaStráži.

V rámci projektu výstavby
splaškové kanalizace byly
téměř pro každounemovitost
vysazeny nové kanalizační
odbočky zakončené revizní-
mi šachticemi. Kanalizační
odbočky jsou většinou vysa-
zeny mimo komunikaci, čas-
to až po hranici soukromého
pozemku.

Postup při připojení
domu na kanalizaci

1. Informační schůzky

VSoběsukách a v Žárovicích
probíhá v současné době na
splaškové kanalizaci zku-
šební provoz. Postupně do-
chází k připojování jednotli-
vých nemovitostí na kanali-
zační síť. Zájemci o napojení
na splaškovou kanalizaci
mohou přijít individuálně na
VAK s. o. Plumlov – Vícov,
který má sídlo na Městském
úřaděvPlumlově, kdykolivv
provozní době, případně kon-
taktovat odpovědného zá-
stupceprovozovatele (tel.: 777
786 700, případně 777 786 699)
a domluvit si termín schůz-
ky.

Na této schůzce budou
vlastníci nemovitostí sezná-
meni se základními podmín-
kami připojení na nově bu-
dovanou kanalizaci. Těmi je
mimo jiné vydání územního
souhlasu na kanalizační pří-
pojku místním stavebním
úřadem v Plumlově a uza-
vření smluvního vztahu na
vypouštění odpadních vod s
provozovatelem.

Při této informativní
schůzce bude sepsána při-
hláška, na jejímž základě bu-
de připravena smlouva na

vypouštění odpadních vod.
Budoucí zákazníky upozor-
ňujeme, že do kanalizační sí-
tě nesmí být zaústěny odpad-
ní vodypřes žumpya septiky.
Obsah jímek bude před zahá-
jením vypouštění vyčerpán a
odpadní vody budou likvido-
vány na městské ČOV v Pro-
stějově.

Do kanalizační přípojky na
splaškové kanalizaci je zaká-
záno vypouštění srážkových
vod ze střecha ze zpevněných
ploch.

2. Projektová doku-
mentace

Zhotovitel zajistil v ceně díla
vysazení kanalizační přípoj-
ky často po hranici vašeho
pozemku. Součástí projektu
výstavby kanalizace není vý-
stavba kanalizačních přípo-
jek od revizních šachtic po je-
jichpřipojení na stávající od-
pad.

Vzhledem k tomu, že stá-
vající kanalizační přípojky
jsou často ve velmi špatném
technickém stavu a z nevy-
hovujícího materiálu, dopo-
ručujeme všem příslušným
vlastníkům nemovitosti pro-
věřit v předstihu stav odpad-
níhopotrubí z nemovitosti do
jímky či septiku, aby bylo
možné, v případě potřeby,
provéstvýměnupotrubíažpo
nemovitost s tím, že si každý
majitel nemovitosti sám a na
vlastní náklady zajistí zemní
práce a úhradu trubního ma-
teriálu.

Na kanalizační přípojce
jsou zbytečné lomy na potru-
bí nežádoucí a kanalizační
přípojkamusíbýt, pokud je to
možné, v plynulém minimál-
ně 2% spádu. U dlouhých ne-
bo nestandardních kanali-
začních přípojek doporučuje
provozovatel osazení čistící-
ho kusu tak, aby případné
problémy s odváděním od-
padních vod bylo možné
úspěšně vyřešit strojně čistí-
címvozem.

Vzhledem k tomu, že po-
kládka trubní části kanali-
zační přípojky bude prová-
děna na soukromém pozem-
ku, je nutné v předstihu za-
jistit pro tuto činnost pro-
jektovou dokumentaci a pří-
slušné povolení stavby for-
mouúzemního souhlasu.

Pokračování na straně 8
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Zámek láká na více než 30 akcí
Na zajímavém programu v areálu se letos budou spolupodílet i maďarští přátelé z Hálásteleku

PAVEL ZÁSTĚRA

Zahájení nové zámecké sezó-
ny se letos uskutečnilo ke
konci března. Úplně první
akcí byla vernisáž výstavy
obrazů Heleny Pirohové „Od
každého něco“ v prvním pat-
ře zámeckých výstavních
prostor.

Velice povedenou a hojně
navštívenou akcí byly o po-
sledním březnovém víkendu
Velikonoční prohlídky. Zají-
mavá událost a krásný slun-
ný víkend přilákaly stovky
návštěvníků, kteří si užili
pěkné dny s velikonoční ná-
ladou právě na našem zám-
ku. Náplní akce byla pro-
cházka zámkem s výkladem o
historii, proložená scénkami
s velikonoční tematikou a
jarními lidovými zvyky. Lidé
odcházeli plní dojmů a spo-
kojeni.

Vůně Orientu
O týden později, první dub-
novou sobotu, kromě běž-
ných prohlídek proběhla ak-
ce „Procházka zámkem s vů-
ní Dálného východu“, kde
příchozí měli možnost v pro-
storách druhého patra
plumlovského zámku vstou-
pit do prostředí naplněného
vůní indických a japonských
jídel zvoucích k ochutnání,
napít se rýžového piva z pi-
vovaru Kosíř, zhlédnout
ukázky asijských sportů, in-
dických tanců a slyšet zpěv
japonské umělkyně. Na krát-
kodobé výstavě pak mohli
sledovat ukázku asijské ke-
ramiky, malby na hedvábí,

ukázku japonské kaligrafie.
Celý prostor druhého patra je
vyplněn obrazy Reona Ar-
gondiana, který právě na této
akci představil deset nových
děl do své výstavy. Ta byla
tímto rozšířena na padesát
šest kusů. Celá akce s neopa-

kovatelnou atmosférou se
konala pod záštitou senátor-
ky Boženy Sekaninové. Ve-
čer zámecké nádvoří zaplnili
účinkujícíadivácipřidnesjiž
tradičních a velmi zajíma-
vých plumlovských Pašijích.

Koncerty i divadla
Nádvoří i interiéry plumlov-
ského zámku jsou opět při-
praveny a čekají na své ná-
vštěvníky. V letošní sezóně,
kromě již akcí proběhlých,
připravila správa zámku
společně s dalšími pořadateli

více jak třicet dalších akcí.
Velice dobře se rozvíjí spolu-
práce s nájemci Kamenného
sálu Ivetou a Martinem Va-
lentovými, kteří připravují
soubor koncertů různých
žánrů během celé sezóny.
Zlatým hřebem by měl být 30.

července koncert skupiny
Fleret a Pozdní sběr. S pořá-
dáním těchto akcí začali již v
loňském roce a právě jejich
navštívenost a oblíbenost
podnítila rozšíření termínů
dalších koncertů.

V celkové nabídce akcí na
zámku by neměla chybět
představení divadla Point,
oblíbené divadlo Temno z Tý-
na nad Vltavou a Geisler di-
vadlo. Samozřejmě se jako
každý rok můžete těšit na kla-
vírní koncerty v obřadní síni
v podání Zdiny Otrubové a
BarboryHalouzkové či vy-

stoupení žáků a učitelů
plumlovské ZUŠ. Velkou tra-
dici mají na našem zámku po-
hádkové a historické pro-
hlídky, které baví nejen ná-
vštěvníky, ale i účinkující z
řad plumlovských občanů a
jejich přátel. V letošním roce
jsme také připravili při ně-
kterých akcích spoluúčast v
podobě účinkování maďar-
ských přátel z Hálásteleku
(což je okraj Budapešti), kteří
přispějí ukázkou maďar-
ských tradic a přípravou
ochutnávek skvělé maďarské
kuchyně. Tato skupina by ne-
měla chybět při klání v kotlí-
kovém guláši na podzim v
kempu Žralok.

V prázdninových měsících
můžou zájemci o historii na-
vštívit mimo další akce také
šermířské víkendy. Prázd-
niny završí tradiční baletní
galavečer. V článku samo-
zřejmě nejsou vyjmenované
všechny události, které bě-
hem letošní sezony proběh-
nou. Mimo řady stále vysta-
vených předmětů v zámec-
kých expozicích připravuje-
me také nové zajímavé ex-
pozice.

Celý seznam plánovaných
akcí na plumlovském zámku
najdete na našich stránkách
www.zamek-plumlov.cz. Se-
znam akcí je stále aktualizo-
ván a doplňován a na našich
stránkách také najdete foto-
grafie z pořádaných akcí. Po-
kud by se vám naše krásné
stránky líbily, jejich auto-
rem je Petr Školař z Plumlo-
va, kterému bych rád touto
cestou poděkoval za skvělou
spolupráci.

Procházka zámkems vůní Dálného východu. Foto: archiv zámku

6/ NA ZÁMKU PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

POHÁDKOVÉPROHLÍDKYOBJEKTIVEMZÁMECKÉHOFOTOGRAFAZDEŇKAZATLOUKALA



V Kamenném sále to bude žít.
Těšte se na koncerty i divadlo
IVETA VAKENTOVÁ

Kamenný sál na nádvoří
plumlovského zámku letos
láká na parádní koncerty a
divadelní představení.

Mimo jiné na vás 27. květ-
na čeká koncert kapely An-
gel factory, v červnu chystají
provozovatelé vernisáž ob-
razů výtvarnice Renáty La-
cinové, 25. června do sálu za-
vítá se svým představením
oblíbené prostějovské diva-
dlo Point a 1. července se mů-
žete těšit na opravdovou hu-
dební lahůdku v podobě kon-
certukapelyLétající rabín.

„Na tuto událost bychom
všechny obzvlášť rádi upo-
zornili,“ zní směrem od po-

řadatelů. Další zajímavé
koncerty pak budou následo-
vat v rychlém sledu. 29. čer-
vence vám zahraje Marek
Soldán, 30. července kapely
Fleret a Pozdní sběr, 5. srpna
kapela Bez soucitu a jistě při-
bude ještěněcodalšího...

Létající Rabín
Létající rabín je pětičlenný ansámbl
hrající klezmer – tradiční instru-
mentální hudbu východoevropských
Židů, která prožívala největší roz-
květ na přel. 19. a 20. stol. Výcho-
diskem tvorby je tradiční zvuk a
folkloristický přístup, cílem součas-
ná a zároveň nadčasová muzika.
(www.letajicirabin.cz)

Čarodějnice Saxana
vás provede zámkem

JIŘÍ TRUNDA

Nemusíme ani zmiňovat, že
netradiční prohlídkymají na
našem zámku dlouholetou
tradici a setkávají se s dob-
rýmiohlasy.

V posledních letech se na
zámku kromě pohádek a po-
věstí odehrávají i prohlídky,
které jsou spojené s různými
svátky a tradicemi. Parta
průvodců a dalších ochotní-
ků pořádá Putování adven-
tem,Velikonoční prohlídkya
nyní se můžete těšit na pro-
hlídky čarodějné.

Tentokrát bude návštěvní-
ky provázet zámkem známá
čarodějnice Saxana. Nevá-
hejte a vydejte se na dobro-

družnou cestu zámkem, kte-
rý se na jeden den promění v
temné sídlo čarodějnic.
Nejen, že potkáte různá stvo-
ření, ale i interiéry zámku se
díky výzdobě promění doslo-
va v jinou říši. Během cesty
budete muset čelit nástra-
háma překvapenímv podobě
zlých čarodějnic, rarášků a
dalších prapodivných bytos-
tí. Do děje vás jistě vtáhnou
hranné scénky a dozvíte se
spoustu zajímavostí o tomto
tajuplném svátku. Těšíme se
na vás 30. dubna 2016 od 13.00
do 21.00hodin.

Za pořadatele srdečně zvou
Jitka Hřívová, Jiří Trunda a
Hana Pořízková.

Přijďtemezi nás, čarodějnice vás nepokoušou. Foto: Jiří Trunda

PLUMLOV V OZVĚNÁCH
MINULOSTI

OČIMAPŘEDKŮ. Na schodišti vysokého zámku vPlumlově
jsou nyní k vidění unikátní fotografie vykreslující podobu na-
šehoměsta vminulosti. Snímky pochází z archivu pánů Pe-
káčka aBajera.Mimo jíné na nich objevíte, jak vypadal
plumlovskýHostinec UPácla v roce 1910 (horní snímek),
Hlavní náměstí v roce 1943 (snímek uprostřed) či výstavba
školy (dolní snímek). Na dalších fotografiích na schodišti se
můžete pokochat třeba historickou podobouBenátské noci
pod Zlechovemči plumlovského Pivovaru. Čeká na vás i dobo-
vý rybník Bidelec, areál ve Žraloku, výsadba parku, škola,
hasičský sbor nebo pohled na starý Plumlov z vysokého zámku
a od kostela . Text a reprofoto: Karel Rozehnal
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Kanalizace? Napojte se. Tady je postup
Dokončení ze strany5

3. Zbudování soukro-
mé části kanalizační
přípojky

Realizace soukromé části ka-
nalizační přípojky musí být
zhotovena v souladu s poža-
davky provozovatele a platné
ČSN. Před realizací zemních
prací je nezbytné nechat si od
správců inženýrských sítí
vytyčit jejich konkrétní
umístění v pozemku dotče-
ném výkopem. Svépomocí,
popř. odbornou firmou si za-
jistí vlastníci nemovitostí
provedení výkopu „soukro-
mé“ části kanalizační přípoj-
ky.

Položení kanalizační pří-
pojky bude realizováno na
připravené zhutněné pískové
lože a pro obsyp bude použit
vhodný tříděný materiál.
Před zásypem potrubí vyzve
vlastník nemovitosti odpo-
vědného zástupce provozo-
vatele ke kontrole.

4. Kontrola provedení
kanalizační přípojky

Na správě VAK svazku
Plumlov – Vícov nahlásíte v
předstihu (alespoň 2 pracov-
ní dny předem) připravenost
ke kontrole (Ing. Aleš Zaple-
tal, tel.: 777 786 700). U kont-
roly prokazujete správné
uložení kanalizační přípojky

dle projektu před zásypem.
Kontrolu provádí zaměstna-
nec VaK svazku obcí Plumlov
–Vícov (tel.: 777 786 699), kte-
rý vám zkontroluje uložení
potrubí a správnost provede-
ní. Těsnost potrubí prokazu-
jete zkouškou vodotěsnosti.

5. Dokončení výstavby
kanalizační přípojky

Po provedené kontrole kana-
lizační přípojky můžete po-
trubí zasypat. Při kontrole
uložení potrubí s vlastníky
nemovitostí bude zároveň
uzavřen smluvní vztah a sta-
noven termín zahájení vy-
pouštění odpadních vod.

Zásypy výkopů ve zpevně-
ných plochách (chodníky,
vjezdy) musí být prováděny
hutnitelným materiálem (pí-
sek, štěrkopísek, štěrk) a hut-
něný po vrstvách v síle max.
30 cm. Obnažená podzemní
vedení si musí před zásypem
převzít jejich správci (jako
při vytyčování).

Všechny dotčené povrchy
musí být uvedeny do původ-
ního stavu, včetně dodržení
původních konstrukčních
vrstev.

6. Stočné

Vzhledem k tomu, že většina
nemovitostí v obcích Sobě-
suky a Žárovice má vlastní
zdroj vody, bude množství

vypouštěných odpadních vod
stanoveno dle směrných čísel
spotřeby daných Přílohou č.
12 Vyhl. č. 48/2014 Sb., kterou
se provádí Zákon o VAK.

Ve výjimečných případech
je možné množství odpad-
ních vod stanovit dle spotře-
by pitné vody z veřejného vo-
dovodu nebo součtem spo-
třeby vody z veřejného vodo-
vodu a z vlastního zdroje. Oba
tyto uvedené způsoby stano-
vení množství vypouštěných
odpadních vod musí být pře-
dem projednány a odsouhla-
seny s provozovatelem v sou-
ladu s podmínkami stanove-
nými Zákonem o VAK.

VAK s. o. Plumlov – Vícov
má zřízenou službu SIPO.
Prostřednictvím této služby
mohou zákazníci hradit
čtvrtletní zálohy na stočné.
Mimo služby SIPO mohou zá-
kazníci hradit zálohy převo-
dem z účtu na stanovený účet
VAK pod přiděleným varia-
bilním symbolem, aby bylo
možné uhrazené faktury při-
řadit ke správnému odběr-
nému místu.

Celkové vyúčtování za ka-
lendářní rok se provádí na
konci kalendářního roku s
tím, že daňové doklady (fak-
tury) jsou vystavovány v led-
nu následujícího kalendář-
ního roku. Uhrazené zálohy
se odečítají s tím, že případné
přeplatky nebo nedoplatky
jsou vyúčtovány odběrateli.

V případě zájmu jednotli-
vých odběratelů je možné
faktury zasílat e-mailem.
VAK rovněž přivítá i bezho-
tovostní převod úhrady fak-
tury za stočné. Stočné pro r.
2016 je stanoveno jako jedno-
složkové, tudíž odběrateli je
vyúčtováno množství vy-
pouštěných odpadních vod x
sazbaza 1 m3,kterápror. 2016
činí 32,34 Kč vč. DPH.

Dovolujeme si požádat
všechny občany, aby ve svém
vlastním zájmu dodržovali
výše uvedený postup – zajis-
títe si tím správné a kvalitní
připojení nemovitosti. Jaké-
koliv problémy neváhejte ře-
šit na VAK svazku obcí
Plumlov – Vícov. Odpovědní
pracovníci se vám budou ma-
ximálně věnovat.

Uvedený postup se může u
některých konkrétních pří-
padů drobně lišit, ale veškeré
informace vám budou ze
strany odpovědného správce
kanalizace včas sděleny a
veškeré kroky s vámi bude-
me, v případě potřeby, kon-
zultovat.

Naším přáním a společnou
snahou je, aby většina přípo-
jek byla napojena v co ne-
kratším možném termínu a
po napojení byly kanalizační
přípojky v dobrém technic-
kém stavu.

Děkujeme za vaši pomoc a spo-
lupráci.

Extraliga ČR v požárním útoku se v Plumlově
uskuteční již podesáté. Přijďte nás povzbudit
Co: Pozvánka na extrali-
gový závod v požárním
útoku
Kde: hasičské hřiště Bor-
ky, Plumlov
Kdy: sobota 9. 7. 2016 od
10:45

Po roční přestávce se do
Plumlova opět sjedou nejlep-
ší požární sportovci z celé re-
publiky, aby zde v rámci 5.
kola Extraligy ČR poměřili
své síly v požárním útoku.

Extraligové závody v
Plumlově se již několikrát za-
psaly do kroniky požárního
sportu. V roce 2008 byl tento
závod vyhlášen nejlepším zá-
vodem v celém ročníku. V ro-
ce 2009 byl plumlovský závod
svědkem nevídané podívané,

neboť zde byl překonán letitý
extraligový rekord v mužské
kategorii. O pět let později se
historie přepisovala znovu. O
překonání stávajícího re-
kordu se zasloužilo družstvo
hasičů z Jinolic, kteří usta-
novili (dosud platný) čas nej-
rychlejšího požárního útoku
v historii na 15:77.

Na novém hřišti
Extraliga České republiky se
v Plumlově konala již devět-
krát; poprvé v roce 2001. Za tu
dobu se vystřídaly celkem tři
sportoviště. Nejprve se běha-
lo na horním tréninkovém
hřišti v Borkách, poté na dol-
ním fotbalovém hřišti se su-
perrychlým tartanovým ná-

během směrem od šaten a ko-
nečně naposledy opět na dol-
ním fotbalovém hřišti opač-
ným směrem. Na letošní, ju-
bilejní desátý ročník je při-
pravena další novinka, kdy se
bude běhat na nově zrekon-
struovaném horním hasič-
ském hřišti s rychlým asfal-
tovým náběhem.

Konec brambor?
Domácí družstvo SDH
Plumlov si na domácích zá-
vodech vybírá notnou dávku
smůly, neboť se v devíti uply-
nulých ročnících umístilo
celkem pětkrát na brambo-
rové čtvrté pozici (z toho tři-
krát v posledních třech roč-
nících v letech 2008, 2009 a

2014). Nejlepším výsledkem
tedy zůstává již letité třetí
místo z roku 2002.

Aby byla podpořena i míst-
ní družstva, která by se tako-
vé soutěže jinak neúčastnila,
je závod také zařazen do bo-
dování Velké ceny Prostě-
jovska v požárním útoku.

Nové hasičské sportoviště
slibuje fantastické časy a
skvělou podívanou i v letoš-
ním roce. Tradiční bohaté ob-
čerstvení opět zajištěno.
Přijďte podpořit družstvo
mužů z Plumlova při prolo-
mení bramborové smůly z
posledních let a ostatní týmy
z okresu Prostějov při kon-
frontaci s celorepublikovou
špičkou v požárním sportu.

SDH Plumlov

8/ NAŠI HASIČI PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVO /9

Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

8. zasedání
14. 3. 2016

Účast: pí. Ambrožová, p. Bc.
Hýbl, p. Hyndrich, pí. Jančí-
ková, p. Mgr. Jeřábek, pí.
MUDr. Jeřábková, p. Ing. Kout-
ný, p. Nezval, p. Bc. Němec, p.
Sušeň, p. Ing. Svoboda, p. Vrá-
na, pí. Mgr. Zapletalová, pí.
Mgr. Zelená
Omluven: p. Mirga
Zapisovatel: p. Ing. Kocourek
Návrhová komise: p. Mgr. Je-
řábek, pí. MUDr. Jeřábková
Ověřovatelé zápisu: pí. Am-
brožová, p. Ing. Koutný

Zápis

K bodu 1:
8. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova zahájil v pondělí
14. 3. 2016 cca v 17.05 hodin v za-
sedací místnosti Městského
úřadu v Plumlově p. Sušeň, sta-
rosta města. Úvodem přivítal
přítomné, konstatoval, že je
přítomno 14 členů zastupitel-
stva města, p. Mirga se omluvil
– dnešní zasedání je usnášení-
schopné. Pan starosta navrhl
přítomným určit do funkce za-
pisovatele p. Ing. Kocourka, do
návrhové komise doporučil
jmenovat manžele Jeřábkovy,
za ověřovatele zápisu z dneš-
ního zasedání pak paní Am-
brožovou a pana Ing. Koutné-
ho. Žádný z přítomných členů
zastupitelstva nepřednesl jiný
návrh. Hlasováním bylo slože-
ní návrhové komise a jmeno-
vání ověřovatelů zápisu jed-
nomyslně odsouhlaseno.

UZ-8/2016/1/1 – Zastupitelstvo
Města Plumlova (dále jen
„ZMP“) schválilo složení návr-
hové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele.
Hlasování: 14 hlasů pro

Pan Sušeň přečetl přítomným
připravený program 8. zasedá-
ní zastupitelstva města. Nikdo
ze zúčastněných neměl návrh
na jeho doplnění či jiné připo-
mínky. Pan starosta požádal
(stejnou prosbu tlumočil čle-
nům zastupitelstva již s před-
stihem e-mailovou poštou) o
doplnění nového bodu č. 7 –
projednání zadání změny č. 1
regulačního plánu „Plumlov-
Na Balkáně“. Důvody pro za-
řazení nového bodu jednání
byly přítomnými akceptovány
a bod č. 7 byl po jednomyslném
souhlasu doplněn do progra-
mu dnešního jednání. Poté byl
bez výhrad schválen i celkový
program 8. zasedání zastupi-
telstva města.
UZ-8/2016/1/2 – ZMP schválilo
doplnění programu 8. zasedání
zastupitelstva o nový bod – Za-
dání změny č. 1 regulačního plá-
nu „Plumlov – Na Balkáně“.
Hlasování: 14 hlasů pro.
UZ-8/2016/1/3 – ZMP schválilo
upravený program 8. zasedání
Zastupitelstva Města Plumlo-
va.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 2:
Po schválení programu dneš-
ního jednání provedl p. Sušeň
kontrolu plnění úkolů ulože-
ných na minulých jednáních. Z
minulých zasedání zastupitel-
stva města nejsou evidována
žádná nesplněná „ukládací“
usnesení. Informace byla pří-
tomnými vzata na vědomí.
UZ-8/2016/2/1 – ZMP bere na
vědomí informace o plnění úko-
lů uložených na minulých zase-
dáních zastupitelstva města.

K bodu 3:
Dalším pravidelným bodem
jednání zastupitelstva byly
zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru zastupi-
telstva města.
Pan Mgr. Jeřábek (předseda FV
ZMP) informoval přítomné, že
od posledního (prosincového)
zasedání zastupitelstva města
se finanční výbor sešel 2x. Na
lednovém jednání provedli
kontrolu vyúčtování finanč-
ních příspěvků poskytnutých v
roce 2015 místním spolkům a
jednotlivcům, k předaným do-
kladům nebyly ze strany FV
žádné připomínky. Na druhém

zasedání (konaném 22. 2. 2016)
se zabývali připraveným ná-
vrhemrozpočtuMěstaPlumlov
na rok 2016, který doporučili
členům zastupitelstva města
schválit, a zpracovali návrh
rozdělení dotací jednotlivým
žadatelům (spolkům).
Pan Ing. Svoboda, předseda
kontrolního výboru ZMP, ře-
kl, že minulou středu (9. 3. 2016)
chtěli provést s kolegy z KV
ZMP předjednanou kontrolu
účetních dokladů za roky 2013,
2014 a 2015 v Domově pro seni-
ory v Soběsukách. Paní ředi-
telka požádala o předložení po-
věření k provedení kontroly od
zastupitelstva města. Protože
takovým pověřením podle slov
pana Ing. Svobody nedispono-
vali (měli pouze průkazy před-
sedy, resp. členů KV), nebyly
jim požadované doklady po-
skytnuty. Pan Ing. Svoboda po-
žádal, aby jemu a dalším čle-
nům KV členové zastupitelstva
města takové pověření „vysta-
vili“. Na jeho slova reagoval
pan starosta, který s odkazem
na jednací řád kontrolního vý-
boru zastupitelstva města
(schválený v roce 2011) uvedl,
že KV je pověřen k provádění
kontrol a nahlížení do účet-
ních dokladů. Předpokládal, že
s tím dokumentem jsou sezná-
meni i ředitelé příspěvkových
organizací zřízených městem,
kontrola podle jeho slov měla
proběhnout. Pan Ing. Svoboda
se ještě 1x dotázal, zda na zá-
kladě jednacího řádu jsou
oprávnění „dokončit“ kontro-
lu, což mu bylo panem Suše-
něm potvrzeno.
UZ-8/2016/3/1 – ZMP bere na
vědomí informace o činnosti fi-
nančního a kontrolního výboru
ZMP.

K bodu 4:
Jednání členů zastupitelstva
pokračovalo předáním infor-
mací o probíhajících investič-
ních akcích, zprávu přednesl p.
Sušeň, který zmínil tyto při-
pravované investice:
a) „vysoký zámek“ – měla by
být dokončena výroba a insta-
lace oken v 5. a 6. nadzemním
podlaží (jižní i severní strana),
v 6. NP dle požadavku památ-
kářů bude na „dvorní části“
provedena repase okenic a bu-
dou vyrobena okna s okenice-
mi,
b) projekt na opravu fasády
zámku – podle smlouvy o dílo
by měl být zpracován do 30. 6.
2016, započaty by měly být i
práce na opravě fasády „nízké-
ho“ zámku,

c) dostavba hasičské zbrojni-
ce – podána žádost o dotaci, v
případě úspěchu by byly na
podzim zahájeny stavební prá-
ce, zpracována by měla být i žá-
dost o dotaci na nové zásahové
vozidlo pro potřeby JSDH,
d) dopravy místních komuni-
kací – ul. Wolkerova, Plumlov,
ulička za hospodou v Soběsu-
kách, popř. další dle aktuální-
ho toku financí,
e) oprava kotelny v ZUŠ
Plumlov – nový plynový kotel +
kotelna na MěÚ Plumlov,
f) přípojky splaškové kanali-
zace k nemovitostem ve vlast-
nictví města – městský úřad,
bytové domy Soběsuky a Žáro-
vice,
g) oprava stropních podhledů
a elektroinstalace (osvětlení) v
kulturním domě v Žárovicích,
h) „převěšení“ veřejného
osvětlení ve Cvrčelce, Plumlov,
v Žárovicích a Hamrech,
i) zahájení realizace kamero-
vého systému,
j) pořízení kontejnerů na tří-
děný odpad v domácnostech
(bude-li úspěšná žádost o dota-
ci),
k) projekt na ozelenění + rea-
lizace(sídl.9.května,Plumlov),
l) instalace herních prvků na
dětských hřištích v Plumlově a
místních částech,
m) elektrická požární signali-
zace v Domově pro seniory
Soběsuky,
n) projekty na kanalizaci v
Hamrech, příprava regulační-
ho plánu U Boží muky...
UZ-8/2016/4/1 – ZMP bere na
vědomí informace o probíhají-
cích a připravovaných investič-
ních akcích Města Plumlov.

K bodu 5:
Návrh rozpočtu Města Plumlov
na rok 2016 byl řádně projed-
nán finančním výborem, byl po
zákonem stanovenou dobu
zveřejněn na úřední desce (ka-
menné i elektronické). Rozpo-
čet je sestaven jako vyrovnaný
– příjmy i výdaje by měly činit
33.969.890,- Kč, splátky úvěrů
(mimo pravidelné platby za
koupi areálu STAVA – posled-
ní splátka bude v roce 2017) či-
ní 1.909.220,- Kč. Splácíme tyto
úvěry: půjčku na kanalizaci v
Plumlově (realizace 2011-2), na
koupi pozemků pod ATC Žra-
lok a hypotéku za byty nad
zdravotním střediskem.
Rozpočtové příjmy jsou nasta-
veny převážně podle skuteč-
nosti r. 2015, postupně do nich
budou začleněny získané dota-
ce.

Pokračování na straně 10

Program jednání
1) Zahájení, určení zapisova-
tele, jmenování ověřovatelů zá-
pisu.
2) Kontrola plnění usnesení
uložených na minulých jedná-
ních zastupitelstva města.
3) Informace o činnosti fi-
nančního a kontrolního výboru
zastupitelstva města.
4) Informace o investičních
akcích Města Plumlov.
5) Návrh rozpočtu Města
Plumlov na rok 2016.
6) Oprava změny č. 2 Zřizovací
listiny Klubového zařízení
Plumlov, p.o.
7) Zadání změny č. 1 regulač-
ního plánu „Plumlov – Na Bal-
káně“.
8) Diskuse.
9) Závěr.
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Pokračování ze strany9

Výjimkou je již dnes známý ob-
jem dotačních prostředků na
„přenesený výkon státní sprá-
vy“ a na mzdy pracovníků na
VPP (položka 4116).
Dotace – finanční příspěvky
jednotlivým příspěvkovým or-
ganizacím města jsou podle ji-
mi předložených požadavků,
navýšení je u DpS Soběsuky –
příspěvek na provoz mají ve
výši 600.000,- Kč, k čemuž je při-
počten výdaj na zamýšlenou
elektrickou požární signaliza-
ci – požadavek hasičského zá-
chranného sboru...

K rozpočtovým položkám uvá-
díme:
a) 2212 – silnice – 800.000,- Kč –
opravy – z r. 2015 máme zhoto-
viteli doplácet finanční pro-
středky za opravu „staré ces-
ty“, letos by se měly opravovat
tyto místní komunikace – ul.
Wolkerova, Plumlov, ulička za
hospodou v Soběsukách a spoj-
ka mezi parkovištěm u kultur-
ního domu v Žárovicích a ces-
tou směr Drahany, další pří-
padně dle aktuálního stavu
rozpočtu, část nákladů na
opravy by bylo možné získat z
dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR (žádost je již
podána),
b) 2221 – platba za zajištění do-
pravní obslužnosti,
c) 2310 – členské příspěvky do
Vodovodu Pomoraví, obdobně
jako v roce 2015 je evidována i
žádost Povodí Moravy, s.p., o
příspěvek na zabezpečení pro-
vozu srážedel fosforu,
d) 2321 – v roce 2016 zvažujeme
projekčně připravit „odkana-
lizování“ místní části Hamry,
e) 3111 – MŠ Plumlov – žádost o
finanční příspěvek je shodná s
rokem 2015,
f) 3113 – ZŠ Plumlov – žádost o
příspěvek ve výši 3.350.000,- Kč
(stejná částka jim byla poskyt-
nuta loni),
g) 3231 – ZUŠ Plumlov – „stan-
dardní“ výše příspěvku jako v
minulých letech, letos navíc
požadována investiční dotace
na výměnu plynového kotle,
h) 3319 – opravy KD Žárovice –
měla by být provedena rekon-
strukce stropních podhledů a
související oprava osvětlení,
i) 3322 – položka 5171 – zahr-
nuje odvod přenesené daňové
povinnosti za okna namonto-
vaná na „vysokém“ zámku na
konci roku 2015 (platba DPH za
4.Q 2015) – 230.000,- Kč, předpo-
kládaný podíl k dotaci Minis-
terstva kultury ČR v roce 2016 –

výroba + dokončení instalace
oken + okenic v 5. a 6.NP zám-
ku (směrem do nádvoří i k ryb-
níku) – 500.000,- Kč, zpracován
by v první polovině roku měl
být i projekt na obnovu fasády
„vysokého“ zámku (cca
700.000,- Kč), tento výdaj by
mohl ovlivnit „úspěch“ žádosti
o dotaci z prostředků Ol. kraje,
mělo by se započít se zaměře-
ním a zpracováním projektu na
opravu fasád „nízkého“ zámku
+ prováděna bude běžná
údržba…,
j) 3419 – příspěvek TJ SOKOL
Plumlov navržen, dosud nena-
staven (viz žádost), havarijní
stav eternitové střechy na šat-
nách,
k) 3519 – ostatní ambulantní
péče – výdaje na loňské úrovni,
doplacen byl odvod DPH za
„schodolez“ – namontován ve 4.
čtvrtletí r. 2015,
l) 3612 – byty – minimální vý-
daje na údržbu (30.000,- Kč),
m) 3613 – nebytové hospodář-
ství – předpokládaný výdaj za
výměnu plastového okna v ka-
deřnictví (za poštou), připra-
vuje se projekt na dokončení
opravhasičskézbrojnice,6121–
splátka kupní ceny za STAVO,
n) 3631 – veřejné osvětlení –
E.ON bude ve vyjmenovaných
lokalitách (Cvrčelka, Žárovice,
Hamry) provádět úpravu roz-
vodné soustavy, čímž bude
„vynucena“ i rekonstrukce ve-
řejného osvětlení,
o) 3636 – pohřebnictví – akutní
se stává výstavba nové urnové
zdi…,
p) 3639 – komunální služby –
příspěvek KZ Plumlov dle žá-
dosti, navýšený oproti loňské-
muroku(mj.vysokénákladyza
zajištění provozu kompostár-
ny),
q) 3722 – sběr a svoz komunál-
ních odpadů, položka 5169 – od-
voz odpadu firmou A.S.A TS
Prostějov, položka 6129 – in-
tenzifikace třídění odpadu (od-
dělený sběr plastů, papíru, bi-
oodpadu a směsného odpadu už
v jednotlivých nemovitostech)
– žádost o dotaci podána v r.
2015, částka 700.000,- Kč před-
stavuje vlastní prostředky k
realizaci projektu,
r) 3745 – výdaje na mzdy pra-
covníků na VPP, 5139 – připra-
ven projekt a žádost o dotaci z
Ol. kraje – ozelenění sídl. 9.
května v Plumlově (vlastní
zdroje), 6121 – podána žádost o
realizaci dětských hřišť v
Plumlově a všech místních čás-
tech (vlastní podíl), chceme
připravit žádost o dotaci na
překopávač a svozové vozidlo

na kompostárnu (6122 a 6123),
zahájena by měla být realizace
kamerového systému (podána
žádost o spolufinancování z do-
tačního programu Ol. kraje),
s) 4357 – DpS Soběsuky – pří-
spěvek 600.000,- Kč + požární
signalizace,
t) 5512 – hasiči – finanční pří-
spěvky jednotlivým SDH v ob-
cích,
u) 6112 – zastupitelstva obcí –
došlo k mírnému navýšení, vy-
plývající ze změny právního
předpisu o odměňování,
v) 6171 – činnost místní sprá-
vy – výdaje opět srovnatelné s
rokem minulým, 5137 – obnova
počítačového vybavení měst-
ského úřadu, 5172 – aktualiza-
ce webových stránek města,
6121 – je nutné řešit technický
stav kotelny městského úřadu,
do celkové částky 500.000,- Kč je
započteno i napojení bytových
domů v Soběsukách a Žárovi-
cích na splaškovou kanalizaci,
stejně tak i čerpací stanice +
napojení na kanalizaci Měst-
ského úřadu v Plumlově.
Členové zastupitelstva měli
možnost vznést svoje připo-
mínky na pracovní poradě, ty
byly zohledněny. Nikdo další z
přítomných se nepřihlásil s
žádným požadavkem na úpra-
vu rozpočtu, hlasováním byl
návrh rozpočtu jednomyslně
odsouhlasen.
UZ-8/2016/5/1 – ZMP schválilo
rozpočet Města Plumlov na rok
2016.
Hlasování: 14 hlasů pro

K bodu 6:

Úvodní slovo k dalšímu bodu
jednání přednesl pan Hyn-
drich, ředitel Klubového zaří-
zení Plumlov, p. o. Na základě
usnesenízastupitelstvaměstaz
prosince 2015 byl upraven zá-
pis Klubového zařízení
Plumlov, p. o., v obchodním
rejstříku o činnost – zajištění
provozu sběrného dvora. Ad-
ministrativní chybou však do-
šlo k tomu, že místo zařazení té-
to „činnosti“ do hlavního úče-
lu organizace (tato činnost ne-
ní zisková) byl omylem „pro-
voz sběrného dvora“ zařazen
do činnosti „doplňkové“ –
chceme provést nápravu sta-
vu. Oprava zřizovací listiny KZ
Plumlov, p. o., bude po konzul-
taci s paní auditorkou „ozna-
čena“ jako dodatek zřizovací
listiny č. 3. K předloženého ná-
vrhu nebyly žádné další dota-
zy.
UZ-8/2016/6/1 – ZMP schválilo
Změnu č.3 Zřizovací listiny Klu-
bového zařízení Plumlov, p. o.

K bodu 7:

Dodatečně byl do programu 8.
zasedání zastupitelstva zařa-
zen bodu „zadání změny č. 1 re-
gulačního plánu „Plumlov-Na
Balkáně“. Dokument byl v
únoru 2016 vyvěšen na úřední
desce, poté rozeslán členům za-
stupitelstva e-mailem. Je to je-
den z postupných kroků ve-
doucích k provedení změny
existujícího regulačního plá-
nu, kdy budou zohledněny po-
žadavky vlastníků pozemků.
Pan Mgr. Jeřábek přečetl ná-
vrh usnesení, který doplnil pan
starosta textem požadovaným
zpracovatelem změny regulač-
ního plánu (Magistrátem Měs-
ta Prostějova, odborem územ-
ního plánování).
UZ-8/2016/7/1 – ZMP schválilo
Zadání změny č. 1 regulačního
plánu „Plumlov – Na Balkáně“,
ve smyslu § 64 odstavec 5 záko-
na č. 183/2007 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) a v souladu
s § 17, odstavec 2 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně pláno-
vacích podkladech, územně plá-
novací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací čin-
nosti, ve znění pozdějších před-
pisů.

K bodu 8:

Pan Sušeň otevřel diskusi:
a) pan Nezval – požádal o zvá-
žení možnosti umístit doprav-
ní zrcadlo před STAVO (do míst
přecházení chodců z chodníku
vedoucího od Soběsuk na as-
faltový chodník), jedná se o ne-
přehledný úsek,
b) pan Bc. Hýbl – na pracovní
poradě členů zastupitelstva
předal vedení města seznam
požadavků OV Hamry na pro-
vádění údržby, nově požádal o
prověření technického stavu
střechy na kapličce, má obavy,
že poškozenou střešní kryti-
nou do objektu zatéká,
c) paní Švestková – dotazova-
la se, zda je počítáno v letošním
roce s opravou místní komu-
nikace ve Cvrčelce, při výstav-
bě sběrného dvora došlo k její-
mu výraznému poškození, pan
Sušeň jí odpověděl, že tato
oprava není v plánu pro rok
2016 zahrnuta, pokusíme se na
ni najít finanční prostředky,
d) paní Švestková – „uvítala“
by dovezení fůry štěrku mezi
garáže ve Cvrčelce. Pan Sušeň
vysvětlil, že existující kaluže
vody mají důvod v nefunkční
dešťové kanalizaci.

Pokračování na straně 11



PŘÍJMY

Název ukazatele/Kč

Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů
12 509 390,00
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
11 200 000,00
Daně a poplatky z vybr. činností a
služeb
2 796 000,00
Majetkové daně
1 600 000,00
Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. vzta.
2 112 500,00
Ostatní neinvestič. přijaté transfery
ze stát. rozpočtu
743 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od
obcí
150 000,00
Podnikání a restruktur. v zeměd. a
potr.
70 000,00
Pitná voda
500 000,00
Ostatní ambulantní péče
501 000,00
Bytové hospodářství
450 000,00
Nebytové hospodářství
700 000,00
Pohřebnictví
10 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
60 000,00
Využívání a zneškodňování komu-
nálních odpadů
150 000,00
Domovy
200 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část
1 000,00
Činnost místní správy
216 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
1 000,00

PŘÍJMY CELKEM
33 969 890,00
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VÝDAJE

Název ukazatele/Kč

Podnikání a restruktur. v zeměd. a
potr.
28 500,00
Pěstební činnost
7 100,00
Silnice
845 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy
167 000,00
Pitná voda
572 500,00
Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly
25 000,00
Budovy, haly a stavby
100 000,00
Záležitosti telekomunikací
3 000,00
Platy a podobné a související výdaje
21 000,00
Předškolní zařízení
68 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO –
MŠ Plumlov
1 119 000,00
Základní školy
5 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO –
ZŠ Plumlov
3 350 000,00
Základní umělecké školy
63 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO –
ZUŠ Plumlov
200 000,00
Činnosti knihovnické
47 500,00
Neinvestiční nákupy a související vý-
daje
31 300,00
Ostatní záležitosti kultury
282 500,00
Zachování a obnova kulturních pamá-
tek
1 830 000,00
Rozhlas a televize
30 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích pro-
středků
81 000,00
Ostatní záležitost kultury, církví a
sděl. prostředků
72 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
200 000,00
Platy a podobné a související výdaje
105 000,00
Neinvestiční nákupy a související vý-
daje
265 000,00
Stroje, přístroje a zařízení
60 000,00
Neinvestiční nákupy a související vý-
daje
155 000,00
Neinvestiční nákupy a související vý-
daje
200 000,00

Budovy, haly a stavby
1 430 000,00
Veřejné osvětlení
610 000,00
Budovy, haly a stavby
250 000,00
Pohřebnictví
133 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jin-
de nezařazené
4 700 000,00
Neinvestiční nákupy a související vý-
daje
1 861 500,00
Investiční nákupy a související výdaje
700 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
761 000,00
Neinvestiční nákupy a souv. výdaje
181 200,00
Budovy, haly a stavby
300 000,00
Stroje, přístroje a zařízení
30 000,00
Dopravní prostředky
30 000,00
Výpočetní technika – kam. systém
200 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným pří-
spěvkovým organizacím
1 100 000,00
Ostatní záležitosti civilní připravenosti
na krizové stavy
10 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část
68 000,00
Neinvestiční nákupy a souv. výdaje
106 200,00
Ost. neinvestiční transfery neziskovým
a podob. organizací
121 500,00
Zastupitelstva obcí
2 073 200,00
Platy a podobné a související výdaje
3 605 000,00
Neinvestiční nákupy a souv. výdaje
1 855 195,00
Ost. neinvestiční transfery neziskovým
a podob. organizací
125 475,00
Neinvestiční transfery a některé další
platby rozpočtům
78 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu -
příspěvek ze soc. fondu
15 000,00
Nákup dlouhodobého nehmotného
majetku
50 000,00
Budovy, haly a stavby
500 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
180 000,00
Ostatní finanční operace
1 000 000,00
Finanční vypořádání minulých let
53 000,00

VÝDAJE CELKEM
32 060 670,00

FINANCOVÁNÍ
Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjč. prostředků
-1 909 220,00

FINANCOVÁNÍ
CELKEM
- 1 909 220,00

REKAPITULACE
PŘÍJMYCELKEM
33 969 890,00
VÝDAJE CELKEM
32 060 670,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-1 909 220,00

Schválený rozpočet – závazné ukazatele rok 2016 Ze zasedání
Zastupitelstva
Dokončení ze strany 10
Ta je podle jeho slov „ucpaná“
kořeny vrby, bude potřebné
„komplexnější řešení“ – vyká-
cení stromu, nahrazení potru-
bí, nikoli jen „navyšování te-
rénu“ novým materiálem,
e) paní PhDr. Palacká (ředi-
telka DpS Soběsuky, p.o.) – re-
agovala na informaci, že čle-
nové KV „nepotřebují“ pově-
ření, přesto by při pokračování
kontroly uvítala přesnější in-
formaci, jaké konkrétní do-
klady mají připravit, z jakého
období, pan starosta citoval z
jednacího řádu KV, paní ředi-
telka oponovala, že jde o řádo-
vě „stovky dokladů“, pan Su-
šeň – dohodnete se s předse-
dou,
f) paní Mgr. Švédová – upo-
zornila na nedokončenou
opravu místní komunikace za
zvoničkou v Žárovicích – pan
starosta přislíbil opravu,
g) paní Mgr. Švédová – požá-
dala o odfrézování pařezu a
úpravu prostranství po vyká-
ceném keři u kapličky, pan
Hyndrich řekl, že pracovníci
KZ Plumlov požadavek splní,
h) paní Mgr. Švédová – po-
prosila o zavěšení houpaček na
dětském hřišti v Žárovicích,
bylo příslíbeno panem Hyn-
drichem za příznivého počasí,
i) paní Mgr. Švédová – upo-
zornila na chybějící mříž na
kanalizační vpusti před kul-
turním domem v Žárovicích,
pan starosta jí odpověděl, že
vpusť je zabezpečena, s insta-
lací nové mříže nepočítáme,
j) pan Ing. Rozehnal – pouká-
zal na rozpadlý betonový pří-
střešek na popelnice před by-
tovkou VLS v Žárovicích, pan
Sušeň odpověděl, že tuto infor-
maci předá kompetentním
pracovníkům VLS, s.p.,
k) pan Šmíd – upozornil na
špatnou možnost otáčení vozi-
del hasičů na konci Žárovic,
pan Sušeň reagoval slovy, že na
otáčení těchto vozidel je urče-
na vyštěrkovaná plocha, po-
kusí se zabezpečit její „uvolně-
ní“ od zaparkovaných vozidel
VLS, s.p.

K bodu 9:
Pan starosta poděkoval všem
přítomným za účast a cca v
17.40 ukončil zasedání.

Zpracoval FrantišekKocourek

Tento zápis obsahuje podstatné
momenty z jednání. Kompletní
záznam jednání je k dispozici na
úřadě na zvukovém nosiči.
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Tajemství náhrobků u kostela
Co skrývají nápisy kostelních náhrobních desek? Podívejte se na ně očima Mileny Jeřábkové

MILENA JEŘÁBKOVÁ

Kostel Nejsvětější Trojice je
jednou z dominant Plumlova,
ve srovnání s plumlovským
zámkem méně nápadnou a
přirozeně i jinak navštěvo-
vanou. Původně hřbitovní
kostel na návrší, obehnaný
zdí, připomíná svojí siluetou
malebné kostelíky z Lado-
vých obrázků. Stoupání k ně-
mu zrychlí dech a trošku roz-
proudí krev.

Nežvejdudovnitř,dívámse
na sešlapaný kamenný práh
kostelních dveří. V jiných
chrámech jsem si nevšimla,
jestli to tam mají také tak.
Nejspíš ano, ale tam to vní-
mám jinak. Tady procházím
pravidelně. Opakovaně vy-
volává pocit neomezeného tr-
vání, dočasnost je ale skuteč-
ností. Na mírné prohlubni v
kameni jsou neviditelné otis-
ky nohou těch, kteří po gene-
race dveřmi vcházeli a vy-

cházeli. Teď opakovaně vchá-
zím a vycházím i já. A časem
budou chodit jiní.

Nevím, jak staré jsou ka-
menné prahy v kostelních
dveřích, je ale snadné zjistit,
jak staré jsou náhrobní des-
ky, umístěné nyní v levé boč-
ní kostelní zdi. Letopočty
1596, 1602, 1604 vzbuzují úctu
k historické památce, která
není příliš známa. A nejen le-
topočty jsou na kamenných
deskách čitelné – písmena,
vytesaná dávným kamení-
kem, také. Když vyměníte G
za J, dosadíte U místo V, roz-
luštíte spřežky a doplníte pís-
menka, co nejspíš kamení-
kovi z textu vypadla (kdo ví,
jestli uměl číst) a jsou ve
zmenšenině vytesána nad
písmeny, mezi kterými chy-
bějí, rozluštíte texty na ná-
hrobcích druhé ženy Jana
Oujezdeckého z Morašic –
Alžběty Bořkovny z Dohalic a
jejich dvou dětí snadno. Ná-

hrobky paní Alžběty a syna
Jana Heřmana nesou každý
po šesti erbech a v heraldice
patří mezi tzv. šestierbovní
vývody, na Moravě vzácné. I z
tohoto důvodu byly již před
lety předmětem zájmu znal-
ců.

V roce 1917 byla v Brně vy-
dána malým nákladem mu-
zejního spolku kniha V.
Houdka „Moravské vývody
erbovní“, tehdy k dostání za
2 K. Vyšla rok po smrti auto-
ra, který studiu moravských
náhrobků věnoval celý život.
Překvapilo mě, když se mi ta-
to stará, velmi pečlivě sepsa-
ná publikace otevřela na in-
ternetu.

Na třetím, nejmladším,
pouze dvouerbovním ná-
hrobku bez figurálního reli-
éfu, ale s větším množstvím
přehledného textu, můžeme
přečíst (slova textu jsou od-
dělena tečkami):
Urozený pán Jan Oujezdecký

z Morašic byl vlastně úřed-
ník, pracující pro vlivné a v
království českém vysoce po-
stavené muže, jako byli Vra-
tislav II. z Pernštejna, Jan z
Pernštejna, kníže Karel z
Lichtenštejna či Jindřich
Slavata z Chlumu a Košum-
berka.

Pernštejnové a po nich
Lichtenštejni byli majiteli
plumlovského panství, Lich-
tenštejnové vystřídali Pern-
štejny na přelomu 16. a 17. sto-
letí. Plumlovský kostel byl
postaven v roce 1555 jako kos-
tel hřbitovní, s kryptou pro
pohřbívání panských úřed-
níků z plumlovského hradu.
Byla v ní pohřbena i Janova
první žena Anna Ostromíř-

ská z Rokytníka, která ze-
mřela i se synem po porodu
roku 1579.

Náhrobek po ní žádný ne-
zůstal. Náhrobky zůstaly pro
druhé manželce Alžbětě a je-
jích dvou dětech – synovi Ja-
nu Heřmanovi a dceři Jo-
hance. Alžběta Bořkovna z
Dohalic přišla na Plumlov
někdy po roce 1580, zemřela v
roce 1602 ve věku asi 36 roků
(na jejím náhrobním kameni
není věk uveden). Žádné z je-
jich dětí se nedožilo dospě-
losti – syn Jan Heřman ze-
mřel po dosažení prvního
roku života v roce 1596, dcera
Johanka přežila matku o dva
roky a zemřela jako devítile-
tá. Sama Alžběta zemřela ve
vysokém stupni těhotenství,
možná za porodu – tomuto
odpovídá i její zobrazení na
reliéfu se zavinutým novoro-
zenětem v náručí.

Podle plumlovských kro-
nik,kteréjsouvedenyodroku
1899, byly mumifikované
ostatky pohřbených v kostel-
ní kryptě uložené v cínových
rakvích. Při rušení krypty
skončily na konci 19. století v
kostnici pod márnicí, rakve
byly pravděpodobně zpeně-
ženy. Náhrobní desky pak
byly vsazeny po určitou dobu
do venkovní zdi kostela, aby
nakonec skončily na zdi
uvnitř kostela. Jejich pů-
vodní umístění je popsáno na
náhrobku Alžběty Bořkovny
z Dohalic :
...TELO•GEGI•POCHOWAN
O•POT•TIMTO•KAMENEM.
Ozvěny minulosti mají vztah
k současnosti. Osudy Jano-
vých manželek jsou z našeho
úhlu pohledu tragické. V je-
jich době ale nebyly ojedině-
lé, i lidem tehdy vysoce po-
staveným často nezbývalo,
než se s úmrtím dětí a žen při
porodu nějak vyrovnat, smí-
řit.Dnesnepřipouštíme,žeby
narození dítěte mohlo být ji-
nou než radostnou a milou
událostí. Pokud všechno ne-
vyjde podle našich představ,
hledáme viníka, který nutně
musí existovat. Hledáme
chyby na zdravotní péči, kte-
rá má sice spoustu drobných
i závažných nedostatků, stá-
le je ale jejím výsledkem jed-
na z celosvětově nejnižších
perinatálních úmrtností a
takřka nulová úmrtnost ma-
tek za porodu.

Pokračování na straně 13

Nápis na náhrobku
1604
LETA•WSOBOTV•PRZED•NEDIELI•
DRUZEBNV•WHODINV•23• VMR-
ZELA •GEST• VROZENA•
PANNA•IOHANKA•WLASTNI•DCE
RA•VROZENEHO•PANA•IANA•VGE
ZDECKEHO•ZMORRASICZ•
MAGE•WIEKV•SWEHO•TOLIKO•9•
LET•43•NEDIELI•A•2•DNI•A•15•H
ODIN•TIELO•GEGI•
POCHOWANO•WTOMTO•CHRAMI
E•BOZIM•TA•GISTA•NADIEGE•GE
ST•ZE•
PAN•BUH•DUSSI•GEGI•MEZI•POC
ZET•WIWOLENYCH•SWICH•PRZI
GITI•RACZIL

Zajímavá zákoutí plumlovského kostela. Foto: Milena Jeřábková



Tajemství
náhrobků
u kostela
Dokončení ze strany 12

Chceme zkoušet porody do-
ma – vždyť jde o přirozený
proces, do kterého netřeba
zasahovat. Těm, kteří na zá-
kladě svojí kvalifikace a zku-
šeností radí zbytečně neris-
kovat, málokdo naslouchá a
věří.

Když se zamyslíme, vytu-
šíme, co by nám poradily An-
na Ostromířská s Alžbětou
Bořkovnou…

Zdroje:
1. Z náhrobků v kostele Nej-
světější Trojice
2. Z knihy V. Houdka Mo-
ravské vývody erbovní
3. Z článku Šárky Zapletalo-
vé v Radničních novinách z
26. 8. 2009 Náhrobky v
plumlovském kostele
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Pohádkový karneval ocenil 10 nejhezčích masek

IVONA OTRUBOVÁ

Na 12. března si pro všechny
zábavychtivé děti a jejich ro-
diče, prarodiče, tetičky a
strýce připravilo Klubové za-
řízení a Kulturní komise
města Plumlov pohádkový
karneval. Dětí přišlo oprav-
du hodně, sál se rychle zapl-
nil krásnými malými prin-
ceznami, sličnými princi a
rytíři, přišel nějaký ten Spi-
derman, loupežník, trpaslík,
mihla se tam beruška a mys-
lím, že i muchomůrka. Po-
tkala jsemiPata sMatem,mi-
mochodem, nikdy nevím,
který je který. A přiletěl i

drak, tedy dráček, moc mu to
slušelo, připomínal mi draka
Mraka z mé oblíbené pohád-
ky Za humny je drak. A do-
koncebylpřivezen iúplněne-
pohádkový, ale krásný, veli-
ký dinosaurus. Jeho maska
byla i zajímavou kulisou ve-
dle schodůdo sálu.

O zahájení karnevalu se
postarala Sněhurka a její tr-
paslíci, přišli všichni a do-
konce i jeden maličký navíc.
Za své vystoupení sklidili za-
sloužený potlesk. Potom za-
čal na parketu ten pravý rej
dětí v maskách. Ani jim ne-
vadilo, že kousek parketu za-
brali rodiče, kteří trpělivě

stáli frontu na lístky do tom-
boly. Ta byla opravdu bohatá
a snad žádné z dětí, které si
lístek koupilo, nezůstalo bez
výhry. A když už byl karne-
val pohádkový, nemohly
chybět vpravdě pohádkové
soutěže. S Popelkou přebíra-
ly děti hrách a čočku, s vod-
níkem lovily ryby, poskláda-
ly Večerníčkovu čepici z no-
vin, Loupežníkovi pomohly
vybrat ty správné přísady do
polévky, s čarodějnicí nakr-
mily její kamarádku Ježiba-
bu, s Minie poznávaly po-
hádkové postavy. Čerti a čer-
tice naučili děti přenášet pyt-
le na hříšníky a královna s

dětmi procvičila správnou
královskou chůzi. Za splnění
každého nelehkého úkolu do-
staly děti razítko do průkaz-
ky, a když všechny úkoly
zvládly, čekala je odměna,
balonek od firmy Laser Tech-
nology a maličkost, kterou si
vylovily z obrovské truhly u
Rusalky.

K tomu všemu nám hrál
D.J. Jirka Dostál, který
ochotně a s úsměvem splnil
vyslovená hudební přání.
Kdo dostal žízeň, mohl ji za-
hnat u sličných hostesek za
barovým pultem, hlad pak
párkem v rohlíku od usmě-
vavéPeři sHankou.Celý kar-
neval vyvrcholil vyhlášením
soutěže o nejhezčímasku, na-
konec bylo naprosto nemož-
némezi tolikakrásnýmimas-
kami vybrat tu nejvíc nej, tak
vyhrálo hned deset dětí v
maskách.

Potom ještě nějaká ta pís-
nička auž byl čas jít domůod-
počinout si, přece jen to bylo
hodně náročné odpoledne.
Takže všem, kteří karneval
připravili, patří veliké díky.
A určitě se nejen já těším na
ten další. Jsem zvědavá, jaký
bude, mně by se líbil karne-
val se zvířátky. Mohla bych
potkat Pejska a Kočičku od
pana Čapka, Krysáky nebo
třeba Medvídka Pú s jeho ka-
marády.

Zahájení bálu měla na starosti Sněhurka se svými trpaslíky. Na karnevalu nechyběli ani princové. Foto: archiv akce
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Poprvé do školky? Důležitý krok
Zápisy do mateřinky jsou za námi. Co čeká nové školáčky dál? Prostředí podstatné pro jejich rozvoj

MARTA SOLDÁNOVÁ

Mateřská škola Plumlov ote-
vřela březnovým zápisem dě-
tí do MŠ pomyslná vrátka no-
vým, malým školáčkům, kte-
ří poprvé tzv. „ doopravdy“
překročili práh mateřské
školy. Někteří statečně, jiní s
obavami z nového prostředí,
ale v každém případě v do-
provodu rodičů.

S jistou dávkou zvědavosti
děti okukovaly nové prostře-
dí, ve kterém budou v příš-
tích letech trávit převážnou
část dne. Budou se sžívat s ko-
lektivem svých vrstevníků,
najdou si své kamarády a za-
čnou, v souladu se Školním
vzdělávacím programem,
spolu s paní učitelkou proni-
kat do tajů a složitostí světa,
který je obklopuje.

Výchova i rozvoj
Právě v období zápisu si mno-
ho rodičů klade otázku, co MŠ
dětem přinese, v čem je obo-
hatí a jaký je její význam a po-
slání. Většina rodičů se dlou-
ho dopředu, před zápisem a
následně vlastním nástupem
dítěte do MŠ, zajímá o dění v
mateřskéškole,dotazujíse na
zkušenosti rodičů starších
dětí a sami se většinou snaží
dítě na vstup do mateřské
školy připravit.

Mateřská škola naplňuje
právo dětí na výchovu a vzdě-
lávání. Plní především po-
slání pedagogické, snaží se
optimálně a komplexně, pod
vedením učitelek, rozvíjet
osobnost dítěte po stránce fy-
zické, psychické a sociální v

souladu s jeho věkovými a in-
dividuálními zvláštnostmi.
Poskytuje dětem „útočiště“ v
době, kdy jsou rodiče převáž-
ně v zaměstnání a nemohou
se jim sami věnovat. O po-
sledním ročníku předškolní-
ho vzdělávání se už dnes ho-
voří jako o povinnosti, kte-
rou bude muset dítě před
vstupem do 1. třídy ZŠ splnit.

MŠ je prostředím, které dá-
vá možnost propojení rodin-
né výchovy s výchovou insti-
tucionální. Nepotlačuje
osobnost dítěte, rozvíjí jeho
vědomostní potenciál, učí dě-
ti společensko-kulturním
návykům, pomáhá uvědo-
movat si hodnoty a vytvářet
postoje k životu, lidem, pří-
rodě. Doba pobytu dítěte v MŠ
by vždy měla být přiměřená
tak, aby stále zůstávala rodi-
čům možnost poskytovat dí-
těti ničím nenahraditelné,
rodinné výchovné působení.

Chce to čas
Vstup dítěte do MŠ je velkým
zásahem do poklidného ro-
dinného života malého dítě-
te. Chce to čas a trpělivost, ale
dítě si zvykne a věřte, že za-
čne do MŠ chodit rádo. V
adaptačním období pomáhá
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, nové
typy a formy vztahů, komu-
nikace, změnu denního reži-
mu apod. Nástup do MŠ v
podstatě naruší jeho pocit jis-
toty a bezpečí, který zažíval

pouze v rodině, a který po-
třebuje opět získat. Veďte
proto dítě k samostatnosti,
zejména v sebeobsluze, hygi-
eně, stolování, dbejte na
upevňování základních
společensko-kulturních ná-
vyků.

V začátcích je pro dítě kaž-
dá prosba o pomoc, každý mo-
ment, kdy musí komuniko-
vat s ještě neznámými dětmi i
paní učitelkou, jistou psy-
chickou zátěží a způsobuje
jeho zbytečné obavy. Dejte dí-
těti najevo, že rozumíte jeho
případným obavám z nástu-
pu do školky, ale ujistěte ho,
že mu věříte, a že to určitě
všechno zvládne. Posílíte je-
ho sebedůvěru. Pokud má dí-
tě do školky chodit rádo, mu-
sí k ní získat kladný vztah.
Nikdy dítěti mateřskou ško-
lou nevyhrožujte (např.
„budeš-li zlobit, uvidíš ve
školce…“ apod.). Dítě by ne-
mohlo mít rádo něco, co je už
předem předkládáno jako
trest. A bude-li dítě zpočátku
plakat. nic se neděje; buďte
trpěliví, přívětiví, ale roz-
hodní. Neidealizujte dětem
nadmíru MŠ, ale ani s ní ne-
strašte.

Každá učitelka je profesně
připravena natolik, že doká-
že porozumět dítěti, respek-
tovat jeho individuální po-
třeby a v rámci kapacitních
možností dokáže mírnit psy-
chosociální náročnost pro-
středí a zklidnit celkový prů-
běh adaptace dítěte na MŠ.
Vzájemná důvěra a objektiv-
ní komunikace rodičů a pe-
dagogů je jednou z podmínek
úspěšného zvládnutí vstupu

dítěte do školky. Je přínosem
a velkým pomocníkem nejen
v začátcích, ale po celou dobu
docházky dítěte do MŠ.

Zdroj inspirace,
objevování a poznání
Za nejideálnější věk nástupu
dítěte do MŠ z vývojového
hlediska jsou považovány 3
roky, ale tento fakt je indivi-
duální a nelze jej 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 k dětem i k dospě-
lým. Vštěpuje dětem základ-
ní pravidla společenského
chování a jednání ve skupi-
ně, pomáhá vytvářet vnitřní
řád, který v budoucnu dítěti
pomáhá k bezpečné orientaci
v běžných životních situa-
cích, a nabízí jim možnost
spolupodílet se na vytváření
těchto pravidel. Učí děti tole-
rovat a přijímat své vrstev-
níky, učí pocitu sounáleži-
tosti, ochotě a potřebě vzá-
jemně si pomáhat. Současně
vychovává ke zdravému se-
bevědomí a schopnostem
umět se ve skupině přijatel-
nou formou prosadit, proží-
vat dny naplněné smyslupl-
nou činností.

Takže, milé děti, milí rodi-
če, těšíme se na vás ve škol-
ním roce 2016/2017.

Při zápisu doMateřské školy v Plumlově si děti užily i spoustu legrace. Zároveň simohly spolu s rodiči prostředí školky prohlédnout. Foto: MŠ Plumlov
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Prohlubujeme u dětí
kladný vztah k přírodě
SILVIE SOLDÁNOVÁ

V dnešní době je přirozeného
kontaktu s přírodou po-
skrovnu. Děti nemají dosta-
tek kontaktů s živou i neži-
vou přírodou, ač k ní ve své
přirozenosti tíhnou. Díky
přírodě a pobytu v ní jsou dě-
ti v mnoha oblastech velmi
obohaceny. Učí se ohledupl-
nosti k ostatním živým tvo-
rům, přebírají zodpovědnost
za své chování, učí se citli-
vosti, prohlubují své doved-
nosti, postoje a znalosti, a to
hlavně díky smyslovým pro-
žitkům. Jsme proto rádi, že
nám bylo umožněno navští-
vit Centrum ekologických
aktivit města Olomouce

„Sluňákov“, kde se děti zú-
častnily výukového progra-
mu „Mravenečci“.

Budování mraveniště
Zde se děti seznámily s pozo-
ruhodným životem tohoto
malého, ale užitečného tvora.
Pro děti byl připraven pestrý
program složený hlavně ze
smyslových aktivit, díky kte-
rým si vyzkoušely, jak ná-
ročné je být mravencem. Spo-
lečně přenášely materiál k
budování mraveniště, vzá-
jemně si pomáhaly při pře-
konávání překážek a samo-
zřejmě se dozvěděly spoustu
zajímavostí ze života těchto
malých pomocníků.

Další aktivitou přispívající
k rozvoji „ekomyšlení“ bylo

zapojení se do akce „Ukliďme
si náš Plumlov“. Děti, vyba-
veny ochrannými pomůcka-
mi a poučeny o nebezpečnos-
ti některých odpadů, se ak-
tivně zapojily do úklidu v
okolí mateřské školy. Bylo až
neuvěřitelné, jaké množství
papírků, zátek či obalů děti
našly. Kromě běžného odpa-
du děti shromáždily spoustu
klacíků a šišek, které potom
využily ke stavbě malých do-
mečků, třeba právě pro mra-
venečky?

Jako včeličky
Další úžasnou akcí byl výu-
kový program Českého svazu
ochránců přírody – Regio-

nálního sdružení Iris Prostě-
jov s názvem „Včeličky“. Dě-
ti si opět na vlastní kůži vy-
zkoušely spoustu aktivit sou-
visejících se životem včel –
krmily larvičky, čistily úl,
sbíraly pyl. Ochutnávaly
včelí produkty a na závěr si
odnesly vlastnoručně vyro-
benou včelí mastičku.

Plány do budoucna
I nadále má naše mateřská
škola v plánu zařazovat co
nejvíce podobných ekologic-
kých programů a aktivit, aby
se naši malí spoluobčané co
nejdříve naučili naši přírodu
chránit a mít ji rádi, aby vy-
držela co nejčistější nejen pro
ně, ale hlavně pro jejich vlast-
ní potomky.

Ekologická výchova v praxi. Foto: MŠ Plumlov

MEDOVÉ DNY
MEZI VČELIČKAMI

SE VYDAŘILY

BZZZ! Jakomalá holka jsem
se bála včel. Zabzučely kolem
mě a už jsem simyslela, tak
jako většinamalých dětí, že
mě chtějí píchnout. Tento
strach ze včel umě přetrval
až do doby, než jsme sman-
želem začali včelařit. Poro-
zumět životu včel je složité ,
ale krásné. Tak proč nepřiblí-
žit tento tajemný svět včel i
dětemvnašímateřské škole?
Ve třídě s názvem „Včelky“
ve které učím, si děti společně
hrají, učí se, tvoří, objevují a
toho bzučení… někdy to
opravdu vypadá jako v úle.
Život včel jsemdětem začala
přibližovat prostřednictvím
pohádek o skřítkoviMedov-
níčkovi, kterýmá rád všech-
na zvířátka a hlavně včeličky,
a tak děti začaly pomaličku
nahlížet do světa včel. Sou-
částí třídního vzdělávacího
projektu „Medové dny u
Včeliček“ byl i výukový pro-
gramo včelách, který nám
nabídl Český svaz ochránců
přírody z Prostějova a pra-
covníci z ekocentra IRIS, se
kterýmnašiMŠnavštívili.
Programbyl zaměřený na vývoj a život včel, jejich významv
přírodě a na včelí produkty. Děti čekalo povídání o tom, co se
děje v úle, vyzkoušely si, jak včely během svého života pracují.
Nejdříve pěkně uklidily úl, jako včelky uklízečky, potom se
proměnily ve včelky stavitelky a stavěly včelí plástve, do kte-
rých ukládaly pyl tak, jak to dělají včelí dělnice. Osvědčily se i
jako včely krmičky, to když poctivě krmilymalé včelí larvičky.
Dozvěděly se, jakou úlohumáv úle včelí královna, včelkymla-
dušky, létavky nebo včelí kluci – trubci. Děti takémělymož-
nost ochutnat pyl amed a vyzkoušely si výrobumedovémas-
tičky. Pro její léčivou sílu ji jistě využijí maminky na různé dět-
ské bolístky.Medový týden si děti pěkně užily a o včelách a je-
jich životě se dozvědělymnoho nových a zajímavých věcí. A
kdo ví,možná jemezi nimi i budoucí včelař. Sluníčku zdar! Text
a foto: Dana Sušeňová
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Výzdoba i děti. Škola
hýřila pestrými barvami

MARTINA PIŇOSOVÁ

Červená, modrá, žlutá, zele-
ná a duhová. Barvy, které na
jeden školní týden doslova
pohltily prostory plumlovské
školy.

Vše odstartoval náš školní
parlament, který od 4. dubna
vyhlásil „Barevný týden“. A
tak všichni žáci, ale i učitelé a
ostatní zaměstnanci školy
dostali za úkol provětrat své
šatníky a pokusit se najít co
nejvíce oblečení a doplňků v
těchto barvách. I škola do-
stala nový veselý kabát – ob-
jevila se květinová výzdoba,
pestré nafukovací balonky
a papírové řetězy.

Barevná básnička
Naši třeťáčci spolu se svou
paní učitelkou dokonce slo-
žili krásnou básničku:

Barevný týden máme,
proto se pestře oblékáme.

Pondělí je červené,
to bude obzvlášť veselé.

Pro úterý barva modrá,
ta je pro nás všechny dobrá.

Přijde žlutá středa,
nové triko koupit bude třeba.

A komu se nelení,
ten se těší na čtvrtek zelený.

Pátek duhou přivítáme,
my se tady krásně máme.

Z celého týdne jsme pořídili
důkazy ve formě fotografií,
abyste se mohli potěšit ba-
revnou atmosférou těchto
dní. Všechny fotografie na-
jdete přehledně na webových
stránkách naší základní ško-
ly: www.zsplumlov.cz

Všem, kteří se zapojili a
podpořili náš první barevný
týden, děkuji. Doufám, že
příští jaroknámopětzavítá…

Barevný týden na plumlovské škole měl u dětí úspěch. Foto: ZŠ Plumlov

Celá škola byla za jedno,
působila veseleji a pozitivněji
Žákyně 9. ročníku Lenka Halířová
mile hodnotí Barevný týden:
„Když jsem poprvé o tomto nápadu
slyšela, nijak mě to nenadchlo. Ráda
nosím tmavé oblečení a do výraz-
ných barev se příliš nehrnu, avšak
když jsem v pondělí přišla do školy,
musela jsem se pousmát. Viděla
jsem děti z různých tříd, jak vylovily
ze svých šatníků trička, sukýnky
nebo halenky, jen aby se mohly za-
pojit a splynout s ostatními. No a to
se také stalo. A ačkoli šlo jen o sla-
dění určitých barev, nesjednotilo to
pouze naše oblečení, ale i nás. Nešlo
o to, že se někdo s někým nebaví, že

se mezi sebou nemají rádi. Celá
škola byla za jedno. Dokonce i žáci,
kteří jsou vždy proti všemu, pře-
kvapili a natáhli si přes hlavu ba-
revné tričko nebo mikinu. Nad hla-
vami nám visí balonky, po prosto-
rech školy jsou rozvěšené barevné
stuhy, a když dáte dohromady
všechny tyto drobnosti, vzniknou
vám krásné a nezapomenutelné
vzpomínky na letošní jaro, do kte-
rého naše škola vešla s plnou pará-
dou. Najednou totiž škola působí
mnohem veseleji, pozitivněji a pří-
tulněji, a o to přeci především šlo,
ne?“

Velká škoda. Na přednášku
o drogách přišlo jen šest rodičů
V úterý 16. 2. 2016 se v prosto-
rách základní školy konala
přednáška zaměřená na dro-
govou problematiku u dětí.
Přednášku organizovala zá-
kladní škola jako jeden z
mnoha preventivních kroků,
reagujících na současný
trend u žáků, a to experi-
mentování a užívání návy-
kových látek, především ma-
rihuany.

Lektorem byl pan David
Bezdomikov, působící mno-
ho let v organizaci Podané ru-
ce, která pomáhá uživatelům
nealkoholovýchdrog, kteří se
v důsledku užívání návyko-

vých látek ocitli v obtížné ži-
votní situaci. Organizace po-
máhá i jejich rodičům a blíz-
kým osobám.

Během šedesátiminutové
přednášky se posluchači do-
zvěděli aktuální informace z
„drogové scény“ na Prostě-
jovsku a Plumlovsku. Zazně-
ly informace ze zákonů, fakta
o věku a spektru uživatelů,
postupy při výskytu návyko-
vých látek u dětí.

Na závěr smutné konstato-
vání, přednášky se zúčastni-
lo 6 rodičů, zbytek zaplněné
školní třídy tvořil pedago-
gický sbor naší školy. (sz)

Kdo je nejlepší v pexesu?
Śestnáctého března se ve
školní družině uskutečnila
soutěž v hledání správných
dvojic pexes – tzv. pexesiáda.
Účast byla obrovská. Kdo by
neuměl hrát pexeso?

V každém oddělení A, B i C
probíhaly napínavé „soubo-
je.“ Dvojice byly zvolené ná-
hodně losem, aby nedošlo k
případným dohadům. Soutě-
žení byla často i několikako-
lová. Na konci každého kola
byla na jedné straně vidět ra-
dost, a na druhé bohužel smu-
tek. Kdo by nechtěl vyhrát, a
naopak někdo musí prohrát.
Ale i smutek z prohry za-
krátko přešel a nastalo fan-
dění svému kamarádovi v
dalších „bojích.“ Takže na
konci soupeření byl každý
spokojený.

Mnozí si dokázali, že dove-

dou být šikovní, pohotoví a
mají zkrátka vizuální paměť.
Všichni zaslouží poděkování
za férové soutěžení a výher-
cům blahopřejeme. (sz)

Výsledky:
Oddělení A
1. Terezka Foretová
2. Anežka Rychvalská
3. Janko Kšenzulák

Oddělení B
1. Petr Bureš
2. Natálka Plechová
3. Honza Blaha

Oddělení C
1. Dan Nesvadba
2. Kája Lužná
3. Silva Lišková

Osmáci a deváťáci besedovali
o spisovateli Arnoštu Lustigovi
Zcela jedinečný zážitek se na-
skytl žákům osmého a devá-
tého ročníku 18. února 2016.
Do plumlovské školy totiž za-
vítal režisér Ivo Pavelek a
přivezl s sebou dokument Ar-
nošt Lustig Devět životů. Žá-
ci měli možnost zhlédnout
hodinový dokumentární film
o životě Arnošta Lustiga, vý-
znamného spisovatele a scé-
naristy druhé poloviny dva-
cátého století, od jehož úmrtí
jsme si připomněli 26. února
pět let. Po filmové projekci
následovalo setkání s panem
režisérem, který žákům po-
věděl informace o průběhu

natáčení a některé střípky ze
života Arnošta Lustiga. (tp)

Přednáška o Arnoštu Lus-
tigovi se mi velice líbila. Ob-
divuju Lustiga za to, jak do-
kázal být i po tak hrozné době
veselý a vtipný. I režisér Ivo
Pavelka mi přišel jako sym-
patický a milý člověk.

Eva Buriánková, 8.A

Moje prvotní představy o
přednášce, která nám měla
přiblížit Arnošta Lustiga, by-
ly stejné jako u všech ostat-
ních.

Pokračování na straně20
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Bohem starověkého
Řecka? Aspoň na chvíli

PAVEL MAJORŠIN

I tento rok proběhla v hodi-
nách dějepisu v 6. ročníku
projektová výuka k tématu
Náboženství starověkého
Řecka. Žáci si zhotovili kos-
týmy a připravili prezentaci.
Předem jsem je seznámil s
kritérii hodnocení, pak už
bylo na nich, jak se domluví a
rozdělí do skupinek a vybe-
rou si bohy, které budou
představovat. Měli čas tři
týdny na vyhledání a roztří-
dění informací, zhotovení
plakátu, kostýmů a samo-
zřejmě nácvik prezentace.

Doba příprav rychle uply-
nula a nadešel den předvést
svoji práci. Skupinka, která
prezentuje jako první, to má
vždy těžší, nemůže se poučit z
chyb předchozích týmů. U
mnoha žáků se také projevo-
vala nervozita, neboť před-
stoupit před celou třídu a
ukázat svoji práci není snad-
né.

Bohužel u poloviny týmů se
projevila neochota naučit se
krátký text zpaměti, někteří

žáci zase podcenili přípravu a
nejen, že neuměli prezentaci
zpaměti, ale dokonce čtený
text koktali. Tím znehodno-
tili námahu celé skupiny. Na-
víc dva týmy úkol splnily te-
prve po několikerém upomí-
nání v náhradním termínu.

Musím však říci, že sku-
pinky, které se pečlivě při-
pravily, podaly opravdu vy-
nikající výkon. A zvláště mu-
sím vyzvednout dvě.

První ve složení Eliška Pi-
ňosová, Nikola Pleváková,
Tomáš Křupka a Petr Liška,
druhá ve složení Vendula Vé-
molová, Marie Lysáková, Te-
reza Sedláková a Eva Maue-
rová. Nejen, že žáci uměli
prezentaci nazpaměť, ale při-
pravili si i hranou scénku.

Na konci vystoupení zhod-
notila každá skupinka svůj
výkon, prostor vyjádřit se k
tomu, co si zaslouží pochvalu
či co se zrovna příliš nepo-
vedlo, dostali i ostatní spolu-
žáci.

Myslím, že se projektová
výuka povedla, což můžete
posoudit i na fotografii.

Vbožských hábitech při výuce. Foto: ZŠ Plumlov

Lesní prostředí
Ve středu 24. 2. 2016 se konala ve
škole série přednášek o lesním
prostředí. Přednášky se postup-
ně zúčastnily všechny třídy I.
stupně. Realizátorem akce byl
„lesní pedagog“ pan Fusek z Vo-
jenských lesů, divize Plumlov.
Nezazněla pouze slova, ale pan
Fusek měl vyprávění o lese dopl-
něno powerpointovou prezenta-
cí, ukázkami větviček stromů a
shozů zvěře. Poutavě také žákům
vyprávěl vlastní zážitky z lesa.
Žáci měli během přednášky mno-
ho zajímavých dotazů. (sz)

Jarní úklid
V týdnu od 14. do 21. března 2016
se konal velký úklid okolí školy a
celého města. Zúčastnili se jej žá-
ci se svými učiteli v rámci hodin
tělesné výchovy, světa práce,
ekologických praktik a výchovy
ke zdraví. Žáci mimojiné pečlivě
vyhrabali staré listí i spadené
větve a řadu míst vyčistili od po-
hozených odpadků. Tato akce
přispěla k většímu uvědomění
žáků, jak se chovat k životnímu
prostředí, a k jejich lepšímu vzta-
hu k přírodě a svému nejbližší-
mu okolí. (sz)

DEBATA O VZDĚLÁVÁNÍ

OŠKOLÁCH IDOTACÍCH. Ve středu 6. dubna se na plumlovské
škole pořádalo setkání zřizovatelů a vedoucích pracovníkůMŠ
aZŠ z území Prostějov venkov o.p.s. Schůzkaměla za cíl pre-
zentovat všem zúčastněným realizaci projektuMístní akční
plán školství v SOORPProstějov. Na setkání zazněly z úst Ing.
Hrubého a Ing. Švitelové aktuální informace omožnostech
čerpání dotací v rámci vzdělávání (EVVO zKÚOK, IROP, šab-
lonyOPVVV). Na závěr proběhla také krátká diskuse o aktu-
álních problémech vzdělávání na územíMAS. Vedení naší zá-
kladní školy bylo osloveno, aby škola poskytla zázemí k to-
muto setkání. Úkolu jsme se zhostili velmi dobře. V příjemném
a esteticky upravenémprostředí školní jídelny se podařilo
odprezentovat základní informace za pomoci technické i jiné
podpory. Setkánímělo značnou návštěvnost a kladný ohlas.
Text a foto: Dagmar Zapletalová

The Australian show
EVA VOPALECKÁ

Poslední den před jarními
prázdninami na naši školu
zavítal již podruhé Dr. Klutz,
rodilý Australan. V loňském
školním roce si žáci třetích,
čtvrtých a pátých tříd užili
divadelní představení Lenka
and the Tea Witch, při kte-
rém pomáhali Dr. Klutzovi
vařit. Letos se pro změnu žáci
sedmých, osmých a devátých
tříd zúčastnili interaktivní-
ho představení The Australi-
an Show.

Děti měly možnost využít a
zúročit své znalosti anglic-
kého jazyka. Dr. Klutz prove-
dl žáky bohatou historií Aus-
trálie od prvních obyvatel až
po současnost. Seznámil je s
typickou australskou faunou
a flórou, se známými osob-
nostmi a populární hudbou.
Žáci měli příležitost ochut-
nat australskou pomazánku
Vegemite a zahrát si na hu-
dební nástroj původních oby-
vatel didgeridoo. Dr. Klutz
některé žáky zaujal natolik,
že si s ním po představení rá-

di popovídali, a vyzkoušeli
tak své komunikační doved-
nosti.

Anglické divadlo je jednou
z cest, jak dětem přiblížit pří-
stupnou formou cizí jazyk,
bez kterého se v dnešní době

neobejdou. Proto v této akti-
vitě budeme pokračovat i v
příštích letech.

„The show which we had
was really interesting.
Thanks to Dr. Klutz I know
new things about Australia.
And the Vegemite was good
too!“

Matěj Bodiš, 9. třída

Dr. Klutz v akci. Foto: ZŠ Plumlov



Od Vánoc až po Velikonoce
Dětský domov v Plumlově prožíval začátek roku po svém. Akcemi, soutěžemi i poznáváním

HANA KOVAŘÍKOVÁ

Jarní období bývá u nás v dět-
ském domově tak trochu
okurkovou sezónou. Máme za
sebou velmi náročnou dobu
vánočních svátků a před se-
bou druhé nejnáročnější ob-
dobí roku, a to jsou letní
prázdniny. A proto v lednu,
únoru a březnu tak trochu bi-
lancujeme uplynulý rok, od-
počíváme a už se chystáme na
jaro a léto. To ale neznamená,
že se u nás neděje vůbec nic.

V polovině února, přesně
na svátek sv. Valentýna, jsme
pro děti uspořádali pravou
valentýnskou diskotéku, kde
si mohli účastníci zatrsat
nejen na moderní muziku, ale
také si zkusit polku, valčík a
mazurku. Posledně jmeno-
vaný tanec měl u dětí největ-
ší úspěch a diskžokej ho mu-
sel pouštět několikrát po so-
bě.

Dvacátého února se pak
čtyři naše děvčata zúčastnila
již podruhé Svatebního dne,
který se konal v restauraci U
Hřiště ve Smržicích. Jedná se
o klasický svatební festival,
kde jsou k vidění svatební ša-
ty, účesy, kytice, prstýnky a
svatební občerstvení. Vše je
proloženo hudebními a ta-
nečními vystoupeními. A
právě o dvě taková vystou-
pení se naše děvčata posta-
rala. Michaela zahrála dvě
skladby na klavír, Evička na
zobcovou flétnu, Anička za-
zpívala dvě lidové písně bez
doprovodu hudebního ná-
stroje a na závěr druhého vy-
stoupení zarecitovala Eva s

Petrou několik básniček o zi-
mě. Děvčatům se vystoupení
podařilo a všechna sklidila
velký potlesk. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného na Sva-

tební den převzal od organi-
zátorů náš pan ředitel a za ty-
to peníze pojedeme s dětmi na
výlet a část věnujeme na zá-
jmovou činnost.

Začátkem března nás če-
kaly jarní prázdniny. Celý tý-
den jsme strávili v domově,
ale nuda rozhodně nebyla.
Jeden den nás navštívila pa-
ní Schwarzová a proběhly již
tradiční, tentokrát veliko-
noční výtvarné dílny, další
den jely mladší děti do Šmou-
líkova do Prostějova a na vý-
tvarné dílny a kino do Duhy.
Velký úspěch měla výstava
Igráčků, kterou děti navští-
vily v muzeu v Mohelnici. Ce-

lý prázdninový týden vyvr-
cholil návštěvou Aqualandu
v Pasohlávkách, kde si děti 1.
rodinné skupiny užily kou-
pání a vodních radovánek.

V dalších dvou týdnech
jsme se již připravovali na
Velikonoce. Větší úklidy, ve-
likonoční výzdoba, pečení
velikonočních perníků a ma-
lování vajec, prostě úplně
stejně jako v rodinách. Také
celé velikonoční svátky pro-
běhly v rodinném duchu.

Začátkem dubna pak odjelo
7 dětí s vychovatelem do Pra-
hy do Divadla Kalich na před-
stavení rockového muzikálu
Horečka sobotní noci. Lístky
na tento muzikál nám zpro-
středkovala nadace Dejme
dětem šanci.

Šestého dubna pak proběhl
v Olomouci Nejmilejší kon-

cert, což je soutěžní přehlíd-
ka zájmové činnosti dětí z
dětských domovů. Náš do-
mov reprezentovala tři děv-
čata: Anička v sólovém zpěvu
bez doprovodu hudebního
nástroje, Eva ve hře na zob-
covou flétnu a Míša ve hře na
piano. Jestli některé z děvčat
zvítězilo, do uzávěrky tohoto
čísla Plumlovského zpravo-
daje nevíme, ale určitě vás
budeme informovat příště,
jak to dopadlo.

Kromě těchto zážitkových
aktivit se snažíme, aby se dě-
ti účastnily různých soutěží.
Letos to byla v zimních a jar-
ních měsících výtvarná sou-
těž s Delikomatem (výrobce
automatů na kávu) a výtvar-
ná soutěž „Jaro je tady“ po-
řádaná DDM Prostějov.

Kromě toho jsme také při-
hlásily práce našich dětí do
dvou literárních soutěží. V
soutěži o nejlepší sci-fi a fan-
tasy povídku jsme zazname-
nali velký úspěch. Sedmnác-
tiletá Petra zvítězila, vyhrá-
la značkový tablet a její po-
vídka bude uveřejněna v kni-
ze, jejíž křest proběhne v
květnu v Brně. Jak dopadla
druhá soutěž „Dejme dětem
šanci popsat svůj život“, kte-
ré se rovněž zúčastnila Petra
a její sestra Eva, se dozvíme
během května.

Teď nás čeká jarní období,
kdy budeme více času trávit
venku v přírodě a na různých
výletech a budeme se pomalu
připravovat na léto. A se zá-
žitky z prázdnin se s vámi,
čtenáři Zpravodaje, podělíme
zase příště.

NaSvatebnímdni ve Smržicích. Foto: Hana Kovaříková
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Žáci besedovali o životě a díle spisovatele Arnošta Lustiga
Dokončení ze strany20

„Nedozvíme se nic zajíma-
vého, nikoho to nebude bavit“.
Ale opak se stal pravdou. Do-
kument, jenž nám pustili, měl
dechberoucí děj. Ani na chvil-
ku jsem nespustila oči z obra-
zovky. Vyvolalo to ve mně
smutek, zoufalství, ale i obdiv.
Obdiv panu Lustigovi. Jak
dokázal projít celým svým ži-
votem, ve kterém na něj čekalo
jen utrpení, strast a velice zlé
činy, které se kolem něj děly.
Ale občas se na něj usmálo i
trošku štěstí, které mu výraz-
ně pomohlo k překonání veš-
keré bolesti a k dobojování se

až na samý konec toho všeho
zlého, co prožil kvůli druhé
světové válce. A i po tom všem
na něm nezůstala jediná
známka špatných vlastností.
Pořád se smál, vyprávěl vtipy
a nikdy na nikoho nebyl zlý.
Lidé si ho pamatují a věřím,
že i dlouho budou pamatovat
jako velice hodného, obětavé-
ho a šťastného člověka.

Aneta Soldánová, 8.A

Arnošt Lustig si rozhodně za-
slouží obdiv a úctu. Prožil
spoustu utrpení, smutku a
beznaděje, ale i radost z toho,
že všechny hrůzy, které ho po-

tkaly, přežil. Na filmu praco-
vala režisérská dvojice Kris-
tina Pavelková a Ivo Pavelek.
Dokázali krásně zaznamenat
všemožná tajemství Arnošta
Lustiga.

Henrieta Greplová, 9

Dokument, který nám byl po-
skytnut ke zhlédnutí, mě veli-
ce upoutal. Snímky týkající se
koncentračních táborů mě od-
jakživa lákaly, avšak nemys-
lím si, že by se nějaký z nich vy-
rovnal právě tomuto. I kdyř se
jednalo o dokument se smut-
nou, pro někoho až drásající
tematikou, nechyběly mu prv-

ky humoru. Oproti ostatním
historickýmfilmům byl tento o
to víc zajímavý, že jsme si v
něm mohli poslechnout ne-
zkreslený pohled na toto téma
od lidí, kteří si koncentrační-
mi tábory prošli na vlastní ků-
ži. Nejednalo se tedy o herce, co
před kamerou odříkali na-
zpaměť pár vět, které jim v
produkci zadali. Své slovo měl
v dokumentu i samotný pan
Lustig, který bohužel před do-
končením natáčení vážně one-
mocněl. Snímku nechyběl hu-
mor, prvky smutku, ani oso-
bitý pohled na věc.

Lenka Haliřová, 9
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Sedmáci putovali
po stopách Karla IV.
TOMÁŠ POLÁK
KAROLÍNA KLIMEŠOVÁ

V pátek 5. února se žáci sed-
mého ročníku vypravili do
Olomouce. Čekal je tam vel-
mi zajímavý program. Bě-
hem celodenní exkurze na-
vštívili budovu Moravského
divadla v Olomouci a také vý-
stavu České korunovační
klenoty na dosah/Doba Karla
IV. na Olomoucku ve Vlasti-
vědném muzeu.

Exkurze očima
Karolíny Klimešové
V pátek 5. února 2016 jsme se
zúčastnili velmi zajímavé a
poučné exkurze v Olomouci.
Naší první zastávkou byla
prohlídka katedrály sv. Vác-
lava. Prohlédli jsme si celou
krásnou katedrálu v gotic-
kém stylu, která se nám vel-
mi líbila. Poté jsme se přesu-
nuli do Moravského divadla,
kde si nás převzala moc milá
paní a provedla nás skoro ce-
lým divadlem. O divadlu jsme
se dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací, které sahají
nejen k počátkům, ale i k sou-
časnosti divadla. Mě osobně
nejvíc zaujal baletní sál plný
baletek a hlavně baleťáků.
Zjistili jsme i některé věci o
životě baletek, zpěváků a ta-
ké samotných herců. Podle
některých to byl právě výtah,
který je zaujal, a hlavně nás
asi všechny dost pobavil.

Podle mého názoru je Mo-

ravské divadlo krásnou stav-
bou a jsem moc ráda, že jsem
ho mohla navštívit takhle
zblízka, jelikož se to už ne-
musí opakovat.

Naší poslední zastávkou
bylo Vlastivědné muzeum s
programem České koruno-
vační klenoty na dosah/Doba
Karla IV. na Olomoucku. Zde
jsme měli další, velmi milou
paní průvodkyni, která nás
provedla jednotlivými úse-
ky, podle kterých jsme vypl-

ňovali pracovní list, který
bude později oznámkován. V
pracovním listě byly otázky
zaměřené hlavně na Karla
IV., jeho příbuzné, nástroje
používané v tehdejší době a
na korunovační klenoty. Pa-
ní průvodkyně nám pomá-
hala a říkala jednotlivé in-
formace, které byly velmi za-
jímavé a poučné a hlavně
podle pravdy. Některé věci se
už nemusíme nikdy dozvě-
dět.

Celý výlet jsme zakončili
krátkým rozchodem na Hor-
ním náměstí v Olomouci.
Myslím, že nás celá exkurze
bavila, samozřejmě je to otáz-
ka názorů, ale většina spolu-
žáků vypadala spokojeně.
Všichni moc děkujeme škole
a hlavně pánům učitelům za
exkurzi a trpělivost s naším
chováním. Až na to, že mě a
rozhodně i další mé kamará-
dy neuvěřitelně bolely nohy,
to proběhlo hladce a s docela
velkou zábavou, tudíž
bychom si mohli výlet do Olo-
mouce někdy zopakovat.

Sedmáci na exkurzi v divadle amuzeu vOlomouci. Foto: ZŠ Plumlov

Maškarní se vydařilo

JANA VAVERKOVÁ

Na tradiční ostatkové zába-
vě, která se konala 5. února v
Domově seniorů v Soběsu-
kách,sesešloasi40seniorů.V
úvodu se v jídelně za tónů
známých písní postupně
představily jednotlivé maš-
kary – Mexičan, medvěd,
Červená karkulka, vodník,
motýl, ježibaba, cikánka,
kouzelník. A potom nastal
maškarní rej. Mezi seniory se
pohybovaly různé postavy –
víla, Rumcajs, včelka Mája.
Bylo možné spatřit, jak spolu
tancují jeptiška s mnichem,
vodník s kouzelníkem nebo
cikánka s motýlem.Pozvání k

tanci neodolali ani senioři. K
dobré zábavě přispělo občer-
stvení v podobě masopust-
ních koblih a dobrého pití. O
hudební doprovod se posta-
ralo Duo Pištěk. Součástí ak-
ce bylo „varietní“ vystoupe-
ní psích mazlíčků pod vede-
ním Jitky Šiklingové, kteří
klientům ukázali, jak chytají
míčky, plní povely nebo ská-
čou obručí. Poté přišel kou-
zelník a za pomoci asistentky
předvedl své umění s karta-
mi. Že se účastníci zábavy
dobře bavili, bylo zřejmé z je-
jich rozesmátých tváří. Vel-
kou zábavou pro seniory bylo
i poznávání zamaskovaných
zaměstnanců.

DEVADESÁTINY

První dubnový týden se netrhly dveře od pokoje Ing. Josefa
Cetkovského, který žije v Domově pro seniory Soběsuky.
Plumlovský občan zde slavil 90. narozeniny. Nejdřívemu zná-
mí zMaléhoHradiska přivezli dvoupatrový dort. V den naro-
zenin oslavenci popřála všechno nejlepší ředitelka Domova
PhDr. Věra Palacká. Bývalého spolupracovníka navštívili za-
městnanci Vojenských lesů Plumlov, kteřímu předali knihu
„Historie divize Plumlov“. Gratulovat také přišli členové sboru
pro občanské záležitosti Plumlov. Josef Cetkovský se narodil
31. 3 . 1926 vMalémHradisku v rodině obchodníka.Měl tři
sourozence. Většinu své pracovní dráhy pracoval u Vojen-
ských lesů Plumlov. Text a foto: Jana Vaverková
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Milý pane Jurníčku, přejeme vám

KAREL ROZEHNAL

Na návštěvu pana Břetislava
Jurníčka v Plumlově jsem se
docela těšil. Nedávno oslavil
osmdesátiny a já si jej vždy
vážil a uznával jako člověka a
velkého fotbalového nadšen-
ce. Ovšem setkání s ním před-
čila veškerá má očekávání.
Jak jsem totiž zjistil, pan Jur-
níček je opravdu osobností s
celou řadou různých zájmů a
povídání s ním bylo bohaté na
jeho nevšední zážitky i po-
střehy směřované do minu-
losti i současnosti. A navíc,
věděli jste, že pan Jurníček je
i velký básník?

Fotbalista
Sedíme s panem Jurníčkem u
něj doma, popíjíme čaj a ho-
voříme o jeho fotbalové kari-
éře. Nejdříve vzpomíná na
své první fotbalové krůčky,
jak v Plumlově v polovině pa-
desátých let začal hrát za
plumlovské žáčky pod vede-
ním trenéra pana Vaverky z

Prostějova. Pak volně pře-
chází ke svému dorostenec-
kému období pod taktovkou
trenéra pana Zdeňka Petrá-
še. „Vyhráli jsme v té době do-
konce okresní přebor doros-
tu,“ říká s úsměvem.

Je nutné poznamenat, že
Břetislav Jurníček vždy na-
stupoval k zápasům v roli
brankáře. „Já vlastně zdědil
brankářské řemeslo po svém
strýci. A po mně to převzal
vnuk,“ vysvětluje mi a dodá-
vá, že po vojně až do svých
dvaatřiceti let chytal za
plumlovské mužstvo. Vypo-
máhal pak i nově vytvořené-
mu B-týmu. S gustem sobě
vlastním mi následně popi-
suje, jak si užíval velká
plumlovská derby. V minu-
losti totiž existoval v Plumlo-
vě i tým PDA Lesy. Hrál sice
podle slov pana Jurníčka o
skupinu níže, ale vždy na
podzim se konal na hřišti v
Borkách přátelský zápas, na
který dorazila pokaždé
spousta diváků.

Náš hovor se dále stáčí k
rozdílům mezi fotbalem v
Plumlově dnes a před šede-
sáti lety. „My jsme tehdy byli
moc hrdí, že můžeme repre-
zentovat Plumlov, fotbalem
jsme doslova žili. To není jak
dnes, kdy spousty času tráví
mladí u počítače. My jsme by-
li na hřišti šťastní. Každý če-
kal na svou šanci, aby mohl v
zápase nastoupit. Hráli jsme
to opravdu čistě kvůli lásce k
fotbalu,“ vykládá mi zaujatě s

tím, že podle něj je bohužel
současná situace diametrál-
ně odlišná.

„Zájem o fotbal u dětí je
menší, vztahy mezi hráči jsou
odlišné a velkou roli dnes
hrají peníze,“ podává mi svůj
názoradodává,žerodičednes
musí často v řadě klubů pla-
tit poplatky, což dříve nebý-
valo.

A co jiné sporty než fotbal,
bavilo pana Jurníčka něco?
„Dva roky jsem chytal za
Plumlov i hokej. Střídali jsme
se tehdy s panem Jiřím Fran-
kem. Pro sport jsem žil celý
život a dokonce i na vojně
jsem stál přibližně rok v brá-
ně v Dukle Domažlice B,“
uzavírá tuto část vyprávění.

Rozhodčí
Zájem o fotbal u pana Jur-
níčka podnítil i snahu věno-
vat se mu i po skončení hráč-
ské kariéry. Dlouhá léta řídil
zápasy coby rozhodčí prak-
ticky po celé Hané.

„Na cestu sudího jsem se
dal v roce 1971 a vydržel jsem
u toho osmnáct let. Sportu
jsem si tak užil dosytosti,“ po-
pisuje s tím, že odřídil v okre-
sech Prostějov, Olomouc,
Vyškov a Přerov celkem 590
utkání.

V očích se mu ale najednou
během našeho rozhovoru za-
lesknou slzy. Při ohlédnutí za
svým soudcováním mu totiž
na mysl vytane i vzpomínka
na jeho manželku Ludmilu,
která před časem odešla do
nebe.

„Byla mi vždy velkou opo-
rou a pro můj zájem o fotbal
měla značné pochopení. Jsem
jí za to moc vděčný,“ říká do-
jatě Břetislav a přidává jed-
nu svou životní příhodu, kte-
rá to jasně dokumentuje: „Na
takřka každé mé utkání, kte-
ré jsem soudcoval venku, se
mnou moje manželka jezdila.
Při zápase mezi Sokolem Ivaň
a Sokolem Tvorovice jsem
nařídil trestný kop proti Tvo-
rovicím a přesto, že z toho
branka nepadla, mě začal ne-
vybíravě urážet tvorovický
gólman. Jako rozhodčí jsem
to nechával bez povšimnutí a
při přerušené hře najednou
překvapeně koukám, že se ke
mně po hřišti řítí nějaká žen-
ská. Byla to moje manželka,
která vtrhla na hřiště, aby se
mě zeptala, zda neslyším, jak
mě ten hráč uráží,“ vzpomí-
ná pan Jurníček.

Funkcionář
V osmdesátých letech se po-
zvolna rozjíždí životní etapa
pana Jurníčka coby fotbalo-
vého funkcionáře. Jeho vzpo-
mínky z devadesátých let a
přelomu století by vydaly
snad i na menší knížku. Pro-
to se budu snažit převyprávět
jen ty nejpodstatnější udá-
losti, které jsem si byl scho-
pen zapamatovat a poznačit.

Čtyři roky pracoval pan
Jurníček v zápisové komisi
při Okresním fotbalovém
svazu Prostějov. Od roku 1991
se stává členem výboru oddí-
lu kopané v Plumlově a zhru-
ba v té době opouští plumlov-
ské mužstvo sedm hráčů
směřujících do Sokola Vícov.

„Museli jsme tak řešit ná-
ročnou situaci a budovat tým
i vedení klubu vlastně od za-
čátku. V roce 1993 se mi po-
dařilo zajistit sponzora, kon-
krétně šlo o firmu Oresvo. Ta
fungovala pod vedením pana
inženýra Ivo Svozílka, který
se stal garantem Sokola
Plumlov. Na členské výboro-
vé schůzi za účasti asi 60 čle-
nů byl tehdy zvolen nový vý-
bor pro oddíl kopané, který
nesl název TJ Sokol Oresvo
Plumlov. Stal jsem se jeho
předsedou,“ vypráví věcně
pan Jurníček.

Nový výbor čítal deset čle-
nů. „Roli pokladníka se zhos-
til pan Robert Švestka, mezi
členy byli i pan Ladislav
Otruba, pan doktor Soldán,
pan Hanák či Ivo Svozílek ml.
Zbytek výboru tvořili za-
městnanci podniku Oresvo
Prostějov,“ vyjmenovává pan
Jurníček.

V tu dobu se podařilo za-
chránit 1.B třídu a po nástu-
pu sponzora zajistit pro klub
i nového trenéra, pana Lubo-
še Brázdila, jehož zásluhou
během dvou let postoupilo
mužstvo do první A. třídy ří-
zené KFS Olomouc. Zároveň
byl vytvořen další tým z hrá-
čů podniku Oresvo, který
hrál IV. třídu.

„Sokol měl tedy tehdy své
A-mužstvo, B-mužstvo, do-
rost, žáky a mladší žáky,“ vy-
počítává pan Jurníček a do-
dává, že pět družstev měl teh-
dy málokterý oddíl široko da-
leko. V 1.A třídě se týmu po-
měrně dařilo, po třech letech
z trenérské funkce odchází
pan Brázdil a přichází Josef
Sivoň z Prostějova.

Břetislav Jurníček
Narodil se 15. března 1936.
Žije v Plumlově.
Celý svůj profesní život pracoval ja-
ko řidič z povolání u jednoho podni-
ku – Jednota Boskovice.
Zároveň byl vždy oporou pro svou
rodinu.
Mezi jeho záliby patří fotbal, hokej,
básně a sledování dění kolem sebe.

Břetislav Jurníček oslavil 15. března 2016 své osmdesátiny. Foto: K. Rozehnal
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k osmdesátinám hodně zdraví
Velké zásluhy na úspěšném
období mělo podle slov pana
Jurníčka kvalitní sponzor-
ství firmy Oresvo a osobnost
v podobě garanta, pana inže-
nýra Svozílka, který měl
sport moc rád. I díky jim se v
Plumlově hrál tehdy dobrý
fotbal.

„Pak zasáhla klub smutná
událost, v jednapadesáti le-
tech zemřel náš garant Ivo
Svozílek. I po jeho smrti nám
ovšem zůstala firma Oresvo
věrná ještě dva roky pod ve-
dením pana Hanáka,“ vyprá-
ví pan Jurníček, který zůstal
předsedou oddílu kopané až
do roku 2012 a ještě potom po-
máhal necelé dva roky jako
člen výboru TJ Otinoves.

„Sokolu Plumlov jsem
ovšem zůstal věrný až dodnes
a při odchodu z předsednické
funkce jsem byl zvolen čest-
ným předsedou,“ popisuje
pan Jurníček. V roce 2012 byl
ustanoven nový výbor, jehož
předsedou se stal pan Navrá-
til. Ve výboru zasedl mimo ji-
né i pan František Kocourek.
V té době Plumlov spadnul do
1.B třídy a po roce se znovu do
1.A třídy vrátil.

„Rád bych moc poděkoval
panu Navrátilovi a panu Ko-
courkovi za jejich práci, pro-
tože 1.A třídu si Plumlov ur-
čitě zaslouží, a moc mrzí, že se
nemůžu nyní zúčastňovat
utkání z důvodu mé dlouho-
dobé nemoci. Ale pevně vě-
řím, že ještě nějaký ten zápas
navštívím. Do probíhající se-
zony přeju, aby se lidem ve
výboru práce dařila a všem
hráčům Sokola Plumlov pře-
ji, aby získávali pro svá muž-
stva co nejvíce bodíků při mi-
strovských utkáních,“ uza-

vírá na chvíli své vyprávění
pan Jurníček.

Fanoušek
Jako milovník sportu pan
Jurníček vždy rád chodil fan-
dit na hokej i fotbal také do
Prostějova.Co se týče fotbalu
na ligové úrovni, celý život
fandí Dukle Praha.

„Dokonce jsem jako pat-
náctiletý vyrazil s kamará-
dem Břetislavem Kocourkem
na kolech na pohárové utká-
ní mezi Duklou Praha a Slo-
vanem Bratislava do Brna,“
popisuje jednu ze svých nej-
ranějších fanouškovských
zkušeností a hned pokračuje
další úsměvnou příhodou:

„Jako rozhodčí, když hráli
staří páni Slavie v Prostějo-
vě, jsem se mohl seznámit s
jedním z nejlepších gólmanů
všech dob Františkem Plá-
ničkou. Velmi si této legendy
českého fotbalu vážím. Vím
totiž sám, jak náročné je gól-
manské řemeslo,“ vzpomíná.

Při svém následném vy-
právění oceňuje ovšem i kva-
lity řady plumlovských hrá-
čů. „Vždy se mi například
moc líbila hra Miroslava Mo-
tala, nemohu opomenout ani
brankářské umění Tomáše
Voráče, který dokonce na-
stupoval soutěžně ještě v še-
desáti letech, když trápili ji-
né brankáře zranění. Určitě
musím zmínit i mého syna
Břetislava Jurníčka, který
toho za Plumlov hodně na-
chytal, reprezentoval i Sokol
Protivanov a působil i v SK
Prostějov. K výborným fot-
balistům minulosti patřili
třeba i Ladislav Trunečka ne-
bo Karel Čukovič. Z novodo-
bé éry bych rád vyzdvihnul
fotbalový um například bra-
trů Kiškových, bratrů Bure-
šových, Pavla Voráče či To-
máše Paráka. A našli by se
jistě i mnozí další. Moc se dal-
ším skvělým fotbalistům
omlouvám, ale paměť na jmé-
na mi už bohužel moc ne-
slouží,“ uzavřel své fanouš-
kovské povídání.

Ohlasy z lidu
„Na pana Jurníčka mám ty
nejlepší vzpomínky. Často
jsem s ním jednal, ať už jako
bývalý trenér dorostu, nebo
jako vedoucí oddílu stolního
tenisu a musím říct, že se vždy
snažil maximálně pomoci.
Navíc co slíbil, to dodržel. A

jako jeden z mála bafuňářů
jednal v klidu a bez zbyteč-
ných negativních emocí. Jeho
pozitivní přístup je to první, co
se mi hned vybaví, když si na
něj vzpomenu. A tak mu přeji
hodně zdraví a spokojenosti.“
(Pavel Vaňák)

„Rád vzpomínám na nezapo-
menutelná hlášení pana Jur-
níčka v rozhlase na hřišti. Lí-
bilo se mi, že byla věcná, a zá-
roveň je vždy dokázal okoře-
nit i nějakou perličkou.“
(Ladislav Ševcůj)

„Snažil jsem se vybavit si svo-
ji první vzpomínku na pana
Jurníčka. Vynořila se mi si-
tuace, kdy mně jako malému
žáčkovi hrajícímu jeden ze
svých prvních zápasů v polo-
čase při odchodu do kabin po-
klepal na rameno a řekl:
„Dobrá práce, hošíku“. Vím,
že jsem to potom vykládal do-
ma, že mě chválil pan Jurní-
ček, a měl jsem z toho velkou
radost.“
(Karel Rozehnal)

Básník
Značnou část našeho téměř
tříhodinového povídání s pa-
nem Jurníčkem jsme se u něj
doma věnovali sportu, ale po-
slední přibližně půlhodinku
přišla řeč na jeho dalšího vel-
kého koníčka, a tím je sklá-
dání básní.

„Seděl jsem v nádražní re-
stauraci v Prostějově asi před
třiceti lety v době konání pře-
hlídky Wolkrův Prostějov,
přidali si tehdy ke mně tři pá-
nové. Chvíli jsme se sezna-
movali, rozmlouvali jsme o
různých tématech, posléze
jsem se jim svěřil, že píšu i
básničky. Poprosili mě,
abych jim na druhý den ně-
které z nich přinesl ukázat.
Moc jsem v následné setkání

nevěřil, ale v hospůdce na mě
čekali a po po přečtení výbě-
ru z mých básní mi řekli: „Pa-
ne, proč se tomu nevěnujete
více, vždyť vy máte talent od
pánaboha,“ vypráví mi pan
Jurníček s tím, že se celý ži-
vot snaží psát básně tak, aby
jim lidé rozuměli, aby se v
nich našli.

Následně mi roztřeseným
hlasem několik z nich před-
čítá. Záběr témat je opravdu
široký. Poslouchám báseň o
Plumlově, pak jednu o lipov-
ské kopané a nevalném vý-
konu sudích, další pan Jur-
čínek věnoval problematice
drog. Oba se spolu dojmeme u
básně popisující dvojnásob-
nou vraždu mladého páru,
která se stala v minulosti u
Vícova. Část své tvorby vě-
nuje básník i politickým udá-
lostem z různých časových
období. Přednáší mi násled-
ně jednu z nich věnující se si-
tuaci v srpnu 1968.

Pak mi půjčí svůj sešit plný
veršů do rukou a já namát-
kou narážím i na dlouhou bá-
seň, kterou autor věnoval
nádherné vzpomínce na Vác-
lava Havla. Najít ve sborníč-
ku můžeme ovšem třeba i díl-
ka,kteránapsalpřímoprosvé
členy rodiny, nebo která se
týkají běžných problémů lid-
ského života. Zvláštní nos-
talgií pak oplývají básníkovy
verše o lásce.

Musím uznat, že básničky
pana Jurníčka jsou opravdu
ze života, na nic si nehrají a
mají svoji hloubku. Píše je
svým osobitým stylem člově-
ka, který toho za svůj život
spoustu prožil a dokázal vní-
mat svět kolem sebe takový,
jaký je. Tedy bez zbytečných
příkras a fabulací událostí.

„Určitě jsem napsal už přes
sto básní,“ uzavírá pan Jur-
níček naše povídání a jdeme
si spolu do prvního patra je-
ho obydlí prohlédnout oce-
nění, která získal jako fotba-
lový činovník. A věřte, že jich
obdržel nespočet.

Po té přeji panu Jurníčkovi
hodně zdraví do dalších let, a
aby jej stále doprovázela bás-
nická múza a loučím se s ním.
Ale nebojte se, o možnost pře-
číst si některé z jeho básni-
ček nepřijdete.

Na následující stránce
Zpravodaje můžete nalézt tři
z nich, a pokud od vás doznají
kladných ohlasů, setkáte se s
dalšími i v příštích vydáních
Zpravodaje.

Pan Jurníček za svůj přínos kopané
posbíral celou řadu diplomů ame-
dailí. Patřímezi ně například: oce-
nění OFS v letech 1997, 1998, 2001
a 2011 , dále čestné uznání za rozvoj
tělovýchovy a sportu z roku 2006 a
pamětnímedaile KFS z roku 2013.
Foto: Karel Rozehnal

Pan Jurníček na vojně. Reprofoto: K. R.
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Milí učitelé, máte můj obdiv a hlubokou úctu
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Ke Dni učitelů
Nemám Facebook, ale mám
děti, které Facebook mají, a
já, jakožto správná matka,
která se snaží mít přehled o
tom, co její děti dělají, byť ve
svém věku již znalá toho, že se
to uhlídat nedá, jim na ten Fa-
cebook občas kouknu přes ra-
meno. Jedna věc mi utkvěla v

paměti. Kamarádka mé
mladší dcery má v kolonce
vzdělání napsáno škola živo-
ta. Tak jsem si říkala, že je to
v jedenácti letech docela od-
vážné, ale pak jsem si říkala,
proč ne.Všichni jsme ve svém
životě prošli nějakou školou,
všichni jsme měli větší či
menší snahu se nějak vzdělá-
vat a všem nám v paměti ta
školní léta nějak utkvěla. No
řekněte, která holčička ale-

spoň jedenkrát v životě ne-
chtěla být učitelkou. Já sama
se každý týden na pár hodin
učitelkou stávám a musím
říct, že jsou to chvíle, na kte-
ré se moc těším. Těším se na
děti, těším se na práci s nimi
a těším se na jejich rozzářené
tváře. Mám velikou radost,
když se jim něco povede a
když oni sami se dovedou ze
svých úspěchů radovat. A
stejně tak je mi smutno když

jsou k sobě zlí. Zkrátka zkro-
tit někdy tu „šílenou smeč-
ku“ není snadné a člověk by si
mohl strhat hlasivky, a stej-
ně by to nepomohlo. Já se stá-
vám učitelkou jen na pár ho-
din týdně, ale co teprve ti, kte-
ří učí a vychovávají každý
den. To je teprve fuška.

Milí učitelé, dovolte, abych
vám vyjádřila hlubokou úctu
a velký obdiv za vaši práci a
trpělivost.

Zkuste Hodovou
zábavu či klání hasičů

Sbor dobrovolných hasičů
Hamry vás zve na Tradiční
hodovou zábavu, která se bu-
de konat v hasičském areálu
SDH Hamry v sobotu 9. čer-
vence od 20 hodin. K tanci a
poslech hraje CASIO BAND
Jarka Knejpa, skvělé občer-
stvení bude zajištěno.

9. okrsek SH ČMS Plumlov
aSDHHamryvásdálezvouna
tradiční okrskovou Soutěž
mužů, žen a mladých hasičů
(1. kolo v požárním sportu),
kterou budou hostit Prostě-
jovičky v sobotu 16. července
od 13 hodin (náhradní termín
je stanoven na neděli 17. čer-
vence v areálu SDH Soběsu-
ky). Na obě akce vás srdečně
zvou hasiči i další pořadate-
lé. (jp)

Pište, kreslete,
foťte a posílejte
Chcete se podílet na obsahu
Plumlovského zpravodaje?
Máte možnost.
Své příspěvky v podobě te-
matických článků, reportáží
ze zajímavých událostí či
akcí, glos, názorů, komentá-
řů posílejte na e-mailovou
adresu: plumlov-
sky.zpravodaj@gmail.com,
nebo odevzdávejte na poda-
telně MÚ v Plumlově.
Pokud se zrovna necítíte
moc na psaní, můžete posílat
třeba jen vaše fotopostřehy
s kratičkou popiskou nebo
návrhy na zajímavá témata
ke zpracování. Vítané jsou i
pozvánky na zajímavé akce
všeho druhu.
Zpravodaj je otevřený pří-
spěvkům od všech občanů,
kteří mají něco zajímavého
ostatním ke sdělení.
Tak neváhejte a přispějte
svou troškou do mlýna.

VÝBĚRZBÁSNIČEKPANABŘETISLAVAJURNÍČKA

Plumlov
Plumlove, Plumlove, městečko na dlani,
hrdě ty stojíš si nad Hanou s horami,
tvůj zámek vyčnívá na skále vysoké,
pod ním je jezero a lesy hluboké.

Léta, mé městečko, ty tady stojíš,
v krásném prostředí, ty se nám dvoříš,
kostelík na vršku má též svůj údiv,
hlas zvonu slyšet je do dálek dálných.

Prožil jsi, Plumlove, vlády mocipánů,
za vlády nacistů nesklonil jsi hlavu,
pak přišel zas útlak čtyřicet to let,
dnes se ti, Plumlove, otevřel zas svět.

Dneska se v Plumlově všechno mění,
někteří občané nabudou zas jmění,
zase tu zůstanou někteří chudí,
jsou rádi, že žijí a platí své dluhy.

Přestože draho je, hospůdka je plná,
vaří tam výtečně, každému chutná,
U Páclů v Plumlově dávaj dobré pivo,
by se nám v Plumlově přec dobře žilo.

Všechno se mění dnes, věř tomu, člověče,
chlorovaná voda více nám poteče,
plumlovský starosta má plno starostí,
užívá pekárnu ke své to radosti.

Rychle se v Plumlově všechno mění,
každý chce zbohatnout, nabýt své jmění,
a co ty, občane, co tu žiješ z renty,
říkáš si sám sobě, ať to vezmou čerti.

A tak to stále jde v Plumlově dokola,
pořádek snad nad vším udělá Drákula.
Snad jednou v Plumlově bude zas krásně
a budou tu lidé žít opravdu šťastně.

(6. 4. 1993)

Básničky jsem přepsal ze zapůjčeného sešitu pana

Břetislava Jurníčka, omlouvám se mu i čtenářům,

pokud jsem náhodou některá slova nechtěně ne-

přepsal správně. (Karel Rozehnal)

Boj o přeborníka
Lipová, Lipová, dědinko na dlani,
ty hrdě stojíš si mezi horami,
tvůj lid tam dobrý je, jen trochu prudký,
ten nezná v kopané pašije smutky.

Kolik let bojuješ o postup marně,
i když máš peněz dost, není to snadné,
doma to trochu jde, horší je venku,
však ty si poradíš, máš přece směnku.

A teď k těm rozhodčím, stále jsou jedni,
točí se dokola, jsou tobě věrni,
běda tam postavit rovného chlapa,
pak přijde na place urážek zkrátka.

Posledně hleděl jsem na horské derby,
bylo to ukrutné se všemi směry,
rozhodčí Zapletal, ten dělal divy,
být toto v Lipové, nedošel by živý.

Přesto však domácí platili daň krutou,
nejen na pokutách stali se výstrahou,
ti, co provokovali, byli to hosté,
diváci neslušní klamali prostě.

V Konici na hřišti též rušno bylo,
pěkně od podlahy zas se to bilo,
nějaká ta facka hráčů tam byla,
rozhodčí Josífek se smutně díval.

Teď právě v neděli v okresním městě,
ostuda fotbalu byla to prostě,
rozhodčí Zapletal zas dělal divy,
pískal pro Lipovou jako vždy klidný.

Diváci mnohokrát kroutili hlavou,
co se to s rozhodčím prosím vás stalo,
nakonec vyhráli penaltou hosté,
směnku zaplatili jako vždy prostě.

Rozhodčí Zapletal do šatny přišel,
cár mu na těle z košile visel,
on však se usmíval, nebyl však klidný,
neb jeho výkon byl opravdu divný.

A tak to stále šlo s Lipovou dokola,
pořádek na horách udělá Drákula,
celý rok drží se, platila směnku,
okres náš opouští, konečně je venku.

Užij si, Lipová, užij si slávy,
na čas ty odejdeš, nebudeš tady,
přejem ti vítězství, když tolik stálo,
by se v Lipové šťastněji hrálo. (18. 5. 1984)

Na památku tragické
vícovské události

Byl krásný letní podvečer a žádný z nás
to nevěděl, to, co se stalo toho dne. Byli
tak svobodni oba dva, měli se rádi,
nevíme jak, jejich naděje sahali do oblak.

Jednou si vyšli do polí, kde jen zpěv
ptáků tichým krajem zněl.
Kdo mi to jenom odpoví, byla
to pravda, nebo jen zlý sen.

Usedli oba pod Horkou, kde cvrčkův
hlas tak divně právě zněl, a oni
na tom pahorku neslyší hlas
zvonu znět, který oznámil klekání.

Náhle však přichází ze sadu jako stín
netvor to lidský, kyjem svým
udeřil přes hlavu partnera mladé
to dívky a z jeho hlavy teče krev.

Dívka utíká polem, volá, volá o pomoc,
žádný však nejde kolem.
Utíká k vísce rodné, volá, volá stále,
nikdo není na blízku.

A zatím zlý to ničema končí
ukrutné dílo, srazí ji jedním úderem,
a není mu jí líto, šlape jí nohou do tváře,
končí on toto dílo, jak šelma se rozzuří.

Táhne to tělo věrné, přitáh je
k jejímu milému, a teď tam
oba leží a tento zlosyn ukrutný
utíká lesem jen stěží.

Půlnoc odbíjí hodiny ve vísce její
to rodné, máma ji čeká na prahu
a dívka s chlapcem nejde,
hledá ji celá dědina.

A najdou je až k ránu, oba
tam leží pod Horkou
v travnatém koberci lánu, oba
tam leží, jako když spí.

Pohled však je to strašný,
tváře jsou jejich rozbity a
oba již jsou mrtvi.
Vraha též brzy dopadli.

Trest smrti byl potvrzen,
vrahem to ani nehne,

on se ještě odvolal, je to však
beznadějné – rozsudek byl vykonán.

A dnes jen pomník na Horce
připomíná to dění, až půjdeš
jednou kolem, zastav se u pomníku
a vzpomeň na oba, že mohli žít ve smí-
chu. (19. 8. 1960)



Jan Kopečný, instruktor fitness a výživový poradce, nabízí v Plumlově zájemcům kruhové tréninky zvané TABCROSS

Cvičení a zdravý životní styl se
pro mě staly tou pravou cestou
JANA ZELENÁ

Původně jsem chtěla začít
tento článek krátkým pojed-
náním o novoročních před-
sevzetích a silné vůli. Mám-li
však být upřímná, ke cviče-
ní, o němž dnes bude řeč, mě
přivedlo něco mnohem pro-
zaičtějšího. Prostě jsem se na
jedné vydařené akci bezmyš-
lenkovitě nahlásila na jakýsi
kruhový trénink a druhý den
(když jsem věci viděla „stříz-
livým“ pohledem) už mi bylo
trapné z toho vycouvat. A tak
vznikla moje zatímmírná zá-
vislost na výše uvedeném
cvičení, o kterém si budu po-
vídat sHonzouKopečným.

Honzo, takže tvoje jméno už
čtenáři znají. Řekni nám, pro-
sím, něco bližšího o sobě a o
tom, jak ses dostal ke cvičení

Je mi 27 let. Pocházím z
Plumlova a tohle město mi
natolik přirostlo k srdci, že
nějaké stěhování prozatím
nemám v plánu.

Ke cvičení jsem se dostal
asi před pěti lety, a to kvůli
mé abnormálně hubené po-
stavě, se kterou jsem nebyl
spokojený. Začínal jsem cvi-
čit sám doma, nějaké kliky a
zkracovačky ve svém pokoji.
Po nějakém čase mi to pře-
stalo stačit, a tak jsem u nás
v práci začal navštěvovat ta-
kovou malou posilovnu, kde
byly k dispozici jednoruční
činky, hrazda, lavice s vel-
kou nakládací osou na
bench press a horní kladka.
Už od začátku jsem cvičil
sám, jelikož nikdo z party
kamarádů k tomuto sportu
nepřičichnul.

Takže ti nikdo neradil?
Informace ohledně správ-

ného provádění cviků a vše-
ho okolo jsem sháněl na in-
ternetu a v různých kníž-
kách. Postupem času začaly
být vidět změny na mé po-
stavě, a to mě i přes různá
zranění (dvě operace kolene,
vykloubené rameno a vy-

hřeznutá ploténka) motivo-
valo u této záliby vydržet.
Během x odcvičených hodin
v posilovně jsem se začal za-
jímat i o stravu vhodnou k
redukci nabraného tuku a
přibývání svalové hmoty. Po

pár letech dodržování jídel-
níčku a úplného vyřazení
alkoholu byly změny už ta-
kové, že za mnou chodili
známí s radami ohledně to-
ho, jak cvičit a co jíst. A v
tom okamžiku jsem zjistil, že
to je to, co mě velice naplňu-
je a žene dál v tom, proč po-
kračovat! Cvičení a zdravý
životní styl se pro mě staly v

podstatě mojí životní cestou,
ve které jsem se našel, a
proto jsem se rozhodl, že
bych své nabyté znalosti
chtěl ještě obohatit a svoji
chuť pomáhat druhým pro-
měnit ve skutečnost.

To mě jako učitelku hodně za-
jímá. Kde najít nějaké kurzy
nebo dokonce studijní obory
týkající se cvičení a celkově ži-
votního stylu?

Vyhledal jsem si na inter-
netu rekvalifikační kurz u
prestižní akademie Ronnie,
kde jsem začal studovat obor
– Instruktor fitness a výži-
vový poradce. Po půl roce

ležení v knížkách a stráve-
ných víkendech ve škole v
Olomouci jsem úspěšně slo-
žil závěrečné zkoušky a zís-
kal osvědčení o rekvalifikaci
jako instruktor fitness, a tím
pádem možnost k otevření
živnosti v této oblasti, ofici-
álně se stát trenérem a být
zase o krůček blíže mému
snu. Na tomto kurzu jsem
navíc potkal spoustu úžas-
ných lidí se stejným zapále-
ním pro danou věc a také
nové způsoby cvičení, jako
je crossfit, funkční, kruhové
a intervalové tréninky.

Kruhový trénink. Už jsem do-
ma. To je to cvičení, na kterém
vždycky skoro vypustím duši,
je to tak?

Tento druh cvičení mě ve-
lice nadchnul a dalo by se
říct, že pohltil. Odvedlo mě
to od klasického cvičení,
které je zaměřené převážně
na objem svalů, k již zmíně-
ným kruhovým tréninkům,
kde je spíš důraz kladen na
sílu a funkčnost svalů a ce-
lého těla. Získáte skvělou
koordinaci pohybu a zdravé
funkční tělo schopné zvládat
každodenní zatížení v běž-
ném životě.

V kostce by se dalo klidně
říct, že dokonale zredukujete
tuk, nabydete výbornou
svalovou vytrvalost, kondič-
ku a smysl pro koordinaci v
prostoru!

Tyto kruhové tréninky
jsem začal předcvičovat v
Konici, kde je po tomto dru-
hu cvičení velký ohlas. A
chtěl jsem to nabídnout i
Plumlovákům a všem lidem
z blízkého okolí, jelikož po-
dobné cvičení tu chybí. A
proto jsem se rozhodl požá-
dat o pomoc pana místosta-
rostu Martina Hyndricha,
který mi vyšel vstříc a na-
bídnul mi k pronajmutí pro-
story STAVA (tímto bych
mu chtěl touto formou ještě
jednou moc poděkovat). V
této situaci už mi nic nebrá-
nilo vzít našetřené finanční
prostředky a pořídit potřeb-
né cvičební pomůcky, jako
jsou různé balanční pomůc-
ky, odporové gumy, medi-
cinbaly, kettlbelly, atd...

Pokračování na straně 26

Cvičení je náročné, ale schází se na něm skvělá parta. Foto: archiv tréninku

„Sen, který nemáš, se ti
nikdy nemůže splnit!“

Životní motto Jana Kopeckého
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Cvičení je mou cestou
Dokončení ze strany25

Pak už jen zbývalo zahájit
první hodiny kruhových tré-
ninků nazvané TABCROSS. S
radostí můžu říct, že se toto
kreativní cvičení lidem zalí-
bilo a hodiny začali navště-
vovat opakovaně. Největší
radost mám, když mají druzí
radost! To je to, co mě napl-
ňuje a žene dál! Pokud tohle
čteš a ještě jsi toto cvičení ne-
vyzkoušel, tak určitě dojdi,
ráduvítámdalší nové tváře.

Teď je asi čas dodat, že jsi mi
slíbil takový malý zázrak, a to,
že si po operaci kolene, kterou
jsem před časem absolvovala,
zase dřepnu. Tvůj slib stále tr-
vá?

Jsi napsaná na další kru-
hový trénink?

Jasně, že jsem.
V tom případě slibuji a pří-

sahám, že na další podařené
akci si můžeš zkusit zatančit
i kozáčka.

Do Prostějova na pivo
JANA ZELENÁ

V minulém vydání jsem vám
slíbila, že společně vyrazíme
na pivo. Proč se jednou neod-
měnit za sportovní výkon
tímto zlatavým mokem. Tra-
sa má tentokrát několik va-
riant v délce od 7 do 12km.

1. Podél říčky Hloučely
Z Plumlova vyrazíte směrem
k přehradě, projdete kolem
letního kina a dorazíte do
Mostkovic, kde se napojíte na
trasu kopírující Hloučelu.
Dorazíte tak na naučnou
stezku, která se právě kolem
této říčky vine. Je to velmi
příjemná stezka, která je vý-
znamnou odpočinkovou zó-
nouměsta Prostějova. Vznik-
la v roce 2007 a můžete po ní
dojít až na most ležící v Olo-
moucké ulici, kde se Hlouče-
la stéká s Romží. Pokud bu-
detemít štěstí,můžete zdena-
jít ohrožené rostliny, jako je
orchidej kruštík obecný, ve
vodě se prý ukrývá rak říční
a nad hlavou by vám mohl
proletět ledňáček říční nebo
žluva hajní. Na stezce nechy-
bí ani panely s informacemio
tomto zajímavém biokorido-
ru. A je na vás, kdy z naučné
stezky odbočíte k nějaké
hospůdce a občerstvíte se.
Kam chodímemy? To by byla
přeci nepovolená reklama…

2. Kolem Zlechova
Opět svoje kroky směrujeme
k plumlovské přehradě. Ten-
tokrát ji ale obejdeme z druhé

strany. Cestu nám zjednodu-
ší červené turistické značení,
které nás dovede až do Pros-
tějova. Aopět jepouzenavás,
kde svoji cestuukončíte.

3. Přes Chlum
Tato varianta je nejnároč-
nější, neboť oproti předešlým
není tak rovinatá. Při svém
putování nastoupáte 160 výš-
kových metrů. Opět se vydá-
te po červené turistické znač-
ce a u Křenůvského potoka
odbočíte na zeleně značenou
trasu. Dojdete k bývalému lo-
mu s jezírkem, který je napá-
jen jen spodními vodami. To-
hle místo se jmenuje Loupež-
ník, a i když je poněkud za-
rostlé a zanedbané, má svoje
kouzlo. Pokračujte dál po ze-
lené turistické značce a do-
jdete až na Chlum, nejvyšší
bod Záhoří v nadmořské výš-
ce 412 m. n. m. Na tomtomís-
tě se nezapomeňte zapsat do
vrcholové knihy. Pokračo-
vání trasy bude od této chvíle
poněkud napínavé. Opustíte
vrchol a vydáte se na úpatí le-
žící na opačné straně kopce.
Trasa již není značená a do-
poručuji jít podle mapy nebo
využít „chytrého“ telefonu s
navigací. Ale nebojte, ztratit
se nemůžete. Prostějov stále
máte na očích a postupně se k
němu blížíte polními cesta-
mi. Méně odvážní mohou jít
posilnici.Aopět jenavás,kde
svoje putování ukončíte. Ná-
vrat domů doporučuji auto-
busem.

Tuto trasu jsme v mnoha
variantách absolvovali ně-
kolikrát, někdy romanticky s
manželem, jindy s partou ka-
marádů. Vždy jsme však tu-
ristiku spojili se závěrečným
příjemným posezením spoje-
ným s „vychutnáváním“ pi-
va. Takže „Pivní turistice
zdar“.

A kam příště? Tak to zrov-
na v tuhle chvíli ještě nevím.
Tak se nechme překvapit,
kamměnohyponesou…

Na vrcholu Chlumu. Foto: Miloš Zelený

Zápis do vrcholové knížky naChlu-
mu. Foto: Miloš Zelený

Není školka jako školka.
Té naší si moc vážím
LUCIE ROZEHNALOVÁ

Bereme tak trochu jako sa-
mazřejmost, že plumlovská
mateřinka bez větších problé-
mů funguje k naší i dětské spo-
kojenosti, Paní učitelky jsou
zde prakticky při každém kon-
taktu s námi rodiči vstřícné a
usměvavé. Naše ratolesti mů-
žeme vodit do školky už po půl
sedmé ráno a maminky, se kte-
rými jsem mluvila, vesměs ří-
kají, že se jejich děti do školky
každý den těší. Když večer do-
ma vidíme, že na naše dítě ně-
co leze a že má ráno horečku,
můžeme ho do čtvrt na osm od-
hlásit a zároveň tak zrušit pro
daný den stravování. Co se dě-
je za dveřmi školky, tím si být
zcela jisti nemůžeme, ale z vy-
právění našich dětí usuzuje-
me, že jejich program je
opravdu pestrý.

Vězte, že takové podmínky,
služby a jednání personálu
není jinde zas tak úplně běž-
né. Nevěříte? Mohu to směle
tvrdit na základě zkušeností
mé sestry Veroniky a její malé
dcerky Amálky. Ta navštěvu-
je jednu z brněnských mateři-
nek, do které například lze
přivést dítě nejdříve až o půl
osmé ráno. Sestra navíc říká,
že má někdy pocit, jako by
tamní paní učitelky jejich prá-
ce včetně jednání s rodiči spíše
obtěžovala, než těšila. Amál-
ka patří mezi nejmladší ve
školce, a když jdou ostatní děti
do divadla, musí si Veronika
stejně jako maminky dalších
malých dětí vzít v práci volno
a zůstat s nimi doma. Paní
učitelky totiž tvrdí, že by ná-
vštěvu divadla malé děti ne-
zvládly. Ptám se, tak proč ji
vůbec organizují? Nebo proč

jedna z učitelek nezůstane s
malými dětmi ve školce? To je
jen pár příkladů, které doku-
mentují to, že bychom si té na-
ší, plumlovské školky měli
opravdu vážit. Já osobně moc
oceňuji i fakt, že v naší mate-
řince kladou důraz i na pro-
bouzení kladného vztahu dětí
k přírodě. A také bych ráda vy-
zdvihla jako krok správným
směrem angažování mladin-
ké paní učitelky Magdaleny
Žourkové. Jako nová byla jis-
tě ze začátku pod větším drob-
nohledem jak vedení školky,
tak i nás rodičů, ale zapraco-
vala se podle mého názoru vel-
mi rychle a hlavně úspěšně.
Stejně jako mně i jiným ma-
minkám se líbí její stále pozi-
tivní přístup a velmi milé a zá-
roveň praktické chování k na-
šim dětem. Když doma pak od
dětí slyšíme: „Magdička říka-
la to a to, s Magdičkou jsme dě-
lali ono, a bude zas zítra ve
školce Magdička?,“ je zjevné,
že si jí i děti moc oblíbily. Tím-
to bych jí chtěla nejen za mě,
ale i za další maminky moc po-
chválit a poděkovat. „Jen tak
dál, Magdičko :-)“.

Aby ovšem tento článek ne-
byl jen takovou celistvou ódou
na naši mateřinku, měla bych
přeci jen k paním učitelkám
jednu velkou prosbu. Ráda
bych apelovala na to, aby na
mladší ratolesti na novém
hřišti dohlížely se zvýšenou
obezřetností. Přeci jen jsou ně-
které prvky dělané spíše pro
větší děti. Třeba nález na ten
dřevěný koňský povoz při
vstupu do školky Na Stráži se
mi jeví z mého pohledu pro
menší děti jako trochu moc ná-
ročný, když ne vysloveně ne-
bezpečný. Děkuji moc :-)
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Hanka už nasbírala přes 2000 ořezávátek

JANA ZELENÁ

Hanku Prachařovou (Bášo-
vou) jistě znáte z mnoha kul-
turníchakcí.Většinazvásale
možná netuší, že má zajíma-
vého koníčka. Je totiž vášni-
vou sběratelkouořezávátek.

Jde sice o předměty drobné
a skladné, ale pokud jich
vlastníte více než 2 000 kous-
ků (což je právě Hančin pří-
pad), tak jisté problémy s ulo-
žením nastanou. Naštěstí má
Hanka podporu své mamin-
ky, takže své skvosty může
mít vystavené u ní v proskle-
nýchvitrínách.

Ořezávátka Hanku okouz-
lila už ve 12 letech. První
kousky získávala nejrůzněj-
ším způsobem – nakupovala,
měnila s kamarádkami, do-
stávala darem. Pilně také
spořila a dvakrát do roka jez-

dila nakupovat do Prahy. To
byly, jak říká Hanka, hotové
žně. Daly se tam totiž sehnat
výjimečné kousky. Však je
také Hanka členkou Klubu
sběratelů kuriozit, a to už od
roku2002.

Z moduritu i ze skla
Ve své sbírce má ořezávátka
nejrůznějších tvarů. Je tam
spousta zvířátek, pohádko-
vých postaviček, miniatur
hraček, kuchyňského a spor-
tovního náčiní, domácích
spotřebičů, aut a motorek,
kytiček, ovoce, zeleniny, mě-
síčních znamení, hracích
kostek, hrdinů kreslených
seriálů… zkrátka nač si jen
vzpomenete.

Ořezávátkajsouvyrobenaz
různých materiálů od umělé
hmoty, přes kov, dřevo, sád-

ru, modurit, sklo, porcelán,
keramiku, látku, papír až po
gumu.

K nejzajímavějším kous-
kům její sbírky patří dřevěná
čínská ořezávátka s motivy
zvířátek. Hanka však vlastní
i jeden historický poklad. Je
to ořezávátko – šídlo, vyro-
benév letech1920– 1935.Abu-
dete se divit, našla ho na pů-
dě svých rodičů. Čekalo tam
na ni jako opravdový poklad.
Unikátní jsou i soustruhy na
ořezávání tužek, které Hance
do sbírky věnoval pan Stani-
slavBureš.

Přispějte do sbírky
Tento článek by však nebyl
úplný, kdybych se alespoň
nepokusila přispět jeho pro-
střednictvím k rozšíření
Hančiny sbírky. Takže po-

kud by někdo z vás měl něja-
ké zajímavé ořezávátko, ane-
bo patříte mezi sběratele a
máte chuť měnit, určitě se
Hance ozvěte nebo napište do
redakce Zpravodaje. A pokud
už nějakou sbírku vlastníte,
zajeďte společně s Hankou na
každoroční setkání sběratelů
ořezávátek.

Kromě zhlédnutí spousty
zajímavých kousků zde bu-
dete mít také jedinečnou
možnost k výměně. Rekord-
mani, se kterými se Hanka
setkává,majídokonceaž7000
ořezávátek. Třeba se jim jed-
noupřiblíží.

Teď má ale celou řadu ji-
ných aktivit a samozřejmě se
především věnuje synovi,
který jde od září do 1. třídy. A
v jednom mám jistotu – pas-
telky a tužky bude mít Ríša
vždyvzorněostrouhané.

HankaPrachařová se sbírání ořezávátek věnuje od svých dvanácti let. Je i členkouKlubu sběratelů kuriozit a své pokladymávystavené v prosklených vit-
rínách. Jednotlivé kousky ovšemnejsou jen k dívání, rád si s nimi třeba hraje i její synekRíša. Foto: archiv Hany Prachařové
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Inzerce v Plumlovském zpravodaji
Chcete veZpravodaji inze-
rovat?Mátemožnost.
Plumlovský zpravodaj vy-
chází vnákladu1000kusůa
je distribuovánvPlumlově,
Soběsukách, Žárovicích i
Hamrech.Místní firmya
živnostníci takmají s na-
bídkou svýchproduktů
šanci být díkyZpravodaji
pořádněvidět po celém
Plumlovsku.Vpřípadě
zájmuse obraťtenapoda-
telnuMÚPlumlovnebo
pištena emailovouadresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com

Budemese snažit vše vy-
řešit k vaší nejvyšší spoko-
jenosti. Jaké jsou ceny?

Černobílá strana –do čtvrt
strany cca 150 – 350korun,
čtvrt strany (formátA6) cca
350korun, polovina strany
(formátA5na šířku) cca 800
korun, celá strana cca 1800
korun.Barevná strana – do
čtvrt strany cca 200 – 500
korun, čtvrt strany (formát
A6) cca 500korun, polovina
strany (formátA5na šířku)
cca 1200korun, celá strana
cca 2600korun.

Jde o ceny, kdy si sami
dodáte graficky zpracovaný
návrhk otištění. Pokud
budete vyžadovat grafické
zpracování odnás, cena
vzroste podohodě. (red)



Informační čtvrtletník „Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním občanům a fir-
mám. Zpravodaj vychází 4krát ročně. Vydavatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov. IČ: 00288632. Místo vydávání: Plumlov.
Číslo a den vydání: 1/2016, 21. dubna 2016. Náklad: 1 000 výtisků. Redakční rada: Ing. Karel Rozehnal, Mgr. Dagmar Zapletalová, Ing. Fran-
tišek Kocourek, Petr Piňos, Mgr. Jana Zelená. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze dne
4. 12. 2000. Příspěvky či inzerci směřujte na podatelnu – MÚ Plumlov nebo e-mailem na adresu: plumlovsky.zpravodaj@gmail.com. Re-
dakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně upravit. Tisk: JOLA v.o.s. Kostelec na Hané. Děkujeme společnosti VLTAVA-LABE-
PRESS, a.s., která pro vás vydává regionální Deníky, za možnost zpracování Zpravodaje v jejím editačním systému.
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PLUMLOVSKOOBRAZEM

JARNÍ POHODA

Ke koloritu Plumlova patří na jaře také posezení u piva a
vyjížďky na kolech. Obojí spojili počátkemdubna i v
hospůdce v Žárovicích.Místnímilovníci cyklistiky právě
sdělují štamgastůmzážitky z výletu. Foto: Karel Rozehnal

LIDI, MĚJTE ROZUM

Takový svinčík byl běhemdubna k vidění u kontejnerů na
sběrný odpad umístěných u tzv. Staré cesty v Plumlově.
Není to zrovna pěkná vizitka. Ptám se, je opravdu nutné
takové bezohledné chování? Foto: Gabriela Jančíková


