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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
KRÁSNÉ KONIKLECE ZDOBÍ VINOHRÁDEK

Pokračuje boj za
opravu silničky
od Zlechova ke kempu.
Čtěte na straně 2.
Druhý díl seriálu
o činnosti Klubového
zařízení Plumlov
objevíte na straně 5.
Zapojili jste se do
jarního úklidu města?
Děti rozhodně ano,
mrkněte na stranu 14.

POSLOVÉ JARA. Nádherné květy konikleců v březnu opět vyrašily na Vinohrádku. Ale pozor, jsou vzácné a za
trhání či ničení vám může hrozit pokuta. Takže se jen s odstupem dívat. Foto: Karel Rozehnal

Jak se vloni vedlo
orientačním běžcům?
Hodnocení sezony
najdete na straně 28

Pustili jsme se s vervou do práce
SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
Mám za sebou prvních pět
měsíců v pozici starostky tohoto města a jsem plna všemožných dojmů, o které bych
se s Vámi ráda podělila.
Jak jsem psala již v minulém
zpravodaji, byla jsem sice čtyři
roky místostarostkou, ale v
gesci jsem měla jen určité oblasti. První měsíce starostování jsem se nejen rozkoukávala, ale také sžívala s novým
pracovním týmem, neboť
větší část rady města se ob-

měnila a každý radní má o
fungování města trošku jinou
představu. Nicméně na dlouhé
rozpaky nebyl čas. Rozdělili
jsme si práci a začali pracovat
naplno.
Zastupitelstvo města si jednomyslně schválilo Programové prohlášení, kterým se
bude v tomto volebním období řídit a směřovat všechny
kroky k jeho naplnění.
Pokračujeme v rozjetých
akcích, jako je například příprava cyklostezky, oprava
radnice a projekční příprava
odkanalizování Hamer a Bělisek a opravy zámku. Vyko-

munikovali a schválili jsme
rozpočet města na rok 2019 a
rádi bychom k rozpočtované
částce v letošním roce přidali i
nějaké další dotační peníze.
Žádáme o dotaci na cyklostezku, místní komunikace,
dětské hřiště v Hamrách a
hasičské auto. Podali jsme žádost o dotaci na územní plán,
rekonstrukci ZŠ Plumlov, rekonstrukci „sociálek“ v MŠ Na
stráži a další menší žádosti
např. Žralok, kultura na zámku, úprava zeleně a jiné.
Je pochopitelné, že zdaleka
ne všechny dotace letos vyjdou. Jsme v očekávání, jak

dopadne v loňském roce podaná žádost na opravu a vybudování chodníků podél
hlavní cesty směrem na Vícov
a druhá větve ve směru na
Soběsuky. A netrpělivě čekáme na vyhlášení dotačního
titulu na kulturní památky z
Norských fondů, kam bychom
rádi zařadili náš zámek.
V půlce roku budeme mít
projekčně zpracovanou dokumentaci na rekonstrukci
chodníku a zbudování parkovacích míst u Zdravotního
střediska a projekt na vstupní
portál plumlovského zámku.
Pokračování na straně 2
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Pustili jsme
se s vervou
do práce
Dokončení ze strany 1
Vím, zatím jsou to jen projekty, ale bez nich se prostě nikam neposuneme.
V létě začneme budovat
parkoviště mezi paneláky na
ul. 9.května, dláždit zastávku v
Soběsukách ve směru od Prostějova a budeme opravovat
chodník v Plumlově na náměstí (od bankomatu směrem
na Prostějov).
Navázali jsme, myslím,
pěknou a vstřícnou spolupráci
s osadními výbory a věřím, že
se nám podaří požadavky
osadních aktivů postupně realizovat.
Nadále podporujeme akce
pro děti a přidali jsme k nim
ještě novinku v podobě setkávání seniorů.
Jsem příjemně překvapená
aktivním přístupem našich
spoluobčanů a moc Vám děkuji za Váš zájem.
Vaše starostka

Vandal poničil
v Plumlově hrob

Na městském hřbitově v
Plumlově řádil vandal. Někdy
mezi 20. prosincem 2018 a 29.
března 2019 shodil ze zděné
podesty jednoho z hrobů náhrobní desku.
„Deska při pádu spadla na
vedlejší hrob, který tím byl
také poškozen. Majitelka škodu způsobenou na náhrobní
desce předběžně vyčíslila na
patnáct tisíc korun,“ informoval policejní mluvčí František Kořínek. Pachatel je podezřelý z přečinu poškození
cizí věci a přečinu výtržnictví.
Za ty mu v případě dopadení a
prokázání viny hrozí až dva
roky za mřížemi. (rok)

Cesta u přehrady je
plná děr. Opraví ji?

PLNÁ VÝMOLŮ. Silnička u přehrady je v hrůzném stavu. Foto: Karel Rozehnal

Město Plumlov se snaží vést
se soukromým vlastníkem
komunikace dialog, který
by vyústil v její opravu.
KAREL ROZEHNAL

Je v katastrofálním stavu. Připomíná tankodrom posetý
krátery a působí ročně problémy desetitisícům výletníků
u plumlovské přehrady. Řeč je
o cestě vedoucí pod Zlechovem po břehu přehrady směrem k plumlovskému kempu
Žralok.
„Je to síla. Jezdím tam na
kole prakticky co čtrnáct dní a
kličkuji mezi výmoly jak se
dá,“ svěřil se Tomáš Kalvoda z
Prostějova s tím, že by jej moc
zajímalo, proč se se špatným
stavem cesty nic neděje.
V SOUKROMÝCH RUKOU
Celá záležitost kolem případné
opravy cesty ale není vůbec
jednoduchá. Úzká silnička
totiž nepatří ani Plumlovu ani
Mostkovicím ani kraji, ale je v
rukách soukromého subjektu,
který měl bohužel na její rekonstrukci doposud pramalý
zájem.
Cestu vlastní z 9/39 Tomáš
Balihar se Špindlerova Mlýna
a z 30/39 společnost Lakewood s. r. o. se sídlem v Jičíně, u
které působí Tomáš Balihar
jako jednatel.
DOHODA SE ZATÍM NEDAŘÍ
A i když se město Plumlov
snaží s vlastníkem cesty do-

mluvit na opravě, zatím se to
nedaří.
„Město Plumlov má na
opravě komunikace dlouhodobě velký zájem, ale má do
značné míry svázané ruce.
Nemůžeme prostě začít s
opravou cesty, která nám nepatří,“ vysvětlila starostka
Plumlova Gabriela Jančíková.
„Snažíme se s vlastníkem
komunikovat, nabízeli jsme,
že cestu odkoupíme či směníme v rámci pozemkových
úprav, které aktuálně v
Plumlově probíhají, ale pan
Balihar si trvá na tom, že cesta
patří k lesu a zůstane jemu,“
popsala starostka.
MOST VE ŠPATNÉM STAVU
„Jeho představa stavu cesty
pro těžkou lesní techniku je
pochopitelně jiná než naše
představa podoby cesty určené pro procházky lidí,“ sdělila
starostka, kterou navíc trápí
na silnici i havarijní stav
mostku u ústí Kleštínku do
přehrady.
„Apelovali jsme na vlastníka, aby nám alespoň přenechal tento mostek a my ho tak
mohli nechat opravit, ale ani s
tímto pan Balihar nesouhlasí,
protože chce mít zajištěný
průjezd po cestě, kterou
vlastní on,“ doplnila starostka
s tím, že se ale v Plumlově
rozhodně nevzdávají a budou
dál za opravu mostku i cesty i
nadále bojovat.
„V Plumlově jsme se navíc
aktuálně rozhodli, že oslovíme

firmu, která by nám opravu
cesty nacenila. Na základě
zjištěných poznatků pak budeme s vlastníkem cesty znovu o možnosti opravy jednat.
Uvažujeme, že bychom se na
opravě i spolupodíleli. Stále se
tak budeme snažit hledat s
vlastníkem společnou řeč tak,
aby výsledkem nakonec byla
opravená cesta,“ uvedla starostka Jančíková s tím, že zároveň o situaci jednala i s
prostějovským primátorem
Františkem Jurou, protože
zmiňovaná lokalita je i zřejmou výletní oblastí pro tisíce
Prostějovanů.
Redakce Prostějovského
deníku se snažila s panem
Baliharem telefonicky spojit,
aby mu poskytla také prostor
k vyjádření. I přes opakované
pokusy ovšem vlastník cesty
telefon nezvedal a ani na
otázky zaslané formou sms
nijak nereagoval.
SONDA DO HISTORIE
Jak je ale vůbec možné, že
soukromý subjekt získal do
vlastnictví cestu, která je spíše
svým charakterem záležitostí
veřejnou? Pro odpověď musíme zapátrat směrem do historie a okolnosti změny vlastníka se nám pokusil ozřejmit
exstarosta Adolf Sušeň.
„Ta cesta spolu s okolními
lesy patřila před rokem 2000
Středomoravskému lesnímu
družstvu, kde mělo své podíly
na dotčených pozemcích
zhruba 23 obcí. Každý podíl
zahrnoval i kus cesty,“ zahájil
vysvětlování Sušeň s tím, že
následně začalo postupné odprodávání podílu jednotlivými obcemi panu Baliharovi a
jeho společnosti.
„Jakmile získal pan Balihar
většinu pozemků, nezbývalo
prakticky nic jiného ani dalším obcím než prodat i pozemky své. Tak získal pan Balihar a jeho společnost lesy i s
cestou,“ dovysvětlil Sušeň.
Publikováno v Prostějovském deníku
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Kino chátrá. Co s ním?
starostka Gabriela Jančíková.
„Za sebe můžu říct, že si dokážu představit, že budovu
někdy v budoucnu město
koupí a promění například ve
stavbu, která by naplňovala
některý z veřejných zájmů
města,“ uvedla starostka s tím,
že vše je ovšem nyní jen v podobě úvah.

PADÁ OMÍTKA. Kino chřadne. Hledá se řešení. Foto: Karel Rozehnal

Vedení města o neutěšené
situace kolem budovy bývalého kina v Plumlově
dobře ví a zvažuje varianty
řešení.
KAREL ROZEHNAL

Velkým šrámem na tváři
města Plumlova je budova
bývalého kina. Rozlehlý dům
zjevně čím dál více chátrá,
opadávají zde kusy omítky a
zdiva a v centru města nepůsobí moc příjemným dojmem.
Vedení města si je této neutěšené situace dobře vědomé, má však jen omezené
možnosti, co s tím dělat. Budovu totiž vlastní plumlovští
sokolové a ti v současnosti
prostě nemají na opravu objektu dostatečné finanční
prostředky.
To potvrzuje i sekretář sokolů František Kocourek.
„Technický stav objektu je

velmi špatný, na nějakou větší
opravu ale bohužel teď peníze
nemáme,“ vysvětlil Kocourek
s tím, že sokolové se nicméně
snaží najít řešení, jak objekt
opravit a využít. „Zvažujeme
přípravu projektu na využitelnost budovy, limitují nás
přitom ale požadavky památkářů,“ sdělil Kocourek.
Podle něj je jednou z dalších
možností i prodej budovy nějakému investorovi. „V této
souvislosti proběhla i jednání
s městem Plumlov, ale jen zatím taková úvodní sondující
situaci,“ vysvětlil František
Kocourek.
JEDNA Z VARIANT
Městu se tak nabízí varianta v
podobě koupě této budovy a
následné opravy pod vlastní
gescí. „Je to ovšem běh na
dlouhou trať, navíc je objekt
památkově chráněný, což také
komplikuje situaci,“ vysvětlují

DŘÍVE TO TAM ŽILO
Budova kina bývala v minulosti místem, kde doslova vřel
život. S nostalgií na to vzpomíná i plumlovský exstarosta
Adolf Sušeň.
„Kino i areál kolem něj býval středobodem společenského dění. A nešlo jen o promítání, budova sloužila zároveň i jako společenský sál. Jako školní děti jsme tam třeba
vystupovali při různých příležitostech, hrávali tam ochotníci, konaly se plesy. Prostě
tam bylo živo, stejně jako v
přilehlé zahradě, která v době
minulé hostila venkovské zábavy,“ vylíčil Sušeň.
Jak se stalo, že budova postupně upadla do zapomnění?
„V 80. letech se tam muselo
přestat promítat, protože byla
narušena statika balkonu, po
té jsme chtěli činnost kina
znovu obnovit, ale už byly zastaralé promítačky a k modernizaci se nakonec nepřikročilo,“ vysvětlil exstarosta.
A budova i s přilehlým areálem pak postupně začala
chátrat. Dnes je využívaná jen
její malá část, a to jako bar
Oáza.
Publikováno v Prostějovském deníku

Kanalizace

Nový portál

Posun zastávky

Prakticky celý Plumlov již má
možnost výhod kanalizace
využívat. Chybí už jen střípky.
Tím největším je odkanalizování osady Hamry.
„Snažíme se o to, aby letos
byl dokončený projekt na kanalizaci právě v této místní
části a také pro zadní část Bělisek v Plumlově tak, abychom
následně mohli žádat o dotaci,“ uvedla starostka Plumlova
Gabriela Jančíková. (rok)

Zámek se dočká další velmi
zajímavé investice. Při příchodu do jeho areálu by vás
mohlo totiž v budoucnu čekat
překvapení v podobě nového
portálu.
„V letošním roce na něj budeme mít hotový projekt a
postupně budeme hledat na
realizaci této akce vhodný
dotační titul,“ nechala se slyšet plumlovská starostka
Gabriela Jančíková. (rok)

Zastávka autobusové dopravy
v Soběsukách směrem od
Plumlova se nenachází právě
na nejvhodnějším místě, přináší trápení pro řadu obyvatel.
„O kousek ji tedy posuneme
blíž k Plumlovu a při té příležitosti ji i nově vydláždíme,“
sdělila starostka Plumlova
Gabriela Jančíková s tím, že
investici by rádi realizovali v
brzké době. (rok)

Chystá se
územní plán
Město Plumlov připravuje
nový územní plán. Ten současný je totiž už 20 let starý a
tím pádem v řadě případů zastaralý. Navíc ten současný
plán platí podle nového stavebního zákona pouze do
roku 2022.
„Město tak opravdu už nový
územní plán akutně potřebuje. Vyzvali jsme občany, aby
podali žádosti a případné náměty k tvorbě nového plánu,
které pan architekt postupně
do projektu zapracovává,“
uvedla starostka Plumlova
Gabriela Jančíková s tím, že po
té se v dubnu sejdou zastupitelé k připomínkování.
Následně pravděpodobně v
květnu město uspořádá veřejnou schůzi pro občany, aby
se ti znovu mohli k návrhu
nového územního plánu vyjádřit.
„Současně hledáme v rámci
přípravy nového územního
plánu nová místa pro výstavbu, parkování a tak dále,“ doplnila starostka. (rok)

Budou mít
kde parkovat

Teď musí stát auta na sídlišti 9.
května na trávě, v místě vyroste
nové parkoviště. Foto: Karel Rozehnal

Plumlovské sídliště v ulici 9.
května čekají úpravy. Na části
zelené plochy mezi paneláky
vyrostou v květnu nová parkovací místa. „Teď zde auta
stávají často ve vnitrobloku
na trávě a to nepůsobí hezky,“
vysvětlila starostka Plumlova
Gabriela Jančíková s tím, že
investice přijde na 320 000
korun a díky ní přibude na
sídlišti 12 nových parkovacích
míst. (rok)
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Město má nový program
Programové prohlášení
Zastupitelstva města
Plumlov pro volební období
2018-2022
Programové prohlášení Zastupitelstva města Plumlov
představuje podstatné body
volebních programů stran a
hnutí, které stojí ve vedení
města. Vychází ze strategických dokumentů města
( Strategický plán rozvoje
města ) a znalosti potřeb obyvatel města a jeho místních
částí.
PREAMBULE
Programové prohlášení Zastupitelstva města Plumlov je
závazkem politické reprezentace, stojící v čele města ve
volebním období 2018 – 2022.
Obsahuje priority, na které
bude zastupitelstvem města
kladen důraz. Základní prioritou je strategické řízení města,
které si váží své minulosti a
které myslí na budoucnost.
Strategie rozvoje města,
vstřícného ke všem věkovým
a sociálním skupinám obyvatel, přitažlivého pro návštěvníky a turisty. Města, jehož
správa je v souladu s principem dlouhodobě udržitelného
rozvoje.
KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ
• budeme podporovat školská
zařízení, ve spolupráci se ZŠ,
MŠ a ZUŠ vytvoříme nejlepší
možné podmínky pro kvalitní
výchovu a vzdělávání našich
dětí, jejich volnočasové sportovní a kulturní aktivity
• budeme podporovat neziskový sektor, zájmové spolky a sdružení
• budeme se pravidelně setkávat s občany nejen na
schůzích zastupitelstva města,
ale také na veřejných schůzích
v místních částech
• budeme inovovat městské
webové stránky v souladu se
současnými trendy a požadavky, budeme nadále vydávat Plumlovský zpravodaj
• podpoříme smysluplné
sociální služby, zajištění individuální dopravy seniorů for-

DOMINANTA. I na plumlovský zámek program myslí. Foto: Karel Rozehnal

mou“ senior taxi“, rozvoz
obědů, návštěvy seniorů
v rámci SPOZ
• budeme podporovat domov pro seniory
• budeme podporovat komunitní život seniorů formou
pravidelných setkání jak
na Plumlově, tak v jeho místních částech
• budeme prosazovat opatření k obecnému zvýšení
bezpečnosti ve městě (kamerový systém, systematická
spolupráce s Policií ČR, nepřizpůsobiví občané)
• budeme uvážlivě pracovat
s vyhláškou o nočním klidu
• budeme dbát na důsledné
dodržování závazných vyhlášek Města Plumlov
• budeme podporovat
spravedlivé nastavení systému placení občanů za odpady
• budeme hledat nástroje
větší motivace ke třídění odpadu
• pořídíme nový Územní
plán města Plumlov
• zvýšíme počet parkovacích míst ve městě. Vyřešíme
parkování před školou, vybudujeme parkovací místa u
hřbitova
• v rámci nového Územního
plánu vytipujeme vhodné
plochy pro nová parkovací
místa a velkokapacitní parkoviště pro návštěvníky
Plumlova. Projekčně postupně
připravíme a zahájíme výstavbu nových parkovacích
míst
• zasadíme se o větší informovanost občanů ohledně
chodu městského úřadu, bu-

deme dále přibližovat a otevírat radnici občanům města
• budeme podporovat kulturní život ve městě.
• budeme pokračovat v intenzivní spolupráci s organizacemi, jejichž zřizovatelem je
město
• zajistíme efektivní a průhledné hospodaření v příspěvkových organizacích
města
INVESTIČNÍ PRIORITY
K realizaci investičních záměrů se budeme snažit maximálně využívat všechny
vhodné dotační tituly.
• zasadíme se o postupnou
rekonstrukci a modernizaci
vodovodu
• dokončíme kanalizaci
v Plumlově a zahájíme výstavbu kanalizace v Hamrách
• zahájíme intenzifikaci
ČOV Plumlov
• zasadíme se o výstavbu
cyklostezky kolem přehrady
• Postupně budeme opravovat chodníky a cesty
• postaráme se o postupnou
opravu a renovaci budov, které jsou v majetku města
• zrenovujeme dětské hřiště
v Hamrách a budeme řádně
udržovat a případně doplňovat stávající dětské koutky
• vytvoříme venkovní fitness koutky nejen pro dospělé
a seniory
• dokončíme rekonstrukci
šaten na hřišti v Borkách
• zajistíme nový hasičský
vůz pro JSDH
• zahájíme postupnou rekonstrukci veř. osvětleni

• opravíme obecní vývěsky
v Plumlově i místních částech
• zajistíme údržbu, obměnu
a postupné doplňování veřejné zeleně
• postupně dokončíme rekonstrukci Kulturního domu v
Žárovicích
• budeme pokračovat
v opravách památek místního
významu
• podpoříme projekt modernizace učeben a rekonstrukce sociálních zařízení na
ZŠ Plumlov a revitalizace
školní zahrady
• podpoříme aktivitu jednotlivých osadních výborů

CESTOVNÍ RUCH
• podpoříme zvýšení atraktivity regionu Plumlovska
• budeme usilovat o zařazení Zámku Plumlov na soupis
NKP
• v rámci dotačních možností budeme pokračovat
v postupných opravách
plumlovského zámku
• zahájíme postupnou modernizaci ATC Žralok vybudováním nového vodovodu a
odváděním odpadních vod
z areálu kempu
• postupnou výměnou zastaralých chatek v ATC Žralok
přispějeme ke zvýšení komfortu ubytování
• výstavbou nové kuchyně v
ATC přispějeme ke zlepšení
kvality přípravy občerstvení a
stravování
• budeme podporovat rozvoj volnočasových aktivit a
připravíme podmínky pro aktivní trávení volného času
• podpoříme podnikatelské
subjekty
• budeme podporovat kulturní akce na Plumlově i v
místních částech
Programové prohlášení
města Plumlova bylo schváleno na 2. zasedání města
Plumlova dne 11. 3. 2019 hlasy
všech zastupitelů. Mělo by se
jednat o seznam cílů, kterým
by se zastupitelstvo chtělo postupně věnovat.
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Klubové zařízení Plumlov
aneb co o něm možná nevíte
Přinášíme vám druhý díl
seriálu popisující činnost
Klubového zařízení
Plumlov. Tentokrát se zaměříme na středisko Zámek.

s co nejnižším finančním podílem majitele zámku, tedy
města Plumlova. Některé výstavy, či zapůjčené předměty,
byť byly zapůjčeny bezplatně
od státních organizací, jako
muzea či NPU, musely být
speciálně pojištěny na vysoké
částky, které při několikaletém opakování zápůjček přesáhly cenu těchto předmětů.
Proto došlo k rozhodnutí, takové či podobné expoziční
předměty zakoupit a mít je
v expozicích nastálo a výhledově vynulovat výdaje za pojistné. Tyto náklady nese Klubové zařízení z vydělaných
peněz na vstupném.

MARTIN HYNDRICH

Tak jak jsem slíbil v minulém
čísle našeho zpravodaje, přicházíme s pokračováním popisu činností a seznámením
veřejnosti s tím, na co se používá příspěvek města ve středisku Zámek .
Středisko Zámek, na rozdíl
od střediska technických služeb má úplně jinou náplň
činnosti, i když se dá říct, že u
obou je náplň sezonní. Technické služby mají sezonu jaro,
léto, podzim, zima. Na zámku
návštěvnická sezóna začíná
jako na většině historických
objektů dubnem, a končí posledním říjnem, několik akcí
se však realizuje i na podzim
až do vánoc. Ostatní měsíce se
využívají k obnově expozic a
údržbě zámku.
ČTYŘI STÁLÍ ZAMĚSTNANCI
Středisko Zámek má v současnosti čtyři stálé zaměstnance a během sezóny 2 – 4
brigádníky, ti jsou většinou ve
funkci průvodců. Hlavní náplní tohoto týmu je nachystat
zámek k prohlídkám pro návštěvnickou veřejnost a tyto
osoby bezpečně provést, dle
jejich volby, třemi návštěvnickými trasami.
Průvodcovská činnost spočívá
především ve výkladu skutečností o zámku a instalovaných
expozicích. Zároveň musí
střežit předměty v expozicích
proti zcizení, či poškození.
Návštěvníci se přitom na
zámku musí cítit příjemně a
odnést si krásný zážitek
z prohlídky. Při některých akcích a dalších určených příležitostech jsou zaměstnanci
oblečeni v kostýmech pro
zvýšení efektu z prohlídky.

KRASAVICE PŘED KRASAVCEM. Provoz a bezproblémové fungování
zámku má na starosti právě Klubové zařízení. Foto: Karel Rozehnal

Mimo to jsou také odborně
školeni ve zdravotní a protipožární přípravě. Také znají
postup, jak se zachovat
za dalších nestandardních
okolností, např. jak zvládnout
nedisciplinovaného či agresivního návštěvníka. Zatím se
nám tuto činnost daří celkem
bezkonfliktně plnit. Spokojení
návštěvníci se k nám rádi
vrací a návštěvnost se každoročně zvyšuje. V loňském roce
prostory zámku a zámecké
akce navštívilo necelých dvacet šest tisíc návštěvníků.
V POŘÁDKU A ČISTOTĚ
Po všechny návštěvnické dny
je třeba udržovat všechny zámecké prostory v pořádku a v
čistotě, byť je to někdy při
větší návštěvnosti na hraně
možností. Málokdo si někdy
spočítal, že Vysoký zámek má
166 a Nízký zámek 136 větších
či menších oken, které je třeba
udržovat umytá. Do zóny
úklidu spadá samozřejmě nádvoří, předzámčí a dle možností i valy kolem zámku.
Tráva posekaná a kytky
v truhlících zalité. S úklidem a
vysekáváním kolem zámku
nám naštěstí pomáhají sku-

piny brigádníků. Tyto skupiny
se časem mění. Ještě před pár
lety jezdili několikrát v roce
skupiny ,,Brontosaurů“, které
vystřídala skupina ,,Geocachingu“. Tito pomáhají ve velice náročném čištění valů od
náletové zeleně. Zatím zeleň
stále vede! Průběžně svou
dětskou silou pomáhají také
děti a studenti z různých škol
a dětského domova s předsezonním úklidem. Průběžně
však správa zámku udržuje
všechny prostory a místnosti
zámku, ať jsou využívané, či
ne , stále v čistotě a připravené k použití.
BUDOVÁNÍ EXPOZIC
Vedení zámku se ve spolupráci s odborníky, přáteli zámku
a mecenáši snaží budovat
stále nové expozice, zvelebovat stávající expozice a pořádat výstavy. Klubové zařízení
Plumlov středisko Zámek
spolu se Spolkem pro
Plumlovský zámek získává do
majetku zámku darem mnoho
zajímavých předmětů a sbírek. Snaha je každou sezónu
udělat jinou, pestrou jak
změnami v expozicích, tak
výběrem vystavujících. To vše

POJIŠTĚNÝ ZÁMEK
Zámek je samozřejmě pojištěn, a to jak budova, tak i
ostatní objekty dvorního
traktu a vybavení expozic.
Toto se nám v minulosti již
vyplatilo neboť opravy po požáru dvorního traktu nebyly
nic jednoduchého a také nic
levného, nicméně pojišťovna
škody uhradila.
NÁROČNÉ OPRAVY
Jelikož zámek není ještě zdaleka opraven do stavu, který si
zaslouží, prochází průběžně
většími či menšími opravami.
Důkazem toho, že je zámek
Plumlov skutečně cennou
stavbou, je zájem ministerstva
kultury udělat ze zámku, který
je kulturní památkou Národní
kulturní památku, což by
mohlo akcelerovat financování oprav zámku. Plán prací,
projekci oprav, jednání s památkáři řeší vedení města
společně s vedením střediska
Zámek. Finančně se opravy
řeší z různých dotačních titulů, peněz města a také částečně Klubové zařízení přispívá
ze svého rozpočtu. Vedení
zámku se podílí na přípravě
oprav, jednání s památkáři,
jednání se zástupci firem i na
kontrole realizovaných prací.
Pokračování na straně 6.
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Klubové zařízení Plumlov
aneb co o něm možná nevíte
Dokončení ze strany 5
Kromě spolupráce s firmami
při řešení oprav a v součinnosti s provozem zámku samo
středisko zámek řeší některé
drobné opravy svými silami a
materiál k opravám se hradí
z rozpočtu Klubového
zařízení- střediska Zámek.
Opravy řešené externími řemeslníky se hradí z peněz určených v rozpočtu města na
drobné opravy zámku.
40 AKCÍ ROČNĚ
Nemalým úkolem střediska
Zámek je pořádání kulturních
akcí .Je třeba uvést, že akcí pro
veřejnost bývá realizováno
průběžně až čtyřicet do roka.
Zhruba polovinu zámeckých
akcí pořádá přímo středisko
Zámek, na dalších se určitou
měrou podílí. Tím, že se konají
na zámku, jsou všechny spojeny s využíváním zámeckých
prostor. Prostory jsou využívány různě. Ale čisté WC potřebují všichni. Na každou akci, ať vlastní, dodanou, či pronajatou pracovníci zámku zajistí rozvod el. energie, popř.
externí osvětlení, někdy i
ozvučení akce. Zajistí, nachystají či zapůjčí nábytek
k sezení, také se podílí na
stavbě pódií, stanů a hlediště.
Po ukončení akce pak společně s ostatními organizátory
zámecký prostor uklidí. Akce
pořádané přímo zaměstnanci
střediska zámek za nemalé
pomoci různých dobrovolníků
jsou chystány mnohdy i rok
dopředu. Snahou je získat na
jejich financování dotace, což
se nám do určité míry každoročně daří. Správa zámku řeší
náplň akcí, celou jejich propagaci, financování akcí, pořadatelskou činnost a někdy i
herecké obsazení.
BEZ SRDCE TO NEJDE
Je samozřejmé, že pracovní
týden v sezoně je více jak pětidenní a málo který víkend je
možno strávit mimo zámek.
Za to je třeba všem zúčastněným poděkovat a vyslovit naději, že nám i do budoucna

zůstanou při spolupráci nakloněni, protože některé věci
na Zámku musíte dělat srdcem bez ohledu na čas i ocenění.

ZÁMECKÉ
SVATBY

VYDAŘENÝ PRONÁJEM
Vedení střediska Zámek
dlouhodobě spolupracuje se
soukromý mi subjekty a to
formou pronájmu prostor
Zámku jako je kavárna, občerstvení v kamenném sále a
je potřeba říci, že výběr se v
posledním období povedl a
nájemce provozuje tyto prostory na velice dobré úrovni a
také přispívá ke kulturnímu
životu na zámku Plumlov.
PARÁDNÍ SVATBY
Pracovníci střediska se dále
také podílí na přípravě prostor
při konání svatebních obřadů,
které se v poslední době velice
rozšířily a svatba na Zámku
Plumlově se stává velmi vyhledávanou záležitostí . Dá se
říct, že kdo se nebere na zámku v Plumlově jakoby nebyl.
Jsme rádi, že se tímto heslem
řídí i místní občané a obzvláště v letošním roce jsou
termíny v měsících květen a
září velmi oblíbené.
ZÁVAZEK DO BUDOUCNA
Na závěr tohoto článku o Klubovém zařízení Plumlov p.o.středisku Zámek bych chtěl
všechny spoluobčany našeho
města ubezpečit o tom ,že i
nadále se všichni, kteří máme
něco společného se střediskem Zámek i se Zámkem samotným, budeme ze všech sil
snažit o co nejlepší hospodářské výsledky střediska a nadále udržovat vysoký standard
všech služeb, které na zámku
poskytujeme. Obzvláště služby naších průvodců coby lidí
v přímém styku s našimi návštěvníky chceme nadále
udržovat na minimálně stejně
vysoké úrovni jako je tomu
doposud.
Pokračování seriálu najdete v
příštím čísle Zpravodaje.

SVATEBNÍ SEZÓNA VYPUKLA. Letos byla série svateb na
zámku v Plumlově odstartována v netradičním termínu, a to ve
středu 13. března. Foto: Petr Školař
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Nový sál otevře orchestr

JIŘÍ TRUNDA

NÁDHERNÉ PROSTORY. Nový sál ve čtvrtém patře. Foto: Petr Školař
JIŘÍ TRUNDA

Vedení města ve spolupráci se
zámkem Plumlov si vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní otevření koncertního
sálu ve čtvrtém podlaží
plumlovského zámku. To
proběhne v sobotu 18. května
2019. Těšit se můžete na vystoupení Originálního Pražského Synkopického orchestru, který zde zahraje od 19 hodin. Město při výběru vystu-

Jen čtvery kamna!

pujících myslelo především na
skvělý hudební zážitek, a také
dva z členů souboru mají své
kořeny v Plumlově. Za vstupenku, které budou v prodeji
v pokladně zámku od 6. dubna, zaplatíte v předprodeji 170
korun, na místě pak 190 korun. Další informace na číslech 774 302 165, 731 061 871.
Přijďte si užít jedinečný hudební zážitek a vychutnat si
skvělou atmosféru nově zrekonstruovaného sálu.

SOUTĚŽ O LÍSTKY NA ZÁMEK
Věděli jste, že se v celém Vysokém zámku nachází pouze
čtvery kamna? Původně měli
zřejmě stát v každé místnosti
a možná v nich nakonec i byly. Jen postupem času zmizely
neznámo kam, a tak když by
to bylo možné, v dnešní době
bychom si zatopili už jen ve
čtyřech pokojích. Velkou zajímavostí je, že prý dokonce při
stavbě zámku a neustálých
změnách plánů mezi komíny
vznikl jakýsi labyrint, ve kterém by se dalo zabloudit. O
tom, jak se v nich zatoulal jeden z kominíků a zůstal tam
už navěky, vypráví jedna
z místních pověstí. Do všech
kamen se přikládalo z venku
z chodby. Víte, jaký to mělo
důvod? Máme pro vás soutěž!
Když nám napíšete správnou
odpověď, můžete získat dva
volné vstupy na prohlídku

TEPLO NA ZÁMKU. Jedny ze zámeckých kamen. Foto: Petr Školař

zámku. Odpovědi posílejte na
email:
programyplumlov@seznam.c
z nebo je odevzdejte v obálce
na podatelnu městského úřadu. Uveďte prosím odpověď,
vaše jméno a kontakt. Vylosujeme dva výherce.

PAVOUCI PRYČ

GENERÁLNÍ ÚKLID. S jarem do Plumlova přichází také blížící se
začátek turistické sezóny, a také zároveň spousta práce. I když
se zámek průběžně udržuje, tak je potřeba na jaře udělat generální úklid. Do toho se zapojili téměř všichni pracovníci zámku.
Komnatami se nesl zvuk vysavače, střídající broukání si písniček
našich paní uklízeček při mytí oken. Dále se muselo vše zamést,
naleštit a utřít prach, který se na historickém nábytku přes zimu
usadil. Zkontrolovat se musí také všechny expozice, nainstalovat nové výstavy a provést drobné opravy tak, aby vše bylo připraveno na příchod prvních návštěvníků. Text a foto: Jiří Trunda

8. Plumlovský zpravodaj

Průvodci vyhlížejí první
zámecké návštěvníky

DOBRÁ PARTA. Průvodci se těší na sezonu. Foto: Jiří Trunda
JIŘÍ TRUNDA

Březen patřil také setkání
průvodců. Mezi ostřílené pracovníky se i v letošním roce
objevilo pár nováčků, kteří se
na práci na plumlovském
zámku velice těší a jsou zvědaví, co všechno je během se-

zony čeká. Během jednoho
pátečního odpoledne se seznámili s provozem zámku,
svými povinnostmi a úkoly a
především se navzájem mezi
sebou poznali. Teď už jen
zbývá se perfektně naučit
průvodcovské texty a hurá na
prohlídky!

Prevence je důležitá!

ŠKOLENÍ. Je dobré připravit se na nejhorší. Foto: Jiří Trunda
JIŘÍ TRUNDA

Na pátek 8. března jsme pro
zámecké průvodce připravili
školení. To se týkalo bezpečnosti práce a především první
pomoci. I když by každý z nás
měl alespoň základy znát, tak
je důležité si některé věci zopakovat, protože nikdy nevíte,
co se vám na prohlídce může

přihodit. Průvodci se od zkušených školitelů dozvěděli
spoustu zajímavostí a užitečných informací. Nechyběly ani
praktické ukázky a podvečer
byl zakončen testem. Odborníkům z praxe srdečně děkujeme za to, jak se nám skvěle
věnovali a zároveň doufáme,
že nebudeme muset dané informace využít v praxi.

VE SKLEPENÍ

POHÁDKA I PŮDA. Drobnými úpravami prošlo v zimních měsících i sklepení Vysokého zámku. V jedné z kójí se objevila nová
pohádka, v další se zase ocitnete na chvíli na zámecké půdě a
drobných úprav se dočkaly i stávající expozice. Pracovníci zámku si dali záležet na tom, aby se zde malým návštěvníkům zase o
něco více líbilo. Koho tak můžete ve sklepě nově potkat? To se
musíte přijít přesvědčit na vlastní oči! Foto a text: Jiří Trunda

Princezny patří na zámek
KATEŘINA JENEŠOVÁ

Je krásné vidět děti, které jsou
překvapené, když mohou na
vlastní oči spatřit princeznu
nebo prince v krásném kostýmu, či vodníka, nebo čertíka s
pravými růžky. U nás na zámku na našich Pohádkových
prohlídkách je to samozřejmostí. Jsou již tradičně velmi
oblíbené a čím dál víc navštěvované. A do kterých pohádek
můžete nahlédnout v nejbližší
době?
Když se tentokrát projdete
zámeckými komnatami, potkáte se s rozmazlenou princeznou Brigitkou a bojovnou
princeznou Babetkou, uvidíte
i Marušku, která dobře ví, že
sůl je nad zlato. I princeznu
Eufrozínu, která se zalíbí samotnému vládci pekel a je
věřte nebo ne, pěknou dračicí!
Přijďte si s námi připomenout
tyto kouzelné pohádkové příběhy, plné krásných písniček,
které si můžete i zazpívat a
které k pohádkám neodmyslitelně patří.
A kdy že princezny na zámku budou? 13. a 14. dubna a 1.,
2., 15. a 16. června 2019.

DO POHÁDKY. Těšte se na příběhy i písničky. Foto: Zámek Plumlov
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Sousedské posezení slavilo
velkolepý úspěch

BAVILI SE A VZPOMÍNALI. Plumlovští senioři využili příležitosti a dali si
dostaveníčko v zasedačce městského úřadu. Foto: Jiří Trunda
JIŘÍ TRUNDA

Vzpomínání nad kronikou,
vystoupení dětí, výborné občerstvení a skvělá atmosféra.
V tomto duchu se neslo setkání, které si Sbor pro občanské záležitosti připravil
v březnu pro všechny dříve
narozené. Zasedačka městského úřadu doslova praskala
ve švech.
„Senioři tvoří významnou
část našeho města, proto jim
chceme poskytnout prostor
pro společná setkávání a pomoci jim realizovat své zájmy
a dovednosti v kolektivu,“
představila hlavní smysl akce
Jana Zelená.
Všechny přítomné přišla
pozdravit i starostka města
Gabriela Jančíková, která dámy podarovala květinou, a

pánové mohli mít radost z čokolády. V průběhu odpoledne
se také postarala o hudební
doprovod, vystoupení dětí ze
základní umělecké školy, a se
spoluobčany si v průběhu odpoledne popovídala.
„Jsem srdečně ráda, že jste
dorazili opravdu v hojném
počtu. Vůbec jsem to nečekala
a velice si toho vážím. Nikdo z
nás nevíme, jak dlouho tady
na tom světě budeme, a tak
jsou taková setkání opravdu
důležitá. Proto když bude zájem, uděláme vše proto, abyste se mohli scházet pravidelně,“ svěřila se s úsměvem starostka.
Sbor pro občanské záležitosti by rád podobné akce pořádal do budoucna. Že o ně
bude zájem, potvrdil dotazník,
který na místě senioři vyplnili.

AKCE ZÁMEK PLUMLOV 2019
12.4. Vernisáž výstavy, Out West, Iain Patterson, 1.
patro v 17.00
13. a 14.4. Pohádkové prohlídky
13.4. Vítání jara
20. – 22.4. Dráteníci na Plumlově, šermířská historická akce
30.4. Čarodějnické prohlídky
Duben – červen Výstava ,,Krajina starých sídel“, na
schodišti
4. 5. Geocashing setkání, koncert Jan Spálený v Kamenném sále
8. 5. a 11., 12. 5. Šermířské dostaveníčko, šermířská
historická akce
18.5. Originální Pražský Synkopický orchestr, koncert
19.5. Klavírní koncert Barbora Dostalíková v 17.00
27. – 31.5. Program pro mateřské školy
1. a 2. 6. Pohádkové prohlídky
1. 6. Vojenský dětský den, nádvoří zámku
7. 6. Mimo provoz, koncert v Kamenném sále
15. a 16. 6. Pohádkové prohlídky
28. 6. Českým a maďarským objektivem, vernisáž
výstavy v 15.00
Brunton, vernisáž výstavy v 17.00
5. – 7. 7. Pohádkový víkend, šermířská historická akce
11. – 13. 7. Noční prohlídky
25. 7. Pozdní sběr, Koncert v Kamenném sále
Červenec – Divadlo Point, Geisler divadlo, koncert
Pozdní sběr
3. a 4. 8. Šermířský víkend, šermířská historická akce
22. 8. Pozdní sběr, koncert v Kamenném sále
24. – 25. 8. Plumlovské verbování
31. 8. Baletní galavečer
7. 9. Divadelní přestavení, Temno
14. a 15. 9. Pohádkové prohlídky
21. 9. Dobývání Plumlova, historická vojenská akce
28. a 29. 9. Sokolnické slavnosti, šermířská historická akce
Září – klavírní koncert Barbory Halouzkové
12.10. Hubertské slavnosti
19.10. Halloween na zámku
Listopad Moravská zabijačka – ochutnejte Hanou
7. a 8. 12. Putování adventem
9. – 13. 12. Vánoce na zámku pro děti
14. 12. Vánoční koncert
Září – říjen obrazy a keramika Barakuda, výstava –
schodiště zámku
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Soběsučtí hasiči bilancují

ENERGIE JIM NECHYBÍ. Hasiči v Soběsukách se účastní sportovních klání a pořádají i parádní akce. Foto: Kamila Krychtálková

Sbor dobrovolných hasičů
Soběsuky se ohlíží za
úspěšným rokem 2018
KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

Loňský rok proběhl v našem
sboru hlavně v duchu sportovní činnosti. Už několik posledních let zaznamenáváme
zvýšený zájem dětí i dospělých o požární sport, a tak
jsme v roce 2018 překonali
magické číslo devadesát v počtu těch, kteří jsou našimi aktivními členy. Z toho více než
jednu třetinu tvoří děti a
mládež.
NÁROČNÉ PŘESUNY
Zájem o požární sport roste
také v širokém okolí, a tak je
možné účastnit se v průběhu
roku řady bližších i vzdálenějších závodů. Vzhledem
k počtu našich družstev a ne
zcela jednoduchým přesunům
všech účastníků si vybíráme
především bližší soutěže, pokud se však naskytne možnost
a soutěž je pro nás zajímavá,
rádi zavítáme i do vzdálenějších míst. Tak se například
naši mladí hasiči na podzim
podívali na noční soutěž
v Bochoři u Přerova, které se
tradičně účastní kolem stovky
družstev. Tentokrát se zde zadařilo i našim závodníkům a
mladší žáci vybojovali krásné
3. místo v kategorii, kde se jim
postavilo dalších 47 konkurenčních družstev.

PĚT MLADÝCH DRUŽSTEV
V roce 2018 cvičilo za náš sbor
pět družstev mladých hasičů
(dvě družstva starších a tři
družstva mladších žáků). Ti
navštívili celkem 19 soutěží a
přivezli z nich šest prvních,
šest druhých a tři třetí místa.
Zároveň se zapojili do prvního
ročníku Okresní dětské ligy,
kde sbírali body z jednotlivých závodů. Jen málo chybělo k celkovému vítězství, ale i
tak je velkým úspěchem 2.
místo mladších žáků, a také
fakt, že naše dětská soutěž
byla vyhlášena tou nejlepší
v rámci celého soutěžního seriálu.
ZÁŘILI I DOSPĚLÍ
Soběsuky měly nemalé zastoupení i mezi dospělými
hasiči. Sestavili jsme dvě
družstva mužů, jedno družstvo veteránů a tři družstva
žen. Také dospělí navštívili
v průběhu sezóny 19 soutěží a
získali na nich jedno první,
čtyři druhá a šest třetích míst.
Osm z těchto závodů bylo započteno do celoročního bodování Velké ceny Prostějovska. V ní nakonec obsadily
ženy A třetí, ženy B páté a ženy C sedmnácté místo, muži A
sedmé a muži B patnácté
místo.
POVEDENÉ AKCE
Kromě toho, že jsme navštívili
téměř čtyřicet soutěží, jsme

sami uspořádali pět akcí a na
jedné z nich jsme se aktivně
podíleli.
V lednu se v Kulturním domě v Žárovicích konal náš
tradiční hasičský ples, doprovázený skupinou Merkur.
V květnu jsme se zúčastnili
Floriánských slavností
v Plumlově, v červnu jsme
uspořádali Zábavný den
s hasiči, kdy dopoledne proběhla soutěž mladých hasičů a
odpoledne následovaly hry a
soutěže pro všechny děti.
V září následovala soutěž pro
dospělé a sezónu jsme uzavřeli dvěma akcemi pro děti –
v listopadu lampionovým
průvodem s pohádkovými
bytostmi a v prosinci tradiční
mikulášskou obchůzkou.
PODĚKOVÁNÍ
Na závěr je třeba podotknout,

že naše činnost věnovaná
všem věkovým kategoriím je
finančně velmi náročná.
Přestože se sami snažíme pořádat akce, které by nám přinesly finanční prostředky,
nejsme schopni ani zdaleka
pokrýt veškeré náklady investované do materiálnětechnického zabezpečení, pohonných hmot, nákladů na
startovné na nákup odměn
pro děti. Proto si velmi vážíme
finanční podpory, které se
nám dostává od Městského
úřadu v Plumlově a v loňském
roce také od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Věříme, že v letošním roce
se nám podaří pracovat v podobném duchu, uspořádáme
spoustu zajímavých akcí a
možná v našich řadách přivítáme i další nové členy.
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Děti a finanční gramotnost
HANA KOVAŘÍKOVÁ

V poslední době je velká pozornost v dětských domovech
věnována vzdělávání dětí a
mladých lidí v oblasti finanční
gramotnosti. Po odchodu dětí
z dětského domova a v začátcích samostatného života
zjišťujeme, že tito naší bývalí
klienti mají nejvíce problémů
právě v oblasti financí. V poslední době všichni, kteří
opustili dětský domov nastoupili do práce, ať už ve
svém oboru nebo jinam, a tak
mají pravidelný měsíční příjem. Horší je, že s tímto příjmem podle našich zjištění
neumějí příliš hospodařit.
Neumějí si většinou udělat finanční rezervu, všechny peníze utratí a nemyslí na zadní
kolečka.
Děti vyrůstající v dětském
domově se totiž mnohdy domnívají, že je téměř všechno
zadarmo, peníze, které dostanou v rámci kapesného hned
utratí a neumějí hospodařit.
Diví se, že je třeba platit za
energie, netuší, že se doplácí
za léky apod. Proto se snažíme
alespoň v rámci možností dětem přiblížit reálný život a
možnosti hospodaření s financemi. V této náročné a
odpovědné činnosti nejsme
sami, ale pomáhají nám v tom
nadace a jiné neziskové organizace, které se věnují dětem
z dětských domovů a pořádají
pro ně různé vzdělávací akce,
které probíhají hlavně zážitkovou formou.
Vloni na podzim jsme již
podruhé využili nabídky nadace Spolu dětem o. p. s.
z Prahy a dvě naše dívky absolvovaly sérii školení a
workshopů pod názvem „Tréninky dospělosti“. V průběhu
čtyř víkendů od listopadu do
března se děvčata měla možnost zúčastnit přednášek, cvičení, workshopů zaměřených
na bydlení, finance, komunikaci a práci, hlavně její získání
a udržení. Součástí školení
byla také návštěva azylového
domu Armády spásy, exkurse
v největším internetovém
skladu Amazon a večerní pro-

hlídka Prahy s Pragulicem, což
je společnost, kde provádějí
Prahou bývalí drogoví uživatelé či bezdomovci. Co si z toho děvčata odnesla, zatím
nelze říct, ale věříme, že jim
tato setkávání pomohou při
vstupu do samostatného života.
Dále jsme navázali spolupráci se společností YOURCHANCE, která se rovněž věnuje vzdělávání dětí z dětských domovů v oblasti financí. V sobotu 30.3. proběhlo
první školení v oblasti financí,
a to se tentokrát zaměřilo na
mladší děti, zhruba od 10 do 15
let. Jsme tomu moc rádi, protože s výukou finanční gramotnosti je třeba začít dříve
než těsně před odchodem
z dětského domova. Věříme,
že tato spolupráce bude pokračovat i nadále. Díky této
nadaci měly také dvě dívky
možnost zúčastnit se víkendového setkání s hercem Janem Čenským, v Praze, kdy se
učily společenskému chování
a etiketě.
Také jsme se zapojili v poslední době do projektu Patron. Jde o velmi zajímavý projekt, který také našim dětem
také může pomoci k orientaci
v samostatném životě. Dítěti
je „přidělen“ patron, tedy dospělý člověk z řad dobrovolníků, který se věnuje vždy
konkrétnímu dítěti nebo
mladému člověku individuálně a dle potřeby. Může s ním
sportovat, vzít ho na výlet,
učit ho vařit, zajít s ním vyřídit potřebné náležitosti na
úřadě nebo si s ním jen tak
povídat o životě. Zatím je u
nás tento projekt v plenkách a
zapojila se do něj jedna již plnoletá dívka. Uvidíme časem,
co jí přinese a zda se zapojí i
další mladí lidé.
Do budoucna určitě rádi
využijeme dalších vzdělávacích nabídek a možností tak,
aby mladí lidé, kteří budou
opouštět náš domov, byli co
nejvíce připraveni do samostatného života a aby si samozřejmě s naší pomocí našli
práci, bydlení a stali se platnými členy naší společnosti.

Zavítejte do Zušky

KDO UMÍ, TEN UMÍ. Žáci se účastní přehlídek a soutěží. Foto: ZUŠ
IVAN MALÍK

Základní umělecká škola
Vás srdečně zve na akce:
21. května v 17 hod. 1. Absolventský koncert v kostele
v Kostelci na Hané
23. května v 17:30 2. Absolventský koncert v Plumlově
na zámku
24. května v 16:hod. Noc
kostelů v Kostelci na Hané
27. května v 17:30 3 . Absolventský koncert na zámku
Plumlov
3. června „Letíme do Afriky“
pásmo TO + výstava VO pro ZŠ
v 10 a 11 hod.
11.června Výchovný koncert pro ZŠ Plumlov 10 a 11:15
hod.

Koncerty žáků v pro veřejnost v Plumlově a na pobočkách školy.
Divadelní představení pro
veřejnost v Plumlově a na pobočkách školy.
Taneční vystoupení pro veřejnost v Plumlově
Hlavní akcí školy bude celostátní festival Základních
uměleckých škol s názvem
ZUSOPEN. Letos se bude konat ve dvou dnech v pátek 31.
5. a v sobotu 1. 6. V pátek Vás
zveme na koncert na nádvoří
Plumlovského zámku v 17
hodin. V sobotu se uskuteční
v 16 hod. na školním dvoře
ZUŠ taneční představení a výstava výtvarného oboru s názvem „Letíme do Afriky“ .
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Družina vzdělává a baví

SIMONA ZAPLETALOVÁ

Důležitým okamžikem v životě dítěte je přechod z mateřské školy do školy základní.
Tomuto mimořádnému období ve škole věnujeme velkou pozornost a pořádáme
nejen pro předškoláky, ale i po
jejich rodiče několik setkání,
která umožní dětem snazší
přechod. Rodičům tato setkání mohou napovědět, zda je
dítě připravené na nástup do
školy.
ZÁBAVA I PRÁCE. V družině se děti rozhodně nenudí. Foto: ZŠ Plumlov
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Školní družina pro žáky organizuje během roku mnoho
zajímavých činností. Když
panují vhodné klimatické
podmínky, snaží se denně
chodit na čerstvý vzduch. Pokud počasí nepřeje, hrají děti
společenské hry. Novinkou je
možnost navštěvovat počítačový kroužek. Jedenkrát týdně
tak můžou zájemci rozvíjet
svou počítačovou gramotnost.
Velkému zájmu se těší vzdělávací či výchovné programy
pořádané externími pracovníky.
Na netradiční karneval si
pozvali pana Jiřího Sadilu
s výukovým programem
Žonglování. Jako v cirkuse se
ocitli karnevaloví účastníci,
kteří vstoupili do vyzdobené
tělocvičny školy. Děti se nejprve seznámily s uměním pana Sadily a s jednotlivými rekvizitami, pak už zkoušely
žonglování s šátky a míčky,
ovládání diabola, hůlek, balančních šlapadel, jednokolky,
točení talíře a chůzi na chůdách. S velkou trpělivostí a
odvahou zdokonalovaly nové
dovednosti. Na konci programu naši „mladí umělci“ předvedli připravené vystoupení,
které sami skvěle moderovali.
O ZIMNÍM LESE
V únoru se uskutečnila první
beseda našich prvňáčků. Družinu navštívil pan Štefek a
společné odpoledne jsme věnovali tématu lesa a lesní

Zkusili si školu nanečisto

zvěři v zimě. Pan Štefek dětem
poutavě vyprávěl o známých i
méně známých lesních zvířatech a ptactvu. Děti je poznávaly na fotografiích, zapojovaly se sdělováním svých zážitků ze setkání s lesními
obyvateli a využívaly možnost
klást otázky odborníkovi.
Zatím poslední uskutečněnou akcí bylo projektové odpoledne s pohádkovým názvem Létající dědeček. Pan
Tomáš Mohapl Doležal ze
studia dramatické výchovy
Labyrint Brno děti seznámil
s knihou Štěpána Zavřela a
příběh hlavních hrdinů nás
provázel všemi dalšími činnostmi. V napínavé dramatické hře si děti připomněly
své babičky a dědečky, jejich
krásná jména, vlastnosti, činnosti, ale i radosti a starosti.
CENA ZA OBRÁZKY
Žáci školní družiny se zapojili
do dětské výtvarné soutěže
Příroda kolem nás, kterou pořádala Správa Národního parku Podyjí. Do soutěže se zapojilo 251 škol z různých míst
po celém Česku, porotci vybírali nejlepší práce z více než
dvou a půl tisíc obrázků a výtvarných děl. Soubor obrázků
Školní družiny při ZŠ Plumlov
získal Čestné uznání. Skupinka malých zahradnic spolu
s paní vychovatelkou Konečnou přivítala jaro osázením
macešek do kameninových
nádob na náměstí, které rozkvetlo modrými, fialovými a
medovými barvami.

ŠKOLIČKA NANEČISTO
Prvním kontaktem dětí z mateřských škol s naší školou je
trojdílný program Školička
nanečisto. Do programu, jehož
hlavním cílem je seznámit
předškoláky se školním prostředím, se zapojují kromě
dětí i jejich rodiče, ale především pedagogové 1. stupně.
Jde nám o to, aby při zápisu
dítě vstupovalo do známého
prostředí bez obav, do tříd, ve
kterých již pracovalo s učiteli
a dětmi, kteří pro něho nejsou
cizí, aby se do školy těšilo.
SLOVNÍ ZÁSOBA
Úvodní setkání proběhlo
v úterý 26. března, kdy do

školních lavic usedlo 18 budoucích prvňáčků. Během
téměř sedmdesáti minut děti
musely plnit úkoly různé
úrovně, ukázat dostatečnou
slovní zásobu, schopnost udržet pozornost, a prokázat tak
svoji celkovou školní zralost.
PAMĚŤ I GRAFOMOTORIKA
Další setkání plné zábavných
cvičení, která ukazují, zda má
dítě dostatečně rozvinutou
optickou a verbální paměť,
matematickou představivost,
grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění čtenému textu a fonematický sluch, proběhne
v květnu.
Poslední schůzka bude věnována rodičům, aby získali
základní informace důležité
pro vstup dětí do školy. Naši
pedagogové také spolupracují
v otázkách školní zralosti
s mateřskou školou a během
května předškoláci navštíví
skutečné vyučování u jejich
kamarádů v první třídě.
Veškeré programy kontinuálně propracováváme a doplňujeme, aby byly maximálně
přínosné pro všechny zúčastněné, ale především pro předškoláky – naše budoucí žáky.

ŠLO JIM TO. Předškoláci si hráli na školu. Foto: ZŠ Plumlov
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Školáci sportují. A rádi

Žáci umí i se dřevem
TOMÁŠ POLÁK

SPORTEM KU ZDRAVÍ. Žáci nabírají fyzičku. Foto: ZŠ Plumlov
TOMÁŠ POLÁK

Žáci plumlovské školy rozvíjí
své schopnosti a dovednosti
v mnoha oblastech včetně
sportu. V posledním období se
školáci mohli účastnit hned
tří akcí. Naprostou novinkou
je možnost zasportovat si
v rámci školní družiny, rovněž
poprvé se naše škola zapojila
do Hejtmanova poháru, naopak klasikou zůstává lyžařský
kurz.
Žáci prvního až pátého
ročníku navštěvující školní
družinu mají od ledna možnost díky projektu „Sportuj ve
škole“ trávit volný čas sportem. Dvakrát týdně pod pečlivým vedením paní učitelky
Ivany Volčkové tak zlepšují
svou fyzickou kondici v nejrůznějších sportovních disciplínách.
V prosinci se naše škola
vůbec poprvé zapojila do republikové soutěže Hejtmanův

pohár. V tělesné výchově žáci
prvního i druhého stupně
probíhají tzv. opičí dráhu na
čas, který se zaznamenává do
elektronického systému. Kromě probíhání stanovené
dráhy plní žáci celou řadu bodovaných úkolů. Jejich snažení bude probíhat až do konce
dubna, kdy se sečtou dosažené
body a stanoví se celkové pořadí. Soutěží se ve všech krajích, výsledky se vyhodnocují
v každém kraji zvlášť.
Třetí únorový týden vyrazili žáci sedmého ročníku na
lyžařský výcvikový kurz. Třicítka zájemců o sjezdové lyžování vyrazila do Koutů nad
Desnou. Lyžaři byli ubytováni
v chatě Sokolka, lekce lyžování probíhaly v nedalekém ski
areálu Přemyslov. Celý týden
si žáci užili, třetí den kurzu si
zpestřili výletem do Ruční
papírny ve Velkých Losinách.
Na závěr se uskutečnil tradiční
lyžařský závod.

V letošním školním roce zavítali žáci naší školy už podruhé
na Střední školu řezbářskou
do Tovačova. V rámci projektu
IKAP si zde vyzkoušeli práci se
dřevem.
Poslední únorovou středu
vyrazili žáci polytechnické
výchovy a polytechnického
kroužku do města pod Spanilou věží, aby zde absolvovali
další z workshopů. Po přivítání a nezbytném poučení o
bezpečnosti práce se žáci rozešli na jednotlivá stanoviště.
Mistři odborného výcviku a
učni řezbářské školy jim předali materiál, seznámili s postupem práce a byli ochotni
pomoci.
Natěšení žáci se ihned s
vervou vrhli do práce. Bylo
úžasné sledovat průběh tvor-

by podnosů. Někteří „truhláři“
pečlivě zpracovávali přidělený
materiál a rozměřovali jednotlivé díly, jiní nechali úpravu na závěr a jednotlivé části
stloukali dohromady. Všichni
účastníci však dospěli k
úspěšnému závěru. Ti rychlejší si ještě zvládli vydlabat
misku. Po téměř čtyřech hodinách práce si žáci prošli
ateliér, ve kterém zhlédli maturitní práce oboru umělecké
zpracování dřeva, a prohlédli
si nejnovější vybavení řezbářské školy.
Unavení, ale spokojení žáci
strávili v Tovačově dopoledne
plné zajímavé práce. Velké
poděkování si zaslouží velmi
ochotní mistři odborného výcviku za trpělivost, se kterou
přistupovali k našim žákům,
ale také vedení školy, které
nám workshop umožnilo.

ŠLO JIM TO OD RUKY. Žáci na workshopu v Tovačově. Foto: ZŠ Plumlov

Klub rodičů a přátel školy ve spolupráci se ZŠ Plumlov pořádají Sběr starého papíru a drobného elektra na školním
dvoře 13.5. -18.5.2019, ve všední dny od 6.30-7,30 a od
16.00-17.00 a v sobotu od 8,00 -11,00.
Peníze utržené za sběr budou rozděleny v poměru 1:1 do
jednotlivých tříd na zaplacení třídních akcí a do Klubu rodičů na další aktivity pro děti ve škole. Soutěží jednotlivé třídy
o to, která nasbírá v součtu nejvíce kg starého papíru na
jednoho žáka.

14. Plumlovský zpravodaj

Poděkování za úklid města

ŘÁDILA V KVĚTINÁČI. Obrovským zklamáním bylo pro děti ze
školní družiny, které nám osadily květináče na plumlovském
náměstí maceškami, zjištění, že kytičky byly do druhého dne vyhrabány a vyhozeny z květináčů. Nechtělo se mi věřit, že by tohle
udělal člověk. Bylo pro nás příjemným zjištěním, že původcem
nebyla lidská bytost, ale místní kuna. Policii by bylo jistě příjemnější, kdyby na záznamech z kamer byli pouze takoví výtržníci.
Foto a text: Gabriela Jančíková

Skauti se činili, sbírali i sklo
IVONA OTRUBOVÁ

PLNÉ RUCE HARAMPÁDÍ. Do úklidu se pustily i děti. Foto: Gabriela Jančíková
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Je tu jaro a všechno zase krásně kvete. Já se opět, jako každoročně, dojímám nad každou
vykvetlou kytičkou a pevně
věřím, že i Vám ta jarní krása
přispívá k lepší náladě. Žijeme
v malebném městečku, a poté
co jsme si jej v rámci akce
„Ukliďme si Česko“ pěkně
uklidili, je nám tu jistě ještě
lépe.
Když sluníčko osvítilo
všechny zašedlé kouty města,
pustili jsme se do jarního
úklidu.
Velké poděkování patří
všem, kdo se do úklidu města
jakkoliv zapojili a přispěli tak
k jeho zvelebení .
Velmi nás potěšil zájem
plumlovských spolků a sdružení, kteří se sami přihlásili a
na úklidu města se podíleli.
Žáci základní školy, skauti,

KUNA V AKCI

hasiči a orientační běžci nasbírali spousty pytlů odpadků.
Fotbalisté začali s jarní údržbou hřiště v Borkách. Děti z
dětského domova se průběžně
podílejí na úklidu nádvoří
zámku a školní družina nám
postupně osazuje náměstí
kytičkami.
Do akce se zapojily i paní
učitelky z mateřské školky,
protože dobře vědí, že děti a
mládež je třeba k úklidu a pořádku vést od malička. Do
úklidu se zapojila i spousta z
vás. Pracovníci technických
služeb sváželi přeplněné kontejnery a likvidovali hromádky po okolí.
Vám všem, kteří jste se zapojili do úklidu okolí svých
domů a veřejného prostranství patří velký dík.
Nezapomínejte prosím, že je
mnohem lepší pořádek udržovat něž jej dělat.

Museli jsme využít situace a
přidat se k „Ukliďme Česko“ u
nás v Plumlově, bydlíme tu,
děti tu chodí do školy, máme
to tady všichni rádi.
A navíc jsme skauti. Zahájili
jsme úklid dřív, protože o víkendu, na který je celorepubliková akce naplánovaná, jedeme na výpravu. Paní starostka nám vyšla vstříc, dokonce nás nechala vybrat si,
kde chceme s úklidem začít,
no, byli jsme první. Začali
jsme přímo před našim prahem, před místní farou, která
slouží každý pátek i nám jako
klubovna. Děti vyhrabaly listí,
posbíraly odpadky. A vyrazili
jsme do parku, na hřiště, je to
jedno z oblíbených míst našich her a nejlepší na hru Stopzem. Zahráli jsme si ji tu i
dnes jako malou odměnu. A
zaslouženou. Našli jsme tu
tolik nedopalků cigaret, že by
na každého z obyvatel
Plumlova vyšel minimálně
jeden. Děti nadšeně volaly:
„Mám cigaretu, kde je odpaďák?“ ale největší úlovek bylo
kružítko.
Přesunuli jsme se na cestu
rybníku, na valy pod zámek,

děti pobíhaly v kopci a jen se
ozývalo: Mám flašku, kde je
Plasťák? Já našel plechovku, já
sklo. Nakonec naše hodina a
půl utekla jako voda, výsledkem byly dva pytle odpadu.
Nejlepší na tom je, že i když
to byl úklid, užili jsme si ho.
Po malých dětech nastoupili
starší skauti, pokračovali na
valech a ve svahu od cesty k
rybníku, činili se, byť asi nikdo
z nás nepochopí, jak se tam
vzalo tolik sklenic nebo pneumatika. Možná teď bude výhled z vyhlídky pod baštou
romantičtější a příjemnější. A
pokud sem někdo vyrazí za
romantickou vyhlídkou s plechovkou piva či sklenicí koly,
odnese si prázdné obaly s sebou.
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Třídíme. A to je dobře
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Každým rokem se nám zvyšuje počet vytříděného odpadu a je vidět, že stále více lidí
ekologické nakládání s odpady zajímá. Mám z toho velikou
radost.
Vzpomínám si, že jako malá
holka jsem kdysi kdesi četla,
že za 30 až 50 let bude naše
planeta zaplavená odpadky.
Tenkrát mi to přišlo jako naprosto nepředstavitelné. Žijeme v době, kdy mnoho věcí je
na jedno použití a moc záleží
na tom, co se s takovou věcí po
použití stane. Chtěla jsem to
vidět. Zajímalo mě, zda má to
třídění opravdu nějaký smysl.
Zda to není tak, že se odpad
odveze a sesype na jednu
hromadu.
Využila jsem proto v rámci
celostátní odpadové komise
možnost navštívit jednu takovou velkokapacitní skládku.
Nikdy jsem neviděla tolik odpadků pohromadě. Bohužel se
to nepředstavitelné, co jsem
kdysi jako malá holka četla,
téměř naplnilo. Jednalo se o
nevytříděný odpad svezený
kdoví odkud.
Nicméně nás vzali i na
skládku odpadu vytříděného,

kde se zpracovaly plasty.
Pravda je, že tolik plastových
lahví pohromadě se jen tak
nevidí.
Bylo nám vysvětleno, že ne
všechno co končí v kontejneru
na plasty, je dále zpracovatelné , a že plast prochází ještě
dalším tříděním.
Plumlov má v likvidaci odpadů velmi dobře nakročeno a
jak je vidět, stále více občanů
Plumlova odpad třídí. Ke třídění jsou vedeny děti ve škole
a dokonce i ve školce.
Závěrem bych snad jen podotkla, že pravděpodobně v
roce 2024 bude dle nového
zákona o odpadech definitivní
konec skládkování komunitního odpadu. Olomoucký kraj
se na tuto změnu zákona
chystá a na úrovni kraje vznikl
spolek Odpady Olomouckého
kraje, který nechal zpracovat
studii navrhující případné varianty. Ve spolku je 150 obcí
kraje včetně Plumlova.

STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet adresných míst v Plumlově 823 ( nejsou to domácnosti, protože někde mají kontejner jako bytovka a potom
to rozpočítávají)
Doposud vydané nádoby
BIO 473
PLAST 492
PAPÍR 358
Sběrná místa + bytové domy ( velké kontejnery 1100l)
PAPÍR 42
PLAST 47
BIO 19 (770 l)
Komunál pro chataře 18
Poplatníci celkem 2069 + 119 dětí do 6 let
Sleva 100 KČ 799 osob což je 38,6 %
Sleva 200 Kč 448 osob což je 21,7 %

Sbor pro občanské
záležitosti je tu pro vás
JANA ZELENÁ

„Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečným.“
Moudro vyslovené americkým
státníkem, Benjaminem
Franklinem, by se mohlo stát
mottem členů Sboru pro občanské záležitosti. Aktuálně
zde pracuje 13 úžasných lidí a
mně bylo velkým potěšením
ujmout se v tomto volebním
období jejich vedení.
Obsahem naší práce jsou
různé aktivity, které mají
společného jmenovatele –
naše občany. Jednou z náplní
práce sboru jsou osobní návštěvy v domácnostech jubilantů, oslavujeme však i další
významné události, jako např.
vítání dětí do života, loučení
s mateřskou školou, velmi
krásnou povinností je také
realizace svatebních obřadů
včetně jubilejních svateb. Ve
spolupráci s vedením města
děláme také rozloučení se zesnulými.
Kromě těchto klasických a
tradičních aktivit vymýšlíme i
nové projekty. Jedním z nich
jsou tzv. Sousedská posezení.
O prvním úspěšném setkání,
které proběhlo v zasedací
místnosti Městského úřadu
v Plumlově, se můžete dočíst
na jiném místě v tomto čísle
Zpravodaje.
V době, kdy budete číst tyto
řádky, budeme mít za sebou i
druhé sousedské posezení,
realizované tentokrát na
zámku Plumlov. Součástí setkání bude prohlídka zámku a
tvořivá velikonoční dílna.
A proč právě zámek? Při
prvním setkání nás zajímalo,
o jaké aktivity by naši senioři
měli největší zájem. Z výsledků krátkého dotazníku, který
vyplnilo hned 25 seniorů, vy-

Jana Zelená. Foto: Petr Školař

plynulo, že by dotazované
nejvíce lákala prohlídka zámku, dále projevili zájem o zájezd, setkání se zajímavou
osobností či vzpomínání nad
kronikami a fotkami. Jako zajímavou aktivitu uvedli i posezení nad kuchařskými recepty spojené s ochutnávkou
a výměnou receptů, odborná
přednáška či pěší výlety po
okolí Plumlova, ale objevil se i
nápad o společném procvičování paměti prostřednictvím
zábavných soutěží, rébusů a
kvízů.
Pokud se vám myšlenka
sousedského setkávání líbí a
rádi byste přispěli svým nápadem či dokonce máte chuť a
čas pomáhat při organizaci
nějaké další akce pro dříve
narozené, budeme moc rádi.
Vaše nápady a návrhy můžete
poslat na email Zpravodaje.
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DEN UČITELŮ

ROCKOVÝ BÁL

HUDEBNÍ NÁŘEZ. Příznivci rocku a metalové hudby obzvlášť se
sešli 23. února v Žárovicích. Spolek plumlovských nadšenců pro
ně připravil už 4. ročník Rockového bálu. Rockový nářez rozjeli
Reflexy, se kterými se setkáváme na hudební scéně už od roku
1993. Ty pak vystřídali na pódiu Iron Maiden revival Otrokovice a
Black Sabbath Dio Tribute. Závěr patřil skupině Quercus, která
je v Žárovicích už stálicí. Text: Jana Zelená, Foto: Spolek plumlovských nadšenců

STAROSTKA OCENILA PRÁCI UČITELŮ. Na 28. března každý
rok tradičně připadá Mezinárodní den učitelů. Ten se letos slavil
i v Plumlově. Učitele zdejší základní a mateřské školy přišla
pozdravit starostka města Gabriela Jančíková. Ta se svěřila
s tím, že velice oceňuje jejich práci, že si jí váží a zároveň jim do
budoucna popřála hodně trpělivosti a pracovních úspěchů. Paní
učitelky obdržely krásnou kytičku a páni učitelé drobný dárek.
Snad se našim učitelům bude nadále i tak dobře dařit a budou
mít samé hodné žáčky. Foto a text: Jiří Trunda

BABIČKY VÁLÍ

TRADICE. Na beznadějně vyprodaném plese Plumlovských
nadšenců nemůže nikdy chybět vystoupení Čiperných babiček,
Veselých kraviček a překvapení v podání chlapců. Škoda jen, že
Veselé babičky letos vyhlásily svoji derniéru. Ale kdo ví... Text: Jana
Zelená, Foto: Jarek Huška
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Střípky z historie čs. měny
Přinášíme vám první díl
seriálu k 100. výročí čs.
měny
JOSEF PÁLKA

Bankovní úřad ministerstva
financí ČSR byl zřízen 6. 3.
1919 a je to první emisní úřad
čs. republiky, jeho předsedou
se stal Alois Rašín, budoucí
první československý ministr
financí.
Dne 26. 2. 1918 se uzavřely
hranice, bylo přerušeno poštovní spojení, mezinárodní
železniční doprava, zastaven
příjem vkladů a poukazování
peněz. Ve dnech 3. – 9. 3. 1919
proběhlo kolkování 10, 20, 50,
100 a 1000 K RakouskoUherských bankovek. Kolky
10 až 100 K byly lepeny vždy
na uherskou stranu bankovky
a kolek měl hodnotu 1% nominálu bankovky. Bankovka
10 K 1915 – modrý stříhaný
nebo zoubkovaný kolek, 20 K
1913 – červený zoubkovaný
kolek, 50 K 1914 – hnědý
zoubkovaný kolek, 100 K 1912
– červený stříhaný nebo
zoubkovaný kolek, 1000 K
1902 – byl vytištěn červenočerný kolek s portrétem F.
Palackého. Kolkované 100
K platily do 15. 11. 1919, 1000
K do 31. 12. 1919 a 10 K, 20 K a
50 K až do 20. 6. 1920.
Kolky byly hodně padělány,
zejména v Rakousku a Maďarsku, kde bylo velmi mnoho
bývalých RakouskoUherských bankovek, které
neměly kvůli inflaci již žádnou hodnotu. Korunové a
dvoukorunové papírové bankovky kolkovány nebyly a
platily do 14. 10. 1919. Okolkované bankovky včetně neokolkovaných korun a dvoukorun se staly prvními čs. státovkami a průběžně se nahrazovaly novými čs. státovkami. Zákonem byla zavedena
československá měna 10. 4.
1919. Rakousko-Uherské mince zůstaly všechny platné.
První čs. mince, které se daly
do oběhu 18. 2. 1922, byl 20 a
50 haléř.
V roce 1919 byly vydány čs.

K 100 výročí čs. měny byly vydáno 6 ks oběžných 20 Kč a pamětní bankovka 2019 Rašín (na snímku). Foto: archiv

státovky I. emise v hodnotách
1 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč,
100 Kč, 500 Kč byly tištěny ve
3 soukromých tiskárnách
v Čechách, 1000 Kč tištěna u
American Bank New York a
5000 Kč tištěna v tiskárně
Rakouské národní banky Vídeň. Tyto státovky byly hojně
padělány a kvůli méně kvalitnímu papíru se rychle opotřebovávaly. Bankovky II. emise
byly v hodnotách 5, 50, 100,
500 a 5000 Kč. Hodnoty 100,
500 a 5000 vytiskla tiskárna
American Bank, 5 a 50 Kč
soukromé tiskárny.
Národní banka československá zahájila svoji činnost 1.
4. 1926 a převzala funkci, dluhy a i pohledávky Bankovní
úřad ministerstva financí.
V průběhu let 1926 – 34 byla
vydána kompletní řada bankovek: 10 Kč 1927, 20 Kč 1926,
50 Kč 1929, 100 Kč 1931, 500
Kč 1929, 1000 Kč 1932 a 1934.
První guvernér NBČS byl Vilém Pospíšil a druhý Karel
Engliš. Dne 7. 11. 1929 byl poprvé stanoven zlatý obsah
koruny na 0,04458 gramu ryzího zlata a kurs dolaru 33, 75
Kč, zlatý obsah koruny v roce
1934 byl snížen na 0,03715
gramu a v roce 1936 snížen na
0,03121 gramu ryzího zlata, ale
skutečná směnitelnost bankovek v roce 1929 zavedena
nebyla a ani nikdy potom. Aby
bylo zachováno zlaté krytí
bankovek byly 9. 6. 1932 prohlášeny 10 Kč 1927 a 20 Kč
1926 za státovky a přiřazeny
k mincím.
Do roku 1938 byly státovky
z let 1920 – 23 staženy a tím
vyrovnán i státovkový dluh.

V roce 1938 v důsledku mobilizace byla 50 Kč 1929 a 100 Kč
1931 prohlášeny též státovkami a k vydání připraveny byly
též státovky 1 Kč a 5 Kč bez
data (do oběhu se dostaly až
v únoru 1940 s razítkem Protektorátu).
V letech 1921 – 1938 platily v
ČSR tyto mince: 20 Kč (Ag,
ročník: 1933 – 1934), 10 Kč (Ag,
ročník: 1930 – 1933), 5 Kč
(CuNi, ročník: 1925 – 1927), 5
Kč (Ag, ročník: 1928 – 1932), 5
Kč (Ni, ročník: 1937 – 1938), 1
Kč (CuNi, ročník: 1922 – 1938),
50 haléř (CuNi, ročník: 1921 –
1931), 25 haléř (CuNi, ročník:
1933), 20 haléř (CuNi, ročník:
1921 – 1938), 10 haléř (CuZn,
ročník: 1922 – 1938), 5 haléř
(CuZn, ročník: 1923 – 1938), 2
haléř (Zn, ročník: 1923 – 1925).
Byly vydány i pamětní 10 Kč
(Ag, T. G. Masaryk – 10 let ČSR,
ročník: 1928) a 20 Kč (Ag,
úmrtí T. G. Masaryka, ročník:
1937). Byly raženy i obchodní
mince „Svatováclavské dukáty“: 1 dukát (Au, ročník: 1923 –
1939), 2 dukát (Au, ročník:
1923, 1929 – 1938), 5 dukát (Au,
ročník: 1929 – 1938), 10 dukát
(Au, ročník: 1929 – 1938).
Od 27. 1. 1939 byla NBČS
přejmenována na Národní
banka česko-slovenskou a
měnovou jednotkou se stala
koruna (K). Výnosem o zřízení
Protektorátu stanovena německá marka (Řm) zákonným
platidlem a platnost koruny
(K) byla zachována a poměr
obou měn stanovila říšská
vláda (1 Řm = 10 K) a 31. 3. 1939
přejmenována Národní banka
česko-slovenská na Národní
banku pro Čechy a Moravu a

byla podřízena Říšské bance.
V březnu byla banka zbavena
23 tun zlatých rezerv uložených v Londýně a do června
1940 musela ještě odevzdat
Říšské bance dalších 18, 8 tuny
zlata. Celní hranice mezi Německem a Protektorátem byla
zrušena 1. 10. 1940. Protektorátní mince byly raženy od
roku 1940 v mincovně Lysá
nad Labem ze zinku a hodnotě 1 K, 50, 20 a 10 haléřů. První
státovky byly ty původní čs. 1
K a 5 K s protektorátním přetiskem. Vydané státovky měly
hodnotu 1 K 1940, 5 K 1940, 10
K 1942, 20 K 1944, 50 K 1940 a
1944, 100 K 1940, 500 K 1942,
1000 K 1942 a 5000 K 1944.
V osvobozovaných oblastech byly dávány do oběhu
korunové poukázky vytištěné
v Sovětském svazu, jejich
emisní ústav byl Československý měnový úřad a měly
hodnotu: 1, 5, 20, 100 korun
(ročník 1944).
Po osvobození v květnu
1945 bylo oběživo na území
republiky velmi pestré. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku
obíhaly protektorátní koruny
a německé marky, na Slovensku slovenské koruny (Ks),
v části Slovenska obsazené
dříve Maďarskem pengö. Vojáci sovětské armády platily
poukázkami vzor 1944 a američtí vojáci markovými poukázkami. Navíc byla ještě 12. 7.
1945 obnovena platnost mincí
a 25. 8. bankovek a státovek
první republiky. Proto 1. 11.
1945 se konala měnová reforma, která měla odstranit chaos měn, snížit objem peněz
v oběhu a znovu zavést čs.
korunu. Obíhající K, Kč a Ks se
vyměnily v poměru 1:1 za státovky bez data vytištěné pro
československou vládu v Anglii a za v Praze vytištěné 100
Kčs 1945 a 1000 Kč 1945,
v částce 500 korun na osobu.
Částky nad 500 Kč byly nuceně složeny na tzv „vázané
vklady“, které mohly být
uvolňovány jen v případě nezbytnosti a při další reformě
roku 1953 byly bez náhrady
zrušeny.
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Historie evropské integrace
Stručné historické ohlédnutí za milníky evropské
integrace.
OTAKAR SVOBODA

Tak nás čekají další volby,
tentokrát 24. a 25. května do
Evropského parlamentu.
V této souvislosti se v poslední době poměrně často stávám svědkem velmi emotivních a mnohdy vyhrocených
diskuzí o Evropské unii, o jejím smyslu, poslání, výhodách
či nevýhodách členství. A, žel
Bohu, v mnoha případech následně zjišťuji, že účastníci takovýchto diskuzí, především ti
nejvášnivější s velmi vyhraněnými názory, vědí o tomto
tématu žalostně málo. Proto si
v následujícím textu dovolím
alespoň v krátkosti a zjednodušeně popsat vývoj sjednocování Evropy, ať napříště víme, o čem to vlastně diskutujeme.
NOVÁ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
Ač je to možná překvapující,
snaha spojovat státy a národy
na území Evropy není záležitostí posledních desetiletí, ale
k integračním pokusům docházelo již v prvním tisíciletí
našeho letopočtu. V roce 800
císař Svaté říše římské Karel
Veliký založil novou Římskou
říši, a to spojením území
dnešní Francie, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, jižního
Německa, severní Itálie a Švýcarska. V takto vytvořeném
státním celku byla dokonce
zavedena i společná měna.
Pozorný a věci znalý čtenář
si zde možná všimne, že jakousi neuvěřitelnou shodou
okolností byly výše uvedené
státy, s výjimkou Švýcarska, o
1150 let později zakládajícími
členy Evropského společenství uhlí a oceli, předchůdce
dnešní Evropské unie! Nová
Římská říše však jen o málo
přežila svého zakladatele a
přibližně 30 let po smrti Karla
Velikého se rozpadla. V průběhu dalších staletí pak zůstaly veškeré snahy o sjednocení Evropy pouze na papíře a

ve stádiu návrhů. Těchto návrhů však nebylo vůbec málo,
z čehož je zřejmé, že obyvatelé
Evropy cítili trvale potřebu se
domluvit, sjednotit a spolupracovat, aby tak předcházeli
možným vzájemným konfliktům a nedorozuměním.
SNAHY Z MNOHA SMĚRŮ
Tak například v roce 1306
prosazoval francouzský diplomat Pierre Dubois vytvoření Křesťanské republiky,
kterou by na základě křesťanských principů spravovalo
shromáždění evropských vladařů ve snaze zajistit mír a
spolupráci na kontinentě.
Dante Alighieri v roce 1310 v
knize Monarcha volá po vytvoření evropských institucí,
které měly zabránit válkám
v Evropě. I český král Jiří z Poděbrad je znám svou snahou o
vytvoření evropské konfederace, která měla společně čelit
turecké hrozbě. Dále pak na
začátku 17. století francouzský
státník Maximilien de Béthune, vévoda ze Sully přišel se
svým „Velkým projektem“,
kterým chtěl překreslit hranice států a vyrovnat tak rozložení sil v Evropě.
V roce 1693 navrhl William
Penn ustanovení Evropského
parlamentu, který by řešil
spory jednotlivých evropských států politickými dohodami. Velcí filosofové a
osvícenci 18. století, jako J. J.
Rousseau a Immanuel Kant,
viděli zajištění trvalého míru
v Evropě ve zřízení evropské

federace. V roce 1914, v předvečer 1. Světové války, varoval
francouzský poslanec Jean
Jaurés před ozbrojeným konfliktem a přesvědčoval Evropany, aby se dohodli a sjednotili. Pro tyto své snahy byl
ovšem francouzskými nacionalisty zavražděn a vzápětí
nastal do té doby největší válečný střet s desítkami milionů mrtvých.
Poučeni 1. Světovou válkou,
snažili se i po jejím skončení
různí evropští politici opět o
ustavení společné unie, federace či konfederace, aby tak
předešli dalším konfliktům.
Bohužel se tak nestalo a v roce
1939 vypukla 2. Světová válka,
nejhrůznější válka v dějinách
lidstva, která trvala až do roku
1945 a připravila o život více
než 72 milionů lidí.
ESUO
Konec války s sebou znovu
přinesl snahu o nastolení mírové spolupráce v Evropě,
tentokrát už natolik intenzivní a konkrétní, že spojování
Evropy konečně, po tisíci letech a stovkách ozbrojených
konfliktů, začalo dostávat reálnou podobu. A zasloužili se o
to opět Francouzi, kteří si
uvědomili, že tvrdý a nepřátelský postup proti poraženému Německu po 1. Světové
válce vedl k rozmachu nacionalismu a následně směřoval
Evropu do další válečné konfrontace. Proto začali naopak
uvažovat o možných formách
spolupráce s Německem. A

protože ke každé válce bylo
potřeba i velké množství oceli,
k jejíž výrobě je třeba velké
množství uhlí, postavili svůj
návrh spolupráce právě na
tomto faktu. Tak vznikl plán
na vzájemnou kontrolu uhelného a hutního průmyslu
společným nadnárodním orgánem, který by zabránil tajnému zbrojení a přípravě na
další možnou válku. Německo
na tento tzv. Schumannův
plán (nazvaný podle francouzského ministra zahraničí
Roberta Schumanna, který
návrh přednesl) přistoupilo.
Přidala se i Belgie, Nizozemí,
Lucembursko a Itálie a v roce
1952 vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO),
první zárodek evropské integrace.
POSTUPNÁ INTEGRACE
Ačkoliv byl plán velmi ambiciózní a předpokládal následně další ekonomickou i politickou spolupráci členských
zemí, doba ještě nebyla natolik zralá, aby se to podařilo
najednou. Robert Schumann
proto navrhl integraci nikoliv
skokovou, ale postupnou, po
jednotlivých krocích. A protože úspěšné fungování ESUO
ukázalo záměr spojovat evropské státy jako životaschopný, sešli se členové společenství znovu a v roce 1957
podepsali smlouvy o Evropském hospodářském společenství (EHS) a smlouvu o Evropském společenství pro
atomovou energii (EUROATOM).
Smlouva o EHS zabezpečovala
nejenom společný hospodářský a sociální pokrok, ale i odhodlání upevnit vzájemnou
spoluprací záruky míru a svobody v Evropě a současně odstranit překážky, které Evropu
rozdělují. Smlouva EUROATOM pak zajistila společné
mírové využití atomové energie a jeho kontrolu. Dalším
mezníkem bylo v roce 1967
sloučení ESUO, EHS a EUROATOMu pod jedno označení
Evropská společenství.
Pokračování na straně 19
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Bidelec je bez vody. Proč?

OPRAVA SE BLÍŽÍ. Rybník zlobí hráz a technické objekty. Foto: K. Rozehnal
KAREL ROZEHNAL

Smutný pohled se už pár měsíců naskýtá na rybníček Bidelec v Plumlově. Je vypuštěný, všude samé bahno a v plné
nahotě je tak viditelná i zubem času nahlodaná hráz a
technické objekty, které k
rybníku patří.
„Dívám se na to každý den,
ty chátrající betonové stavby
se mi moc nelíbí,“ nechala se
na procházce u rybníčku slyšet paní Eva z Plumlova s tím,
že se už moc těší, až se dá nádrž do pořádku.
To by už podle správce rybníka v podobě Povodí Moravy
nemělo trvat dlouho.
„Na vodním díle Bidelec
bude v následujícím měsíci

zahájena oprava nápustného
objektu, nápustného a výpustného potrubí, požeráku a
hráze. Aktuálně je vybrán
zhotovitel stavby,“ prozradila
tisková mluvčí Povodí Jana
Kučerová s tím, že stavba nevyvolá žádná dopravní omezení, neboť bude prováděna z
koryta a nebo použitím bezvýkopových technologií.
Práce by měly být podle
Kučerové hotovy do konce
tohoto roku a následně bude
možné zahájit napouštění
rybníka. . Do nádrže se tedy
voda nakonec vrátí a s ní i život. Místo tak bude znovu lákat k procházkám. Kolem
rybníčku totiž vede i naučná
stezka.
Publikováno v prostějovském deníku

Radnice dostane nový háv

KAREL ROZEHNAL

Budova plumlovského městského úřadu má toho už hodně za sebou. Díky penězům z
dotací ale i ona postupně získává nový vzhled.
„V budově byla již provedena výměna kotlů, výměna
oken, dveří a zateplení stropů.
Následovat bude nová fasáda
a místo skleníku na části stře-

chy vznikne menší zasedací
místnost,“ informovala
plumlovská starostka Gabriela
Jančíková s tím, že hotovo by
mohlo být do konce června.
Po té proběhne svépomocí
úprava okolí městského úřadu
včetně nové výsadby zeleně.
„Přece jen by měla budova a
její okolí město nějak reprezentovat,“ doplnila starostka.
Součástí stejné dotační akce
je i zajištění energetických
úspor v Domově pro seniory v
Soběsukách, tam už je hotová
výměna kotlů a výměna
vstupních dveří.
Celá akce přijde na přibližně
tři miliony, kdy podstatná část
je hrazená z dotací.

Historie evropské integrace
Dokončení ze strany 18
V sedmdesátých letech pak
přilákaly výhody spolupráce
do tohoto svazku postupně
Dánsko, Irsko a Velkou Británii. V roce 1981 Řecko, 1986
Portugalsko a Španělsko. Následně byla v roce 1992 podepsána tzv. Maastrichtská
smlouva, která přetvořila Evropská společenství a dala
vzniknout Evropské unii (EU).
Do takto vzniklé unie vstupuje
v roce 1995 Rakousko, Finsko
a Švédsko. K významnému
rozšíření dochází v roce 2004,
kdy do EU vstupuje společně
s Estonskem, Kyprem, Litvou,
Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a
Slovinskem i Česká republika.
V roce 2007 pak přistupuje
Bulharsko a Rumunsko a konečně roku 2013 Chorvatsko.
VOLNÝ POHYB OSOB
Současná Evropská unie je tak
tvořena 28 státy, z nichž část
užívá i společnou měnu euro.
Řadou jednání a dílčích kroků
se postupně podařilo zrušit
společné hranice, umožnit
volný pohyb osob, zboží a
služeb a vytvořit tak, po stoletích snažení, opravdu jednotný a společný evropský
prostor. Členské státy EU se v
současnosti také snaží postupovat společně nejenom

v oblasti hospodářské, ale i
v otázkách bezpečnosti a zahraniční politiky. Evropská
unie se tak stala významným
světovým obchodním a politickým hráčem se silným vyjednávacím potenciálem.
Výše uvedená a jen velmi
stručná historie evropské integrace ukazuje, jak nelehký a
dlouhý proces vedl ke vzniku
dnešní Evropské unie a kolik
úsilí a bohužel i obětí to stálo,
než Evropané prozřeli a pochopili, že lepší, než válčit, je
spolupracovat. Je samozřejmé,
že fungování EU není zcela
dokonalé a bez vady, ostatně
jako většina věcí, které vznikají na základě vzájemné dohody a kompromisu. Ale lepší
projekt spojenectví a mírové
spolupráce v Evropě, bez opakující se vojenské konfrontace, zatím nikdo nenabídl.
Mysleme na to 24. a 25. května
při rozhodování, zda má smysl
jít a volit ve volbách do Evropského parlamentu. Má to
smysl!
Použité zdroje:
PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie. Plzeň: Aleš Čeněk,
2016. 432 s. ISBN 978-80-7380611-8.
https://cs.wikipedia.org
https://www.euroskop.cz

JAKO ŽIVÝ

STOVKY TROFEJÍ. Tradiční myslivecká výstava v Žárovicích se i
letos v březnu opět měla čím pochlubit. Nejhodnotnějšími trofejemi byli mufloni a daňci. Foto: Karel Rozehnal
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Čubernice půjde časem k zemi
Na místě legendárního motelu mají vyrůst rodinné
domky
KAREL ROZEHNAL

Jitka Kolářová z Prostějova v
blízkosti bývalého motelu
Čubernice u plumlovské přehrady několikrát týdně venčí
své psy a přitom pozoruje, jak
objekt i s přilehlými pozemky
postupně chátrá.
„Je to hrůzostrašný pohled,
klidně by se tam mohl odehrávat nějaký apokalyptický
seriál, lampy roztřískané, ploty místy strhané a všude nepořádek. Všimla jsem si i cestiček vyšlapaných k budově,
zřejmě se tedy stala i sídlem
podivných existencí. A trochu
mě zarazilo, že jsem u objektu
jednou viděla i hrající se dětí,“
popsala Jitka Kolářová s tím,
že ji mrzí, že se toto kdysi přívětivé místo změnilo v ruinu.
„Proč to není alespoň pořádně
zabezpečeno,“ ptá se.
Neutěšený stav bývalého
motelu stručně okomentoval i
starosta Mostkovic Jaroslav
Peška.
„Až se tam něco stane, půjde
to na vrub majitelů. Nás jako
obec se situace Čubernice příliš nedotýká, objekt totiž leží

CHÁTRÁ. Bývalý motel je teď v neutěšeném stavu. Foto: Karel Rozehnal

až na hranicích katastru. A to
se dá skousnout. Horší by bylo, kdyby se nacházel přímo v
obci v zástavbě,“ uvedl starosta Peška s tím, že lidé z
Mostkovic si nijak na stav Čubernice nestěžují.
ZBOURAT A ROZPRODAT
A co tedy bude s motelem dál?
K tomu se vyjádřil Jan Vácha,
jednatel firmy M.B.S. Mini
Brewery System, která objekt
a přilehlé pozemky vlastní.
„Čubernici nyní nijak zvlášť
neřešíme, máme totiž rozdělaný jiný projekt, který si žádá
naši plnou pozornost. V dlouhodobém horizontu ale chce-

Postaví chodníky i lampy
KAREL ROZEHNAL

Část chodníků ve městě by si
již zasloužila opravu a na
mnoha vhodných místech
chodníky dokonce zcela chybí.
I lampy veřejného osvětlení
jsou nahlodány zubem času.
Proto město Plumlov ve svých
investičních plánech myslí i
na tyto záležitosti a chystá
nápravu.
„V dubnu začneme s postupnou výměnou lamp veřejného osvětlení, zároveň
přeložíme chodník od bankomatu směrem k městskému
úřadu, sdělila starostka
Plumlova Gabriela Jančíková s
tím, že postupně budou následovat opravy dalších chod-

níků. „Velmi intenzivně řešíme dotační titul, který by nám
mohl zajistit opravu a novou
výstavbu chodníku od základní umělecké školy směrem ke hřbitovu a také k zastávce do Soběsuk.“ zmínila se
starostka.
„Pokud vše půjde dobře,
mohli bychom s realizací této
akce začít už na podzim tohoto roku,“ nechala se slyšet
starostka a doplnila, že další
na řadě by pak časem měla
být výstavba chodníku mezi
místními části Soběsuky a
Žárovice.
„Vše plánujeme za účelem
zvýšení bezpečnosti lidí pohybujících se na území města,“ uzavřela starostka.

me objekt Čubernice zbourat
a pozemky rozprodat na parcely pro rodinné bydlení,“
uvedl jednatel Vácha.
PROJEKT VÍTÁME
Starosta Mostkovic proti této
vizi nic nenamítá. „Musíme si
uvědomit, že konkurence v
pohostinství u přehrady docela vzrostla. Vemte si jen, že v
blízkosti se nachází Hotel
Plumlov a nedaleko i nově
opravený Zlechov. V tomto
kontextu mi proměna areálu v
lokalitu určenou k výstavbě
rodinných domků přijde v
pořádku,“ řekl starosta.

Objekt Čubernice s přilehlými pozemky sloužil do
roku 1989 jako rekreační
středisko Oděvního gigantu
OP Prostějov. Po revoluci se
zde během několika let vystřídala řada nájemců, kteří
v místě provozovali restauraci a nabízeli i ubytování v
hlavní budově i přilehlých
chatkách. Po té došlo k privatizaci areálu a OP Prostějov jej vlastnil až do svého
krachu v roce 2010. V rámci
rozprodeje majetku po
zkrachovalé společnosti
koupil areál s motelem bývalý fotbalový brankář Jindřich Skácel. Znalci tehdy
budovu i s přilehlým pozemkem o rozloze asi půl
druhého hektaru ocenili na
1,8 milionu korun. Skácel
chtěl objekt rekonstruovat a
využít pro rodinnou rekreaci. Zůstalo ovšem jen u plánů a poměrně záhy prodal
nemovitost společnosti
M.B.S. Mini Brewery System,
která ji vlastní dodnes.

Publikováno v Prostějovském deníku

Na kole podél přehrady

KAREL ROZEHNAL

Dlouho očekávané zahájení
stavby cyklostezky podél severního břehu plumlovské
přehrady se blíží.
„Děláme vše proto, aby se
cyklostezka začala budovat co

nejdříve. V květnu budeme
vybírat dodavatele, máme na
akci alokovány peníze a doufáme, že by se tedy v létě
mohlo přikročit k realizaci investice,“ uvedla starostka
Plumlova Gabriela Jančíková.
Cyklostezka spojující dvě
obce z opačných konců přehradní nádrže by měla stát
podle slov starostky okolo 17
milionů korun.
Začínat by měla u parkoviště nad letním kinem na západním okraji Mostkovic, dále
by pokračovala pod zahradami chatek, pod hotelem
Plumlov a vedla přes pláž U
Lázníčků. Vyústit má na cestě
mezi přehradou a Podhradským rybníkem.
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Na střelnici bojují s hlukem
Rány z kulometů? Lidem z
Hamer má ulevit nová protihluková stěna

teristickému pro střelbu z kulometu by došlo dříve či později ke zničení instalovaného
lapače střel,“ uvedl k tomuto
bodu plukovník Franta.

KAREL ROZEHNAL

Život v blízkosti armádní
střelnice v Hamrech rozhodně
není žádný med. Při kafíčku
na zahradě musíte poslouchat
rány z kulometů, domácí
mazlíčci se schovávají, kde se
dá a skla se vám chvějí v oknech. Dříve to prý ovšem bylo
horší, shodují se hamerští občané.
„Opravdu se mi zdá, že už
ten rachot není tak velký, ale
my bydlíme v v Hamrech v
údolí. U střelnice či přes kopec
je to asi slyšet daleko víc,“
zmínila se Eva Zarivná z Hamer s tím, že armáda podle ní i
dodržuje opatření, které v minulých letech slíbila.
„Třeba v letních měsících je
nočních střeleb méně a vrtulníky už nenalétávají přes obec
jako dřív,“ uvedla příklady.
STĚNA ZA 75 MILIONŮ
A teď to vypadá, že se hluková
zátěž bude snižovat i dál.
Místním má totiž ještě více
ulevit nová protihluková stěna, kterou chce armáda vybudovat.
„V rámci modernizace výcvikového zařízení Hamry je
naplánovaná realizace protihlukové stěny v letech 202425 v plánované celkové výši 75
miliónů korun,“ uvedl na prosincovém setkání se zástupci

NA STŘELNICI. Hala už stojí, protihluková stěna je v plánu. Foto: K. Rozehnal

Plumlova velitel 601. skupiny
speciálních sil plukovník David Franta.
Vzájemné debaty o činnosti
na střelnici se účastnil i
plumlovský místostarosta Jiří
Nezval.
„Cením si, že jednání probíhalo v solidním duchu a víceméně se ukázalo, že opatření
odsouhlasená na jednáních
předchozích Armáda ČR plní,“
uvedl Jiří Nezval.
DŘEVINY USYCHAJÍ, ALE
ARMÁDA SE NEVZDÁVÁ
Dalším prvkem, který má od
hluku pomoci je výsadba dřevin na okraji střelnice. Tady v
minulosti vojáci trochu narazili a to kvůli rozmarům počasí. Ovšem nevzdávají se a
vysazují dál.
„V roce 2013 bylo vysazeno
617 stromků, avšak velká část
z nich vysychá z důvodu vysokých teplot v důsledku ne-

zvyklého horka. Z toho důvodu bylo v rámci reklamace v
roce 2015 opětovně vysazeno
238 stromků, v roce 2017 254
stromků a v roce 2018 383
stromků,“ vypočítal plukovník
David Franta a dodal, že si
stojí i za tím, že armáda plní i
další přijaté závazky.
„Noční střelby jsou vždy
ukončeny do 22 hodin, denní
střelby před dnem pracovního
klidu bývají ukončeny do 13
hodin a v letních měsících
červen, červenec a srpen jsou
noční střelby plánovány pouze 1x do měsíce,“ shrnul plukovník Franta.
Na vzájemném setkání zástupců armády a města
Plumlova padla i otázka, zda
by nebylo možné provádět
střelby z kulometů na polozakryté střelnici.
„Praktická prohlídka zařízení střelnice ukázala, že
vzhledem k rozptylu charak-

PLOCHA STŘELNICE SE
NEZVĚTŠUJE
Dále se velitel Franta vyjádřil
k provedenému vyčištění dopadové plochy střelnice od
náletových dřevin a vyřčeným
obavám ze zvětšování dopadové plochy: „V žádném případě se nejednalo o rozšiřování plochy střelnice kácením
lesního porostu. Šlo výhradně
o odstranění náletových dřevin a spadaných větví, ve kterých ulpívají střely. A to z důvodu zabránění kontaminace
půdy.“
Nicméně, úkolem velitele
Franty je podle jeho slov v
první řadě zajistit připravenost jednotky k obraně České
republiky, jejích spojenců a k
naplňování spojeneckých závazků. Proto již nelze podle
něj omezovat provoz na střelnici více, než je omezen v
současnosti.
Na závěr k otázce dalšího
omezování hluku na střelnici
plukovník Franta uvedl, že
dělá vše pro to, aby omezil
hluk způsobovaný provozem
tohoto zařízení. „Pouze 20
procent výcviku jednotky se
odehrává v tomto výcvikovém
zařízení a zbylých 80 procent
výcviku je uskutečňován jinde,“ shrnul velitel Franta.
Publikováno v Prostějovském deníku
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Žralok láká na novou kuchyni

KVALITNÍ JÍDLO. Kuchyně nabídne pestrý jídelníček. Foto: Karel Rozehnal

Kemp Žralok se pro vás
město Plumlov snaží zvelebovat. Nově pořídilo za milion korun kuchyni a chystá
i další investice.
KAREL ROZEHNAL

Návštěvníci plumlovského
kempu Žralok v malebném
prostředí u Podhradského
rybníka se letos dočkají zajímavé novinky. Tradiční nabídku smažených pochoutek
na jídelníčku doplní i kvalitní
hotovky. A to díky nové kontejnerové kuchyni za necelý
milion korun, která v posledních měsících vyrostla v areálu.
„Snažíme se tak reflektovat
na požadavky turistů a nabídnout jim kromě rychlovek i
oblíbenou klasiku v podobě
polévek, guláše a dalších klasických jídel. Proto jsme zainvestovali do nové kuchyně a
zároveň vyhověli i požadavkům hygieny,“ shrnul
plumlovský místostarosta
Martin Hyndrich s tím, že milionový projekt zhruba z půlky
pokryla dotace. Zbytek pak
uhradilo město.
„Vybavení kuchyně bude
obsahovat vše, aby splňovalo i
ty nejnáročnější standardy
pro vaření,“ prozradil dále
místostarosta.
Lidé si připravovanou novinku chválí. „Je to fajn, já si
tam to smažené moc nedávala, snažím si držet linii. Ale

polévku si ráda dám,“ reagovala Jitka Suchánková z Prostějova, která do kempu občas
zavítá na svých cyklotoulkách.
DALŠÍ ZMĚNY
Jedna věc ji ale v kempu chybí
a tou je lepší vyžití pro děti.
„To dětské hřišťátko tam je
takové ubohé. Sice přibyla
nová atrakce v podobě vzduchové trampolíny, ale i tak by
to chtělo změnu,“ domnívá se
Jitka Suchánková.
Místostarosta Hyndrich má
pro ni pozitivní zprávu. „I na
nové hrací prvky pro děti dojde. Věřím, že už třeba v roce
2020 bychom s tím mohli pohnout,“ nechal se slyšet.
PUSTÍ SE I DO KANALIZACE
A VODOVODU
Výstavbou kuchyně či plánovaným vyžitím pro děti však
výčet nových investicí ve Žraloku zdaleka nekončí. Chystá
se náročná akce v podobě odkanalizování areálu doprovázená i realizací vodovodního
přivaděče.
„Novou vodu v kempu
chceme proto, abychom s ní
tolik nemuseli šetřit. Stávalo
se, že v letních měsících její
množství stačilo jen tak tak,“
vysvětlil místostarosta Hyndrich.
„Máme hotový projekt,
chystáme se žádat o dotace a
předpokládáme, že s první
etapou realizace by se mohlo
začít už letos na podzim,“ do-

plnil místostarosta a dodal, že
po ukončení této akce se budou ve Žraloku moci pustit i
do rekonstrukcí a výstavby
nových chatek.
PESTRÁ NABÍDKA AKCÍ
Letos se kemp otevře prvním
zájemcům 13. dubna a jak dokazují čísla, jeho návštěvnost
roste.
„Rok od roku se těší stále
větší oblibě,“ potvrdil správce
kempu Petr Piňos s tím, že
třeba právě na ten otevírací
víkend přijal již rezervace na
všechny chatky.
Zároveň návštěvníky ujišťuje, že se v sezoně bude na co
těšit i co se skladby akcí týče.
„Ty tradiční doplní některé
nové. Navíc nám roste i zájem
o pořádání svateb tzv. na zelené louce,“ zmínil se Piňos.
Publikováno v Prostějovském deníku.

5 důvodů pro si
vybrat kemp Žralok
Odpočinek v klidné
lokalitě
Jedinečné panorama
zámku Plumlov
Kemp v zalesněné
přírodě s možností
koupání v
Podhradském rybníku
Ubytování ve
vlastních stanech a
karavanech
Ubytování v
dřevěných chatkách
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Ranní mumraj před školou? Pomoci má nové parkoviště

KONEC DIVOČINY. Před školou to bude bezpečnější. Foto: Karel Rozehnal
KAREL ROZEHNAL

Každé ráno mezi sedmou a půl
osmou se část Dukelské ulice v
Plumlově mezi základní školou a zdravotním střediskem
mění v autodrom. Rodiče vozí

děti do školy a parkují své auta v této ulici i přes zjevný zákaz. Auta přitom kličkují mezi
dětmi a je jen otázkou času,
než se stane nějaká nepříjemná událost.
„Rádi bychom tuto situaci

Vědí toho o přírodě spoustu

nějak řešili,“ vysvětluje starostka Plumlova Gabriela
Jančíková. „Připravujeme
projekt, díky jehož realizaci by
vznikl před zdravotním střediskem záliv pro zastavení aut
a nová parkovací místa na
ploše za zdravotním střediskem a u spojnice od školy ke
školce,“ ozřejmila starostka.
Zdravotní středisko se bude
dát zároveň nově i jednosměrně objet.
„V rámci této investiční akce
chystáme i přeložku chodníku
tak, aby se děti dostaly bezpečně do školy i do školky,“
doplnila starostka.
Policie ČR o současných
problémech s ranním parkováním v této lokalitě ví a upozorňuje na nebezpečí s tím
související.
„Vyzýváme občany, aby v

lokalitě skutečně dodržovali
zákaz stání. Zvýší se tak bezpečnost dětí při pohybu před
školou a zamezí vzniku nějakého neštěstí,“ nechal se slyšet šéf plumlovských policistů
Kamil Jelínek.
„Problém parkování před
školou jsme několikrát právě i
s policií řešili. Přispět ke zlepšení situace by tak měla realizace výše zmiňovaného projektu nových parkovacích
míst u školy. Rodiče tak budou
mít jinou variantu, jak děti do
školy dopravit. A hlavně pro
všechny bezpečnou,“ shrnula
starostka Gabriela Jančíková.
V současnosti je celá akce ve
fázi přípravy projektu a aspoň
část se městu bude snažit
prosadit v rámci investičních
akcí už v příštím roce.
Publikováno v Prostějovském deníku

MASKY V AKCI

VÝUKA JINAK. Poznávačka dala klukům zabrat. Foto: Karel Rozehnal
KAREL ROZEHNAL

Jaký je to strom? Co je to za
kožešinku? K čemu slouží
tento nástroj? Na žáky druhého stupně základní školy v
Plumlově čekala v březnu
soutěž s přírodní tematikou.
„Přihlásilo se nám osm
tříčlenných týmů, nejdřív
museli zvládnout písemný
vědomostní test a pak přišla
na řadu oblíbená poznávačka,“ prozradil lesní pedagog
Jiří Fusek z pořádající společnosti Vojenské lesy a statky
ČR s tím, že při ní děti poznávají stromy, keře, byliny,
hmyz, lesnické vybavení, mapy, nářadí či stoje.
„Prostě dvacet položek, kte-

ré prověří milovníkům přírody jejich znalosti,“ dodal
Fusek.
Soutěže se zúčastnili i Ondra
s Honzou z 6.B. „Bylo to moc
fajn, asi nejtěžší byl ten písemný test, ale i poznávačka
nám dala zabrat. Třeba ten
úkol číslo 16, s tím jsme si moc
nevěděli rady, jaký keř je na
obrázku,“ svěřili se Ondra s
Honzou.
Vítěze místního kola čeká
postup do regionálního kola,
odkud má v případě výhry
možnost se probít do národního finále. Pokud uspěje i
tam, bude vyslán do mezinárodního finále, jež letos poprvé v historii soutěže hostí
Česká republika.

STAVĚNÍ PYRAMIDY I DISKOŠKA. Přibližně dvacítka dětí si v
březnu parádně užila minikarneválek v Hamrech. Čekala na ně
pod taktovkou strašilky Veroniky nejen diskotéka, ale i celá řada
soutěží a her. „Nejlepší asi bylo stavění pyramidy, líbil se nám i
podlézácí had a tombola byla taky perfektní,“ shodovaly se děti.
Velký dík potom patří organizátorce a moderátorce akce v jedné
osobě Veronice Vémolové. „Obdivují její energii,“ chválila jedna z
přítomných maminek. A co na to strašilka Veronika? „Dělám to
pro děti moc ráda,“ reagovala s úsměvem. Text a foto: Karel Rozehnal
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150 dětí
Starostka coby moderátorka,
klauni jako organizátoři a sto
padesát zářících dětských obličejů. V kulturním domě v Žárovicích se v březnu konal tradiční dětský karneval tentokrát pod názvem Hurá do
cirkusu.
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Výlov? Kapři jako hrom

VICHŘICE

PLNÉ KÁDĚ. Výlov v Hamrech přinesl i kapitální úlovky. Foto: Karel Rozehnal
KAREL ROZEHNAL

Tahej! Chytej! Vezmi! Podrž!
Sypej! Výlov rybníka v Hamrech běžel v sobotu ráno jako na drátkách. Část rybářů se
brodila v laguně a odchytávala
ryby do necek, další je pak
nosili do kádí a třídili je.
A mezi rybami se našly i
kapitální kousky. „Podívejte
se, tady jsou nádherní tolstolobici, candáti a kapři,“ ukazoval mi na jednotlivé kádě
Pavel Müller, jednatel prostějovské pobočky Moravského
rybářského svazu.
„Dále jsme z rybníka vylovili
i amury, štiky a líny,“ vylíčil
Müller s tím, že kolem třicítky
obřích kaprů převezou rybáři
do rybníka v Drozdovicích,

kde se budou konat 8. června
rybářské závody. „Kdo si tam
chytí tyto megakapry, bude si
je moci odnést domů,“ usmíval se Müller.
Další ryby podle něj poputují třeba do vedlejšího hamerského rybníka či do
otaslavického.
A netrápí rybáře v Hamrech
pytláci, když rybníček leží
stranou od vesnice? „S klasickými lidskými pytláky problém není, ale ti zvířecí dokáží
rybí populaci pěkně zdecimovat. Mám na mysli volavky,
černé čápy či vydry. Často je
na rybách vidět, jak jsou těmito predátory poklované a
potrhané,“ vysvětlil Pavel
Müller.
Publikováno v Prostějovském deníku

PĚKNÁ SPOUŠŤ. Březnová vichřice způsobila i v Plumlově
značné škody. Tašky létaly ze střechy zámku, díra se objevila i ve
střeše školy, trpěl i kostel a na Hlavním náměstí spadl sloup veřejného osvětlení. Foto: Zámek Plumlov a Karel Rozehnal
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Co možná o Velikonocích nevíte?
Připomeňme si, co se dělo a děje během Svatého týdne
JIŘÍ TRUNDA

KVĚTNÁ NEDĚLE
Neděle, která bezprostředně
předchází velikonocím. Osla-

vuje Kristův triumfální vjezd
do Jeruzaléma několik dnů
před jeho umučením. V liturgii svátku jsou význačné tři
momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo
chrám, s průvodem celého
společenství; čtení pašijí;
slavnost mše svaté.
SAZOMETNÁ STŘEDA
Tento den se vymetají saze
z příbytků, což dnes v praxi
znamená, že se čistí domy
a připravují na svátky.
ZELENÝ ČTVRTEK
Název vzniknul pravděpodobně z toho, že se v dřívěj-

ších dobách v tento den měla
jíst jen zelená strava (zelenina). Zvyky na zelený čtvrtek:
*Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodli-

la, omyli se rosou, protože
bránila onemocnění šíje
a dalším nemocem. * Kdo sní
před východem slunce pečivo
namazané medem, je chráněný před uštknutím hadů
a před žihadly vos. * Při večerní mši naposledy zvoní zvony
a pak „odlétají do Říma“ až do
bílé soboty - po tuto dobu jsou
nahrazovány řehtačkami
a klapačkami. *

oznamovalo poledne a ranní
i večerní klekání.
BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je takzvaným aliturgickým dnem, neboť se
tento den zásadně neslaví
mše svatá a další svátosti,

Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. * Pečou se velikonoční beránci.

VELKÝ PÁTEK
Název byl odvozen od velkého
tajemství. Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je
prožíván jako den postu ve

znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně
v tento čas věřící scházejí
k zvláštní bohoslužbě - není
to běžná mše, otvírá se smysl
utrpení a smrti Krista při čtení
Bible, připomíná se pokleknutím před křížem, přednáší
se modlitby za velké bolesti
celého světa. V mnohých kostelech se koná tento den ještě
pobožnost křížové cesty. Součástí pobožností bylo také
odhalení a uctění svatého
kříže. Zvyky a tradice na Velký
pátek: * Věřilo se například
v magickou sílu země, která se
na Velký pátek otvírala a na
krátkou dobu zpřístupňovala
poklady. * Lidé vstávali před
východem slunce, chodili se
mýt do potoka, aby se chránili
před nemocemi. * Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se
nehýbalo zemí. * Také se chodilo dům od domu, za zvuku
řehtaček a různých říkaček se

kromě pomazání nemocných
a svátosti smíření. Skončením
Bílé soboty skoncoval také
dlouhotrvající půst. Zvyky a
tradice na Bílou sobotu: *
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole,
aby bylo úrodné. Popelem
z posvěceného ohně se posypaly louky. * V sobotu se také
uklízelo, bílilo. * Připravovalo
se a chystalo. Na slavné
Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční
pokrmy, pekly se mazance
i velikonoční beránci, pletly se
pomlázky z vrbového proutí
anebo vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut.
Chlapci chodí dům od domu
za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami.
Šlehají dívky a vinšují. Za to
dostanou malovaná vajíčka.
Někde je zvykem, že v úterý
chodí s pomlázkou děvčata,
jinde polévají chlapce vodou.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“
neboli „prvního dne po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním
dnem týdne). Svým
zmrtvýchvstáním dovršil Boží
stvořitelské a vykupitelské
dílo. Proto se křesťané v tento
den začali pravidelně scházet
k eucharistickému „lámání
chleba“ a tento den nazvali
„dnem Páně“. Zvyky a tradice
na Boží hod velikonoční: *
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek,
mazanec, vejce, chleba, víno. *

V mnoha vsích bylo zvykem
číhat na děvčata ráno, když šla
do kostela.
BÍLÁ NEDĚLE
Druhá neděle velikonoční
- novokřtěnci nosili toho dne
naposledy bílé křestní roucho.
Dnes je často dnem slavnostního prvního svatého přijímání.
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Znáte velikonoční symboly? Zkuste Jarní pomazánku
z pečené zeleniny
la jíst ani vejce a proto lidé
JIŘÍ TRUNDA

VÝZDOBA
Důležitou součástí svátků jara
je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli
zapomenout trochu vyzdobit
náš domov. Ať už zvolíte
proutky vrby, mašle, kraslice
nebo jarní kvítka, vše by mělo
symbolizovat jaro.
BERÁNEK

Jen těžko si dokážeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je
beránek symbolem Ježíše
Krista, protože byl obětním
beránkem za spásu světa. Z
historických pramenů se jen
těžko dozvídáme, zda šlo o
maso nebo pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme
například z tvarohového těsta
a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl zdobit
každý velikonoční stůl.
VELIKONOČNÍ KRASLICE
Ze jména pohanské bohyně
plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc –
Easter. Podle legendy bohy
proměnila ptáčka, který umrzl
ve vánici, v zajíce. On pak z
vděčnosti každé jaro kladl
vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce
pak používala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním
smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu,
proto se zdobila od nepaměti
vařena. Zvyk jíst vajíčka na
Velikonoce souvisí s velkým
půstem, při kterém se nesmě-

netrpělivě čekali, až postní
doba skončí.

POMLÁZKA
Pomlázka vyrobená z mladých
vrbových proutků, měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si měli plést z
proutků pomlázku a ženy se
tímto proutkem měly nechat
vyšlehat, aby omládly a
zkrásněly. Pro každou ženu to
v minulých letech byla čest a
staré panny (ženy nad 25 let,
svobodné a neprovdané) měly
naději, že nakonec najdou
svého milého. Vajíčko jako
odměna za omlazení znamená
symbol život a vzkříšení.
MAZANEC
Pokud se vám nechce péct
beránek, můžete vyzkoušet
mazanec. Zadělává se na Bílou
sobotu a dělá se ze stejného
těsta jako vánočka. Co ale
možná nevíte je, že kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze strouhaného sýra a
většího množství vajec. V jiných koutech naší země se
nesladké variantě říkalo baba,
babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník.
JIDÁŠKY
Na Zelený čtvrtek hospodyně
pekly jidáše - zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta,
jako připomínku na apoštola
Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé
mazance – briošky. Obojí je
pečivo z bílé mouky a medu ve
tvaru válečku symbolizující
provaz, na kterém se podle
křesťanského výkladu Jidáš

oběsil. Lidový výklad vypraví,
že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly
malé figurky a zvířátka pro
potěšení.

JANA ZELENÁ

Minulý recept, kterým jsem
přispěla do vánočního čísla
Zpravodaje, patřil milovníkům sladkého mlsání (i když
v mírně zdravější verzi). Tentokrát jsem si lámala hlavu, co
uvařit či upéct těsně před Velikonocemi. Nabízel se klasický beránek či mazanec, přesto
jsem se však nemohla ubránit
nutkání pustit se do něčeho,
co se prostě na první pohled
tváří jako rodná sestra jarního
detoxu.
Los padl na netradiční pomazánku, kterou jsem poprvé
jedla u mé sestry. Už během
prvních pár soust jsem pochopila, že tohle je prostě těžce návyková záležitost. Nemusí se ji bát ani ti, kteří nemají příliš dobré zkušenosti
s batáty. Jako příloha mě tyhle
sladké brambory nikdy moc
neoslovily, v téhle pomazánce
jsou však nepostradatelné.
Tak tedy s chutí do toho.
Čeká nás pomazánka z pečené
zeleniny.
Na její přípravu budete
potřebovat:
1 střední batát
2 mrkve
2 cibule
Větší červená paprika
Olivový olej
Koření dle chuti (sůl, grilo-

vací koření, uzená paprika,
koření na grilovanou zeleninu
apod.)
Množství ingrediencí se dá
uzpůsobit aktuálním domácím
zásobám. Konečná chuť tak
může být pokaždé trošku jiná.
Postup
Všechny suroviny očistíme a
nakrájíme na větší kousky.
Poklademe na plech, je lepší
dát vše na pečící papír. Pokapeme olivovým olejem, posypeme kořením. Dáme péct do
trouby, a to tak dlouho, dokud
cibule a červená paprika nezačne na svých okrajích
tmavnout (mně to vždycky
začne černat, protože na to
většinou zapomenu, ale drze
tvrdím, že to tak má být kvůli
chuti). Ještě horkou zeleninu
nasypeme do vyšší nádoby,
kde ji rozmixujeme do hladka.
Můžeme ještě dochutit, popř.
pokud by se vám tahle verze
zdála odporně zdravá, po mírném vychladnutí do toho můžete vrazit ještě trochu majolky.
Pomazánka je luxusní na
čerstvém pečivu, nejlépe na
křupavých francouzských
bagetkách, ale i na voňavém
kváskovém chlebu. V ledničce
vydrží v uzavřené nádobě i
několik dní.
Dobrou chuť
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Orientační běžci sbírali vavříny
Zpráva o činnosti oddílu
orientačního běhu za rok
2018

se postupně vydalo 148 závodníků. Centrum závodu bylo v sále na nově otevřeném
koupališti v Otaslavicích.
Tento závod byl také pro nás
testováním okolí Otaslavic,
protože 1. a 2. 6. 2019 v lesích
šlechtického rodu Belcredi v
prostoru Obrova noha v Chaloupkách u Otaslavic uspořádáme závody žebříčku „B“
Morava.
Posledním závodem roku,
byl pro členy oddílu Plumlov
dvouetapový závod Vánoční
pohár, který připravil Marek
Otruba. První část závodu se
odehrála v parku kina na obrázkové mapě. Závodníci měli
za úkol najít kontroly v prostoru dle vyfocených detailů
staveb, konstrukcí a stromů.
Druhá etapa proběhla na klasické mapě na Vinohrádku s
volným pořadím kontrol. Bylo
to příjemné a aktivní prožití
části Štědrého dne.

JAROMÍR KUBEŠ

V roce 2018 bylo přihlášeno do
oddílu orientačního běhu
Plumlov celkem 51 členů, z
toho 26 žáků, 4 dorostenci a 21
dospělých. I v letošním roce
jsme pokračovali úspěšně v
dlouhodobých i jednotlivých
soutěžích.
V jarní části sezóny nás čekalo 8 oblastních závodů a v
podzimní části také 8 oblastních závodů počítaných od
dlouhodobých žebříčků. Naši
žáci často obsazovali na oblastních závodech stupně vítězů a v celkovém hodnocení
se to projevilo i tím, že Michaela Černochová a Anna
Otrubová získaly licenci „A“.
Martin Černoch, František
Otruba, Kateřina Němečková,
František Karásek, Antonín
Karásek, Adéla Janečková a
Robin Soldán získali licenci
„B“ za rok 2018. Plumlovské
žákovské družstvo pak obsadilo celkově 5. místo ze 13. oddílů Hanácké oblasti, dorostenci Plumlova obsadili 6.
místo z 15. oddílů.
V Superžebříčku, tedy celoroční soutěži obsadila v kat.
D10 Karolína Otrubová 4.
místo, v kat. D16 obsadila Michaela Černochová 2. místo, v
kat. H12 obsadil Robin Soldán
5 místo, v kat. H 14 obsadil
Martin Černoch 3. místo a
velmi těsně následovaný
Františkem Otrubou se 4.
místem. V kat. H16 obsadil
František Karásek 5. místo. V
mužské kategorii H21 obsadil
Marek Otruba 10. místo, ve
ženské veteránské kategorii
D35 obsadila Johana Otrubová
1. místo a v mužské veteránské kat. H55 obsadil Jaromír
Kubeš 5. místo.
ÚSPĚCHY NA MČR
Za Hanáckou oblast byli vybráni 4 závodníci Plumlova,
aby nás reprezentovali 13. a
14.10. 2018 na Mistrovství
České republiky ve výběru

První místo Aničky Otrubové a třetí místo Adély Janečkové 20.10.18 (snímek nahoře), Krajský přebor škol na Sv. Kopečku ze dne 16.5.2018, zleva
Martin Černoch druhé místo a vítěz František Otruba z Plumlova (snímek
vlevo uprostřed), Robin Soldán při doběhu do cíle na Paprsku 12.5.18
(snímek uprostřed), Marek Otruba dobíhá do cíle na Paprsku (snímek
vpravo uprostřed), Míša Štefková po startu na Paprsku (vlevo) (snímek
dole). Foto: archiv klubu

žactva. Jednalo se o žáky
Aničku Otrubovou, Martina
Černocha, Františka Otrubu a
Robina Soldána.
Krásné 3. místo obsadil náš
závodník Karel Otruba v kat.
H35 na Mistrovství ČR na
krátké trati dne 24.6.2018 na
Hornosvratecké vrchovině,
poblíž osady Chlébské.
Členové našeho oddílu pořádali v roce 2018 několik závodů. Nejprve v dopoledních
hodinách 2.6.2018 jsme pořádali v Křemenci oblastní žebříček jednotlivců pro 451 závodníků a odpoledne další zá-

vod štafet, kde odstartovalo 67
tříčlenných štafet v jiné části
stejného lesa.
Následně po tomto závodě
jsme uspořádali 22.6.2018 závod pro nejmladší žáky ze ZŠ
Krumsín a Plumlov, aby si vyzkoušeli své orientační a běžecké dovednosti v Oboře. Zázemí závodů bylo v ATC Žralok Plumlov a počasí závodníkům přálo.
Dalším závodem pořádaným oddílem byl druhý závod
Zimní ligy dne 24.11.2018. Na
trať, v poprvé zmapovaném
terénu a za chladivého počasí

NÁROČNÉ TRÉNINKY
V období jarní a podzimní sezony jsme trénovali ve středu,
především na oblastních trénincích, aby děti neustále
měnily terén a učily se orientaci v neznámém prostoru. Od
listopadu do března se scházíme s dětmi ve čtvrtek v tělocvičně ZŠ Plumlov. Hlavní
trenérkou je Johana Otrubová,
která se samostatně věnuje
nejmladším žákům a následně
starším žákům a dorostu.
V r. 2018 jsme rozšířili elektronickou tréninkovou sadu
Sport Ident na 21 elektronických kontrol, která nám výrazně pomáhá v organizaci
tréninku a při pořádání menších závodů.
Na naši roční činnost za rok
2018 jsme potřebovali cca
190.000 korun, když větší část
finančních prostředku jsme
dostali z TJ SOKOL Plumlov a
dotací, část prostředků jsme
obdrželi z vybraného startovného a 10.500 korun jsme vybrali na členských příspěvcích.
Ze Zimní ligy máme jednu
novou mapu, kterou budeme
následně využívat při tréninku.
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Kušisté zářili na MČR

Plumlovští kušisté ovládli
březnové halové Mistrovství
České republiky v Otrokovicích. Obsadili první místa
hned ve čtyřech kategoriích a
měli i nejlepší tým.
Umístění plumlovských
borců:
Kadeti
1.misto Denis Vyskočil
1103 bodů
4.misto Lukáš Ondroušek
1019 bodů
5.misto Lukáš Baborák
999 bodů
6.misto Pavel Kratochvíla
944 bodů

Junioři
1.misto Martin Hajný
1109 bodů
Muži
1.misto Bohumil Korbař
1162 bodů
2.misto Jan Korbař 1097 bodů
5.misto Bedřich Korbař
1010 bodů
Ženy
4.misto Jana Vyskočilová
948 bodů
Senioři
1.misto František Baborák
1062 bodů
3.misto Jan Bosák 967 bodů
Nejlepší tým 1. misto Plumlov

BORCI UMÍ

BOJOVNÍCI U ZELENÉHO STOLU. Plumlovský oddíl stolního
tenisu má za sebou sezónu regionálního přeboru. Své síly si
v období od října do března naši hráči poměřili s týmy z Čechovic, Suchdola, Dětkovic, Ondratic, OP Prostějov, Čehovic, Němčic nad Hanou, Stražiska a Otaslavic. Ve 22 odehraných kolech
byli našimi nejúspěšnějšími hráči Roman Šmudla, Zbyněk Piňos
a Petr Vyskočil. Náš oddíl má v současné době 11 členů, z toho
8 aktivně hrajících. Trénujeme dvakrát týdně v areálu Stava
Plumlov. Text a foto: Miloš Zelený
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Plumlovská matrika
statistika za rok 2018
K 31.12.2018 žilo:
v Plumlově
1668 obyvatel
V Soběsukách
275 obyvatel
V Žárovicích
200 obyvatel
V Hamrech
140 obyvatel
V roce 2018 se narodilo
v Plumlově 21 dětí,
z toho 11 děvčátek a 10
chlapečků, z toho byla
jedna dvojčátka.
Celkem se přihlásilo 79
občanů, odhlásilo 67
občanů a zemřelo 34
obyvatel.
Nejstaršími občany byla
žena 96 let a muž 92 let.

Seniorská obálka vám může zachránit život
Seniorská obálka je finančně
nenáročný projekt jak pomoci
hlavně seniorům v případě
jejich tísně a ohrožení života,
a to převážně těm, kteří žijí v
domácím prostředí osamoceně.
Jedná se o formulář – tiskopis I.C.E. karta (In Case of
Emergency znamená v případě ohrožení), do kterého senior vyplní aktuální informace o svém zdravotním stavu,
jaké bere léky, kdy byl naposledy hospitalizován a s čím (
přiložit poslední propouštěcí
zprávu ), jaké má alergie nebo
i kontakt na osobu blízkou či

na svého praktického lékaře.
Formulář vložený do průsvitné fólie by měl být umístěn na viditelném místě, což je
třeba lednička nebo vstupní
dveře zevnitř tak, aby byl pro
záchranáře lehce a rychle dostupný.
„Proč se mi líbí seniorská
obálka? Protože je to super
nápad. Jsem zdravotní sestra a
celý život se pohybuji v akutní
medicíně. Mnohdy se stane, že
nám přiveze záchranka pacienta, o kterém horko těžko
zjišťujeme jaké měl předchozí
diagnózy, jakou podstoupil

léčbu či jaké léky aktuálně
užívá. Někdy dokonce složitě
sháníme kontakt na někoho z
příbuzenstva, abychom jej
mohli informovat o tom, že
jejich dědeček či babička leží v
nemocnici.
I já jsem byla párkrát v roli
toho, kdo zvonil u cizích dveří
a doptával se po známých či
příbuzných pacienta nebo dohledával kontakt na obvodního lékaře pacienta.
Ano, seniorská obálka je
velmi povedený projekt a já
bych jej všem seniorům doporučila.“
Gabriela Jančíková

Seniorskou obálku
najdete na vedlejší
straně. Prosím,
vystřihněte si ji a
vystavte doma na
viditelné místo.
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Čtenář Plumlovského zpravodaje, pan Jaroslav Souček z Olomouce, nám ke zveřejnění poslal tento kalendář. Nazval jej
Proměny Podhradského rybníka. „Každý týden jsme u naší dcery v Soběsukách a při pravidelných vycházkách k rybníku
se psem pozoruji přeměny okolí i vlastního rybníka během roku,“ napsal nám pan Souček. Děkujeme a jsme rádi, že
Zpravodaj čtou lidé nejen z Plumlova. (red)
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