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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ZÁMEK PO POŽÁRU

Jak proběhla oprava budov vý-
chodního křídla zámku po říjno-
vém požáru? Co všechno se mu-
selo udělat a v jaké kvalitě? Kdo
se na opravě podílel?

Čtěte na straně 2

CO SE DĚJE VE ŠKOLE?

Žákům se dlouhodobě daří
na soutěžích v němčině.
Školáci pomáhají uklízet
Plumlov. A co se jim ve měs-
tě líbí či nelíbí?

Čtěte na straně 15

ČARODĚJNICE SE SLÉTLY DO KEMPU

Jak už je dlouholetou tradicí, konal se poslední dubnový den opět slet čarodějnic v plumlovskémkempu
Žralok. Zařádit si, zasoutěžit a poslechnoutmuziku, dorazila velká spousta lidí. Foto: Karel Rozehnal

Trápí nás hluk
Hned dva články v dnešním
Zpravodaji se věnují otázce hlu-
kové zátěže. První z nich způ-
sobuje střelba z hamerské ar-
mádní střelnice. Druhou pak ra-
chot z nočních venkovních spo-
lečenských akcí. Zatímco délku
trvání těchto akcí povoluje vy-
hláška města, hluk ze střelnice
se snaží město regulovat pro-
střednictvím jednání se zástupci
Armády ČR. Otázkou je, zda vy-
jdenaná opatření budou zave-
dena do praxe a hluková zátěž
pro obyvatele Hamer a okolí se
sníží, či vyjde vše naprázdno.
Hamerští by mohli povídat, jak
se jím díky střelbě otřásají okna,
jaký rachot způsobují vrtulníky
nalétávající přes obec. A co te-
prve večerní a noční střelby?
Jak při nich mají děti usínat?
Nezbývá nám než doufat, že se
situace zlepší. Faktem je, že
všichni chápeme nutnost vojáků
cvičit, vše by ale mělo mít své
mantinely. Tak snad se začnou
po jednáních dodržovat. (rok)

Jak dopadlo jednání s Armádou ČR o střelnici?

Vážení spoluobčané, do-
volte, abych vám přiblížil vý-
voj jednání s představiteli
Armády ČR o provozu střel-
nice v Hamrech.

Několikrát jsme se setkali v
Plumlově ve složení velitel
posádky Prostějov plukovník
David Franta, pan starosta
Sušeň, místostarosta Hyn-
drich, paní místostarostka
Jančíková a já za Osadní vý-
bor Hamry. Mým cílem bylo

seznámit velitele prostějov-
ské posádky s tím, co se nám
nelíbí v souvislosti s provo-
zem hamerské střelnice a na-
jít řešení ke zlepšení situace.

Hlavním tématem jednání
je hluk, který negativně
ovlivňuje život místních lidí,
především v Hamrech.

Snahou obou stran bylo na-
lezení, následné naplánování
a realizování opatření ve-
doucích ke snížení celkové
hlukové zátěže z provozování
střelnice.

S Armádou ČR se podařilo
dohodnout především tyto
jednotlivé body:

– bezpodmínečně dodr-
žovat provozní řád střelnice,

– omezit výcvik včetně
střeleb v době nočního klidu a
dnech pracovního volna,

– přesunout a provádět
co nejvíce výcviku v lokali-
tách Vojenského újezdu Bře-
zina,kteréjsouvzdálenějšíod

Hamer a Žárovic,

– náletové směry vrtul-
níků mířících na střelnici
vést mimo obydlené území,

– výcvik plánovat tak,
aby došlo k co nejmenšímu
zatížení hlukem pro místní
obyvatele.

A jaká konkrétní opatření
byla na základě jednání do-
hodnuta?



Zámek po požáru: oprava budov finišuje

Požár střechy nízkého
zámku v říjnu loňského roku
nás všechny hluboce zasáhl a
poznamenal. Jistě nebylo ni-
koho z Plumlova nebo z blíz-
kého okolí, kdo by neviděl
snímky z hašení požáru stře-
chy, případně neviděl na
vlastní oči napáchané škody
na nedávno opravené střeše
nízkého zámku.

MěstuPlumlovse povedlov
relativně krátkém časovém
horizontu vyřešit tuto škodní
událost. Neprodleně po požá-
ru se rozběhly jednání se zá-
stupci pojišťovny, s památ-
káři, s projektanty a bylo při-
stoupeno k výběru vlastního
zhotovitele opravy střechy.

Projektovou dokumentaci na
realizaci opravy střechy
zpracovala společnost CAD
PROJEKT PLUS, s.r.o. z Pro-
stějova. Při zpracování se
projektanti museli vypořá-
dat s dokumentací opravy
krovu, ale i s opravou static-
ky narušené klenby a nosné-
ho zdiva a výměnou poškoze-
ných nebo shořelých prvků
budovy východního křídla
nízkého zámku poškozeného
při požáru a jeho likvidaci, ja-
ko byly např. vrata, překlady
a střešní okna.

Jako zhotovitel stavby byla
ve výběrovém řízení vybrána
firma H&B delta, s.r.o. ze
Vsetína, která předložila ve
výběrovém řízení nejen nej-
nižší nabídku, ale má i boha-
té zkušenosti z oprav pamá-
tek v regionu střední Mora-
vy.

Jako technický dozor in-
vestora byla vedením města
vybrána firma INp servis
s.r.o. Kroměříž. Fyzicky na
kvalitu a průběh provádě-
ných prací dohlíží Ing. Mi-
chal Horák a zástupci města.

Zhotovitel se při realizaci
opravy střechy a při staveb-
ních pracích musel rovněž
vypořádat s přísnými pod-
mínkami a požadavky pa-
mátkářů, jejichž rozhodnutí
jsou pro investora i zhotovi-
tele závazná.

Budova východního křídla
nízkého zámku má již stře-
chu kompletně opravenou.
Byla provedena výměna oho-
řelých nebo chybějících trá-
mů krovu střechy a bylo pro-
vedeno její statické zajištění.

Při opravě střechy byly v

souladu se zadáním a pod-
mínkami památkářů vyne-
chánystřešnívikýřesoknyze
strany do nádvoří a rovněž
byla vynechána v poškozené
části tzv. „volská oka“ na pro-
světlení půdy. Na nové laťo-
vání byla položena česká bob-
rovka. Součástí opravy stře-
chy byla i výměna poškoze-
ného hromosvodu, oplecho-
vání a výměna poškozených
žlabů a svodů.

Na první pohled se nezasvě-
ceným může jevit, že jsou již
škody po požáru plně odstra-
něny. Při návštěvě zámku je
však možné spatřit, že část
prostoru nádvoří je dosud
ohrazena a probíhá zde čilý
stavební ruch.

To dodavatelská firma v
budově východního křídla
nízkého zámku provádí ještě
opravu vnitřní klenby. Ta by-
la v průběhu požáru značně
poškozena a při opravě kro-
vu došlo i k jejímu propad-
nutí. Dodavatelská firma, v
souladu s projektem opravy,
klenbu v části objektu kom-
pletně rozebrala. V současné
době provádí její opětovnou
vyzdívku na připravené bed-
nění z ramenátů. Vyzdívka
klenby bude dokončena nej-
později do poloviny května
tohoto roku.

Mimo vyzdívky klenby a
opravu poškozených omítek
v interiéru dodavatel stavby
kompletně vyklidí a vyčistí
objekt a jeho bezprostřední
okolí od stavební suti po po-
žáru. Na budově budou vy-
měněny vyhořelé dřevěné
překlady za nové a osazena
nová vrata, která byla pře-
dem odsouhlasena památká-
ři a která nahradí původní,
jež se nedochovala

V průběhu výstavby bylo
rovněž dohodnuto s dodava-
telskou firmou odstranění
středové stěny, která podepí-
rala původní klenbu a rozdě-
lovala skladovací prostor.
Odstraněním této zdi vnikne
v budově východního křídla
nízkého zámku „malý ka-
menný sál“ se zajímavou
klenbou.

Věříme, že tento malý sál se
stane v budoucnu dalším kul-
turně společenským místem
na zámku.

Jednotlivé fáze oprav zámku po požáru.
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Jak dopadla jednání s
Armádou ČR o střelnici

Na základě našich poža-
davků a toho, co je v součas-
nosti proveditelné ze strany
AČR, jsme se s velitelem pa-
nem Frantou dohodli na ná-
sledujících konkrétních
opatřeních:

• noční střelby budou vždy
ukončeny nejpozději ve 22
hodin.

• denní střelby ve dnech
před dnem pracovního klidu
budou končit nejpozději ve 13
hodin

• v letních měsících červen,
červenec a srpen budou noč-
ní střelby plánovány pouze
jedenkrát za měsíc.

• dřeviny vysazené na
okraji střelnice, které byly
poškozeny nebo nepřežily,
budou dosazeny.

• do r. 2020 AČR naplánuje
postavení protihlukové stě-
ny.

Jsem rád za každé opatře-
ní, které povede ke snížení
negativního vlivu provozo-
vání střelnice. Ze strany AČR
jsem cítil vůli vyjít vstříc a
najít možná řešení. Názory
veřejnosti a armády na fun-
gování hamerské střelnice
nejsou stejné, přesto se poda-
řilo dojít ke vzájemné dohodě
ve výše uvedených věcech.

Závěry jednání s AČR hod-

notím kladně. Nicméně ne-
mění mé přesvědčení o způ-
sobu fungování výcviku po-
blíž obydlených území. Stále
si myslím, že životnímu stan-
dardu v 21. století neodpoví-
dá provoz vojenského zaříze-
ní v bezprostřední blízkosti
domů, jak tomu je právě v Ha-
mrech. Vojáci musí trénovat,
aby armáda mohla plnit úko-
ly, kvůli kterým existuje. Ar-
máda má bránit nás všechny
a sloužit ve prospěch občanů
naší země. Při svém výcviku
by neměla negativně ovliv-
ňovat své okolí. Možné zá-
porné vlivy by měla co nejvíc
minimalizovat nebo prová-
dět výcvik tam, kde neovliv-
ní život obyvatel.

Přirovnám vztahy míst-
ních obyvatel s vojáky k pra-
vidlům mezilidských vztahů,
které by měly platit pořád a
všude. Je potřeba, aby se lidé
k sobě chovali slušně, jednali
spolu z pozice rovného s rov-
ným a nedělali nic, co by se to-
mu druhému nelíbilo a naru-
šovalo vzájemné vztahy. My,
občané Hamer jsme sousedy
střelnice. Věřím, že snahou
naší i vojáků je mít dobré sou-
sedské vztahy. Uvítám další
jednání s představiteli AČR a
pravidelná setkávání, při
nichž můžeme udržovat ko-
munikaci, vzájemně se in-
formovata nacházetcesty pro
klidné soužití.
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Třídíme a vyvážíme
Novýsystémtříděníodpaduv
Plumlově se zdá úspěšně roz-
bíhá.

Za první tři měsíce fungo-
vání totiž klesl vývoz netří-
děného komunálního odpa-
du, což svědčí o tom, že se lidé
opravdu do tříděné zapojují.

Bohužel jsou případy, kdy
občané do nádob na bioodpad
jej dávají v obalech (např.
shnilé brambory v igelit-
kách, či kompoty ve skleni-
cích), což samozřejmě není
správně a komplikuje to další
zpracování odpadu. Pokud se
tam mají objevit obaly, tak
jen ty, které jsou biologicky

rozložitelné. „Lidé mě oslo-
vují s tím, že plasty by se mě-
ly vyvážet častěji. To právě
reflektujeme a nově je tu mož-
nost vyvážet je co 14 dní. Ji-
nak se ozývají, že jsou za mož-
nost třídění rádi,“ nechal se
slyšet starosta Adolf Sušeň.

Další možnost vyvézt plas-
ty v následujících týdnech je
v Plumlově a osadcách 30.
května, 13. června a 27. červ-
na.

„Na úřadě jsou dále k dis-
pozici hesla pro každou do-
mácnost, aby si všechny
mohly kontrolovat své vyvá-
žení,“ dodal starosta.

Zámek národní památkou?
Zastupitelstvo schválilo po-
dání žádosti, aby se plumlov-
ský zámek stal národní kul-
turní památkou. Žádost po-
suzuje komise ministerstva
kultury. „Hlavním důvodem
je, abychom mohli získat pro
zámek i evropské dotace. Tu-
to cestu nám poradil při své
návštěvě Plumlova náměstek
ministra kultury Vlastislav
Ouroda,“ sdělil starosta
Plumlova Adolf Sušeň s tím,
že zároveň v Plumlově ne-
chali zpracovat projekt na
úpravu fasády včetně slou-
poví směrem na nádvoří. Cel-

kový rozpočet činí 130 milio-
nů. „Finance se budou těžko
shánět. Jejich získání by prá-
vě mohlo pomoci, když bude
zámek na seznamu národ-
ních kulturních památek,“
dodal starosta Sušeň.

Opraví se hasičská zbrojnice
Z ministerstva vnitra má
Plumlov příslib dotace na
opravu hasičské zbrojnice v
prostorách bývalého Stava ve
výši přibližně dvou milionů.
„Zbrojnice se bude opravovat
tak, aby vyhověla všem nor-
mám. Přibude například stá-

ní pro zásahová vozidla, zá-
zemí pro hasiče, skladové
prostory a školící středisko
včetně učebny. Prostě kom-
plexní úpravy,“ nechal se sly-
šet starosta Adolf Sušeň s tím,
že rekonstrukce obsahuje i
opravu střechy budovy.

Tři akce podpořené dotacemi
Olomoucký kraj schválil do-
tace na úpravy v kempu. Pů-
jde o rekonstrukci sprch a
umýváren pro návštěvníky
kempu.

„Další dotaci, o kterou jsme
požádali, je ta na rozšíření
kamerového systému ve
městě. Ten současný se
osvědčil, pomáhá i polici ČR
při objasňování přečinů,“ in-
formoval starosta města
Adolf Sušeň s tím, že rozšiřo-
vat by se měl systém na dal-
ších místech v rámci zvýšení

bezpečnosti,napříkladuškol,
školek, u zámku či na hřbito-
vě. Stávající systém obsahuje
čtyři kamery a mělo by při-
být dalších čtyři až šest ka-
mer. Dále město Plumlov po-
žádalo například o investiční
dotace ve výši přibližně šesti
a půl milionu na rekonstruk-
ci a modernizaci speciálních
školních učeben a úpravu
školního pozemku pro účely
environmentální výchovy
včetně vybudování nového
altánku.

Vítáme nově narozené děti
Nová miminka v Plumlově v
druhém pololetí roku 2016

červenec 2016
Tomáš Urban

srpen 2016
Lilien Lišková
Zuzana Křížová
Filip Miček

září 2016
Daniel Pácl
Tomáš Pohůnek

říjen 2016
Ondřej Fikar
Václav Večeřa

prosinec 2016
Vanesa Čepová
Štěpán Piňos
Julie Dudíková
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

13. zasedání 13. 3. 2017

Účast: pí. Ambrožová, p. Bc.
Hýbl, p. Hyndrich, pí. Jančí-
ková, p. Mgr. Jeřábek, pí.
MUDr. Jeřábková, p. Mirga, p.
Nezval, p. Bc. Němec, p. Sušeň,
p. ing. Svoboda, p. Vrána, pí.
Mgr. Zapletalová, pí. Mgr. Ze-
lená

Omluven: p. ing. Koutný
Zapisovatel: p. ing. Kocou-

rek, pí. ing. Burešová
Návrhová komise: pí. Jan-

číková, p. Bc. Němec
Ověřovatelé zápisu: pí.

Mgr. Zapletalová, p. Mirga

Zápis
K bodu 1:
Jednání 13. zasedání Zastu-

pitelstva Města Plumlova se
konalo v pondělí 13.3.2017 od

17.00 hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v
Plumlově. Starosta města, p.
Sušeň, přivítal všechny pří-
tomné, omluvil pana ing. Kout-
ného (pracovní cesta) a kon-
statoval, že se zasedání zúčast-
nilo 14 členů zastupitelstva
města a je tedy usnášení schop-
né. Dále navrhl přítomným ur-
čit do funkce zapisovatele p.
ing. Kocourka a pí. ing. Bure-
šovou, do návrhové komise do-
poručil jmenovat pí. Jančíko-
vou a p. Bc. Němce, za ověřo-
vatele zápisu pí. Mgr. Zapleta-
lovou a p. Mirgu. Nikdo z pří-
tomných členů neměl jiný ná-
vrh. Složení návrhové komise,
jmenování ověřovatelů zápisu
a zapisovatele bylo hlasová-
ním jednomyslně odsouhlase-
no.

UZ-13/2017/1/1 – Zastupitel-
stvo Města Plumlova (dále jen
„ZMP“) schválilo složení návr-
hové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele.
Hlasování: 14 hlasů pro.

Pan starosta přečetl přítom-
ným návrh programu 13. zase-
dání zastupitelstva města a
bezprostředně poté požádal
přítomné o vyškrtnutí bodu
jednání č. 5, tj. návrhu OZV
Města Plumlov č. 1/2017, o noč-
ním klidu, z důvodu nutnosti
úpravy rozsahu plánovaných
akcí se zkrácenou dobou noč-
ního klidu. Bude připraven no-
vý návrh této vyhlášky a čle-
nové zastupitelstva tento bod
projednají na zasedání v dub-
nu 2017. Pan Sušeň navrhl na-
hradit původní bod č.5 infor-
mací o způsobu vymáhání po-
hledávek Města Plumlov. Při
přezkoumání hospodaření by-
lo Městu Plumlov vytknuto, že
by měli být členové zastupitel-
stva seznámeni o způsobu vy-
máhání pohledávek dlužníků
vůči Městu Plumlov a měli by
schválit splátkový kalendář.
Členové zastupitelstva odsou-
hlasili změnu programu 13. za-
sedání zastupitelstva města –
vyškrtnutí bodu č.5 (návrh
OZV Města Plumlov č. 1/2017, o
nočním klidu) a jeho nahraze-
ní novým bodem jednání – tj.
informacemi o způsobu vymá-
hání pohledávek Města
Plumlov.

UZ-13/2017/1/2 – ZMP schvá-
lilo upravený program 13. za-
sedání Zastupitelstva města
Plumlov.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 2:
Pan starosta provedl po

schválení dnešního programu
kontrolu plnění úkolů ulože-
ných na minulých jednáních
zastupitelstva města a konsta-
toval, že nejsou evidována žád-
ná nesplněná „ukládací“ usne-
sení. Nikdo z přítomných ne-
měl k tomu připomínek.

UZ-13/2017/2/1 – ZMP bere
na vědomí informace o plnění
úkolů uložených na minulých
zasedáních zastupitelstva měs-
ta.

K bodu 3:
Dalším pravidelným bodem

jednání zastupitelstva byly
zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru zastupi-
telstva města.

a) pan Mgr. Jeřábek (před-
seda FV ZMP) uvedl, že od po-
sledního zasedání zastupitel-
stva města se členové finanč-
ního výboru nesešli na žádné
schůzce,

b) pan Ing. Svoboda (před-
seda KV ZMP) informoval pří-
tomné, že se členové kontrol-
ního výboru sešli na 1 jednání
dne 1.3.2017:

- v první fázi proběhla kont-
rola plnění usnesení rady a za-
stupitelstva města, upozornili
pouze na formální nedostatky v
zápisech ze zasedání rady, kte-
ré pan ing. Svoboda předal ve-
doucímu HS odboru, panu ing.
F. Kocourkovi.

- dále se zabývali za přítom-
nosti pana Hyndricha pláno-
vanou akcí GEOCACHING v
ATC ŽRALOK Plumlov (začá-
tek září 2017), kdy vyjádřili
obavy z dostatečných kapacit
pro realizaci této akce, pan
místostarosta jim podal dopl-
ňující informace a poté již ne-
měli členové KV připomínek,

- pan ing. Svoboda se na zá-
věr svého vystoupení ptal na
zřízení nového pracovního
místa na Městském úřadě v
Plumlově, pan starosta mu od-
pověděl, že vedení Města
Plumlova už dlouho uvažovalo
o obsazení asistentské pozice
na HS odboru, která byla zří-
zena už v minulosti, na toto
místo byla přijata od 1.2.2017 pí.
ing. E. Burešová, dále doplnil,
že tato pozice je zapracována na
základě rozhodnutí rady města
v Organizačním řádu Měst-
ského úřadu Plumlov a nedo-
jde k navýšení mzdových pro-
středků na „vnitřní správu“ v
rámci rozpočtu města na rok
2017, s touto pracovní pozicí by-
lo již počítáno.

UZ-13/2017/3/1 – ZMP bere

na vědomí informace o činnosti
finančního a kontrolního výbo-
ru ZMP.

K bodu 4:
Schůze členů zastupitelstva

pokračovala informacemi o
probíhajících investičních ak-
cích, zprávu přednesl p. Sušeň,
který zmínil tyto akce:

a) v letošním roce proběh-
ne 1. etapa projektu opravy fa-
sády „vysokého“ zámku, což
zahrnuje venkovní úpravy te-
rénu před zámkem a odvedení
zemní vlhkosti, na tento pro-
jekt byla Ministerstvem kultu-
ry ČR předběžně přislíbena do-
tace ve výši 800.000,- Kč,

b) probíhají práce na opra-
vě střechy „nízkého“ zámku
zničené požárem, která by mě-
la být ukončena podle plánu ke
konci dubna 2017, poté zhoto-
vitel opraví požárem zničenou
klenbu, ukončení prací se
předpokládá ještě před začát-
kem letních prázdnin,

c) pokračuje se v projekto-
vé přípravě – získávání vyjád-
ření dotčených orgánů na akci:
cyklostezka Plumlov – Most-
kovice, atraktivní přehrada,

d) u projektu na výstavbu
chodníků pro pěší obdrželo
Město Plumlov územní roz-
hodnutí, následně by měla být
zpracována dokumentace pro
stavební povolení a žádost o do-
taci,

e) byla podána žádost o do-
taci z Olomouckého kraje na
opravu sprch v ATC ŽRALOK
Plumlov,

f) na jednání rady města
bylo rozhodnuto o zpracovateli
projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí na dostav-
bu kanalizace Plumlov – Bělis-
ka, část Boskovické ulice a v
místní části Hamry.

Paní Jančíková doplnila slo-
va pana starosty tím, že na
dnešním jednání rady města
byl projednáván návrh smlou-
vy o smlouvě budoucí od spo-
lečnosti Povodí Moravy s.p. s
předpokládanou částkou ná-
jemného ve výši 78 871,- Kč/rok
v délce trvání smlouvy 5 let. S
vypočtenou částkou nájemné-
ho a podmínkami smlouvy ra-
da města nesouhlasila, pan Su-
šeň byl pověřen k vyvolání
osobní schůzky s ředitelem Po-
vodí Moravy, s.p. v Brně.

UZ-13/2017/4/1 – ZMP bere
na vědomí informace o probí-
hajících a připravovaných in-
vestičních akcích Města
Plumlov.



Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

K bodu 5:

V rámci nově doplněného
bodu jednání informoval pan
Sušen členy zastupitelstva, že
se v minulém roce rada města
rozhodla uzavřít smlouvu o vy-
máhání pohledávek na nájem-
ném a místních poplatcích s
právníkem p. JUDr. R.Žváč-
kem, Prostějov. S jedním dluž-
níkem byl uzavřen splátkový
kalendář, přičemž doba splat-
nosti dluhu přesahuje 15 ka-
lendářních měsíců. Ke způso-
bu vymáhání pohledávek ne-
měl nikdo z přítomných vý-
hrady.

UZ-13/2017/5/1 – ZMP schvá-
lilo postup při vymáhání pohle-
dávek Města Plumlov JUDr. R.
Žváčkem.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 6:

Dalším bodem jednání byla
zástavbová studie manželů Ur-
banových v k.ú. Žárovice. Čle-
nům zastupitelstva byl zaslán
situační návrh umístění nové
zástavby 3 domů, který projed-
nal OV Žárovice a stavební ko-
mise s kladným doporučením.
Pan ing. Svoboda (nebyl příto-
men na pracovní schůzce čle-
nů zastupitelstva) dotázal se na
případný negativní vliv nové
výstavby na stávající kvalitu
bydlení. Pan ing. A. Zapletal,
předseda stavební komise, mu
vysvětlil, že je pravděpodobné,
že po dobu výstavby se na úzké
a nezpevněné příjezdové ko-
munikaci zvýší při přepravě
stavebního materiálu praš-
nost, hlučnost a vibrace, což je
ale běžný doprovodný jev při
realizaci stavebních prací. Pan
starosta doplnil, že v Žárovi-
cích již proběhly komplexní
pozemkové úpravy a v jejich
rámci by měla být realizována
točna na konci této lokality. Ni-
kdo z přítomných neměl další
otázky.

UZ-13/2017/6/1 – ZMP schvá-
lilo zástavbovou studii předlo-
ženou manžely Urbanovými,
Žárovice č.p. 100 pro výstavbu
rodinných domů.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 7:

Členové zastupitelstva ob-
drželi emailem návrh kupní
smlouvy a znalecký posudek na
odkoupení spoluvlastnického
podílu vodovodní přípojky k
ATC ŽRALOK Plumlov, jejichž
vlastníky jsou manželé Dudí-
kovi, Plumlov. Dle znaleckého
posudku cena přípojky činí

130.000,- Kč, město uhradí
65.000,- Kč a stane se tak vlast-
níkem ideální poloviny. Pan
ing. Svoboda se pana starosty
dotázal, jakým způsobem se
budou hradit náklady spojené s
případnou poruchou či havárií
na této přípojce. Pan starosta
mu odpověděl, že oba spolu-
vlastníci se budou podílet na
nákladech ve výši jedné polo-
viny dané částky. Další dotazy
k tomuto tématu nezazněly.

UZ-13/2017/7/1 – ZMP schvá-
lilo kupní smlouvu – odkup spo-
luvlastnického podílu na stavbě
vodovodní přípojky k ATC
ŽRALOK Plumlov od manželů
Dudíkových, bytem Plumlov, za
cenu dle znaleckého posudku ve
výši 65.000,- Kč.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 8:

Už na minulých zasedáních
zastupitelstva města se členo-
vé zastupitelstva zabývali zá-
měrem odkoupit pozemek p.č.
1072/4 v k.ú. Plumlov. Aktuál-
ně byl zpracován geometrický
plán, pozemek má výměru 256
m2. Jedná se o parcelu – trvalý
travní porost u rybníka Bide-
lec, který je ve vlastnictví p. J.
Nováka, bytem Šumice a je za-
stavěn chodníkem ve vlastnic-
tví Města Plumlov. Dohodnutá
kupní cena s vlastníkem na od-
koupení tohoto pozemku činí
250 Kč/m2. Nikdo z přítom-
ných neměl k tomu připomín-
ky.

UZ-13/2017/8/1 – ZMP schvá-
lilo odkoupení pozemku p.č.
1072/4 (trvalý travní porost) o
výměře 256 m2 v k.ú. Plumlov od
p. J. Nováka, bytem: Šumice, za
cenu 250,- Kč/m2.

Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 9:

Jednání zastupitelstva po-
kračovalo debatou o předlože-
né žádosti o zařazení Zámku
Plumlov do Seznamu národ-
ních kulturních památek (dále
NKP), a to z důvodu možnosti
získání vyšších finančních pří-
spěvků (dotací) na jeho opravy
(možnost čerpání prostředků z
Integrovaného regionálního
operačního programu). Dle ná-
zoru pana starosty nehrozí
žádná negativa v případě při-
jetí do zmíněného seznamu
NKP. Pan ing. Svoboda se pana
starosty dotázal, zda to něja-
kým způsobem ovlivní vlast-
nická práva, odpověď starosty
zněla, že nikoli. Pan Bc. Němec
položil otázku, kdy nám bude
známo stanovisko k této žá-
dosti. Paní místostarostka

Jančíková mu sdělila, že
bychom měli mít předběžné in-
formace do konce dubna 2017.
Nikdo z přítomných neměl dal-
ší dotazy.

UZ-13/2017/9/1 – ZMP schvá-
lilo žádost o zařazení Zámku
Plumlov do Seznamu národ-
ních kulturních památek.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 10:

Klubové zařízení Plumlov,
p.o. předalo zřizovateli žádost o
schválení změny Zřizovací lis-
tiny z důvodu doplnění hospo-
dářské činnosti o účetní služ-
by, které začalo nově vykoná-
vat pro MŠ Plumlov, p.o.. I ten-
to bod byl členy zastupitelstva
města jednomyslně odsouhla-
sen.

UZ-13/2017/10/1 – ZMP
schválilo změnu Zřizovací lis-
tiny Klubového zařízení
Plumlov, p.o., doplnění hospo-
dářské činnosti o účetní služby,
zpracování účetnictví.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 11:

V rámci podkladových ma-
teriálů obdrželi členové zastu-
pitelstva rovněž návrh roz-
počtového opatření Města
Plumlov č. 3/2017. Jsou v něm
na straně příjmů i výdajů jsou
uvedeny finanční prostředky
na opravu střechy „nízkého“
zámku zničené požárem (resp.
vydané finanční prostředky
stavební firmě). Dále jsou na-
vyšovány výdaje na opravu ko-
telny DPS Soběsuky (příprava
projektuvevýši33.000,-Kč)ana
projektovou přípravu rekon-
strukce učeben Základní školy
Plumlov, okres Prostějov, p.o.
K tomuto bodu nezazněly žád-
né diskusní příspěvky.

UZ-13/2017/11/1 – ZMP
schválilo rozpočtové opatření
Města Plumlov č. 3/2017 ke dni
13.3.2017 (viz příloha č. 1).
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 12:

Pan starosta Sušeň otevřel
diskusi, v níž vystoupili:

a) pan ing. Svoboda – ptal
se na možnosti zvýšit frekven-
ci svozu plastu, podle jeho ná-
zoru nastavený „cyklus“ ne-
stačí, pan starosta uvedl, že
tento problém byl nastíněn na
jednání rady města, on osobně
hovořil s ředitelem společnosti
FCC Prostějov, jakým způso-
bem by bylo možné svoz naplá-
novat tak, aby se příliš nena-
rušil nastavený harmono-
gram, řešením by mohlo být
nastavení svozu 1x za 14 dní jak

pro Plumlov, tak i okolní obce,
b) pan Bc. Hýbl – dotázal se,

co se povedlo „dojednat“ na
schůzce starostů se zástupci
Armády ČR v Dědicích, která
proběhla ve čtvrtek 9.3.2017,
pan místostarosta Hyndrich
odpověděl, že současné pod-
mínky pro vstup do lesních
prostor VÚ Březina jsou ne-
měnné, tzn. vstup je možný od
pátku 15.00 hodin do nedělního
večera, „neomezený“ vstup do
vojenských prostor nebyl Ar-
mádou ČR akceptován, bylo
vyhověno cca polovině poža-
davků zástupců obcí, Plumlo-
va se dotkla změna v uvolnění
provozu na cestě vedoucí z Ha-
mer do Vícova,

c) paní Švestková – upo-
zornila na barevnou změnu ná-
těru laviček na Hlavním ná-
městí v Plumlově, dotazovala
se: kdy a jakým způsobem se
budou opravovat?. pan Hyn-
drich sdělil, že záležitost již
konzultoval s dodavatelem, ale
lavičky jsou vyrobeny z tro-
pického dřeva, odstín se bude
měnit ještě cca v průběhu 3 let,

d) pan Novotný – požádal o
upřesnění výčtu přijímaného
odpadu do sběrného dvora v
Plumlově, na webu nalezl, že
jsou přijímány pouze elek-
trospotřebiče, pan ing. Kocou-
rek jej požádal o upřesnění a
přislíbil sjednat nápravu,

e) paní Minářová – před-
nesla připomínku na nedosta-
tečný úklid spadaného listí v
parku pod kostelem, pan Hyn-
drich zajistí společně s pra-
covníky KZ Plumlov, p.o. ná-
pravu,

f) pan Bc Hýbl – dotazoval
se, jak postoupila jednání s po-
tencionálním zájemcem o kou-
pi bývalé školky v Hamrech p.
Suchým, pan Hyndrich k tomu
řekl, že zájemce komunikuje
prostřednictvím emailu a má i
nadále zájem o realizaci pro-
deje, avšak doposud nedoložil
potřebné dokumenty, na je-
jichž základě by byla připrave-
na kupní smlouva, pan staros-
ta dal na zvážení, zda nenastala
doba hledání nového využití
uvedené nemovitosti.

K bodu 13:

Pan Sušeň poděkoval všem
přítomným za účast. Závěrem
zmínil, že další zasedání zastu-
pitelstva proběhne v měsíci
dubnu 2017. Poté 13. zasedání
ZMP ukončil cca v 18.00 hodin.
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Vyhláška o nočním klidu aneb kdy a kde bude rušno
Obecně závazná vyhláška
Města Plumlov č.1/2017, o
nočním klidu

Zastupitelstvo Města
Plumlova se na svém 14. za-
sedání dne 3.5.2017 usnese-
ním č.UZ-14/2017/7/1 usnes-
lo vydat na základě ustano-
vení § 10 písmeno d) a usta-
novení § 84 odstavec 2 písme-
no h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a
na základě ustanovení § 47
odstavec 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně zá-
vazné vyhlášky je stanovení
výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, než
stanoví zákon.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se ro-
zumí doba od 22. do 6. hodiny.
(1)

Článek 3
Stanovení výjimeč-

ných případů, při nichž
je doba nočního klidu

vymezena dobou kratší

1. Doba nočního klidu se
vymezuje v době od 02.00 do
06.00 hodin, a to v následují-

cích případech:
a) v době konání tradiční

slavnosti Pálení čarodějnic v
noci z 30.4.2017 na 1.5.2017,

b) v měsíci květnu: z
19.5.2017 na 20.5.2017 (1.
Plumlovský hudební večer –
přivítejme léto na Pláži U
Lázničků), z 26.5. 2017 na
27.5.2017 (2. Plumlovský hu-
dební večer na Pláži U Láz-
ničků),

c) v měsíci červnu: v noci
z 2.6.2017 na 3.6.2017 (3.
Plumlovský hudební večer
na Pláži U Lázničků), z
9.6.2017 na 10.6.2017 (4.
Plumlovský hudební večer
na Pláži U Lázničků), z
10.6.2017 na 11.6.2017 (Hodová
zábava v ATC Žralok
Plumlov), z 16.6.2017 na
17.6.2017 (5. Plumlovský hu-
dební večer na Pláži U Láz-
ničků), z 23.6.2017 na 24.6.2017
(6. Plumlovský hudební ve-
čer na Pláži U Lázničků), z
30.6. 2017 na 1.7.2017 (7.
Plumlovský hudební večer
na Pláži U Lázničků),

d) v měsíci červenci: v no-
ci z 1.7.2017 na 2.7.2017 (Hu-
dební festival v ATC Žralok
Plumlov),z5.7.2017na6.7.2017
(Kubánská noc 2017 v ATC
Žralok Plumlov a 8. Plumlov-
ský hudební večer na Pláži U
Lázničků), z 7.7.2017 na
8.7.2017 (9. Plumlovský hu-
dební večer na pláži U Láz-
ničků), z 8.7.2017 na 9.7.2017
(zábava SDH Hamry), z
14.7.2017 na 15.7.2017 (10.
Plumlovský hudební večer
na Pláži U Lázničků), z
15.7.2017 na 16.7.2017 (šermíři

na Zámku Plumlov), z
21.7.2017 na 22.7.2017 (Keltská
noc 2017 v ATC Žralok
Plumlov a 11. Plumlovský hu-
dební večer na Pláži U Láz-
ničků), z 22.7.2017 na 23.7.2017
(Keltská noc 2017 v ATC Žra-
lok Plumlov a zábava SDH v
Soběsukách), z 28.7.2017 na
29.7.2017 (12. Plumlovský hu-
dební večer na Pláži U Láz-
ničků),

e) v měsíci srpnu: v noci
ze 4.8.2017 na 5.8.2017 (13.
Plumlovský hudební večer
na Pláži U Lázničků), z
5.8.2017 na 6.8.2017 (Plumlov-
ský duatlon), z 11.8.2017 na
12.8.20107 (14. Plumlovský
hudební večer na Pláži U Láz-
ničků), z 12.8.2017 na 13.8.2017
(2. hudební sešlost v ATC Žra-
lok Plumlov a Zábava SDH
Hamry), z 16.8.2017 na
17.8.2017 (Pohádkový les), z
18.8.2017 na 19.8.2017 (15.
Plumlovský hudební večer
na Pláži U Lázničků), z
19.8.2017 na 20.8.2017 (Pohád-
kový les), z 25.8.2017 na
26.8.2017 (16. Plumlovský hu-
dební večer na Pláži U Láz-
ničků), z 26.8.2017 na 27.8.2017
(zábava SDH Soběsuky a ba-
let na Zámku Plumlov),

f) v měsíci září: v noci z
1.9.2017 na 2.9.2017 (Great Mo-
ravia v ATC Žralok Plumlov a
17. Plumlovský hudební ve-
čer na Pláži U Lázničků), z
2.9.2017 na 3.9.2017 (Great Mo-
ravia v ATC Žralok Plumlov),
z 8.9.2017 na 9.9.2017 (2. Mo-
ravské setkání motorek a au-
tomobilů RVHP v ATC Žra-
lok Plumlov a 18. Plumlovský

hudební večer – rozloučení s
létem na Pláži U Lázničků), z
9.9.2017 na 10.9.2017 (2. Mo-
ravské setkání motorek a au-
tomobilů RVHP v ATC Žra-
lok Plumlov), z 23.9.2017 na
24.9.2017 (Plumlovské vino-
braní na Zámku Plumlov).

2. Informace o konkrét-
ním termínu konání akcí
uvedených v odst. 1 této obec-
ně závazné vyhlášky bude
zveřejněna městským úřa-
dem na úřední desce mini-
málně 5 dnů před datem ko-
nání.

Článek 4
Účinnost

Tato obecně závazná vy-
hláška nabývá účinnosti pat-
náctým dnem po dni vyhlá-
šení.

Článek 5
Zrušující ustanovení

Přijetím OZV Města
Plumlov č.1/2017 se zrušuje
OZV Města Plumlov č.1/2016,
o nočním klidu.

(1) dle ustanovení § 47 odst. 6
zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že: „Dobou noč-
ního klidu se rozumí doba od 22.
do 6. hodiny. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit vý-
jimečné případy, zejména slav-
nosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je
doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou.

Alej Malého Noe vyroste v Plumlově podél Staré cesty

Nadace Malý Noe ve spolu-
práci s městem Plumlov vy-
sadí na podzim letošního
roku podél Staré cesty 30 – 35
lip a vznikne tak Alej Malého
Noe. Co se skrývá za tímto
plánem a jak mu můžeme po-
moci?

Nadace Malý Noe pomáhá
už desátým rokem dětem se
sociálním a zdravotním zne-
výhodněním (více na
www.malynoe.cz). Součástí
jejíčinnosti jeiakce„Rostuse
svým stromem“, kdy pro-
střednictvím pomoci přírodě
nadace pomáhá dětem. Při
výsadbě získá každý strom
svého patrona, který nadaci
daruje peníze na financování

projektů pomoci dětem. Na-
dace tak již vysadila 292 stro-
mů ve čtyřech různých sa-
dech.

Realizací tohoto plánu bu-
de naše město opět krásnější,
patroni stromů si vysadí náš
národní strom na důstojném
místě, znevýhodněné děti do-
stanou tolik potřebné zdra-
votní nebo edukační pomůc-
ky a příroda rozšíří své plíce.
Nadace po dohodě s městem
přihlásila tento projekt do
soutěže „Globus Lepší svět“ a
projekt byl vybrán do finále
soutěže o finanční ceny.

A jak tedy můžeme pomo-
ci? Globus vyhlásil interne-
tové hlasování, kde každý
člověk může 1 x denně až do
31.5.2017 poslat ze své emai-

lové adresy hlas vybranému
projektu. Takže pomoci mů-
žeme tak, že na adrese
www.globus.cz/lepsisvet vy-
bereme v regionu Olomouc
projekt „Alej Malého Noe v
Plumlově“ a stiskneme hla-
sovací tlačítko.

Děkujeme, že projekt na
podporu zeleně v našem měs-
tě a na podporu znevýhodně-
ných dětí podpoříte svým
hlasem. Více informací o při-
pravované výsadbě přinese-
me v některém z dalších čísel
našeho časopisu.
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Ohlédnutí za rokem 2016 v SDH Soběsuky

Loňský rok se u soběsuc-
kých dobrovolných hasičů
opět nesl především ve spor-
tovním duchu. Největší po-
zornost byla věnována dětem
amládeži,nezahálelivšakani
dospělí. Bylo sestaveno šest
družstev mladých hasičů (3x
mladší žáci, 2x starší žáci, 1x
dorost). Mladí hasiči se zú-
častnili dvanácti soutěží a
přivezli z nich pět zlatých, pět
stříbrných a šest bronzových
medailí. Kromě letních závo-
dů se po zbytek roku scházeli
v tělocvičně bývalé soběsuc-
ké školy a závodili mezi se-
bou, a to v rychlosti spojová-
ní a smotávání hadic a nově i
v rychlosti vázání uzlů. Do-
sáhli přitom těchto výsledků:

BENJAMÍNCI
1. Dominik Tesárek 655
2. Šimon Funk 638
3. Jakub Polanský 607

NEJMLADŠÍ ŽÁCI
1. Zuzana Vysloužilová 597
2. Martin Krychtálek 561
3. Monika Perdochová 552
4. Jan Burget 410

MLADŠÍ ŽÁCI I
1. Viktorie Kubešová 683
2. Denis Dvorský 646
3. Tomáš Klementa 535
4. Robin Soldán 288

MLADŠÍ ŽÁCI II
1. Kristýna Funková 701
2. Adam Tesárek 688
3. Antonín Burget 672
4. Kristýna Burgetová 670

STARŠÍ ŽÁCI
1. Darina Dvorská 707
2. Natálie Rolencová 703
3. Petra Marciánová 666
4. Mario Stancev 520

NEJSTARŠÍ ŽÁCI I
1. Ondřej Švestka 578
2. Šimon Galandák 565
3. Martin Vaněk 529
4. Pavel Dostál 405
5. Petr Halabrín 165

NEJSTARŠÍ ŽÁCI II
1. Kateřina Soldánová 632
2. Nikola Vymazalová 618
3. Jan Perdoch 588
4. Michaela Klementová402
5. Hynek Hýža 225

UZLOVÁNÍ (výs. časy)
1. Kristýna Burgetová 303
2. Natálie Rolencová 320
3. Jan Perdoch 335

Absolutní vítězkou s nej-
vyšším počtem bodů ze všech
kategorií se stala Darina
Dvorská.

V kategorii dospělých cvi-
čila v loňském roce dvě druž-
stva mužů a tři družstva žen.
Celkem se dospělí zúčastnili
sedmnácti soutěží a přivezli z
nich šest prvních, sedm dru-
hých a pět třetích míst. Ženy
už poněkolikáté uspěly v ce-
loročním bodování Velké ce-
ny Prostějovska –družstvo B
obsadilo tentokrát bronzo-
vou příčku.

Soběsučtí hasiči uspořá-
dali loni také několik kultur-
ních a sportovních akcí. Prv-
ní z nich byl tradiční hasič-
ský ples, který se konal 23.
ledna v kulturním domě v Žá-
rovicích a hudebně ho do-
provodila skupina Merkur.
Dne 18. června se na sobě-
suckém hřišti konala požární
soutěž mladých hasičů a od-
poledne následoval Dětský
den v Olšinkách. O prázdni-
nách se uskutečnila taneční
zábava se skupinou Restart
Rock a sportovní sezónu uza-
vřela dne 24. září soutěž v po-
žárním útoku mužů a žen. I
přes nepřízeň počasí prošel
obcí dne 25. listopadu pohád-
kový lampionový průvod a
večer 5. prosince nechyběla
tradiční mikulášská obchůz-
ka. Celý loňský rok byl uza-
vřen na výroční schůzi, která
se konala dne 26. prosince v
sále areálu STAVO. Na ní by-
la vyhodnocena činnost celé-
ho sboru a oceněni byli i jed-
notlivci:

Čestné uznání SDH Sobě-
suky obdrželi členové Zde-
něk Vysloužil, Jindřich
Funk, Luděk Soldán, Jiří Do-
stál, Lucie Radvanská, Mi-
chaela Ščipáková, Simona
Tesárková, Michaela Vysta-
vělová a z hostů Josef Navrá-
til (SDH Alojzov), Marcela
Pištěková a Martina Piště-
ková (obě SDH Otaslavice) a
Antonín Tesárek. Medaili Za
příkladnou práci obdržela
členka Tereza Vysloužilová.

Jménem Sboru dobrovol-
ných hasičů Soběsuky děkuji
Městskému úřadu v Plumlo-
vě a Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska za podporu
činnosti mladých hasičů,
stejně tak všem členům za je-
jich obětavou práci a ná-
vštěvníkům námi pořáda-
ných akcí.

Soběsučtí hasiči.



Hasiči besedují, radí, školí, pomáhají a vyráží k zásahům

Nejen pomoc potřebným,
ale i prevence patří do nápl-
ně činnosti zásahové jednot-
ky města Plumlov.

V pondělí 13.ledna 2017 v
odpoledních hodinách čekala
děti z dětského domova v
Plumlově zajímavá a hlavně
důležitá akce. V rámci pre-
vence rizikového chování se
zúčastnily zážitkové besedy o
chování v případě požáru a o
základech poskytování první
pomoci. Tuto akci si pro ně
připravili hasiči ze zásahové
jednotky města Plumlov ve
spolupráci se Střední zdra-
votnickou školou v Prostějo-
vě. Děti si poslechly infor-
mace o jejich chování v pří-
padě požáru a při jiných mi-
mořádných událostech a
prakticky si vyzkoušely eva-
kuaci mimo budovu při cvič-

ném poplachu a následně si
vyzkoušely poskytování prv-
ní pomoci pod vedením žáků

zdravotnické školy v Prostě-
jově a jejich vyučujících. Ve-
litel zásahové jednotky hasi-

čů města Plumlov Ctibor Ko-
courek, hasič Michal Toman,
vyučující Střední zdravot-
nické školy v Prostějově
Martina Papšová a Anežka
Vítková hodnotili celou akci
jako velmi zdařilou ,překva-
pil je zájem dětí hlavně o prá-
ci hasiče.

31. března 2017 v rámci spo-
lupráce se zámkem Plumlov
byli proškoleni průvodci
zámku o problematice po-
skytování první pomoci a o
chování v případě mimořád-
né události a požáru na zám-
ku Plumlov. Školení zajistili
členové JSDH Plumlov Cti-
bor Kocourek a Anežka Vít-
ková.

V období od ledna 2017 do
dubna 2017 vyjížděla zásaho-
vá jednotka města Plumlov k
šesti případům – třikrát k po-
žáru a třikrát k dopravní ne-
hodě.

Nabesedě s dětmi.
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Jak se děti z dětského domova vzdělávají

Dětský domov poskytuje
dětem, které nemohou žít z
různých důvodů ve vlastní
nebo náhradní rodině, péči
výchovně-vzdělávací a péči
sociální. Péče sociální zahr-
nuje zajištění bydlení, stra-
vy, oblečení, obuvi, lékař-
ského ošetření. Stěžejní zů-
stává však péče výchovně-
vzdělávací, která tvoří větší
část náplně práce vychovate-
lů s dětmi. Všechny děti na-
vštěvují různé typy škol pod-
le věku a mentální úrovně. Po
návratu z pravidelného den-
ního vyučování se s nimi vy-
chovatelé připravují na výu-
ku, píší úkoly a učí se. Kromě
toho je třeba děti naučit
spoustu věcí, které mají děti
vyrůstající v rodině možnost
naučit se tam, nebo které
prostě v rodině jen „okouka-
jí“.

Děti vyrůstající v dětském
domově se mnohdy domní-
vají, že je všechno zadarmo.
Ani je nenapadne, že je třeba
zaplatit za vodu, elektřinu
nebo topení, že prostě všech-
no něco stojí. Často si neumí
vyřídit běžné záležitosti na
úřadě nebo na poště. Proto se
snažíme dětem spoustu věcí
přiblížit a využíváme také
nabídek různých nadací, kte-
ré se věnují dětem a pořádají
pro ně vzdělávací akce. Vloni
na podzim jsme využili na-

bídky nadace Spolu dětem o.
p. s. z Prahy a dvě naše dívky
absolvovaly sérii školení a
workshopů „ Postav se na
vlastní nohy“( minulý Zpra-
vodaj informoval). Letos na
jaře jsme dostali nabídku z
téže nadace a přihlásili jsme
jiné dvě dospívající dívky do
dalšího běhu tohoto projek-
tu, tentokrát pod názvem
Tréninky dospělosti. V prů-
běhu čtyř víkendů od dubna
do června se děvčata mají
možnost zúčastnit velmi za-
jímavého a hlavně přínosné-
ho programu zaměřeného na
bydlení, finance, komunika-
ci a pracovní uplatnění.
Všechno velmi důležité pro
samostatný život po odchodu
do reálného života, všechno
dělané zážitkovou formou
velmi erudovanými a zají-
mavými lidmi. Kéž to dívkám

pomůže, až budou hozeny do
vody a budou se muset o sebe
samy postarat.

Také se snažíme děti vzdě-
lávat v různých oborech. V
rámci prevence rizikového
chování se v jarních měsí-
cích konala velmi důležitá
akce, tentokrát pro všechny
domovské děti-beseda o prv-
ní pomoci a o chování v pří-
padě požáru. Tuto besedu
vedli zážitkovou formou od-
borníci na slovo vzatí- učitel-
ky a studenti ze Střední zdra-
votnické školy v Prostějově.
Děti si mohly na studentech
„vyzkoušet“, jak ošetřit po-
páleninu, zlomeninu i jak
ošetřit krvácení z nosu, na fi-
guríně pak nacvičovaly ne-
přímou srdeční masáž. Také
se dozvěděly velmi důležité
informace o přivolání rychlé
zdravotnické pomoci, takže

dnes už i ti nejmenší znají čís-
la krizových linek a znají dů-
sledky jejich zneužití.

Ve druhé části nás členové
Sboru dobrovolných hasičů z
Plumlova seznámili s příči-
nami požárů a s možnostmi,
jak požárům předcházet a za-
bránit. Řeč přišla samozřej-
mě i na to, co dělat, když už po-
žár vypukne. Děti spoustu in-
formací věděly, některé in-
formace pro ně byly nové.
Zvláště ty menší zaujal popis
práce hasičů v terénu a pro-
hlídka hasičské výstroje.

Na závěr jsme my vycho-
vatelé vyzkoušeli, jak budou
děti reagovat při vyhlášení
požárního poplachu. Byli
jsme velmi překvapeni, jak
děti okamžitě věděly, co mají
dělat a disciplinovaně opus-
tily budovu a přesunuly se na
školní dvůr. Do budoucna
plánujeme ještě další podob-
né výchovně- vzdělávací ak-
ce. Do konce školního roku
bychom ještě rádi uspořádali
besedu s policií o dopravní
problematice a bezpečnosti v
dopravě a o zdravém stravo-
vání a celkově zdravém ži-
votním stylu s některým z od-
borníků z výživové poradny.
Posledně jmenovaná akce by
byla určitě přínosná hlavně
pro naše dospívající dívky.
Pokud se nám to povede, bu-
deme vás informovat v ně-
kterém z příštích čísel
Plumlovského zpravodaje.



Plumlov lepší než Jindřichův Hradec

Začátkem dubna jsem jela s
mojí téměř osmdesátiletou
maminkou na několikadenní
výlet do Jindřichova Hradce.
Cíle našich výprav volíme
podle dostupnosti vlakem a
možnosti zajímavých, nepří-
liš dlouhých procházek. Jin-
dřichův Hradec s ubytová-
ním v centru, s bezprostřed-
ním výhledem na vstupní
bránu jindřichohradeckého
zámku byl ideální destinací.
Rozsáhlé historické centrum
půvabné a klidné, svěží zeleň
a něžné bílé kvítky prvních
kvetoucích trnek v údolí Ne-
žárky, malebná hladina ryb-
níka Vajgaru, ve které se zr-
cadlil rozsáhlý komplex zám-
ku i další dominanty města,
zkrášlené dramatickou ob-
lačností.

Zámecký areál v Jindři-
chově Hradci je třetím nej-
větším v republice – rozsáh-
lejší je jen Pražský hrad a
komplex hradu a zámku v
Českém Krumlově. Areál je
impozantní, krásně oprave-
ný a upravený. Sama do inte-
riérů zámků a hradů často
nezavítám, maminka ale zá-
jem měla, prošly jsme tedy
nejdelší prohlídkovou trasu.
Byla krásná, se zajímavým a

příjemným výkladem. Na
prohlídky se vycházelo v ho-
dinových intervalech, my
jsme si zámek prohlížely v ex-
ponovaném sobotním čase v
asi osmičlenné skupince.
Prohlídky jsou v dubnu včet-
ně víkendů (a kromě ponděl-
ků) od 10 hodin, začátek po-
slední prohlídky v 15.15, přes
poledne hodinová pauza.
Když jsme se ke vchodu do
zámku dívaly z okna našeho
ubytování, klid ulice jen má-
lokdy narušily kroky malých
skupinek návštěvníků.

A pak jsem se vrátila do-
mů, na Plumlov. Ať bylo po-
časí výletní nebo méně vlíd-
né, v prvních dubnových ví-
kendech proudily na zámek,
nabízející kromě tradičních
prohlídek i další programy,
davy lidí. Z oken našeho do-
mu sice nevidím na bránu
zámku, intenzitu pohybu na
hlavní podzámecké ulici
směrem k rybníku ale vní-
mám, aniž bych z okna vy-
hlédla. Na zámek prý zaví-
talo o dubnových víkendech
s tradičními pohádkovými
prohlídkami isešermířivždy
více než tisíc návštěvníků. I
když neznám přesné údaje a
ani jsem po nich nepátrala, je
zřejmé, že stran počtu ná-
vštěvníků by vítězství

Plumlova nad Jindřichovým
Hradcem bylo drtivé. Záslu-
hou těch, kteří akce na na-
šem zámku organizují, při-
pravují, těch, kteří pohádko-
vé prohlídky vymýšlejí, se-
cvičují a obětavě odehrají.
Když nemáme srovnání,
možná si neuvědomíme, že se
u nás na zámku děje něco mi-
mořádného.

Schopní, snaživí a obětaví
lidé na Plumlově dokázali
mnohé nejen na zámku. Celé
městečko vnímám jako dobře
udržované, čisté, vyzdobené.
Někteří věnují ke zkrášlení
našeho životního prostředí
své pracovní úsilí a čas, ně-
kteří kromě toho i nemalé fi-
nanční prostředky. Sběr tří-
děného odpadu je další vel-
kou vymožeností – naše bo-
hatší část světa odpady za-
tím zvládá alespoň tak, že
nám nezůstávají ležet na uli-
cích, a tak nás možná nena-
padne, jak velkým problé-
mem a jak velkou finanční zá-
těží kvanta vyprodukované-
ho odpadu jsou.

Abychom se z toho všeho
mohli těšit, musíme si to uvě-
domit. Abychom si to uvědo-
mili, potřebujeme většinou
čas k zamyšlení. Čas ke zvá-
žení, zda věc, která se nám na
první pohled nepozdává,

opravdu stojí za projevení
kritického názoru s potenci-
álem změny, vylepšení či zda
se spíš jedná jen o můj po-
hled, otázku mého osobního
vkusu, který zdaleka nemusí
odpovídat představám ostat-
ních. A představy ostatních
nemusejí být špatné. Prostě
– odlišit věci vhodné ke kon-
struktivní kritice od povrch-
ního reptání na všechno.

K hlubšímu vnímání a po-
chopení sebe sama i věcí ko-
lem sebe potřebujeme čas k
zamyšlení. Podle mých čers-
tvých dubnových zkušeností
je Plumlov mimořádně ak-
tivním, akčním městečkem.
Mějme z toho radost, oceňme
ty, kteří se na tom podíleli a
podílejí. Nebylo by ale asi
dobré chtít naši aktivitu, vi-
ditelnost ještě stupňovat,
toužit po dalším zintenzívně-
ní turistického ruchu, lámat
si hlavu s vytvářením dal-
ších parkovacích míst pro
usnadnění invazí motorizo-
vaných návštěvníků. Aktivi-
ta, pestrý program, setkává-
ní, družnost jsou jedním po-
zitivním jevem. Čas k za-
myšlení je neméně důležitý a
někdy se s aktivitami a pest-
rým programem neslučuje.
Hledání jejich správného po-
měru je celoživotní výzvou.
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Děkujeme, že jste po požáru zámku pomohli

Jako malá holka jsem vy-
růstala na plumlovském zám-
ku, protože moji rodiče tam
měli v prostorách vedle ka-
várny pronajatý byt.

A i když později dostavěli
dům v Zámecké ulici a my se do
něj přestěhovali, pořád jsme si
jako děti chodily na nádvoří
zámku hrát.

Dobře si pamatuji na ma-
lou dílničku správce zámku,
pana Vaverky, kterou měl v
prostorách dnešní pokladny i
na velkého psa, který hlídal
přivázaný na velkém řetězu
vchody do vysokého zámku.
Pana Vaverku jsme měli rádi,
neboť nám o zámku často pou-
tavě vyprávěl.

Nejraději jsme měli přího-
du o požáru tehdejšího hradu,
kdy neopatrná služka šla se
svíčkou do sklepa, kde byl ulo-
žený střelný prach.

Dozajista mě tenkrát nena-
padlo, že jednou i já budu

svědkem takové události, jako
je požár na zámku.

Musím říct, že nikdy neza-
pomenu na tu noc z 10. na 11.
října, kdy v 1 hodinu v noci za-
čala houkat siréna a mně, ja-
kožto místostarostce, přišla
SMS od hasičů, že hoří
plumlovský zámek.

Rychle jsem si něco oblékla a

vyběhla z domu. Už z náměstí
byl vidět kouř a plameny. V
okamžiku, kdy jsem vešla na
nádvoří, hrkly mi slzy do očí.
Náš milovaný zámek opravdu
hořel. Sledovala jsem smutně
požár a tajně doufala, že to
hasiči brzy uhasí. Obdivovala
jsem jejich organizovanou
práci, odvahu a obětavost. Ce-

lá akce trvala asi do půl šesté
ráno a já z hasičů nespustila
oči. Byl to opravdový koncert.
Kluci, moc Vám děkujeme!

Hned druhý den se strhla vl-
na solidarity, byla jsem moc
potěšena e-maily, které nám li-
dé posílali, a ve kterých vyja-
dřovali svoji lítost.

Ráda bych v této chvíli moc
poděkovala všem, kteří jak-
koli přispěli na veřejnou sbír-
ku, kterou město Plumlov vy-
hlásilo. Velké poděkování pat-
ří škole, která uspořádala jar-
mark, jehož výtěžek byl věno-
ván plumlovskému zámku.
Mé díky patří i ZUŠ, která
uspořádala benefiční koncert
a všem, kteří se jakkoli zapo-
jili.

Shořelá střecha je opravena
a celou akci pravděpodobně
zaplatí pojišťovna. Výtěžek
veřejné sbírky město Plumlov
pochopitelně použije na další
opravy zámku. Na začátku
května se na kontě nacházelo
146 382 korun.

Pohlednici, kterou vydaloměsto Plumlov v rámci charitativní sbírky, lze
zakoupit v kase plumlovského zámku za 30 korun.
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Jaro přilákalo spousty návštěvníků

Otevírání zámku s účin-
kováním těch nejmenších
Plumlováků, tradiční Po-
hádkové prohlídky s amatér-
skými herci z Prostějovska a
poloprofesionální soubory na
šermířské akci Rekviem za
rytíře. To bylo zahájení zá-
meckého kulturního roku
2017.

Zámek Plumlov tak vstou-
pil svými akcemi do další ná-
vštěvnické sezóny. Přesto, že
konec března a začátek dub-
na sliboval teplé jarní dny,
bohužel další dubnové týdny
byly opakem. Navzdory to-
mu všechny dubnové akce i
přes chladné počasí byly bo-
hatě navštíveny, dá se říct s
nebývalým zájmem.

Nemá smysl popisovat
jednotlivé akce, neboť kdo je
návštěvníkem zámeckých
akcí ví o jejich kvalitě a na-
sazení účinkujících, což je zá-
rukou dobré zábavy a poho-
dově prožitých chvil na zám-
ku. Nemusíte být ovšem
smutní, že jste o něco přišli,
pokud jste se těchto akcí ne-
zúčastnili. Plno dalších vás v
letošní sezoně ještě čeká.

A jak jdou opravy zámku po
požáru?

Opravy poškození části
Nízkého zámku požárem,
který úřadoval v loni v říjnu
se už pomalu chýlí k závěru.
Firma HB Delta se svého úko-

lu zhostila rázně a bez pro-
dlev provádí všechny práce
dle zadání. Letní sezona tak
bude bez omezení pohybu po

nádvoří a neinformovaný ná-
vštěvník ani nebude tušit, že
se zde loni na podzim ode-
hrálo drama.

Jarní akce na zámku.
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Zámecký
program
3.-4.6.2017 – POHÁDKOVÉ
PROHLÍDKY

24.6.2017 – ŠARMANTNÍ
ŽENA, MÓDA A ELEGAN-
CE DŘÍVE I NYNÍ

1.-2.7.2017 – POHÁDKOVÉ
PROHLÍDKY

5.7.2017 – VERNISÁŽ SE-
ZONNÍ VÝSTAVY

5.7.2017 – DIVADLO POINT
MATURANTI

15.7.2017 – LETNÍ KON-
CERT

15.-16.7.2017 – ZVONÍCÍ
KORDY, ZKŘÍŽENÉ MEČE

12.-13.8.2017 – ŠERMÍŘSKÝ
VÍKEND, NEJLÁKAVĚJŠÍ
AKCE SEZÓNY! PŘIJÍŽDÍ
PAN KAREL I. z LICHTEN-
ŠTEJNA

26.8.2017 – BALETNÍ GALA-
VEČER

1.-3.9.2017 – EVROPSKÉ SE-
TKÁNÍ GEOCACHING

1.-3.9.2017 – KLAVÍRNÍ
KONCERT BARBORY HA-
LOUZKOVÉ

16.9.2017 – DOBÝVÁNÍ
PLUMLOVA

23.9.2017 – PLUMLOVSKÉ
VINOBRANÍ

30.9-1.10.2017 – ZÁMEK PL-
NÝ POHÁDEK

14.10.2017 – HUBERTSKÉ
SLAVNOSTI

21.-22.10.2017 – ZÁMEK PL-
NÝ POHÁDEK

28.10.2017 – HALOWEEN

4.11.2017 – ZÁMECKÉ ZABI-
JAČKOVÉ HODY

26.11.2017 – ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU,
ADĚLSKÉ SLAVNOSTI,
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

2.-3.12.2017 – ADVENTNÍ
PROHLÍDKY ZÁMKU

10.12.2017 – KLAVÍRNÍ
KONCERT ZDINY KRAU-
SOVÉ – OTRUBOVÉ
Více informací najdete na:
www.plumlov-zamek.cz

Vzhůru do pohádky

Jarní prohlídky přinesly návštěvníkůmspoustu zábavy.

Do kamenného
sálu na koncert
Letos jsme pro návštěvníky a
příznivce Kamenného sálu
(ale nejen pro ně) opět při-
pravili koncert kapely Léta-
jící rabín. Toto skvělé hu-
dební uskupení vám zahraje
v sobotu 27. května od 19.00
hodin,

Předprodej vstupenek je
možný buď v Kamenném sá-
le, v Kavárně na zámku nebo
v pokladně zámku. Počet míst
je omezen, takže doporučuje-
me si vstupenky zajistit do-
předu.

A další koncerty budou ná-
sledovat. V pátek 9. června k
nám přijede zahrát kapela
Mimo provoz a v pátek 23.
června vystoupí tradičně
Marek Soldán s hosty.



Mateřinka slaví v tomto roce dvě výročí

Mateřská škola Plumlov,
budova Na Stráži, slaví v
těchto dnech 35. výročí svého
otevření. V dubnu 1982 při-
vítala své první „žáčky“. K
oficiálnímu, slavnostnímu
otevření došlo až v listopadu
1982, kdy byla dokončena i
hospodářská budova. První
jmenovanou ředitelkou byla
p. Jana Svozílková.

Své 55. výročí zahájení pro-
vozu si připomene i MŠ Na
Aleji, v září 2017. Plumlov tak
poprvé vlastnil samostatnou
budovu, určenou pro výcho-
vu a vzdělávání předškolních
dětí, ředitelkou byla jmeno-
vána paní Helena Šebková.
Obě MŠ existovaly samo-
statně až do roku 1997, kdy do-
šlo k jejich sloučení pod jed-
no ředitelství a MŠ Na Aleji se
stala odloučeným pracoviš-
těm.

V roce 2002, z podnětu zři-
zovatele, se Mateřská škola
Plumlov stala samostatným
právním subjektem, pří-
spěvkovou organizací a je to-
mu tak dodnes. V současné
dobědoMŠdochází celkem82
dětí.

Za několik desetiletí se to-
ho v mateřských školách
hodně změnilo. Změnil se
zejména systém, metody, for-
my a obsahové zaměření vý-
chovně vzdělávací práce s
dětmi, celkový přístup peda-
gogů k dětem i rodičům. V po-
sledních letech se výrazně
zkvalitnily podmínky pro
předškolní vzdělávání. MŠ
Na Stráži prošla v roce 2013
kompletní rekonstrukcí, u
obou budov byly pro děti z
MŠ, vybudovány v roce 2014
krásné zahrady v přírodním
stylu. Výrazně se zkvalitnila
vybavenost tříd, interiéry

budov byly postupně moder-
nizovány a odpovídají sou-
časným trendům v oblasti
předškolního vzdělávání.

Děti mají možnost pozvol-
na poznávat věci a jevy
„opravdového světa“, pood-
krývat nová poznání, zkou-
mat, bádat, objevovat, hledat
vzájemné souvislosti, učit se
orientovat v množství nově
poznaného, poprvé vědomě
využívat svých znalostí a
praktických poznatků ve
svém životě, řešit problémo-
vé situace, jsou vedeny k lo-
gickému myšlení i odpověd-
nosti za své chování a jedná-
ní a nést případně i jeho ná-
sledky. Učí se odbourávat zá-
brany z komunikace nejen
mezi dětmi, ale i s dospělými,
učí se hodnotit a poprvé si se-
stavovat „svůj“ žebříček
hodnot.

Předškolní vzdělávání je za-
měřeno na celkový osob-
nostní rozvoj dítěte před-
školního věku s respektem
všech jeho věkových a vývo-
jových zvláštností, je dbáno
zásad individuálního přístu-
pu k dítěti.

Prostřednictvím různých
typů her a didaktických me-
tod jsou děti vtaženy do světa
živé i neživé přírody, společ-
nosti, pohybových aktivit,
jednotlivých oblastí estetic-
ké výchovy, různorodých
činností, grafomotoriky, sys-
tematicky je rozšiřována a
zkvalitňována jejich slovní
zásoba. Důraz je kladen na
prosociální a prožitkové uče-
ní.¨ MŠ spolupracuje s ekolo-
gickým centrem IRIS v
|Prostějově, je součástí celo-
státní sítě MŠ „ Mrkvička“ se
zájmem o environmentální

výchovu, je zapojena do pro-
jektu „ Realizace lokálních
sítí MŠ v gramotnostech“ v
rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V nabídce tzv. nadstandard-
ních aktivit, které jsou na zá-
kladě zájmu rodičů nabízeny
MŠ ve spolupráci s jinými or-
ganizacemi, se mohou děti
zapojit do činnosti zájmo-
vých kroužků anglického ja-
zyka, keramiky a dramatic-
kého kroužku.

V rámci projektového
předškolního vzdělávání se
snažíme uplatňovat cestu
přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdě-
lávání všem dětem na zákla-
dě jejich schopností, zájmů a
potřeb.

Myslím si, ba jsem pře-

svědčena, že Mateřská škola
Plumlov, která se svým po-
čtem dětí řadí mezi velké ma-
teřinky v okrese Prostějov,
patří mezi mateřské školy,
které děti rády navštěvují.
Nabízí dětem vše, co by ma-
lému předškolákovi nabíd-
nuto být mělo a co dítě v tom-
to nejdůležitějším vývojo-
vém období potřebuje.

Dovolte mně, abych při této
příležitosti poděkovala
zejména zřizovateli – městu
Plumlov, panu starostovi, ra-
dě města i všem zastupitelům
za výbornou a smysluplnou
spolupráci a poskytnutí tolik
potřebného „zázemí“, bez
kterého by nemohly být veš-
keré změny k lepšímu, reali-
zovány.

Poděkování patří také ve-
dení a zaměstnancům ZŠ,
ZUŠ, KZ i všem menším či
větším spolkům a organiza-
cím, všem jednotlivcům za
dlouhá léta spolupráce a pro-
jevovanou podporu a přízeň
při zajišťování všeho, co sou-
visí s činností mateřské ško-
ly a samozřejmě Vám, milí
rodiče, za projevovanou dů-
věru, vstřícnost a spolupráci.

Věřím, že společným přá-
ním nás všech do budoucna
je, aby mateřské školství v
Plumlově vzkvétalo, dále se
zkvalitňovalo a přinášelo ra-
dost a spokojenost dětem, ro-
dičům, zřizovateli i všem za-
městnancům Mateřské školy
Plumlov.

MILÍRODIČE,

PRARODIČE, PŘÁTELÉ,

VZÁŘÍ 2017 NÁS ČEKÁ 1.TŘÍDAZŠ,

SMŠSESLAVNOSTNĚROZLOUČÍME

VE ČTVRTEK 8. 6. 2017 v 15.30

V SÁLE VYSOKÉHO ZÁMKU
V PLUMLOVĚ

SRDEČNĚVÁSVŠECHNY
ZVEME

VAŠIBUDOUCÍ PRVŇÁČCI

ANAŠEPANÍUČITELKY
Bc. Silvie Soldánová
RadkaŠtefanová
DanaSušeňová

Mgr.MartaSoldánová
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Ostatky v Domově si
klienti skvěle užili

Tak jako v mnoha obcích
Hané se stalo tradicí i pro Do-
mov pro seniory Soběsuky
pořádat ostatky. Již dlouho
před plánovanou akcí se kli-
enti a zaměstnanci začali na
tuto akci připravovat. Na vý-
zdobě jídelny se podíleli sa-
motní obyvatelé Domova,
kteří vyrobily barevné papí-
rové ozdoby ve tvaru květin a
papírové řetězy.

V pátek 24. února odpoled-
ne se začali scházet senioři ve
svátečně vyzdobené jídelně s
bohatě prostřenými stoly.
Nemohly chybět masopustní
koblihy. Za hudebního do-
provodu Dua Pištěk program
zahájilo představení jednot-
livých maškar. Každá z nich
předvedla krátkou scénku.
Postupně se předvedli med-

věd, červená Karkulka a vlk,
indiánka, vodník. Nechyběli
ani trpaslík, výpravčí, čer-
noušek, postavy z Večerníč-
ka Jú a Hele, svůj tanec uká-
zaly víla a španělská taneč-
nice. Přijela také princezna
Koloběžka.

Při společném tancování s
maškarami senioři vyzvída-
li, který ze zaměstnanců Do-
mova se za převlekem skrý-
vá. Ve většině případů to ne-
uhádli.

V průběhu akce maškary
zavítali k nemocným senio-
rům na jejich pokoje, aby je
svou přítomností pobavili.
Obyvatelé byli velmi mile
překvapeni nečekanou ná-
vštěvou. O tom, že se akce vy-
dařila, svědčí uznání v podo-
bě poděkování mnoha klien-
tů. Těší se na podobný záži-
tek zase v příštím roce.

Studenti si připravili
hanácké pásmo

Dalšízajímavouaktivitouv
Domově pro seniory Soběsu-
ky byla návštěva studentů 2.
ročníku SZŠ Prostějov, kteří
si pod vedením učitelky
Anežky Vítkové připravili
pásmo písniček a povídání o
obyvatelích Hané.

Vystoupení začalo písní
„Čí só hode“, kterou senioři
znají a rádi zpívají. Dověděli
se, jak vzniklo hanácké náře-
čí a kdo to vlastně je „správ-
né“ Hanák.

V další části programu se
jídelna Domova proměnila v
hanáckou školu. Studenti za-
hráli scénku, ve které před-
stavovali děti z Hané při vy-
učovací hodině. Paní učitel-
ka seděla v čele a žáci (Haná-
ci) na židlích a hanácky roz-
mlouvali o prospěchu i ká-
zeňských prohřešcích. Po té-
to ukázce si senioři vyslechli

humorné povídání v ha-
náčtině. Program pokračoval
vyprávěním pověsti o starém
Plumlově, kde poblíž Drahan
stával hrad, na kterém hrad-
ní pán uložil víno hluboko do
sklepa. I když Tataři hrad do-
byli, víno tam zůstalo ukryto.
V pověsti o věži hradu v
Otaslavicích se vypráví, jak
se stalo, že polovina věže
spadla a polovina zůstala stát.

V závěru programu si
všichni společně s obyvateli
Domova zazpívali hanácké
písně.

Studenti SZŠ využili na-
bídku prohlídky Domova.
Povídali si s klienty a zají-
mali se, jak se jim žije. O let-
ních prázdninách se spolu
mohou znovu potkat, tento-
krát v roli brigádníků, kteří
budou seniorům pomáhat při
každodenních činnostech.
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Němčině se daří

Německý jazyk se na naší
škole vyučuje vedle anglic-
kého jazyka jako další cizí ja-
zyk. Je to povinný předmět
pro všechny žáky na 2. stupni
od 7. ročníku. Poměřit si svo-
je jazykové znalosti a doved-
nosti mohou žáci v okresních
kolech. Předchází však tomu
tříměsíční tvrdá příprava a
učení navíc. I letos jsme na-
vázali na předchozí skvělé
výsledky a úspěchy.
Plumlovští žáci si v němčině
po několik let vedou opravdu
dobře, dokonce někteří skvě-
le.

V minulosti získali v okres-
ním kole Olympiády v NJ žá-
ci 9. ročníku krásné 2. místo
/B. Pírková/ a v krajském ko-
le v Olomouci jsme pro náš

okres tehdy získali skvělé pá-
té místo.

V dalším roce se na olym-
piádu v NJ připravoval Jirka
Doseděl a vyhrál první mís-
to. Opět reprezentoval okres
Prostějov, v kraji skončil
čtvrtý. Potom následovalo
opět 2. místo v okrese pro
Pavlínu Musilovou, v kraji
byla třetí. Loni Sára Got-
twaldová skončila znovu
druhá a v kraji šestá.

V tomto školním roce vy-
razily do okresního kola v NJ
Eliška Sedláková a Lucie
Apalovičová z 9.B. Školu opět
dobře reprezentovaly a obsa-
dily 6. a 7. místo. Postup do
krajského kola jim tentokrát
unikl. Přesto mám ze svých
studentů radost a děkuji jim
za dobrou reprezentaci naší
školy.

Úspěšné nemčinářky. Eliška Sedláková a LucieApalovičová z 9.B.

Anketa: Co se v Plumlově čtvrťákům líbí? Bez čeho by se obešli?

V hodině slohu jsem se
svých žáků zeptala, co se jim
líbí a co naopak nelíbí v
Plumlově. Zajímalo mě, jestli
chodí s očima otevřenýma a
dívají se kolem sebe….

A tady je výsledek té naší
malé ankety:

• Puberťáci na dětském
hřišti

• Kuřáci na dětském hřišti
a v parku

• Spousta válejících se ne-
dopalků na hřišti pro děti

• Lidé v parku, kteří na nás
pokřikují a vyhání nás z la-
viček

• Žáci vyhazující potravi-
ny, které dostanou ve škole
při obědě nebo v rámci akce
Ovoce do škol

• Lidi odhazující odpadky
• Chtěl bych jít do parku, ale

mám strach, že mě starší spo-
lužáci vyhodí

• Lidé pijící v parku a u za-
stávky alkohol

• Chtěla bych si sednou na
lavičky, ale bojím se …

• Lidé si neuklízí hovínka
po svých psech

• Kuřáci v restauraci
• „Neřádi“ ničící lavičky
• Že i malé děti zkouší kou-

řit

• Na některých místech
jsou špatné cesty

• Nové dětské hřiště ve Cvr-
čelce a v Soběsukách

• Skvělé vodní plochy – ryb-
níky, přehrada. V létě se zde
koupeme, v zimě bruslíme.

• Plumlovská škola s více
než 100 letou tradicí

• Okolní příroda
• Historické budovy – zá-

mek, kostel
• Zámek a spousta zajíma-

vých akcí na něm
• Hodní občané, kteří neod-

mítnou pomoc (třeba, když
mně ujel autobus)

• Park

• Kemp a akce v něm
• Městská knihovna
• Líbí se mi škola, protože

do ní moc ráda chodím
• Učitelé ve škole
• Rozkvetlé náměstí
• V Plumlově se pořád něco

děje, je tady spousta akcí
• Ve škole se sbírá starý pa-

pír
• Nová prodejna pečiva
• Obchody, kde můžete

koupit skoro všechno, co po-
třebujete

• Pohádkové prohlídky na
zámku

• Super tábory pro děti v
kempu

• Procházky kolem přehra-
dy

• V našem městě je čisto

Vzhůru na úklid města

Naše škola se aktivně zú-
častňuje činností souvisejí-
cích s environmentální vý-
chovou. Každý rok na jaře se
ve spolupráci s Městem
Plumlovem naši žáci zapojují
do úklidu veřejných pro-
stranství. Letos jsme byli
opět osloveni Povodím Mo-
ravy, zda bychom pomohli s
úklidem okolí vodních ploch,
které tvoří nedílnou součást
regionu Plumlova. S panem
Ing. Poláchem, pracovníkem
Povodí Moravy, jsme se do-
hodli na úsecích, které žáci
uklidí. Pro děti byly zajištěny
pracovní rukavice. Byl vy-
tvořen harmonogram prací,
který byl nezbytný pro fun-
gování odvozu pytlů s odpad-
ky a shrabanou trávou pra-
covníky Klubového zařízení
Města Plumlova.

V pondělí 27. března vyra-
zili žáci 6. tříd pod dohledem
učitelů s pytli na odpadky a
odpoledne deváťáci hrabali
zatravněné plochy kolem
kostela. Díky hezkému poča-

sí úklid pokračoval dle har-
monogramu, žáci vyčistili
svěřené úseky břehů Pod-
hradského rybníka, přehra-
dy a potoků, ulic města
Plumlova i okolí zámku, vy-
hrabali zatravněné plochy
parku a kolem kostela. Přes-
ně za týden v pondělí byly
práce ukončeny u kostela do-
hrabáním ploch, které se ne-
stihly udělat.

S výsledkem práce byly
všechny strany spokojeny.
Žáci se prakticky učili ekolo-
gickému myšlení a citlivému
vnímání životního prostředí,
tomu, že jednotlivec může
přispět ke zlepšení svého
okolí a překonat svoji lhos-
tejnost. Zároveň vnímali, jak
bezohlednost některých lidí
negativně ovlivňuje životní
prostředí. Uvědomili si také,
že odpadky mohou být zdro-
jem úrazů pro lidi i zvířata.

Poděkování za výbornou
spolupráci patří panu Ing.Po-
láchovi a panu místostaros-
tovi Martinu Hyndrichovi a v
neposlední řadě zapojeným
učitelům a žákům naší školy.
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Street hockey. To je paráda

V rámci letošního ročníku
jsme s chlapci plumlovské
školy zavítali do Újezdu u
Uničova dne 23. 2. 2017. Se-
hráli jsme tu dvojutkání. V
každém byli kluci jasně lep-
ším týmem, a proto dostal
šanci na hřišti každý člen le-
tošního širšího týmu. Bylo to
něco jiného než prostředí na-
ší tělocvičny. Kluci ze zdejší
základky měli i své fanoušky
s transparenty. Ty občas za-
sahovaly nešikovně i do hřiš-
tě. Nicméně nám to nečinilo
žádný problém a konečné
skóre 18:2 hovořilo za vše. Ví-
tězství nám přineslo po roce
opět postup do ostravského
finále. Co víc jsme si mohli

přát…? Všichni jsme byli na
konci spokojeni, dokonce
jsme sehráli ještě přátelák.
Vše ukončila společná fotka
obou týmů.

Dne 20. 4. 2017 jsme zavítali
společně na finále do Ostra-
vy. Zde se nám již tolik neda-
řilo a stopku nám hned po
prvním vyřazovacím kole
vystavila škola ZŠ Dětská Os-
trava – Poruba. Výsledek byl
až moc krutý. Přesto si mys-
lím, že si hráči atmosféru a
věcné dárky užili. Také
všichni diváci byli zcela jistě
spokojeni. I my jsme zde ně-
jaké měli. Příští ročník se
nám snad bude dařit lépe. Dě-
kujeme i dopravci KZ
Plumlov za to, že nás tam i
zpět bez problémů dopravil.

Na každou nožku jinou ponožku

PODPOŘÍŠ TAK DĚTI S
DOWNOVÝM SYNDRO-
MEM

Takznělomottonaúterý21.
března. Lidé ve světě slaví
Ponožkový den již více než
deset let. Naše škola se k této
akci, která probíhá na pod-
poru lidí s Downovým syn-
dromem, připojila poprvé.
Ponožky patami k sobě do
tvaru X vytvoří symbol po-
ruchy chromozomu. Protože
je to chromozom 21. a navíc
ztrojený, je jasné, proč se den
Downova syndromu slaví
právě 21.3.

A tak jste v tento den mohli
potkat naše žáky, ale i učitele
a další zaměstnance školy,
kteří měli na každé noze ji-
nou ponožku. Jedna ponožka
pruhovaná, druhá modrá-
opravdu – i tak snadno lze vy-
jádřit solidaritu těmto li-
dem. A nejen to! Mnohé jsme
se o této nemoci dozvěděli.
Zástupci školního parlamen-
tu a paní učitelka Jana Zele-
ná předali každé třídě zá-

kladní informace o této ne-
moci, v hodinách literární
výchovy žáci četli ukázky z
knížky Martiny Drijverové
Domov pro Marťany, v 3. tří-
dě dokonce proběhl celý pro-
jektový Ponožkový den a v
mnoha třídách či školní dru-
žině se objevila i „ponožková
výzdoba“. Děkuji všem, kteří
se zapojili a podpořili náš
první společný Ponožkový
den. Doufám, že i za rok při-
vítáme jaro v rozdílných po-
nožkách.

Zápisu se nemusíte bát

V pátek 21. dubna proběhl
zápis dětí do první třídy. Po-
prvé se konal v tomto ne-
zvyklém jarním termínu.
Jedním z důvodů posunutí
zápisu byl fakt, že děti mohou
od ledna udělat ještě vý-
znamný skok ve svém vývoji
a rozhodnutí,zda jít či nejít do
školy je tak pro jejich rodiče
jednodušší. Novinek ohledně
zápisu však bylo víc. Letos
poprvé se nemusel budoucí
prvňáček zápisu zúčastnit.
Nad (ne)smyslem této novin-
ky se raději nebudu zamýš-
let, spíš s úlevou konstatuji,
že této možnosti nevyužil
žádný z rodičů, kteří do naší
školy zavítali. Osobně si totiž
myslím, že nástup do školy je
pro dítě významný krok a že
samotný zápis by se tak mohl
stát pro celou rodinu vý-
znamnou událostí. Sama
téměř se slzami v očích vzpo-
mínám na to, že v době zápisu
mé mladší dcery do 1. třídy
jsem byla nemocná a nemoh-
la jsem ji doprovázet, stála
jsem za oknem (bydlíme totiž
naproti školy) a snažila se ji
aspoň zahlédnout.

Zápis samotný je jakýmsi
povídáním si s budoucím
prvňáčkem. Učitelky touto
formou nenásilně zjišťují, jak
je dítě na školu připravené.
Soustředí se především na
poznávání barev, početní
představy, určování geomet-
rických tvarů, překreslování
obrázku, držení tužky a cel-
kový grafomotorický projev,
pravolevou orientaci, po-
střehování prvního písmene

ve slově, hledání stejných
tvarů, výslovnost a v nepo-
slední řadě také na to, jak je
dítě schopné pracovat samo-
statně a na práci se soustře-
dit. Pokud vás zápis čeká
příští rok nebo i v letech dal-
ších, ničeho se nebojte, dě-
tem se snažíme zápis zpří-
jemnit, usnadnit a to tak, aby
na něho měly vždy jen pří-
jemné vzpomínky.

S potěšením můžu konsta-
tovat, že velkou část dětí jsem
u zápisu neviděla poprvé.
Společně se svými rodiči na-
vštívili školu už 16. března na
akci s názvem Vyplouváme.
Toto setkání jsem pro děti za
vydatné pomoci paní učitel-
ky Hanky Finsterlové při-
pravila právě proto, aby si dě-
ti vyzkoušely, jaké je to být
školákem a rodiče pak mohli
pozorovat, zda jsou jejich ra-
tolesti na školu dostatečně
připravené. Z tohoto setkání
jsem měla velmi dobrý pocit
nejenom já, ale podle ohlasů
přímo na místě, také rodiče.
Už i fakt, že přišlo 23 dětí,
svědčí o tom, že se děti do ško-
ly těší a rodiče udělají všech-
no pro to, aby jim vstup do
školy zpříjemnili a usnadni-
li.

Do školních lavic budoucí
prvňáčci usedli opět 4. květ-
na, kdy jsem pro ně připravi-
la další setkání. Tentokrát
jsme se ale „nalodili“ bez ro-
dičů, tak snad se to těm ma-
lým námořníkům, budoucím
školákům, líbilo. Pomáhala
jim v tom zkušená kapitánka,
která směle vyplouvá směr 1.
třída – Jana Zelená. Tak ahoj
a držte nám palce.



Skauti se utkali o kotlíkového masterchefa

V Plumlově už víc než de-
set let pracuje skautský oddíl
Keltská růže, který je sou-
částí spolku Junák – český
skaut, středisko Pelikáni
Prostějov, z.s. Otevřený je pro
všechny školou povinné děti
a dorost.

Nyní se naši starší skauti
těší na Svojsíkův závod, kte-
rý se koná jednou za dva roky.
Mezi sebou soutěží skautské
družiny v různých doved-
nostech a znalostech, každý
závod má vlastní příběh, ten
letošní se ponese v duchu Ry-
tířů kulatého stolu. Věřím, že
se naši skauti neztratí a hlav-
ně, že si víkend plný her, zá-
bavy a přátel užijí.

I my v našem oddíle plníme
skautské stezky určené pro
mladší a starší děti, hrajeme
hry a podnikáme výpravy. Na
poslední malou výpravu jsme
vyrazili na Zelený čtvrtek,
byla ve znamení vaření,
uspořádali jsme malou sou-
těž o oddílového kotlíkového
masterchefa. Skauti vytvo-
řili 5 týmů, úkolem každého
bylo připravit dva chody, z to-
ho jeden hlavní, který museli
uvařit v kotlíku. Všichni bo-
jovali statečně, každá sku-
pinka si vzorně připravila
ohniště, založila oheň, který
musela pečlivě udržovat.

Všichni si zvolili jako hlavní
jídlo bramborový guláš, kaž-
dý tým ho měl jiný, někdo při-
dal zeleninu, jiný sýr, někdo
více kořenil, jiný více solil,
ale všichni uvařili opravdu
vynikající jídlo, sem tam ne-
dovařený brambor či kousky
jehličí mezi zuby patří k věci.
S druhým chodem to bylo
trošku slabší, holky potrápil
pistáciový puding, když jim
nechtělo vařit mléko, kluky
zase zlobila pokličkopánvič-
ka, na kterou se přichytilo
těsto na palačinky. Ale i s tě-
mito lapáliemi si poradili.
Všichni tak byli vítězi i pora-
ženými současně, což ovšem
vedlo k potížím při rozdělo-
vání cen, musela jsem při-
stoupit k losování, vysypat
ceny z batohu a hodně rychle
utéct, aby si každý mohl tu
svou odměnu vybojovat. Na-
konec všichni naprosto vzo-
rově zahladili ohniště, takže
nikdo nepozná, kde jsme va-
řili. A zahladili je opravdu
vzorně, byla jsem to k večeru
zkontrolovat,anistopaponás
nezůstala.

Tak jestli se chce někdo z
vás přidat, hrát si s námi, ně-
co se dozvědět a naučit, užít si
zábavu na schůzkách i vý-
pravách, přijďte za námi do
klubovny, scházíme se každý
pátek od 16.00 hodin na míst-
ní faře.

PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ SKAUTIADĚTI /17

Pohádkový karneval přilákal 130 dětí. A tančilo se i soutěžilo

ProKulturníkomisi jesnad
nejdůležitější akcí Karneval
pro děti, který se každoročně
koná v Žárovicích. Tentokrát
jsme děti potěšily hned 11.
února, a že jich zase přišlo ne-
počítaně (nebo spíš počítaně,
protože u vchodu obdrželo
slosovatelnou vstupenku
téměř 130 dětí). Každé dítě
mělo tedy stejnou šanci vy-
hrát v hlavní tombole jednu
ze zajímavých cen. Hlavní ce-
nou byla koloběžka, nechy-
běla tabule, obrovský plyšák
a další hry a hračky. Kdo si
chtěl cen odnést více, mohl si
zakoupit los do malé tombo-
ly, kde na děti čekalo 200 sice
drobných, ale přesto zajíma-
vých cen. Kromě doprovod-
ného programu byly pro děti
připraveny také soutěže. V
rámci tohoto soutěžního klá-
ní děti vařily polévku s ba-
bou Magi, skládaly puzzle s

pirátem, vodníkovi pomohly
pochytat rybičky, Pipi Dlou-
há punčocha pro ně připra-
vila opičí dráhu a za asisten-
ce Budulínka se strefovaly
hráškem do terče. V cíli na
všechny čekala nejen sladká
odměna, ale i malá pozornost
od našeho sponzora – Vojen-
ských lesů a balonek nafouk-
lý heliem od firmy Laser
technology. V Žárovicích se
během tohoto zábavného od-
poledne sešlo obrovské
množství pohádkových po-
stav, princezen, zvířátek, in-
diánů i neohrožených bojov-
níků. Dokonce nechyběl ani
princ – jediný dospělák v kar-
nevalovém kostýmu, který
své krásné dceři dělal dů-
stojný doprovod.

Karneval se i letos moc po-
vedl a já bych proto touto ces-
tou chtěla poděkovat všem
mým pomocníkům z Kultur-
ní komise, bez nichž si to už
neumím představit.
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O místních památkách

Památky místního význa-
mu – stopy, které vidíme, ale
mnohdy jim nerozumíme.

Plumlov a jeho místní části
mají spousty menších, ale
přitom krásných sakrálních
staveb. Jsem velice ráda, že
pomalu pokračujeme v jejich
opravách.

Možná že by stálo za to se
zamyslet nad těmito stavba-
mi trochu hlouběji. Vždyť
nejspíš si ani neuvědomuje-
me, že se nejednalo o jakýsi
rozmar těch majetnějších, ale
každá stavba byla postavena
na základě nějaké události.
Každý smírčí kříž, kaplička,
Boží muka má svoji mnohdy
pohnutou historii a stála do-
nátora mnohdy nemalé odří-
kání. Neumíme si asi přesta-
vit, že kříž usazený v krás-
ném soklu někdo zaplatil z
vlastní kapsy, přestože stál
kdesi daleko od jeho obydlí.

Obdivujeme tyto stavby
nádherně zasazené do kraji-
ny, ale dávno netušíme, že je
někdo konkrétní vystavěl,
aby poděkoval za uzdravení
dítěte, za záchranu při živel-
né pohromě, či tragické udá-
losti nebo jen poděkování za
něco, co nám dnes připadá sa-
mozřejmé /klid od válek ne-
bo dobrá úroda apod./

Trochu mě mrzí, že občas
slyším, že by bylo lepší opra-
vit kus chodníku, což samo-
zřejmě není možné, protože
větší část opravy se hradí z

účelové dotace.
Velice si vážím lidí, kteří

chápou potřebu vracet místu
svého bydliště nejen krásu,
alesnadiducha.Nenítedytak
zle, jak se nám snaží vsuge-
rovat sdělovací prostředky.
Věřím, že ještě umíme vní-
mat krásu těchto staveb a na
chvíli zapomenout sami na
sebe a naslouchat příkladům
našich předků, kteří jsou
součástí těchto staveb, stačí
jen naslouchat.

V loňském roce se nám po-
dařilo získat dotace na opra-
vu smírčích křížů v Plumlo-
vě, Soběsukách a Hamrech,
letos jsme podali žádost na
opravu boží muky v Soběsu-
kách a kapličky na parku v
Plumlově.

Momentálně pracujeme na
nasvícení pomníku padlých
–LVA u zastávky v Plumlově.

Gratulujeme jubilantům
a přejeme hodně zdravíčka

Jubilea za červenec až
prosinec roku 2016

70 let

Plumlov
Musilová Zdenka
Medková Arnoštka
Jelínek Kamil
Brablecová Marta
Poláková Emílie
Hrubý František
Vítková Miloslava
Doleželová Věra
Záruba Antonín
Staňková Olga
Pečová Hanna
Wernerová Drahomíra
Lachmanová Jana
Majoršinová Hana

Soběsuky
Krychtálek Rostislav

Žárovice
Haláková Jiřina

Hamry
Kadelová Věra
Solná Pavla

75 let

Plumlov
Vítek Jaroslav
Bláhová Ludmila
Kroupová Anna
Piňos Jaroslav
Doležalová Marie
Kocourková Marta
Dolák František
Jakubcová Julie
Svozílková Jana

Žárovice
Dolívková Ludmila

Hamry
Pospíšil Jaroslav

80 let

Plumlov
Kratochvilová Zdeňka

85 let

Plumlov
Pálková Marie
Novotná Věra

Soběsuky
Jelínková Anna
Matouchová Žofie

90 let

Plumlov
Jakšíková Marie

Soběsuky
Barnetová Drahomíra

91 let

Plumlov
Marešová Emílie
Vrbová Zdenka

92 let

Plumlov
Soldánová Věra

Soběsuky
Pírková Miloslava

93 let

Soběsuky
Otavová Vlasta

94 let

Soběsuky
Šimková Jarmila

95 let

Soběsuky
Bazarovský BrunoPřiznávám se bez mučení,

turistika dneska není.
Místo, abych vzala hole,
věnovala jsem se škole.
Byla jsem jak stařena,

trápila mě kolena.
Antibiotikům jsem holdo-

vala
a na nepřízeň osudu naří-

kala.
Zamýšlím se nad sebou a

nápravu slibuji,
terén v okolí už pečlivě

mapuji.
Brzo někam vyrazím,
lenost svoji porazím.

Napíšu pak o tom vám,
náladu hned lepší mám.

Jana Zelená

Viděl jsem chlapce,
se svým stínem si povídat.

Mluvil o své lásce,
kterou si chtěl v srdci

uchovat.

Zeptal jsem se ho,
proč se svým stínem mlu-

ví.
Prý lidí je na světě mno-

ho,
ale nikdo jako stín mu

nerozumí.

Stíny, že umí naslouchat
a i když ubíjí dotěrností,

každý by měl stín svůj
milovat,

už jen proto, že jsou naší
součástí.

Lenka Halířová

By měsícem,
byl nocí.

Ona jeho sluncem,
toužícím po půlnoci.

Byl otázkou,
ona odpovědí.

Prošli spolu válkou,
zamilované oběti.

Byli dvě poloviny,
tvořící celek.

Dvoje rty bez viny
a jeden polibek.

Vládl plamenům ohně,
ona nekonečnosti moří.

Když jeden druhému pod-
lehne,

voda v jejich rukou hoří.

Dva oddělení lidé,
dvě spojené duše.

Symboly tajně skryté,
inkoustem vpity do kůže.

Lenka Halířová



Jak si vedli v loňské sezóně naši „orienťáci“?

V roce 2016 bylo přihlášeno
do oddílu celkem 35 členů, z
toho 15 dětí, 3 dorostenci a 17
dospělých. Navázali jsme na-
na úspěchy z minulých obdo-
bí. V jarní části sezóny nás če-
kalo 9 oblastních závodů a v
podzimní části 7 oblastních
závodů, počítaných od dlou-
hodobých žebříčků.

Naši žáci často obsazovali
na oblastních závodech stup-
ně vítězů a v celkovém hod-
nocení se to projevilo i tím, že
Michaela Černochová, Mar-
tin Černoch, František Otru-
ba, Kateřina Němečková a
Anna Otrubová získali v jar-
ním, nebo podzimním žeb-
říčku opět licenci B za rok
2016. V kategorii H 10
(nejmladších chlapců) se
umístil na druhém místě
plumlovský závodník Robin
Soldán. Plumlovské žákov-
ské družstvo pak obsadilo
celkově 5. místo ze 16. oddílů
Hanácké oblasti.

Mezi dospělými závodníky
se nejlépe umístil v kategorii
mužů H 21 v celoroční soutěži
MarekOtruba,kdyžobsadil2.
místo v Superžebříčku.
Plumlovští muži také v r. 2016
postoupili na Mistrovství ČR
ve štafetách pořádaných
8.10.2016 oddílem Jiskra No-
vý Bor v obci Nový Prysk.

Pro dospělé členy byl rok
2016 náročný vzhledem k to-
mu, že oddíl pořádal celkem 5
závodů. Na jaře 18.5.2016, mě-
la na starosti ředitelka závo-
dů Johana Otrubová organi-
zaci krajského finále Přebo-
ru škol, hlavním rozhodčím
byl Karel Otruba a stavite-
lem trati Marek Otruba. Ješ-

tě před tímto přeborem se vy-
dali do Obory nejmladší žáci z
Krumsína a Plumlova, aby si
vyzkoušeli své orientační a
běžecké dovednosti. Zázemí
obou závodů bylo v ATC Žra-
lok Plumlov a počasí nám
přálo.

Nejnáročnější závody nás
však čekaly 3. 9. 2016, když
jsme pořádali další dvojzá-
vod pro Hanáckou, Valaš-

skou a Jihomoravskou ob-
last, na louce západně od Pro-
tivanova. Dopoledne se na
trať vydalo 889 závodníků do
překrásného terénu poblíž
nejvyššího vrcholu Drahan-
ské vrchoviny. Odpoledne
jsme postupně odstartovali
104 tříčlenných štafet. Zá-
vodníci si pochvalovali skvě-
lé zázemí i stavbu tratí.

Posledním závodem pořá-

daným oddílem byl první zá-
vod Zimní ligy v Prostějovič-
kách dne 12.11.2016. Na trať, v
poprvé zmapovaném terénu a
za ledového větru, se postup-
ně vydalo 163 závodníků.
Centrum závodu bylo v sále
místního pohostinství, kde se
naštěstí dobře topilo. Největ-
ší tíhu pořádání nesla rodina
Otrubova, když Johana Otru-
bova se ujala funkce hlavní-
ho rozhodčího, manžel Karel
byl stavitelem tratí a Ra-
doslav Matyšek byl ředite-
lem závodů.

V období jarní a podzimní
sezony jsme trénovali ve stře-
du na oblastních trénincích,
aby děti neustále měnily te-
rén a v období od listopadu do
března se scházíme v tělo-
cvičně ZŠ Plumlov. Hlavním
trenérem je Johana Otrubo-
vá, která s dětmi chodí i pra-
videlně běhat s čelovkou,
když už se v podzimních mě-
sících brzy stmívá.

Pro žáky se nám letos po-
dařilo sehnat sponzora, který
uhradil pro děti nové dresy.
Stejně tak se nám podařilo v r.
2016 sehnat částečnou dotaci
na zakoupení elektronické
tréninkové sady Sport Ident,
která nám pomáhá v organi-
zaci tréninku a při pořádání
menších závodů.

Nanaširočníčinnostzarok
2016 jsme potřebovali cca 70
tisíc korun, když část finanč-
ních prostředku jsme dostali
z TJ SOKOL Plumlov, 7 800
korun jsme vybrali na člen-
ských příspěvcích, z našich
závodů pořádaných v Proti-
vanově jsme měli zisk cca 47
tisíc korun. Ze Zimní ligy má-
me jednu novou mapu, na
které budeme dále trénovat.

Ve štafetách se plumlovským běžcům dařilo parádně

V neděli 23. 4. 2017 se konal
další závod v orientačním bě-
hu, tentokrát poblíž Otroko-
vic připravili pořadatelé ze
Zlína náročné štafety.

A ty běháme opravdu rádi!
Jejich oblíbenost dokazují i
výsledky členů oddílu orien-
tačního běhu TJ Sokol
Plumlov.

Děvčata v kategorii D 14 ve
složení Míša Černochová,
Katka Němečková a Anna
Hartmannová vyhrála, žá-
kovská štafeta ve složení An-
na Otrubová, Franta Otruba

a Marťa Černoch se nenecha-
la zahanbit a skončila na vý-
borném třetím místě.

Pozadu nezůstali ani ti dří-
ve narození, štafeta žen v ka-
tegorii D105 ve složení Joha-
na Otrubová, Martina Soldá-
nová a Ivona Otrubová také
zvítězila.

Tak snad se bude všem čle-
nům oddílu dařit i v dalších
závodech, sezóna nám teprve
začíná.

Tak hurá do tréninku!

Našim orentačním běžcům
přejem do sezony hodně úspě-
chů.
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VZHŮRU NA HŘIŠTĚ

Slavnostní otevření novéhoOranžového hřiště v plumlov-
ské Cvrčelce si nenechaly ujít desítky dětí zmateřinek. A
hned se vrhly na atrakce. Foto: Eva Burešová

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY

Skupinamladých výtvarníků z plumlovské školy v rámci
exkurze estetického kroužkuBABINCE se pustila do vý-
roby a barvení svíček. Celá akce se uskutečnila v pátek 7. 4.
2017 ve svíčkárněRODASvOlomouci. SlovoRODAS
vzniklo zkrácením jmenmajitelů firmyRoman+Daniela +
svíčky. Prostředí dílny jsme již znali z loňska, a tak jsme se
po krátkém filmovémdokumentu o firmě a o výrobě svíček
dali hned do tvoření. Dívky začaly barvením svíček od nej-
světlejší barvy po nejtmavší. Text a foto: Dagmar Zapletalová

REJ ČARODĚJNIC

Showplnou čarodějnic a čarodějů opět hostil 30. dubna
plumlovský kempŽralok. Soutěže, kouzelník, hudba, tanec
a rejdění dětí i dospělých kolem stánků s bohatou nabídkou
nejrůznějších dobrot. A večerní zapálení vatry s čarodějni-
cí. To byl den plný zážitků nejen pro děti, ale i pro dospělé.
„Jsem tu letos s dvěmadcerkami vůbec poprvé a je tu pa-
rádní šrumec,“ svěřil se Petr Doseděl z Prostějova s tím, že
holkámse zatímnejvíce líbilo představení čarodějnic, sou-
těže a kouzelník. Text a foto: Karel Rozehnal

Informační čtvrtletník „Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním občanům a fir-
mám. Zpravodaj vychází 3krát až 4krát ročně. Vydavatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov. IČ: 00288632. Místo vydávání:
Plumlov. Číslo a den vydání: 1/2017, 7. května 2017. Náklad: 1 000 výtisků. Redakční rada: Ing. Karel Rozehnal, Mgr. Dagmar Zapletalová,
Ing. František Kocourek, Petr Piňos, Mgr. Jana Zelená. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod č. MK ČR-E-
10972 ze dne 4. 12. 2000. Příspěvky či inzerci směřujte na podatelnu – MÚ Plumlov nebo e-mailem na adresu: plumlov-
sky.zpravodaj@gmail.com. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně upravit. Tisk: JOLA v.o.s. Kostelec na Hané. Děkuje-
me společnosti VLTAVA-LABE-MEDIA, a.s., která pro vás vydává regionální Deníky, za možnost zpracování Zpravodaje v jejím editač-
ním systému.

ZVELEBUJEME

Každoroční boj s lidskou omezeností a bezohledností aneb
jarní úklid na Staré cestě v Plumlově se u nás stává tradicí.
Letos to hodilo jeden a půl pytle odpadků. Foto: O. Svoboda


