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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
JÍZDNÍ ŘÁD PRO VÁS

Součástí tohoto čísla Zpravo-
daje je i po Plumlovsku zpra-
covaný jízdní řád autobuso-
vých linek projíždějících na-
ším městem.

Najdete uprostřed Zpravodaje

O VÁNOČNÍM ANDĚLOVI

Symbolem vánočního období
v Plumlově se stal unikátní
čtyřmetrový anděl. Snesl se k
nám z nebe. Kdo ale stojí za
jeho zrozením?

Čtěte na straně 2

Rok 2017 bude ve znamení projekčních žádostí
KAREL ROZEHNAL

V uplynulém období byly do-
končeny náročné akce včetně
dostavby kanalizace a vodo-
vodu v různých částech měs-
ta.

Co chystá Plumlov za in-
vestice v roce 2017? „Půjde o
rok, kdy budeme připravovat
celou řadu projekčních žá-
dostí na dotace pro další ob-
dobí,“ sdělil starosta města
Adolf Sušeň s tím, že by rádi

dorazili i kanalizaci na Bě-
liskách v Plumlově, v kempu
Žralok a v Hamrech.

„Máme připravený také
projekt na rekonstrukci
chodníků v Plumlově podél
hlavní silnice. Půjde o chod-
níky, které jsou ve špatném
stavu. Týkat se to bude i Sobě-
suk a to úseku od pily po bý-
valou školu,“ popsal starosta
a dodal, že součástí projektu
je i výměna veřejného osvět-
lení v těchto částech, a že na

vše budou plumlovští žádat o
dotace.

Dalším projektem, který se
právě finalizuje je stavba
cyklostezky kolem plumlov-
ské přehrady. „Měla by vést
od parkoviště u letního kina
podél Valáška až do Plumlo-
va ke Kašparáku,“ upřesnil
starosta s tím, že i na tuto ak-
ci se pokusí město v roce 2017
zažádat o dotace.

Na řadu by postupně měla
přijít i oprava lokálních ko-

munikací. „Budeme žádat o
dotace na rekonstrukci cest v
Plumlově a osadách, které
jsou v nejhorším stavu,“ vy-
světlil starosta.

Dokončuje se i projekt při-
pravený základní školou na
modernizaci speciálních od-
borných učeben. Podle sta-
rosty jsou součastí projektu i
úpravu venkovních školních
pozemků včetně vzniku altá-
nu. Vše má sloužit environ-
mentálnímu vzdělávání.

PODĚKOVÁNÍ PANU ŘEZNÍČKOVI

StarostaměstaAdolf Sušeň poděkoval panuŘezníčkovi z Plumlova za včasné nahlášení začínajícího po-
žáru na jedné z budov nízkého zámku vPlumlově. Zároveňmupředal věcný dar. Foto: MÚ Plumlov

Všechno nejlepší a
velké ocenění
Plumlovští zastupitelé, pracov-
níci městského úřadu a redakce
Plumlovského zpravodaje vám
přejí v novém roce 2017 všech-
no nejlepší, pevné zdraví a hod-
ně radostných, úspěšných a po-
hodových dní.
Zároveň si představitelé města
a plumlovského zámku moc váží
obrovské vlny solidarity, která
se i směrem od vás coby oby-
vatel města vzedmula po říjno-
vém požáru jedné z budov níz-
kého zámku v Plumlově. Nejen,
že jste se účastnili různých be-
nefičních akcí pořádaných na
podporu zámku po řádění ohně,
navíc jste příspívali a stále při-
spíváte finančními obnosy pro-
střednictvím veřejné sbírky na
účet 2401083862/2010 zří-
zený u FIO banky. Prostředky
budou využity na opravu sho-
řelé části střechy „nízkého
zámku“ a na opravu fasády
„vysokého“ zámku. Za Vaše fi-
nanční dary moc děkujeme. (red)
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Velký požár a zjevení Plumlovského Anděla
MILENA JEŘÁBKOVÁ

Na konci roku si snad každý
povzdychne, jak ten čas letí.
S postupujícími roky přichá-
zí poznání, že už jsme si takto
povzdychli mnohokrát a po-
čet budoucích povzdechnutí
jenejistý. Surčitostívíme jen
to, že nebude neomezený. S
tím se smířit nedokážeme,
jen se snažíme nějakým způ-
sobem srovnat. Začlenit se do
sítě, přediva života, ve které
se pomíjivé setkává s přesa-
hujícím.

Plumlovský zámek je na-
ším významně přesahujícím
objektem. Plumlov si bez něj
stěží dokážeme představit. A
přitom chybělo málo a kdo ví,
co by ničivému požáru ze zá-
meckého areálu odolalo.

Obrovský dík patří samo-
zřejmě hasičům a mnoha dal-
ším nejmenovaným, kteří po-
mohli a pomáhají požár a je-
ho následky zvládnout. Kdy-
by ale nebylo všímavosti, po-
střehu a správného rozhod-
nutí pana Řezníčka, který
rozvíjející se požár v uzavře-
ném, liduprázdném objektu
odhalil opravdu brzy, kdoví,
jak by to všechno dopadlo…

Můj obdiv je o to větší, že
jsem sama dokázala celý po-
žár a dokonce i zásah hasič-
ských sborů přímo pod hoří-
cím křídlem zámku zaspat.
To, že máme zámek a že ho
mají šanci mít i další genera-
ce, je z velké části zásluha pa-
na Řezníčka.

Dílem, které má potenciál
nás přesáhnout, je i Anděl (
celým jménem Plumlovský

Anděl – mohl by se tak jme-
novat, proto píšu velká pís-
menka ). Svými bělostnými
křídly poprvé působivě a dů-
stojně zamával proti noční
obloze při rozsvěcovéní vá-
nočního stromu na náměstí o
první neděli adventní.

Nevím, jak moc byly užaslé
děti, vím, jak jsme byli ohro-
meni my dospělí. Sochařské
dílo z prakticky odpadového
materiálu, renesančně doko-
nalé, s propracovanou tech-
nickou konstrukcí. Vzpo-
mněla jsem si na Leonarda da
Vinci. Oba tvůrce anděla

trošku znám. Tvorba je do-
káže docela pohltit. Když na
něčem pracují, zapomenou
na sebe a všechnu energii na-
směrují ke zdárnému dokon-
čení díla.

Tomáš Hýsek je mimořád-
ně talentovaný a takřka vše-
stranný výtvarník, Blanka
Hasová má kromě výtvar-
ných vloh a dovedností podle
mých zkušeností mimořádný
dar k pedagogické činnosti a
spolupráci. Dokáže v každém
objevit silné stránky a pod-
pořit jejich rozvoj. Vždycky
jsem se obdivovala, jak do-

káže neusilovat o sebeprosa-
zení a přispět jinému ke zda-
ru jeho díla. Díky mimořád-
nému talentu a velkému na-
sazení, o kterém autoři ani
nechtějí mluvit, má Plumlov
mimořádného Anděla. Měla
jsem to štěstí chvíli si s To-
mášem povídat a dozvěděla
jsem se, že Anděl v podobě, v
jaké jsme ho poprve viděli,
ještě nebyl z jeho úhlu pohle-
du dokončený, ještě na něm
dále pak pracoval a výsledek
jsme viděli u vánočního stro-
mu ve středu 14. prosince, při
zpívání koled.

Jsem přesvědčena, že by
Anděl mohl být dalším arte-
faktem, přesahujícím náš
prostor i čas. V současné po-
době je ale limitován svojí
křehkostí a i při velmi šetr-
ném zacházení omezenou ži-
votností. Tomáš má plány na
vytvoření anděla z akrylátu,
který by se nerozbil, neušpi-
nil, snadno transportoval a
mohl být umístěn i v exterié-
ru, vystaven povětrnostním
vlivům. Nebudu spekulovat,
co vše by tato odolná varian-
ta našeho krásného Anděla
mohla přinést. Pokud Tomáš
ve svém tvůrčím úsilí a nad-
šení vytrvá, bude určitě po-
třebovat pomoc a podporu
nejen od paní učitelky Blan-
ky.

Tomáš má zrození Anděla
zdokumentované. Myslím, že
by bylo zajímavé vrátit se k
Andělovi a jeho tvůrcům v
některém z příštích čísel
Zpravodaje podrobněji.

Dobrý rok 2017 vám přeje
Milena Jeřábková.

Čtyřmetrový plumlovský anděl. Foto: Vladimír Hýsek

V Plumlově se objevil host z nebes. Kdo stojí za jeho zrozením?
LUCIE KRATOCHVÍLOVÁ

V Plumlově před Vánoci na-
místo spouštění živého anděla z
nebes, přišli s překvapující no-
vinkou, a to s andělem čtyři me-
try vysokým.

„Už několik let jsme hledali
inspiraci, jak tuto naši tradici
ozvláštnit. Původní nápad byl
pouze jakýsi dřevěný kříž s na-
sazenou hlavou a ušitými šaty,“
řekla Gabriela Jančíková, mís-
tostarostka Plumlova.

„Učím na Základní umělecké
škole Plumlov a tento návrh
jsem diskutovala s paní učitel-
kou Blankou Hasovou. Do roz-
svěcení vánočního stromečku
tehdy zbývaly asi tři týdny, tak-
že jsme skutečně neměli moc ča-

su.“ dodala Jančíková. Když se
ale objevil absolvent plumlov-
ské ZUŠ Tomáš Hýsek, kterého
oslovila výše zmiňovaná paní
učitelka Hasová, projekt najed-
nou nabyl naprosto jiných roz-
měrů.

„Veškerá práce byla podmí-
něná časem, v době, kdy jsem se
k zadání dostal, zbývaly už jen
dva týdny,“ vyjádřil se k pro-
jektu autor Tomáš Hýsek.

Nakonec zvolil kvůli časové
tísni techniku takzvané
muchláže, frotáže a asambláže
(muchláž je technika slepování
různých materiálů k sobě; fro-
táž přenesení reliéfní struktury
na papír a při asambláži jsou na
obraz připevňovány další před-
měty, poznámka redakce). „Za

cíl jsme si především všichni
kladli, abychom potěšili děti. A
to se nám, myslím, tímto čtyř-
metrovým andělem podařilo,“
dodal Hýsek. Po celou dobu čtr-
náctidenní intenzivní práce by-
la Tomášovou pravou rukou
právě paní učitelka Blanka Ha-
sová, se kterou celé dílo i pečlivě
konzultoval.

„Už první dojmy z jeho ná-
vrhů byly skvělé, velké díky pat-
ří rovněž i Základní umělecké
škole Plumlov. Zrecyklovali
jsme veškeré materiály ze tříd,
které se měly původně vyhodit.
ZUŠka také poskytla prostory,
ve kterých se mohlo na jednotli-
vých částech anděla pracovat,“
vyjádřila se k průběhu projektu
Gabriela Jančíková. Ruku k dí-

lu přiložily i některé plumlov-
ské švadleny, které vytvořily
andělskou róbu.

Konečný výsledek jsme si za-
tím mohli prohlédnout na dvou
akcích, kde skutečně sklidil ob-
rovský úspěch. Andělská pre-
miéra se konala při rozsvěcení
vánočního stromečku, podruhé
se z nebes snesl při celorepubli-
kové akci Česko zpívá koledy.

Anděla ale budete mít mož-
nost si prohlédnout i jindy. „Bu-
demesesnažit,abymohlbýtpřes
rok uložený na zámku. Pro ve-
řejnost by tak byl k vidění i bě-
hem obvyklých zámeckých pro-
hlídek po celý rok,“ dodala Jan-
číková.

(Otištěno se svolením Prostějovského
deníku, v tisku vyšlo 22. prosince 2016)
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Dál probíhají opravy zámku a
chystá se rekonstrukce fasády

Rok 2016 byl, co se stavebních
prací v zámeckém areálu tý-
če, ve znamení výměny oken
na vysokém zámku a řady díl-
čích oprav. Vše probíhá i na-
dále.

„Navíc je už na světe pro-
jekt na oravu fasády vysoké-
ho zámku ze strany od ná-
dvoří. V srpnu se pokusíme
zažádat o dotaci,“ zmínil se

starosta města Adolf Sušeň s
tím, že součastí projektu je v
první fázi odvedení vlhkosti
zfasádyaterénníúpravy.Pak
přijde na řadu stavba lešení a
vlastní oprava fasády.

„Projekční odhad úpravy
celé fasády ze strany od ná-
dvoří činí bez daně 96 milio-
nů korun,“ přiblížil finanční
náročnost akce starosta měs-
ta a dodal, že o peníze na rea-
lizaci projektu bude Plumlov
usilovat na různých fron-
tách.

„Dále se postupně budeme
snažit i o to, aby se plumlov-
ský zámek stal v budoucnu
národní kulturní památkou.
To by nám výrazně mohlo
usnadnit shánění dalších fi-
nancí na opravy,“ nechal se
slyšet starosta Adolf Sušeň.

Na pořadu dne je i postup-
ná oprava budovy nízkého
zámku postižené podzimním
požárem. „Vše směřujeme k
tomu, aby již v lednu došlo k
zastřešení objektu,“ řekl na
závěr starosta. (rok)

Na zámkupřibyla opravená okna.
Foto: archiv zámku

Jak se žije u nás v
Žárovicích? Podívejte
HANA ŠVÉDOVÁ

Rok se s rokem sešel a i Vá-
noce jsou za námi. Všichni
hodnotí, co se jim za uplynu-
lý rok podařilo nebo kde se
krásné představy liší od ne
tak krásné skutečnosti. Zku-
sím to tedy i já.

Stejně jako v loňském roce
se uskutečnilo v Žárovicích
několik akcí pro malé i velké.
Na jaře proběhlo kácení máje
a dětský den. Myslím, že děti
si přišly na své. Vytrvale oku-
povaly skákací hrad, soutě-
žily, opékaly špekáčky a po-
bavily se u pohádky O Budu-
línkovi, kterou jim k překva-
pení ostatních zahráli žarov-
ští spoluobčané.

V září se místní mohli po-
tkat a společně poklábosit po
mši svaté na hodovém pose-
zení u kulturáku a v listopa-
du se v kulturním domě již
potřetí předvedl prostějov-
ský soubor Moje divadlo, ten-
tokrát s rozvernou komedií
Klíč pro dva. Hojná účast na
představení a spokojené po-
bavené tváře ukázaly, že se li-

dé rádi vydají za kulturou. Na
začátek adventu jsme pro dě-
ti připravili malou vánoční
dílnu s předmikulášskou na-
dílkou. Malí caparti i se svý-
mi maminkami vyráběli vá-
noční dekorace s nevídaným
zaujetím a někteří museli ře-
šit problém, jak všechny své
výrobky odnést domů. Roz-
hodně kdo přišel, nelitoval.

A jak se daří zvelebovat na-
ši osadu? Nutno říct, že po-
malu. Konečně byly zahájeny
práce na úpravě prostranství
u zvoničky, které by se měly
na jaře završit osázením ze-
leně. Rovněž se na jaře začne
budovat první část nového
hřiště na kopečku pod kul-
turním domem, které nahra-
dí ty stávající, téměř se roz-
padající herní prvky na hřiš-
ti u zastávky.

A těšíme se na letošní ple-
sovou sezónu, ve které už prý
budou tanečníci v sále kul-
turního domu plout po par-
ketu pod novým stropem ozá-
řeni novými světly. Tak snad
se toho letos podaří zase o ně-
co více.

KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Plumlov, Soběsuky, Žáro-
vice, Hamry

1. pololetí r. 2017

PÁTEK

13.1. 27.1. 10.2. 24.2.

10.3. 24.3. 7.4. 21.4.

5.5. 19.5. 2.6. 16.6.

30.6.

KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Plumlov sídliště –
(9.května, Cvrčelka, Les-
nická)

1. pololetí r. 2017

STŘEDA

11.1. 25.1. 8.2. 22.2.

8.3. 22.3. 5.4. 19.4.

3.5. 17.5. 31.5. 14.6.

28.6.

BIOODPAD

Plumlov, Soběsuky, Žáro-
vice, Hamry

1. pololetí r. 2017

20.1. 17.2. 17.3. 14.4.

28.4. 12.5. 26.5. 9.6.

23.6.

SVOZ ODPADU

PLASTY

Plumlov

1. pololetí r. 2017

10.1. 7.2. 7.3. 4.4.

2.5. 30.5. 27.6.

PLASTY

Soběsuky, Žárovice, Ha-
mry

1. pololetí r. 2017

24.1. 21.2. 21.3. 18.4.

16.5. 13.6.

PAPÍR

Plumlov

1. pololetí r. 2017

3.1. 31.1. 28.2. 28.3.

25.4. 23.5. 20.6.

PAPÍR

Soběsuky, Žárovice, Ha-
mry

1. pololetí r. 2017

17.1. 14.2. 14.3. 11.4.

9.5. 6.6.
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

12. zasedání 19. 12. 2016

Účast: pí. Ambrožová, p. Bc.
Hýbl, p. Hyndrich, pí. Jančí-
ková, p. Mgr. Jeřábek, pí.
MUDr. Jeřábková, p. ing. Kout-
ný, p. Nezval, p. Sušeň, p. ing.
Svoboda, p. Vrána, pí. Mgr. Za-
pletalová, pí. Mgr. Zelená
Omluveni: p. Mirga. p. Bc. Ně-
mec
Zapisovatel: p. ing. Kocourek
Návrhová komise: p. ing. Svo-
boda, pí. Mgr. Zelená
Ověřovatelé zápisu: p. Mgr.
Jeřábek, pí. MUDr. Jeřábková

Zápis
K bodu 1:
12. zasedání Zastupitelstva
Města Plumlova v pondělí
19.12.2016 v 17.00 hodin v zase-
dací místnosti Městského úřa-
du v Plumlově p. Sušeň, sta-
rosta města. Úvodem přivítal
přítomné, konstatoval, že je
přítomno 13 členů zastupitel-
stva města, zastupitelstvo měs-
ta je usnášení schopné: Pan Mi-
rga se z dnešního jednání omlu-
vil, pan Bc. Němec není příto-
men, ale měl by podle jeho vy-
jádření dorazit později. Pan
starosta navrhl přítomným ur-
čit do funkce zapisovatele p.
ing. Kocourka, do návrhové
komise doporučil jmenovat pa-
na ing. Svobodu a paní Mgr. Ze-
lenou, za ověřovatele zápisu z
dnešního zasedání pak manže-
le Jeřábkovy. Žádný z přítom-
ných členů zastupitelstva ne-
přednesl jiný návrh. Hlasová-
ním bylo složení návrhové ko-
mise a jmenování ověřovatelů
zápisu a zapisovatele jedno-
myslně odsouhlaseno.
UZ-12/2016/1/1 – Zastupitelstvo
Města Plumlova (dále jen „ZMP“)
schválilo složení návrhové komi-
se, jmenování ověřovatelů zápisu
a zapisovatele. Hlasování: 13 hla-
sů pro.

Pan Sušeň přečetl přítomným
návrh programu 12. zasedání
zastupitelstva města. Uvedl, že
ze strany potencionálního ku-
pujícího nebyly do dnešního
dne dodány všechny podkla-
dové materiály nutné k uza-
vření kupní smlouvy na objekt
bývalé školky v Hamrech a na-
vrhl, aby tento bod nebyl na
dnešním zasedání zastupitel-
stva města projednáván. Nikdo
ze zúčastněných neměl jiný ná-

vrh na úpravu programu dneš-
ní schůze ani jinou připomín-
ku.
UZ-12/2016/1/2 –ZMP schválilo
změnu programu 12. jednání za-
stupitelstva – vypuštění bodu č.10
původního návrhu programu z
důvodu neúplných podkladových
materiálů. Hlasování: 13 hlasů
pro.
UZ-12/2016/1/3 – ZMP schválilo
upravený program 12. zasedání
Zastupitelstva Města Plumlova.
Hlasování: 13 hlasů pro.

K bodu 2:
Po schválení programu dneš-
ního jednání provedl p. Sušeň
kontrolu plnění úkolů ulože-
ných na minulých jednáních.
Konstatoval, že z minulých za-
sedání zastupitelstva města
nejsou evidována žádná nespl-
něná „ukládací“ usnesení. In-
formace byla přítomnými vza-
ta na vědomí.
UZ-12/2016/2/1 – ZMP bere na vě-
domí informace o plnění úkolů
uložených na minulých zasedá-
ních zastupitelstva města.

Pan starosta zmínil, že při pře-
zkoumání hospodaření byl vy-
týkán „nesprávný“ postup při
poskytování finančních dotací
z rozpočtu spolkům v roce 2016.
Konkrétně se jednalo o to. že při
projednávání rozpočtu na rok
2016 na 8. zasedání zastupitel-
stva města v březnu 2016, ne-
byly uvedeny přesně specifi-
kovány poskytnuté dotace pro
jednotlivé příjemce a nebylo
odsouhlaseno pověření staros-
ty uzavřít s těmito subjekty ve-
řejnoprávní smlouvy.
Pan starosta k tomu dále dodal,
že o výší navržené dotace kaž-
dému žadateli byli členové za-
stupitelstva opakovaně infor-
mováni, jak v rámci podklado-
výchmateriálůkrozpočtu2016,
tak na pracovní poradě členů
zastupitelstva a návrh rozdě-
lení dotací byl přílohou roz-
počtu. Navrhl text usnesení,
kterým by mělo být doplněno
usnesení z březnového zasedá-
ní zastupitelstva města (na-
praveny vytýkané nedostatky)
a přítomní jej bez výhrad
schválili.
UZ-12/2016/2/2 – ZMP schválilo
doplnění textu usnesení UZ-
8/2016/5/1, kterým byl schválen
rozpočet Města Plumlov na rok
2016 o souhlas s poskytnutím do-
tací z rozpočtu Města Plumlov v
roce 2016 dle přílohy rozpočtu a
pověření starosty města k uzavře-
ní veřejnoprávních smluv s pří-
jemci dotací. Hlasování: 13 hlasů
pro.

K bodu 3:
Dalším pravidelným bodem
jednání zastupitelstva byly
zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru zastupi-
telstva města.
a) pan Mgr. Jeřábek (předse-
da FV ZMP) uvedl, že od po-
sledního zasedání zastupitel-
stva města se členové finanč-
ního výboru nesešli na žádné
schůzce,
b) pan ing. Svoboda (předseda
KV ZMP) informoval přítom-
né, že na listopadovém zasedá-
ní zastupitelstva nebyl příto-
men a nepřednesl tedy zprávu o
činnosti,
– „vrátil“ se proto ke kontro-
le hospodaření provedené v zá-
ří 2016 na KZ Plumlov, p.o. –
středisku ATC ŽRALOK, kon-
statoval, že členové kontrolní
skupiny přijali závěr, že naku-
pované zboží a služby odpoví-
dají potřebám této organizace,
- v prosinci 2016 provedli ob-
dobnou kontrolu hospodaření
v MŠ Plumlov, p.o., ani zde ne-
byly zjištěny nedostatky.
UZ-12/2016/3/1 – ZMP bere na vě-
domí informace o činnosti finanč-
ního a kontrolního výboru ZMP.

K bodu 4:
Schůze členů zastupitelstva
pokračovala informacemi o
probíhajících investičních ak-
cích, zprávu přednesl p. Sušeň,
který zmínil tyto akce:

a) „vysoký“ zámek – byla
namontována okna v 5. a 6. nad-
zemním podlaží (směrem do
nádvoří a k rybníku) + okna na
štítových zdech, proběhne zá-
věrečné vyhodnocení dotace
vůči Ministerstvu kultury ČR,

b) projekt na opravu fa-
sády zámku – projekt je dokon-
čen, byl předán na posouzení
památkářům, v lednu 2017 bu-
de proveden výběr dodavatel-
ské firmy, v příštím roce
bychom chtěli zahájit práce na
odstranění zemní vlhkosti od
základů zámku…,

c) oprava střechy „nízké-
ho“ zámku zničené požárem –
probíhá výběr dodavatele, na
začátku r. 2017 by měly být za-
hájeny práce, řeší se pojistná
náhrada,

d) intenzifikace sběru tří-
děného odpadu – bylo dokon-
čeno čipování popelnic, popel-
nice na tříděný odpad byly vy-
dány, nádoby na BIO odpad už
nemáme, budou se žádat v rám-
ci „nového“ projektu v příštím
roce, od ledna 2017 se nastartu-
je „nový“ systém svozu odpa-
du,

Pokračování na straně 5
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e) pokračuje se v projekto-
vé přípravě a zajišťování vyjá-
dření dotčených orgánů – cyk-
lostezka, chodníky pro pěší
(průtah Plumlovem),

f) probíhají práce na opra-
vě elektroinstalace a stropních
podhledů v Kulturním domě v
Žárovicích.
UZ-12/2016/4/1 – ZMP bere na vě-
domí informace o probíhajících a
připravovaných investičních ak-
cích Města Plumlov.

K bodu 5:
Návrh rozpočtu Města Plumlov
na rok 2017 byl řádně zveřej-
něn na úředních deskách, čle-
nové zastupitelstva se jím za-
bývali na pracovní poradě, mě-
li k dispozici veškeré podkla-
dové materiály. Pan starosta
pro přítomné občany zrekapi-
tuloval hlavní příjmové a vý-
dajové položky. Jedinou vy-
jímkou, která nebyla uvedena
ve „vyvěšované verzi“ návrhu
rozpočtu je částka 280.000,- Kč
na straně příjmů i výdajů (fi-
nanční prostředky z Úřadu
práce (MPSV ČR) spojené s
„probíhající“ dotací na mzdy
pracovníků vykonávající ve-
řejně prospěšné práce). Nikdo z
přítomných neměl žádné otáz-
ky ani návrhy na úpravu ná-
vrhu rozpočtu.
UZ-12/2016/5/1 – ZMP schválilo
rozpočet Města Plumlov na rok
2017, kdy oproti verzi zveřejněné
na úřední desce dojde k navýšení
na straně příjmů i výdajů o část-
ku 280.000,- Kč (dotace na veřejně
prospěšné práce z Úřadu práce).
Hlasování: 13 hlasů pro.

K bodu 6:
Součástí materiálů předlože-
ných společně s návrhem roz-
počtu bylo i doporučení fi-
nančního výboru zastupitel-
stva města na rozdělení dotací
spolkům. Dle předané přílohy
by mělo být podpořeno celkem
11 spolků, celkový objem dota-
cí z rozpočtu města by v roce
2017 měl činit 440.000,- Kč. Čle-
nové zastupitelstva obdrželi v
rámci podkladových materiá-
lů i vzor veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace, kterou
by z jejich pověření měl pan
starosta s jednotlivými sub-
jekty podepsat. K rozdělení do-
tací spolkům ani k návrhu vzo-
ru smlouvy o poskytnutí dota-
ce nezazněly žádné připomín-
ky.
UZ-12/2016/6/1 – ZMP schválilo
poskytnutí dotací z rozpočtu Měs-
ta Plumlov v roce 2017 dle přílohy

č.1 a pověřilo starostu města k
uzavření veřejnoprávních smluv
předloženého vzoru (příloha č.2).
Hlasování: 13 hlasů pro.

K bodu 7:
Dalším „ekonomickým mate-
riálem“, kterým se přítomní
zabývali, byl rozpočtový vý-
hled Města Plumlov na období
roků 2018-9. Jak řekl v průvod-
ním slově pan Sušeň, jde o na-
stavení financování hlavních
budoucích investičních akcí,
které je ale v připravovaných
rozpočtech na konkrétní obdo-
bí posléze upravováno a zpřes-
ňováno.
UZ-16/2016/7/1 – ZMP schválilo
rozpočtový výhled Města Plumlov
na roky 2018-2019 (příloha č.3).
Hlasování: 13 hlasů pro.

K bodu 8:
I v souvislosti s projektem in-
tenzifikace třídění odpadu by-
la připravena nová obecně zá-
vazná vyhláška Města Plumlov
č.2/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních od-
padů a nakládání se stavebním
odpadem na území Města
Plumlov. Text vyhlášky obdr-
želi všichni členové zastupi-
telstva města, pan starosta z něj
citoval přítomným. Součástí
OZV je i seznam stanovišť s ná-
dobami na tříděný odpad, mi-
mo tato se odpad dá odkládat i
ve sběrném dvoře ve Cvrčelce.
Paní Jančíková se dotazovala,
zda je ve vyhlášce uvedena
frekvence svozu odpadu, pan
ing. Kocourek jí odpověděl, že
vzor vyhlášky byl konzultován
na odboru dozoru Ministerstva
vnitra ČR a bylo nám doporu-
čeno frekvenci svozu v ní neu-
vádět, aby mohla být v případě
potřeby operativně upravena,
jde o nastavení „rámce“ systé-
mu svozu odpadu. Pan Sušeň
uvedl, že v dohledné době by
měly být i do místních částí in-
stalovány nádoby na sběr ko-
vů.
Na dotaz p. Solného – z čeho bu-
dou financovány náklady spo-
jené s projektem „intenzifika-
ce sběru tříděného odpadu“,
reagoval pan starosta slovy, že
výdaje za sběrné nádoby a čipy
pokryje dotace, náklady na mo-
nitorovací zařízení objemu od-
padu ponese svozová firma.
Pan místostarosta Hyndrich
hovořil o předpokládaných
hlavních přínosech projektu
intenzifikace třídění odpadu –
nejenže se zvýší objem vytří-
děných surovin, ale hlavně by

mělo klesnout množství likvi-
dovaného komunálního odpa-
du. Na webových stránkách a
ve zpravodaji bude zveřejněn
harmonogram svozu odpadu v
1.pololetí r.2017, třídění odpa-
du je nutné, o naše zkušenosti
se zajímají i další obce v regio-
nu.
UZ-12/2016/8/1 – ZMP schválilo
Obecně závaznou vyhlášku Města
Plumlov č. 2/2016, o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpa-
dem na území Města Plumlov
(příloha č.4). Hlasování: 13 hlasů
pro.

K bodu 9:
Na 10. zasedání zastupitelstva
města v září 2016 bylo rozhod-
nuto o pořízení nového územ-
ního plánu Města Plumlova.
Zpracovatel (Magistrát Města
Prostějova) zpracoval základní
„teze“, co by měl nový územní
plán řešit. Návrh zadání byl vy-
věšen na úřední desce, nebyly k
němu vzneseny žádné námit-
ky. v případě, že na dnešním
jednání bude zadání územního
plánu schváleno, řekl pan Su-
šeň, že bychom chtěli požádat o
dotaci MMR ČR na jeho zpra-
cování, která by snížila objem
finančních prostředků. vyna-
ložených z rozpočtu města.
S dotazem k předloženému za-
dání územního plánu vystou-
pil pan ing. Svoboda, který po-
žádal o bližší informace k „ob-
chvatu Plumlova“. Pan Sušeň
mu vysvětlil, že jde o dřívější
záměr uvedený v územním plá-
nu vyššího územního celku.
Jednalo se o odklonění dopra-
vy mimo centrum Plumlova,
jedna z plánovaných tras byla
vedena přes lokalitu Cvrčelka,
s tím už v 90. letech tehdejší ve-
dení města nesouhlasilo a pro-
to bylo zpracováno variantní
řešení. Pan starosta vyjádřil
svůj názor, že k realizaci této
stavby stejně nedojde. Další do-
tazy k návrhu zadání územní-
ho lánu nezazněly.
UZ-12/2016/9/1 – ZMP schválilo
zadání nového Územního plánu
Města Plumlova. Hlasování: 13
hlasů pro.

K bodu 10:
Původní bod návrhu progra-
mu č. 10 (prodej objektu bývalé
MŠ v Hamrech) byl v úvodu
dnešního zasedání na návrh
pana starosty vyřazen. Pod
tímto označením (bodem pro-
gramu) byl tedy projednáván
záměr odkoupení spoluvlast-

nického podílu (1/8 pozemku)
na cestě na Jonášku v Soběsu-
kách. V této komunikaci je ulo-
žena nově vybudovaná kanali-
zace a vodovod, bylo by tedy
vhodné podle slov pana Sušeně
být vlastníkem pozemku. Na-
bídka na odprodej spoluvlast-
nického podílu byla rozeslána
všem spoluvlastníkům, s od-
prodejem za cenu určenou pod-
le znaleckého posudku souhla-
sila pouze paní J. Künstlerová z
Olomouce.
UZ-12/2016/10/1 – ZMP schválilo
odkoupení spoluvlastnického po-
dílu (1/8) pozemku p.č 44/7 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Soběsuky u Plumlova za vzá-
jemně dohodnutou kupní cenu
24.756,- Kč od paní J. Künstlerové,
bytem: Synkova 383/6, Olomouc,
779 00. Hlasování: 13 hlasů pro.

K bodu 11:
Pan starosta v úvodním slově k
dalšímu bodu uvedl, že jsou do-
končovány komplexní pozem-
kové úpravy v k.ú. Hamry. Na
schůzi sboru zástupců byly od-
souhlaseny priority, které by
bylo potřebné realizovat, pan
Sušeň je krátce popsal- jedná se
především o protierozní opat-
ření. Paní Jančíková se ptala, v
jakém časovém horizontu je
možné „očekávat“ realizaci,
pan starosta odpověděl, že fi-
nancování zajišťuje stát. Ně-
kolik připomínek měl pan Sol-
ný (netýkaly se však k projed-
návaného tématu, ale směřo-
valy k provozu na střelnici v
Hamrech, čištění koryta poto-
ka tamtéž…), reagoval na ně
pan Sušeň. K projednávanému
tématu – priority realizace spo-
lečných zařízení v rámci KPÚ v
k.ú. Hamry neměl nikdo z čle-
nů zastupitelstva námitky.
UZ-12/2016/11/1 – ZMP schválilo
priority realizace společných za-
řízení v rámci komplexních po-
zemkovýchúpravvk.ú.Hamrydle
návrhu z jednání sboru zástupců
pro komplexní pozemkové úpravy
v K.ú. Hamry dne 30.11.2016 (pří-
loha č. 5). Hlasování: 13 hlasů
pro.

K bodu 12:
Na pracovní poradě v závěru
měsíce listopadu předložil ve-
doucí VAKU svazku obcí
Plumlov-Vícov ing. A.Zapletal
cenovou kalkulaci vodného a
stočného pro rok 2017. Z výpo-
čtů vyplynulo doporučení po-
nechat cenu vodného ve stáva-
jící výši a navýšit od 1.1.2017 ce-
nu za stočné cca o 2,- Kč/m3 na
34,45 Kč/m3 včetně DPH.

Pokračování na straně6
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Cena stočného byla „dotová-
na“ z vybraného vodného, ale
tento stav by už neměl pokra-
čovat. Úvodní slova pana sta-
rosty potvrdil a doplnil pan ing.
Zapletal, nikdo další neměl
žádný dotaz.
UZ-12/2016/12/1 – ZMP schvá-
lilo cenu stočného s účinností od
1.1.2017 ve výši 34,45 Kč/m3 včet-
ně DPH. Hlasování: 13 hlasů
pro.

Kbodu13:
Město Plumlov mělo již před
časem obdobnou směrnici, v
souvislosti s novelizací zákona
o zadávání veřejných zakázek
došlo k „posunutí“ limitů. Ná-
vrh směrnice neupravuje zá-
konnou normu, ale „zpřísňuje
podmínky“ pro menší zakáz-
ky, už pro zakázku s objemem
nad 50.000,- Kč musí být reali-
zováno poptávkové řízení. Text
směrnice byl rovněž s předsti-
hem rozeslán členům zastupi-
telstva.
Pan Bc. Hýbl dal ke zvážení
„větší“ zapojení členů zastupi-
telstva do realizace výběrů do-
davatele ve veřejných zakáz-
kách, pan starosta řekl, že čle-
nové zastupitelstva jsou pravi-
delně s plánovanými investi-
cemi seznamováni. Nikdo dal-
ší neměl k tomuto materiálu
doplnění či jinou připomínku.
UZ-12/2016/13/1 – ZMP schválilo
Směrnici Města Plumlov o zadá-
vání zakázek malého rozsahu
(příloha č.6). Hlasování: 13 hlasů
pro.

K bodu 14:
Krátký komentář k návrhu
rozpočtového opatření Města
Plumlov č.12/2016 měl pan sta-
rosta Sušeň a poté i paní účetní
Vykydalová. Vzhledem ke
končícímu roku 2016 dochází k
„dočišťování“ příjmové a vý-
dajové strany rozpočtu, pro-
běhly opravy chybného účto-
vání. Na straně příjmů i výda-
jů je jednou z položek
přijetí/využití dotace Minis-
terstva zemědělství ČR na
opravy křížů, upřesněna byla
částka dotace ÚP na veřejně
prospěšné práce… Nikdo z pří-
tomných nepožadoval další do-
plňující informace.
UZ-12/2016/14/1 – ZMP schválilo
rozpočtové opatření Města
Plumlov č.12/2016 ke dni
19.12.2016 (příloha č.7). Hlaso-
vání: 13 hlasů pro.

K bodu 15:
Při kontrole auditorů Krajské-
ho úřadu Olomouckého kraje

bylo jednou z vytýkaných věcí
nesprávné „odsouhlasení“
změny využití části dotace SDH
Soběsuky. Tento spolek měl po-
skytnuté prostředky z roz-
počtu Města Plumlov využít na
sportovní činnost mládeže při
soutěžích v požárním sportu.
Porouchala se jim však hasič-
ská stříkačka, v říjnu 2016 po-
žádali o souhlas s použitím čás-
ti „dotačních“ prostředků na
jejich opravu a rada města jim
ne svém 54. zasedání
(10.10.2016) vyhověla. Rada
města nebyla toto oprávněna
učinit, proto byl zpracován do-
datek č.1 smlouvy o poskytnutí
dotace SH ČMS SDH Soběsuky,
který je dnes předkládán ke
schválení členům zastupitel-
stva města.
Po krátkém komentáři před-
neseném panem Sušeněm byl
dodatek č. 1 bez výhrad jedno-
myslně schválen.
UZ-12/2016/15/1 – ZMP schválilo
Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Města
Plumlov v roce 2016 – SH ČMS
SDH Soběsuky (příloha č.8). Hla-
sování: 13 hlasů pro.

Po projednání tohoto bodu se s
omluvou vzdálila paní Mgr. D.
Zapletalová – nadále je pří-
tomno 12 členů zastupitelstva
města.

K bodu 16:
Pan starosta Sušeň otevřel dis-
kusi, v níž vystoupili:

a) pan Solný – zeptal se na
„aktuální stav“ přípravy re-
konstrukce sítě NN v Ha-
mrech, pan Sušeň mu odpově-
děl, že jde o akci připravova-
nou společností E.ON, v první
fázi příprav s námi komuniko-
vali, bylo debatováno o mož-
nosti spolupráce při „převěše-
ní veřejného osvětlení“, v po-
slední době se komunikace
„zhoršila“, pan starosta přislí-
bil, že se pokusí sehnat aktuál-
ní informace, je potřeba „sla-
dit“ uvažované uložení kabelů
elektřiny do země s dalšími
uvažovanými investicemi
(kanalizace…),

b) pan Sušeň – informoval
o jednání na krajském úřadu,
bylo uvažováno o způsobu od-
kanalizování obce Hamry, zva-
žovány jsou v podstatě 2 vari-
anty – přivedení výtlakem na
ČOV do Plumlova resp. lokální
čističky společné pro několik
nemovitostí,

c) pan O. Bureš – vyjádřil
podiv nad způsobem provádě-
ní odečtů vodoměrů, je reali-
zováno jiným způsobem než v

minulých letech, pan ing. Za-
pletal řekl, že prověří jeho kon-
krétní připomínku,

d) pan Solný – kritizoval
hluk z výcviku na střelnici v
Hamrech, aktuální informace z
jednání s představiteli Armá-
dy ČR tlumočil pan Sušeň, je s
nimi komunikováno, snaží se
provádět určitá protihluková
opatření,

e) pan Bc. Hýbl – ptal se,
zda je již zpracován harmono-
gram svozu odpadů na rok 2017,
pan starosta potvrdil, že plán
odvozu tříděného i komunál-
ního odpadu je již vyhotoven, je
zpracován zatím do června
2017, podle potřeb bude pří-
padně upravován, mohou být
realizovány mimořádné svozy
apod…,

f) pan ing. Svoboda – upo-
zornil na začínající problém s
frekvencí svozu plastů, pan Su-
šeň řekl, že je dobře, že občané
po snížení frekvence odvozu
komunálního odpadu „muse-
li“ začít třídit, bude to vyhod-
nocováno ve spolupráci se svo-
zovou firmou,

g) pan ing. Zapletal – dota-
zoval se na zapravení místních
komunikací a chodníků ve
Cvrčelce po provedení přelo-
žek NN, pan starosta uvedl, že
se zhotovitelem jsme dohod-
nuti způsobu opravy, byli nám
nápomocni při uložení veřej-
ného osvětlení, povrchové
úpravy provede město v jar-
ních měsících roku 2017,

h) pan Nezval – dal na zvá-
žení, aby v budoucích rozpoč-
tech byl jako samostatná po-
ložka veden předpokládaný
„zisk“ z provozu autokempu a
bylo již s předstihem známo, k
jakému účelu bude využit,
- pan Sušeň tuto myšlenku v zá-
sadě podpořil, zmínil jen, že
provoz středisko ATC ŽRA-
LOK Plumlov je zajišťován
Klubovým zařízením Plumlov,
p.o.,
- pan Hyndrich – ředitel KZ
Plumlov, p.o. podpořil myšlen-
ku p. Nezvala a uvedl, že cca v
březnu 2017 se chystá „kulatý
stůl“, u kterého by i s členy za-
stupitelstva rád debatoval o
budoucích vizích a prioritách
dalšího rozvoje autokempu,
- pan Sušeň jej doplnil tím, že
jednou z nejbližších investič-
ních akcí by mělo být odkana-
lizování areálu kempu, na což
může poté navazovat obnova
umýváren popř. budování sa-
mostatného sociálního zázemí
u jednotlivých chatek,

i) pan Bc. Hýbl – vyjádřil
lítost nad tím, že nikdo z před-

stavitelů města se nezúčastnil
pohřbu pana D.Kvapila (býva-
lého člena zastupitelstva a
předsedy OV Hamry), pan sta-
rosta se omluvil, ale on osobně
byl na dlouhodobě plánované
pracovní cestě, pohřební služ-
bě byla předána smuteční ky-
tice,

j) pan Bc. Hýbl – požádal o
aktuální informace o jedná-
ních s kupcem školky v Ha-
mrech, pan Sušeň označil jako
hlavní problém to, že do dneš-
ního dne nemáme potvrzeno, že
pan Suchý může zastupovat
právnickou osobu, která by
chtěla koupi objektu realizo-
vat,

k) pan ing. Svoboda – po-
chválil pracovníky Klubového
zařízení za operativní prová-
dění zimní údržby v minulých
dnech, kdy se vytvářela ledov-
ka,

l) pan ing. Svoboda – vel-
mi pozitivně se vyjádřil o zá-
věrech kontroly České školní
inspekce, která proběhla v lis-
topadu2016vMŠPlumlov,ipan
starosta potvrdil jeho slova o
mimořádné spokojenosti škol-
ních inspektorek s fungová-
ním místní školky a prací paní
ředitelky – paní Mgr. M. Soldá-
nové.

Nikdo z přítomných se již ne-
hlásil do diskuse, proto byla pa-
nem starostou ukončena. V
rámci diskuse nebylo hlasová-
no ani nebylo přijato žádné
usnesení.

K bodu 17:
Pan starosta poděkoval všem
přítomným za účast, popřál
příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v roce 2017. 12. zase-
dání zastupitelstva města bylo
ukončeno cca v 18.30 hodin.

Připravil
František Kocourek

Zápisy z 10. a 11. zasedání za-
stupitelstva města Plumlova
jsou k dohledání na webových
stránkách města:
www.mestoplumlov.cz

Jednání plumlovského zastupitel-
stva. Ilustrační foto
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Vyhláška o nočním klidu
Obecně závazná vyhláškaMěsta Plumlov

č.1/2016
o nočním klidu

ZastupitelstvoMěsta Plumlova se na svém 11. zasedání dne 21.11.2016
usnesením č.UZ-11/2016/ usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písmeno d) a ustanovení § 84 odstavec 2 písmeno h) zákona č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
na základě ustanovení § 47 odstavec 6 zákona č. 200/1990Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš-
ku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných
případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou než stanoví zákon.

Článek2
Dobanočníhoklidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. (1)

Článek3
Stanovení výjimečnýchpřípadů,

při nichž je dobanočníhoklidu vymezenadoboukratší

1) Doba nočního klidu se vymezuje v době od 03.00 do 06.00 hodin v
noci z 31.prosince 2016 na 1. ledna 2017.

2) Doba nočního klidu se vymezuje v době od 02.00 do 06.00 hodin, a
to v následujících případech:
a) v době konání tradičních plesů v noci z 21.1.2017 na 22.1.2017
(Myslivecký ples), v noci z 4.2.2017 na 5.2.2017 (Hasičský ples), v noci
z 18.2.2017 na 19.2.2017 (Ples Spolku Plumlovských nadšenců), v noci
z 25.2.2017 na 26.2.2017 (Rockový bál) v noci ze 4.3.2017 na 5.3.2017
(Městský ples),
b) v době konání tradiční slavností Pálení čarodějnic v noci ze
30.4.2017 na 1.5.2017.

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2
této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřademna
úřední desceminimálně 5 dnů před datem konání.

Článek4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctýmdnempo
dni vyhlášení.

Článek5
Zrušující ustanovení

PřijetímOZVMěsta Plumlov č.1/2016 se zrušuje OZVMěsta Plumlov
č.2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečenímístních
záležitostí veřejného pořádku.

(1) dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí
doba od 22. do 6. hodiny. Obecmůže obecně závaznou vyhláškou sta-
novit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou.

Jízdní řád mikrobusu na hřbitov – rok 2017

ODJEZD MIKROBUSU ZE STANOVIŠTĚ

Plumlov 13.30 hodin – od kostela se zastávkou u Hotelu
Hamry 13.40 hodin – zastávka autobusu
Žárovice 13.42 hodin – zastávka autobusu
Soběsuky 13.43 hodin – od bývalé školy
Krumsín 13.50 hodin – točna u autobusové zastávky

Doba pobytu na hřbitově asi 30 minut.

MIKROBUS JEDE V TYTO DNY:

13. ledna 7. července
17. února 21. července
17. března 11. srpna
7. dubna 25. srpna
21. dubna 8. září
12. května 22. září
26. května 6. října
9. června 27. října
23. června 24. listopadu

22. prosince

Provozní doba sběrného dvora Plumlov

1. čtvrtletí 2017

otevřeno vždy v době od 8.00 do 12.00 hodin

7. 1. 2017, 21. 1. 2017, 4. 2. 2017, 18. 2. 2017

od března 2017: každá sobota

Inzerce v Plumlovském zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji inze-
rovat? Máte možnost.
Plumlovský zpravodaj vy-
chází v nákladu 1000 kusů a
je distribuován v Plumlově,
Soběsukách, Žárovicích i
Hamrech. Místní firmy a
živnostníci tak mají s na-
bídkou svých produktů
šanci být díky Zpravodaji
pořádně vidět po celém
Plumlovsku. V případě
zájmu se osobně obraťte na
podatelnu MÚ Plumlov ne-
bo pište na emailovou adre-
su:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com

Budeme se snažit vše vyře-
šit k vaší nejvyšší spokoje-
nosti. Jaké jsou ceny?

Černobílá strana – do čtvrt
strany cca 150 – 350 korun,
čtvrt strany (formát A6) cca
350 korun, polovina strany
(formát A5 na šířku) cca 800
korun, celá strana (formát
A4) cca 1800 korun. Barevná
strana – do čtvrt strany cca
200 – 500 korun, čtvrt strany
(formát A6) cca 500 korun,
polovina strany (formát A5
na šířku) cca 1200 korun, ce-
lá strana (formát A4) cca
2600 korun.
Jde o ceny, kdy si sami do-
dáte graficky zpracovaný
návrh k otištění. Pokud bu-
dete vyžadovat grafické
zpracování od nás, cena
vzroste po dohodě. (red)

Důležité odkazy
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz
ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz
KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz
CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
www.zsplumlov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
www.msplumlov.mesto-
plumlov.cz
DpS SOBĚSUKY
www.dpssobesuky.cz
MIKROREGION PLUMLOVSKO
www.plumlovsko.cz
SPOLEK PLUMLOVSKÝCH NAD-
ŠENCŮ
www.plumlov.info
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Zámek zaznamenal návštěvnický rekord
PAVEL ZÁSTĚRA

V letošní návštěvnické sezó-
ně 2016 byl opět překročen re-
kord v návštěvnosti Zámku
Plumlov. Není to náhodou,
protože podle zpráv Národ-
ního památkového ústavu,
který spravuje nejvíce pa-
mátek u nás, byl rok 2016 vů-
bec nejúspěšnějším v historii
monitoringu návštěvnosti
historických objektů. Důvo-
dy proč to tak je, nejsou té-
matem tohoto článku, jisté je,
že turisté opět objevují krásy
naší vlasti.

I Zámek Plumlov se může
pochlubit svou návštěvností,
neboť jej vyhledalo téměř
dvacet tisíc návštěvníků. Že
mnozí noví turisti dorazili i
na náš zámek je nepochybně
i díky větší propagaci
Plumlovského zámku, a také
podařenými akcemi. Zájem o
prohlídky zámku a zámecké
akce stále stoupá, což jistě po-
máhá turistické lokalitě mi-
kroregionu Plumlovsko.

Samozřejmě, se v prosto-
rách zámku konají i akce
městské, které hlavně při-
pravujeplumlovskáZŠaZUŠ.
Tím, že zámek je čím dál víc v
povědomí veřejnosti, láká
stále víc párů, kteří si řekly
své „ano“ právě na plumlov-
ském zámku a stává se stále
oblíbenějším místem pro
dobrovolné brigádníky a

Brontosaury, kteří pomáhají
udržovat zámek.

Správa zámku také vychá-
zí vstříc zájmu odborné ve-
řejnosti , hlavně historikům,
kteří v prostorách zámku po-
řádají odborné srazy, semi-
náře a konzultace. Jednoho z
nich se letos zúčastnil pan ar-
cibiskup Graubner, kterému
se na zámku velice líbilo.
Příští odborný seminář pro-
běhne v květnu 2017 a bude to
setkání archeologů. I hledači
lokací pro zamýšlené točení
filmů, stále častěji krouží ko-
lem zámku. V prosinci byl Zá-
mek Plumlov, coby zajímavá
lokalita vyhlášen pro filmo-
vý magazín, objevem měsíce.

V sezóně 2016 proběhlo na
zámku přes čtyřicet akcí, tra-
diční Pohádkové, Čaroděj-
nické a Adventní prohlídky,
historické akce, vernisáže
výstav, divadelní představe-
ní a plno dalších rozmani-
tých událostí. Většinu z nich
pořádalo Klubové zařízení
Plumlov, řadu dalších ve spo-
lupráci s dalšími subjekty.
Hudební a divadelní pořady
se konaly také ve velké míře v
Kameném sále díky pořada-
telskému úsilí manželů Va-
lentových.

V podobném duchu už se
připravuje nová sezóna 2017 a
bude minimálně stejně napl-
něná a rozmanitá, jako ta mi-
nulá.

Šermířské víkendy (snímek nahoře) i Hubertské slavnosti (dole) patří ke
stálicím zámeckého programu. Foto: archiv zámku

Zvelebování i opravy. Stavební práce na zámku stále probíhají

PAVEL ZÁSTĚRA

Práce na opravách zámku ani
na sklonku roku 2016 nekon-
čily. Firma Archat instaluje
nová či repasovaná okna do
štítů Vysokého zámku. Z kra-
je roku 2016 stejná firma vy-
robila a osadila okna do 5. a 6.
podlaží a v 6. podlaží instalo-
vala repasované a nové oke-
nice. Výroba oken a okenic
byla přísně dozorována od-
borníky Národně památko-
vého ústavu a za předlohu
sloužila torza vyřazených
původních oken ze 17.století,
a byla vyhotovena včetně
všech detailů.

Další práce, která nás v do-
hledné době čeká, je oprava
vyhořelé střechy Nízkého
zámku. Požár, který zámek
postihl, je velkou tragedií.

Štěstím v neštěstí je, že při
něm nebyl nikdo zraněn. Pro
přihlížející byl velkou podí-
vanou, nejen svou tragičnos-
tí, ale zároveň byl velkým
koncertem skvělé souhry
šesti hasičských sborů, které
se likvidace ohně zúčastnily.

Projekt opravy poškozené
střechy je již na světě. Škoda
byla mnohokrát odhadována
a vyčíslována, ale konečné
číslo bude nejspíš jasné, až po
dokončené opravě. Financo-
vání této opravy jistě pomůže
i sbírka iniciovaná městem a
příspěvky z benefičních akcí
na pomoc pořádané. Číslo
transparetního účtu, kam
mohou dobrodinci přispívat
je: 2401083862/2010. Na po-
čátkulednaužbyloidíkyvám
na účtě nashromážděno přes
130 000 korun. Děkujeme. Advent na plumlovskémzámku. Foto: archiv zámku
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Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek
MIROSLAV MACÍK

V minulých letech byly péčí
Spolku pro Plumlovský zámek
vybudovány na zámku v
Plumlově dvě dlouhodobé do-
sud instalované expozice kera-
miky.

První z roku 2014 – Moravská
a západoslovenská lidová kera-
mika ze soukromých sbírek –
prezentuje zhruba 120 kusů
džbánů různých velikostí a tva-
rů, talířů, mís a kropenek. Dru-
há z roku 2015 – V čem pekly
buchty naše prababičky aneb
keramické formy na pečení z 18.
až 20. století ze soukromých sbí-
rek – je v rozsahu cca 200 expo-
nátů.

Obě kolekce budou v budouc-
nosti početně rozšiřovány dal-
šími zápůjčkami.Artefaktyjsou
umístěny v dobových vitrínách
z konce 19. století, které se po-
dařilo získat a zrestaurovat. Ex-
pozice proto vhodně zapadají do
interiéru zámku, jsou laickou i
odbornou návštěvnickou ve-
řejností příznivě hodnoceny a
mají pozitivní vliv na návštěv-
nost objektu. Kolekce keramic-
kých forem na pečení je navíc
patrně jedinou veřejně přístup-
nou svého druhu a rozsahu v
České republice.

Koncem června letošního roku
instalovaná třetí expozice s ná-
zvem Lidová keramická figu-
rální kamnářská plastika ze
soukromých sbírek s oběma
předchozími souvisí a na obě
navazuje. Jedná se o keramické
glazované plastiky zoomorfní
(nejčastěji o lvy, orly a berán-
ky), méně často antropomorfní
(především postavy světců) a
popřípadě raritně o kombinaci
lidské a zvířecí figury.

Tyto velmi vzácně se vysky-
tující doklady lidového umě-
leckého řemesla měly specific-
ky zdobnou funkci, kdy bývaly
umísťovány na vrcholu slou-
pových kachlových kamen. Po-
cházejí vesměs z 19. století z mo-
ravského venkova. Jejich ma-
ximální rozměry kolísají mezi
zhruba 15 až 50 cm. Dosud se po-
dařilo ze soukromých sbírek za-
půjčit a vystavit téměř čtyři de-
sítky těchto plastik, přičemž po-
čet exponátů organizátoři ne-
považují z dlouhodobého vý-
hledu za konečný. V součas-
nosti volně vystavené artefakty
budou brzy prezentovány opět v

dobových výstavních vitrí-
nách.

Výstava, nad níž převzala
tradičně záštitu senátorka Bo-
žena Sekaninová, byla zahájena
25. června 2016. Paní senátorka
se o činnost Spolku pro
Plumlovský zámek zajímá, po-
zitivně zhodnotila výsledky té-
to záslužné práce a popřála or-
ganizátorům mnoho dalších
úspěchů v úsilí o propagaci to-
hoto objektu, které je zčásti spo-
lufinancováno Olomouckým
krajem.

O vystaveném souboru kam-
nářské figurální plastiky pro-
mluvila PhDr. Alena Kalinová z
Etnografického ústavu Morav-
ského zemského muzea v Brně,
která se touto problematikou
dlouhodobě zabývá. Kolekci
zhodnotila v kontextu českého
muzejnictví jako reprezenta-
tivní a hodnou odborné pozor-
nosti. Byla překvapena i rozsa-

hem a variabilitou keramic-
kých forem na pečení i soubo-
rem moravské a západosloven-
ské lidové keramiky – expozic
vybudovaných v letech 2014 a
2015.

Autorem koncepce všech tří ex-
pozic je člen Spolku pro
Plumlovský zámek, zkušený
prostějovský obchodník se sta-
rožitnostmi a uměním, dlouho-
letý soudní znalec, viceprezi-
dent Asociace starožitníků ČR a
starosta prostějovského Klubu
historického a státovědného
PhDr. Miroslav Macík. Oba po-
sledně zmíněné subjekty se pro-
to na záslužné práci na propa-
gaci tohoto objektu aktivně po-
dílejí a úzce spolupracují s ve-
dením Města Plumlova a pře-
devším s kastelánem zámku
Pavlem Zástěrou, členem Spol-

ku pro Plumlovský zámek a sou-
časně členem výboru Klubu his-
torického a státovědného v Pro-
stějově. Cílem tohoto snažení je
zbudování muzea v druhém
nadzemním podlaží zámku.

Rozvíjející aktivitou Spolku
pro Plumlovský zámek a všech
výše uvedených subjektů je or-
ganizování krátkodobých vý-
stav. Jako první z nich byla též
25. června 2016 otevřena sezon-
ní Výstava české grafiky od po-
čátku 20. století do současnosti,
která prezentovala na pět desí-
tek prací různých formátů vý-
znamných i regionálních uměl-
ců vytvořených řadou grafic-
kých technik. Tuto výstavu za-
hájil olomoucký historik a teo-
retik výtvarného umění doc.
PhDr. Josef Maliva.

Nejnáročnějším úkolem, který
si Spolek pro Plumlovský zá-
mek předsevzal, je projekt Pa-
mětní síně malíře a výtvarného
pedagoga Aloise Doležela (1893
Prostějov – 1984 Praha). Ke tři-
cátému výročí autorova úmrtí v
roce 2014 Spolek uspořádal
dlouhodobou výstavu jako prv-
ní krok směřující k vytvoření
pamětní síně tohoto výjimeč-
ného umělce, solitéra mezi čes-
kými výtvarníky své doby, kte-
rý je znalci oceňován přede-
vším pro silný filozofický náboj
své tvorby.

Podařilo se získat třicet šest
autorových olejů a kreseb, kte-
ré poskytli prostějovští soukro-
mí vlastníci k dlouhodobé zá-
půjčce. Tyto obrazy jsou dosud
umístěny v prostorách zámku.
Díla Aloise Doležela jsou sou-
částí sbírek řady institucí – mi-
mo jiné Národní galerie v Pra-
ze, Vojenského historického
ústavu a Muzea a galerie v Pro-
stějově.

Přesto je jediným Doleželo-
vým na Prostějovsku trvale ve-
řejně vystaveným obrazem mi-
mo plumlovskou kolekci jen fi-
gurální kompozice Na vraku
Anagny z roku 1924, která je k
zhlédnutí v prvním patře pros-
tějovské radnice. Tuto velko-
formátovou olejomalbu v roce
2011 městu Prostějov darovala
umělcova choť paní Libuše Do-
leželová. Dvacet dva z celkem
třiceti šesti v Plumlově vysta-
vených prací bylo zapůjčeno
právě paní Libuší Doleželovou,
která se velkoryse rozhodla tato
díla Spolku pro Plumlovský zá-
mek darovat. V současnosti je
Spolek již jejich majitelem.

Pokračování na straně 10

Paní senátorkaBoženaSekaninová 25. 6. 2016 při zahájení výstavy Lidová
keramická figurální kamnářská plastika s PhDr.MiroslavemMacíkem. Foto:
archiv spolku

Návštěvníci vernisáže 25. 6. 2016 (v popředí kastelán Pavel Zástěra). Foto:
archiv spolku
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Výstavní aktivity Spolku pro
Plumlovský zámek
Dokončení ze strany9

Členové Spolku také dlouho-
době, intenzivně a úspěšně jed-
nají se synem a dalšími příbuz-
nými umělce o možnosti získat
k zápůjčce a v Plumlově vysta-
vit další obrazy. Většina z nich
je v současné době již převezena
z muzea a obrazárny Špejchar v
Želči u Tábora, kde byly po ně-
kolik let vystaveny.

Zbývá přivézt třináct největ-
ších pláten. Jedná se o celkem
na pět desítek obrazů, o díla vel-
kolepá nejen umělecky ale i roz-
měrově. Příbuzní umělce mají o
spolupráci se Spolkem pro
Plumlovský zámek zájem a pří-
slíbili dlouhodobě zapůjčit ob-
razy k vystavení v prostorách
zámku. Rámcově jsou zpraco-
vány dohody o zápůjčce výtvar-
ných děl mezi zapůjčiteli a Spol-
kem a o umístění obrazů mezi
Spolkem a majitelem objektu
Městem Plumlov. Průběžně se
soustřeďují i dokumenty o ži-
votě, pedagogických a výstav-
ních aktivitách umělce a na fi-
lozofické fakultě Univerzity Pa-
lackéhovOlomoucijezadánana

toto téma diplomová práce.
Dvacítka zapůjčených obrazů
již byla odborně ošetřena a při-
pravena k vystavení. Vernisáž
této druhé části Doleželova vý-
tvarného díla proběhla za zájmu
veřejnosti v sobotu 15. října
2016.

Nevšední tvůrce Alois Dole-
žel tak má prostřednictvím re-
prezentativní kolekce svých děl
možnost navrátit se do rodného
kraje. Důstojnou prezentaci je-
ho tvorby na zámku v Plumlově
lze tak chápat i jako opožděnou
satisfakci dosud v regionu opo-
míjenému rodákovi.

Z předchozích řádků je snad
dostatečně patrné, že si Spolek
pro Plumlovský zámek za dva a
půl roku své existence (založen
v dubnu 2014) již vydobyl dů-
stojné místo mezi subjekty pro-
pagujícími tento úžasný objekt,
který má obrovský kulturní a
společenský potenciál. Jeho
členové však mají do budoucna
řadu dalších plánů, kterými
chtějí přispět ke zvýšení jeho
atraktivnosti pro místní i ná-
vštěvnickou veřejnost.

Pohled do expozice keramických foremna pečení při vernisáži 23. 5. 2015.

Členové Spolku pro Plumlovský zámek v Želči u Tábora v dubnu 2016 před
největšímobrazemAloise Doležela, který bude brzy umístěn na zámku v
Plumlově (zlevaMiroslavMacík, Pavel Zástěra a předseda Ladislav Burgr).
Snímky: archiv spolku

Naše tréma opadne v
momentě, kdy vidíme
rozzářené úsměvy dětí

Dobrý den,
mé jméno je Kateřina Dob-

šíčková a jsem druhým rokem
průvodkyní na zámku v
Plumlově. Jak asi všichni
dobře víte, prohlídky na
plumlovském zámku se pořá-
dají už několik let a nejsou jen
tak obyčejné. Na jaře se konají
pohádkové prohlídky a na
podzim zase noční, které jsou
zaměřené hlavně na pověsti
zámku i hradu, který kdysi
stával na nádvoří.

Chtěla bych vám popsat, jak
se takové prohlídky vlastně
trénují. Všechno začíná scé-
nářem, který si herci buď vy-
myslí sami anebo je pro ně při-
chystá zástupkyně kastelána,
Kateřina Jenešová. Jakmile
máme scénáře v ruce a jsou
rozdělené role, začíná nejob-
tížnější část, ale zároveň i nej-
větší zábava. Kromě zkoušek
to je shánění rekvizit, přípra-

va kostýmů a doladění všech
možných i nemožných detailů.
Možná si myslíte, že jsou
zkoušky nuda, ale situace, kdy
někdo pokazí text, nebo má
naprostý výpadek, dokáže člo-
věka opravdu velice rozesmát.
Na generálce z nás nejistota
přímo tryská, ale den poté, na
premiéře, podáváme většinou
výkony hodné profesionálů.
Naše tréma navíc opadne v
momentě, kdy vidíme rozzá-
řené úsměvy dětí a jejich trpě-
livost nás poslouchat od za-
čátku do konce nás vždy velmi
potěší.

I když je to časově náročné,
přesto nás tahle práce baví a
nedokážeme si představit, že
by se prohlídky nekonaly. A já
jsem se díky nim seznámila se
skvělou partou lidí, bez kte-
rých si to tam už nedokážu
představit. Takže závěrem
chci říct….jen tak dál.

Pohádkové prohlídky pro vás připravuje sehraný tým. Snímky: archiv zámku
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PROSTĚJOV – PLUMLOV
05 . 25 x 31 Hamry (780653)
05 . 30 x6 20 Protivanov (780721) v x doBuková
05 . 45 x Nové Sady (780550)
05 . 45 x 76 Prostějovičky (780640)
05 . 55 x Boskovice (780720)
06 . 05 x Prostějovičky (780640)
06 . 16 x 52 Vícov (780652= zHrubčice – 5, 52)
06 . 20 x Rozstání (780550)
06 . 27 x 76 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
07 . 20 + 6 33 cc R Jedovnice (780605) = jen pro nastupování
07 . 35 x 6 24 Prostějovičky (780640 / v x= zastávkaOhr.)
07 . 55 x 10 11 Buková (780710= přes Lipová)
08 . 20 x Boskovice (710912= zOlomouce – 7, 50)
08 . 25 + 6 Boskovice (780720)
09 . 00 x Rozstání (780550)
09 . 35 + 6 69 Plumlov (780652)
09 . 35 x Prostějovičky (780640)
10 . 00 x Protivanov (780710= přesMostkovice, Ohro-
zim, zastávky: Tyršovo nám. i Ohrozimská)
10 . 45 + 6 69 Plumlov (780652)
10 . 45 x 52 Hamry (780652)
11 . 00 x Rozstání (780550)
11 . 15 6 11 Boskovice (710912= odArkáda –Drž. 11, 05)
11 . 30 7 14cc36 Protivanov (780721)
11 . 30 x Prostějovičky (780640)
11 . 45 x Boskovice (780720)
12 . 10 + 6 69 Hamry (780652)
12. 15 x 52 Lipová (780710= zastávkaOhrozimská)
12 . 20 x Prostějovičky (780640)
12 . 35 x Hamry (780653)
12 . 40 6 40 Rozstání (780550)
13 . 10 x 76 Protivanov (780721)
13 . 30 x Rozstání (780550)
13 . 40 + 6 69 Hamry (780652)
13 . 45 x 52 Hamry (780653= jede až doVícova)
13 . 45 x 77 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
14 . 12 R,1 5 nu* Žďár nadSázavou (840127= zOl. – 13, 39)
14 . 30 + Rozstání (780550)
14 . 35 x Protivanov (780721)
14 . 35 x 52 Hamry (780653)
14 . 40 x Otinoves (780550)
14 . 40 7 14 Protivanov (780721) /6 cc 36/ přes Krumsín a
Prostějovičky
14 . 50 x Rozstání (780550)
14 . 45 x Boskovice (710912= zOlomouce – 14, 10)
15 . 00 x Prostějovičky (780640)
15 . 10 + 6 69 Plumlov (780653)
15 . 15 x 31 Hamry (780653)
15 . 35 x 52 Protivanov (780721)
15 . 45 x 52 Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
16 . 10 + 24 Hamry (780652)
16 . 15 x 52 Hamry (780652)
16 . 40 x 31 Rozstání (780550)
16 . 45 x 31 Protivanov (780721)
16 . 50 x Prostějovičky (780640)
17 . 15 x Boskovice (710912= zOlomouce – 16, 40)
17 . 25 + 6 31 Prostějovičky (780640)
18 . 10 + 6 24 Rozstání (780550) = jede přes krumsína pros-
tějovičky
18 . 35 x Prostějovičky (780640)
18 . 45 x 31 Rozstání (780550)
18 . 55 x 56 Protivanov (780721)
19 . 20 + 6 24 Protivanov (780721)
19 . 50 x Protivanov (780721)
22 . 35 x 56 Protivanov (780721) = jede přes Krumsín a
Prostějovičky

PLUMLOV – PROSTĚJOV
04 . 52 x 52 Hamry (780652=Hrubčice)
04 . 56 6 20 Protivanov (780721)
04 . 56 x Rozstání (780550)
05 . 01 x Prostějovičky (780640)
05 . 02 x Protivanov (780721)
05 . 06 x Otinoves (780550)
05 . 11 x Protivanov (780721)
05 . 17 6 40 Rozstání (780550), přes Krum. a Prostějovičky
05 . 48 x 52 Prostějovičky (780640)
05 . 58 x Hamry (780652=Hrubčice)
06 . 37 x 76 Prostějovičky (780640)
06 . 46 x Rozstání (780550)
06 . 49 x Boskovice (710912= doOlomouce v 7, 40)
06 . 53 + 6 Protivanov (780721) = jede přes Krumsín a
Prostějovičky
06 . 56 x Prostějovičky (780640)
07 . 13 x 52 Buková (780721 = přes Protivanov)
07 . 17 x 76 Prostějovičky (780640)
07 . 19 x Nové Sady (780550)
07 . 20 x 52 Vícov (780653)
07 . 54 R 1 5 nu* Žďár nadSázavou (840127= doOl. v 8, 35)
08 . 10 x Rozstání (780550)
08 . 25 6 24 Prostějovičky (780640)
09 . 00 x Prostějovičky (780640)
09 . 25 7 14 Protivanov (780721)
09 . 28 7 36 cc Protivanov (780721)
09 . 30 6 11 Boskovice (710912=Drž. – Arkáda – 9, 58)
09 . 34 x Boskovice (780720) a Lipová (780710= za-
stávkaOhrozimská)
10 . 05 + 6 69 Plumlov (780652)
10 . 28 x Prostějovičky (780640)
11 . 25 + 6 69 Plumlov (780653)
11 . 27 x Rozstání (780550)
11 . 49 x 52 Hamry (780653)
12 . 22 x Prostějovičky (780640= z. Ohrozimská)
12 . 53 + 6 69 Hamry (780652)
13 . 10 x Boskovice (710912= doOlomouce v 14, 00)
13 . 13 x Hamry (780652=Hrubčice)
13 . 14 x Rozstání (780550)
13 . 19 + 6 Boskovice (780720)
13 . 23 x Protivanov (780710=přes Lipová aVícov, za-
stávkaOhrozimská)
13 . 31 + Rozstání (780550) = jede přes Krumsín a Pro-
stějovičky
13 . 58 x 76 Protivanov (780721)
14 . 13 x 76 Prostějovičky (780640= 14,16 = z. Ohr.)
14 . 20 x 75 Prostějovičky (780640= 14,23 = z. Ohr.)
14 . 28 + 6 69 Hamry (780652)
14 . 33 x 52 Vícov (780653)
14 . 36 x 77 Prostějovičky (780640)
14 . 57 6 40 Rozstání (780550) = jede přes Krumsín a Pro-
stějovičky
15 . 18 x Boskovice (710912= doOlomouce v 16, 10)
15 . 19 x 52 Lipová (780710= zastávkaOhrozimská)
15 . 20 x 52 Hamry (780653)
15 . 34 x 31 Rozstání (780550)
15 . 40 + 6 69 Plumlov (780653)
15 . 41 x Boskovice (780720)
15 . 51 x Prostějovičky (780640)
15 . 57 x 31 Hamry (780653)
16 . 23 6 16 cc Buková (780721) = jede přes Krumsín a Pros-
tějovičky
16 . 36 + 24 Rozstání (780550)= jede přes Krumsín a Pros-
tějovičky
16 . 54 + 31 Hamry (780653)
17 . 07 x 52 Protivanov (780721)
17 . 07 x 31 Rozstání (780550)
17 . 38 x Prostějovičky (780640)
17 . 51 + 6 33 cc R Jedovnice (780605) = jen pro vystupování
18 . 07 + 6 31 Prostějovičky (780640)
18 . 24 x 56 Protivanov (780721)
21 . 12 x 56 Protivanov (780721)
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PROSTĚJOV – (SOBĚSUKY, ŽÁROVICE, HAMRY)
PROSTĚJOV PROSTĚJOV PROSTĚJOV

SOBĚSUKY ŽÁROVICE HAMRY

05 . 25 x 05 .25 x 05 .25 x
05 . 30 6, 20 05 . 30 6, 20 05 . 30 6, 20
05 . 45 x, 76 05 . 45 x 05 . 55 x
05 . 55 x 05 . 55 x 06 . 16 x, 52
06 . 05 x 06 . 16 x, 52 08 . 20 x, 31
06 . 16 x, 52 06 . 20 x 08 . 25 +, 6
06 . 20 x 07 . 20 +, 6, 33, cc, nnu, R 10 . 45 x, 52
06 . 27 x, 76 08 . 20 x
07 . 20 +, 6, 33, cc, nnu, R 08 . 25 +, 6 11 . 15 6, 12
07 . 35 x, 24, 6 09 . 00 x 11 . 30 7,14, cc, 36
08 . 20 x 10 . 45 x, 52 11 . 45 x
08 . 25 +, 6 11 . 00 x 12 . 10 +, 6, 69
09 . 00 x 11 . 15 6, 11
09 . 35 x 11 . 30 7, 14, cc, 36 12 . 35 x
10 . 45 x, 52 11 . 45 x 13 . 10 x, 76
11 . 00 x 12 . 10 +, 6, 69 13 . 40 +, 6, 69
11 . 15 6, 11 13 . 45 x, 52
11 . 30 x, 7, 14, cc, 36, 12 . 35 x
11 . 45 x 12 . 40 6 14 . 35 x, 52
12 . 10 +, 6, 69 13 . 10 x, 76 14 . 40 6,7,14,36,cc
12 . 20 x 13 . 30 x 15 . 15 x

13 . 40 x, +, 6, 69, zP 16 . 10 x, 24
12 . 35 x 13 . 45 x, 52 16 . 15 x, 52
12 . 40 6 14 . 00 23 16 . 45 x
13 . 10 x, 76 14 . 30 + 18 . 55 x, 56
13 . 30 x 14 . 35 x, 52 19 . 20 +, 6, 31
13 . 40 +, 6, 69, 14 . 40 x, 6, 7, 14, 36, cc 19 . 50 x
13 . 45 x, 77, 52 14 . 50 x 22 . 35 x, 56
14 . 00 23 15 . 15 x
14 . 30 + 16 . 10 +, 24
14 . 35 x, 52 16 . 15 x, 52
14 . 40 x, 6, 7, 14, 36, cc 16 . 40 x, 31
14 . 50 x 16 . 45 x
15 . 00 x 18 . 10 +, 6, 24
15 . 15 x 18 . 45 x, 31
15 . 45 x, 52 18 . 55 x, 56
16 . 10 +, 24 19 . 20 +, 6, 31
16 . 15 x, 52 19 . 50 x
16 . 40 x, 31 22 . 35 x, 56
16 . 45 x
16 . 50 x
17 . 25 +, 6, 24
18 . 10 +, 6, 24
18 . 35 x
18 . 45 x, 31
18 . 55 x, 56
19 . 20 +, 6, 31
19 . 50 x
22 . 35 x, 56

Kdy vyrazit do Obchodního centra Albert?
Hamry Žárovice Soběsuky Plumlov OCAlbert
08 . 50 08 . 53 09 . 11 09 . 14 09 . 24

OCAlbert Plumlov Soběsuky Žárovice Hamry
11 . 30 11 . 41 11 . 44 12 . 01 12 . 05
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(SOBĚSUKY, ŽÁROVICE, HAMRY) – PROSTĚJOV
SOBĚSUKY ŽÁROVICE HAMRY

PROSTĚJOV PROSTĚJOV PROSTĚJOV

04 .49 x,52 04 .47 x,52 04 .45 x,52
04 . 53 x 04 . 52 x 04 . 51 6, 20
04 . 56 6. 20 04 . 54 6, 20 05 . 03 x
04 . 57 x 04 . 58 6 05 . 51 x

05 . 03 x 06 . 30 +, 6
05 . 08 x 05 . 06 x 06 . 42 x
05 . 14 x, 6, 40 05 . 53 x
05 . 44 x, 52 06 . 33 +, 6 07 . 05 x, 52, **
05 . 55 x 06 . 42 x 09 . 18 7, 14
06 . 33 x, 76 06 . 45 x 09 . 20 7, 36, cc
06 . 43 x 09 . 22 6, 11
06 . 47 x 07 . 11 x, 52 09 . 25 x
06 . 50 +, 6 07 . 15 x 11 . 40 x, 52
06 . 52 x 08 . 06 x 11 . 45 32

09 . 21 7, 14 12 . 45 +, 6, 69
07 . 14 x, 76, 52 09 . 23 7, 36, cc 13 . 05 x
07 . 16 x 09 . 25 6, 11 13 . 10 +, 6
08 . 07 x 09 . 28 x 13 . 50 x, 76
08 . 22 6, 24 11 . 23 x 14 . 20 +, 6, 69
08 . 57 x 11 . 43 x 52 14 . 24 x, 52, **
09 . 22 7, 14 11 . 48 32 15 . 13 x, 52
09 . 25 7, 36, cc 12 . 48 +, 6, 69 15 . 33 x
09 . 27 6, 11 13 . 07 x 15 . 50 x
09 . 30 x 13 . 11 x 16 . 00 6, 16, cc
10 . 24 x 13 . 12 + 16 . 45 +, 31
11 . 24 x 13 . 14 +, 6 18 . 16 x, 56
11 . 45 x 52 13 . 53 x, 76 21 . 05 x, 56
11 . 50 32 14 . 23 +, 6, 69
12 . 19 x, 14 . 28 x, 52
12 . 50 +, 6, 69 14 . 39 6
13 . 06 x, 76, dP 15 . 15 x, 52
13 . 07 x, 75 15 . 31 x, 31
13 . 09 x 15 . 36 x
13 . 12 x 15 . 51 x
13 . 16 +, 6 16 . 04 6, 16, cc
13 . 28 + 16 . 18 +, 24
13 . 55 x, 76 16 . 48 +, 31
14 . 09 x, 76 17 . 03 x, 31
14 . 25 +, 6, 69 17 . 45 +, 6, 33, cc, nnu, R
14 . 30 x, 52 18 . 19 x, 56
14 . 33 x, 77 21 . 08 x, 56
14 . 55 6
15 . 17 x, 52
15 . 32 x 31
15 . 38 x
15 . 48 x
15 . 53 x
16 . 20 6, 16, cc
16 . 33 +, 24
16 . 50 +, 31
17 . 04 x, 31
17 . 35 x
17 . 48 +, 6, 33, cc, nnu, R
18 . 04 +, 6, 31
18 . 21 x, 56
21 . 10 x, 56
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JÍZDNÍ ŘÁD PLATÍ OD 11. 12. 2016 DO 9. 12. 2017
TADY JSOU VYSVĚTLIVKY

1 – jede v pondělí (ADZDAR) = nedodány nové údaje – ponechánminulý JŘ
4 – jede ve čtvrtek (OCALBERT, Plumlovská= tam jen pro nástup, zpět jen pro výstup)
5 – jede v pátek (ADZDAR) = nedodány nové údaje – ponechánminulý JŘ
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
x – jede v pracovních dnech
+ – jede v neděli a ve státemuznané svátky
R – k jízdence jemožné zakoupitmístenku
cc – přepravuje jízdní kola (780605) = od 29. 4. 2017 do 17. 9. 2017, (780721) = od 23. 4. 2017 do 11. 9. 2017,
dP – jede jen do Plumlova
zP – jede jen z Plumlova
nnu – (linka 840127=Žďár nadSázavou –Olomouc) = nedodány nové údaje – ponechánminulý JŘ
** – odjezdy (7, 05 od kapličky a odjezd 7, 08 z točny, odjezd 14, 24 od kapličky a odjezd 14, 25 z točny)
11 – nejede 24. 12. 2016, 31. 12. 2016, 28. 10. 2017
14 – jede 26. 12. 2016, 14. 4. 2017, 17. 4. 2017, 1. 5. 2017, 8. 5. 2017, 28. 9. 2017, 17. 11. 2017,
nejede od 29. 4. 2017 do 17. 9. 2017,
16 – nejede 24. 12. 2016, 31. 12. 2016, 28. 10. 2017
18 – nejede 6. 7. 2017, 28. 9. 2017 (OCALBERT, Plumlovská)
20 – nejede 24. 12. 2016, 28. 10. 2017
24 – nejede 24. 12. 2016
31* – nejede 31. 12. 2016 (780550=ADTESAŘ)
31 – nejede 24. 12. 2016, 31. 12. 2016
33 – jede jen od 29. 4. 2017 do 17. 9. 2017
36 – jede od 29. 4. 2017 do 17. 9. 2017, jede také 5. 7. 2017 a 6. 7. 2017
40 – nejede 24. 12. 2016, 28. 10. 2017
52 – nejede od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016
56 – nejede od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016, od 24. 7. 2017 do4. 8. 2017
69 – jede od 10. 6. 2017 do 20. 8. 2017
75 – jede od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017, 3. 2. 2017, od 6. 3. 2017 do 10. 3. 2017, od 13. 4. 2017 do 14. 4. 2017,
od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017, od 26. 10. 2017 do 27. 10. 2017
76 – nejede od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017, 3. 2. 2017, od 6. 3. 2017 do 10. 3. 2017, od 13. 4. 2017 do 14. 4. 2017,
od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017, od 26. 10. 2017 do 27. 10. 2017
77 – nejede od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017, od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017

Prázdniny: od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017, 31. 1. 2017, od 6. 3. 2017 do 12. 3. 2017, od 30. 6. 2017 do4. 9. 2017,
od 26. 10. 2015 do 27. 10. 2017.

BEZ ZÁRUKY. Během platnosti jízdního řádu v roce 2017 je možnost 2x měnit data (červen, září).

Jízdní řád platí od 11. 12. 2016 do9. 12. 2017.

Zpracoval: Josef Pálka
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Rodiče podporují
dobrou věc
MARTA SOLDÁNOVÁ

Mateřská škola Plumlov se již
11. rokem zapojuje do pro-
jektu „Vracíme úsměvy dě-
tem“, který vyhlašuje Fond
Sidus o.p.s.

Děti v MŠ jsou v rámci vý-
chovně vzdělávacích projek-
tů poučeny o významu vzá-
jemné pomoci a solidarity
mezi lidmi, v tomto případě
dětmi, kterým nebylo přáno „
být zdravé“. Naopak, potře-
bují nemalou pomoc dru-
hých; lékařů, rodičů, celých
rodin, ale i značných finanč-
ních prostředků na dlouho-

dobé léčení závažných one-
mocnění.

Spolu s dětmi byli osloveni
i jejich rodiče, kteří zakou-
pením malého dárečku pro
svoje děti, finančně přispěli
na vybavení dětských zdra-
votnických zařízení lékař-
skými přístroji. Výnos z této
sbírkyjekonkrétněurčenpro
Pediatrickou kliniku UK 2.
LF Fakultní nemocnice v Mo-
tole a Dětskou kliniku Fa-
kultní nemocnice Olomouc.

Děkujeme všem rodičům i
učitelkám MŠ, zkrátka všem,
kteří se do sbírky zapojili ne-
bo zapojují již řadu let.

Ve školce si užili
vánoční atmosféru
MARTA SOLDÁNOVÁ

Předvánoční čas je vždy pro
děti obdobím očekávání, spl-
něných tajných přání, obe-
střen jistou dávkou tajemna i
skrytých obav při položení si
otázky „ … byl jsem hodný?“
Tato předvánoční nálada se
odráží i ve vzdělávací práci
dětí a učitelek v MŠ. Do tříd,
mezi děti, zkrátka vklouzla
ona zázračná atmosféra, kte-
rou dovedou tzv.“prožít na-
plno” právě a možná – pouze
– děti.

Očekával se „ Čert a Miku-
láš, zdobily se třídy, děti se
pochlubily domácími per-
níčky, připravoval se pro-

gram na vánoční posezení s
rodiči. Myšlenky dětí a jejich
otázky směřovaly k jediné-
mu : ukáže se Ježíšek, jak vy-
padá a co vlastně přinese?
Takže… těšme se všichni
spolu s dětmi!

Dovolte, abych jménem
všech zaměstnanců a dětí MŠ
Plumlov, popřála mnoho
krásného do začínajícího
roku 2017 a současně podě-
kovala za přízeň a podporu
zřizovateli, rodičům, organi-
zacím jednotlivcům, zkrátka
všem, kteří s námi po celý rok
2016 úzce spolupracovali a
pomáhali nám tak rozvíjet
předškolní vzdělávání v
Plumlově.

Tvůrčí činnost dětí ve školce se rozvíjí nejen předVánoci. Foto: archiv školky

PŘIŠEL I ČERT

Samozřejmě i děti vmateřince se dočkaly návštěvy v podobě čer-
ta,Mikuláše a anděla. Některé se trochu bály, jiné to brali s úsmě-
vem. Foto. archiv školky

Nově narozená miminka

Šimon Slezák
Tomáš a Ondřej Krychtálko-
vi

Anna Vrbovská
Veronika Frélichová

Linda Herzingerová

Helena Hýsková
Jiří Foret

Tomáš Frantík
Amélie Schwarzová

Denisa Ondrusicová

Petr Ošlejšek
Jozefína Šmudlová

Jan Brablec
Tomáš Hýbl

Adam Žalák
Luboš Ošlejšek
Michaela Žvátorová

Ondřej Vémola
Ester Chytilová
Viktor Garlík

Jakub Kosek

Sára Rozehnalová
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Připravujeme děti
na samostatný život
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Je smutnou skutečností, že
některé děti z dětských do-
movů mívají po opuštění
těchto zařízení problémy se
začleněním do společnosti.
Všemožně se snažíme těmto
problémům předejít sou-
stavným působením už v do-
bě pobytu dětí v našem do-
mově. Ze zkušenosti víme, že
nejvíce si děti odnesou ze zá-
žitkových aktivit.

A právě jednu takovou zá-
žitkovou akci připravil pro
naše děti Spolek žen Rouské,
se kterým máme dlouhodo-
bou spolupráci. Jednalo se o
dvoudenní výlet do Prahy s
atraktivním programem,
který byl zaměřen sportovně
a hlavně preventivně proti
zneužívání drog a bezdomo-
vectví. Se dvěma vychova-
telkami se ho v době podzim-
ních prázdnin zúčastnilo
sedm starších dětí.

Po příjezdu do Prahy se dě-
ti s vychovatelkami ubyto-
valy v ubytovně Hobby cent-
ra Amfora na Pankráci, od-
kud vyrazily na bowlingový
turnaj pořádaný nadací No-
va. Zde naše šestnáctiletá Ni-
kola obsadila druhé místo v
kategorii starších dětí, ostat-
ní děti byly oceněny za účast.
Po turnaji se všichni přesu-
nuli na noční prohlídku Kar-
lova mostu, Staroměstského
náměstí a muzea strašidel,
což byl pro naše děti, obyva-
tele malého městečka, zají-
mavý zážitek.

Druhý den byl ve znamení
prevence rizikového chová-
ní. V centru Prahy jsme se se-
tkali s naší průvodkyní ze so-
ciálního programu Pragulic,
bývalou uživatelkou drog a
bývalou ženou bez domova.

Provedla nás po místech
spojených s těmito nežádou-
cími jevy a vyprávěla dětem o
svých vlastních neblahých
zkušenostech a o rizicích
drogové závislosti. Zvláště
přínosné bylo vyprávění o fi-
nančních problémech a ne-
mocech s drogovou závislostí
spojených, ale i o naději a o
organizacích nabízejících
pomoc. Naše průvodkyně ho-
vořila z vlastních zkušeností,
takže její vyprávění bylo vel-
mi autentické a zanechalo
snad v dětech dojem a záro-
veň působilo jako odstrašují-
cí příklad.

Dvě sedmnáctileté dívky,
které se již připravují na bu-
doucí povolání se, shodou
okolností také v Praze, účast-
ní v říjnu a listopadu projek-
tu Postav se na vlastní nohy,
který pořádá nadace Spolu
dětem o.p.s.

Jak už název napovídá, jed-
ná se o nácvik dovedností,
které by měly dětem pomoci
po opuštění dětského domo-
va začlenit se do běžného ži-
vota a umět se orientovat v
běžných životních situacích.
Jedná se o tři třídenní
workshopy, zaměřené na fi-
nance, komunikaci, zvládání
konfliktů, pracovní uplatně-
ní a bydlení. Vše probíhá pod
vedením zkušených lektorů a
děti si mají možnost praktic-
ky vyzkoušet např. pracovní
přijímací pohovor, napsat ži-
votopis, sjednat půjčku, jed-
nání s realitní kanceláří.
Všechny tyto dovednosti by
se dětem mohly hodit v bu-
doucím samostatném životě.

Tyto dvě akce jsou jen
zlomkem toho, co pro dospí-
vající mladé lidi v našem do-
mově děláme, abychom je
připravili na samostatný ži-
vot. Snažíme se jim předat co
nejvíce informací a zkuše-
ností, které budou potřebo-
vat, až jednou opustí brány
domova a budou nuceny se
postarat samy o sebe. Děti
monitorujeme i po opuštění
domova a snažíme se jim po-
máhat dle možností, přesto
však jak budou žít, záleží pře-
devším na nich samotných.

Zajímavá setkání v Praze. Snímky: ar-
chiv Dětského domova Plumlov

Senioři pracují na své kondici
JANA VAVERKOVÁ

Již pátým rokem se senioři
Domova pro seniory Soběsu-
ky zapojují do projektu
Pěškotours a Rotopedtours,
který probíhá v celé republi-
ce každoročně v měsíci říjnu.

V tomto měsíci si každý
účastník evidoval své denní
výkony v jízdě na rotopedu,
vozíku nebo chůzi. Tato akce
není soutěžního charakteru,
vítězem se stane každý účast-
ník – zlepší se mu kondice a

zjistí, že věk nerozhoduje,
když chce udělat něco dobré-
ho pro své zdraví. Nejstarším
účastníkem byla 92 letá Mi-
loslava Pírková.

Deset seniorů nachodilo a
najelo za celý měsíc celkem
833 km, čímž překonali
vzdušnou vzdálenost Sobě-
suky – Chorvatsko – Split. Při
závěrečném vyhodnocení
předal zástupce pořádající
Národní sítě podpory zdraví
seniorům diplom a každému
účastníkovi malý dárek.

V Soběsukách zněly dudy
JANA VAVERKOVÁ

Dne 6. října odpoledne se v
Domově pro seniory Soběsu-
ky konalo vystoupení dudá-
ků. Ondřej a Lucie z Rosic u
Brna přivezli hudební ná-
stroje – dudy, píšťaly a bub-
ny. Seznámili seniory s jejich
vznikem a historií. Zahráli
ukázky skladeb napříč mi-
nulostí z nejrůznějších míst
Evropy – balkánské, sloven-
ské, španělské písně. Napří-
klad na Balkáně se hrálo na
dudy, které byly složené z mě-
chu a trubky.

Jídelnou domova se roze-
zněly zvuky slovenských
gajd. Slovenské gajdy jsou za-
psány ve světové památce
UNESCO. Další ukázku slo-
venského folkloru předvedl
Ondřej. Při hře na fujaru se
návštěvníci ocitli jako na slo-
venských horách v kraji Já-
nošíka.

Fujara je velká dlouhá píš-
ťala vyrobená z větve akátu.
Je také zařazena mezi ne-
hmotné dědictví UNESCO.
Jiným slovenským lidovým
nástrojem je píšťalka „kon-
covka“, která má jen jeden

hmatový otvor na konci píš-
ťalky. Je také vyrobená z aká-
tu a chlapci na Slovensku ji
používali, když pískali na
děvčata. Slovenská „dvojač-
ka“ je píšťala složená ze dvou
prutů. Na tuto píšťalu zahrál
Ondřej písničku ze slovenské
pohádky Perinbaba.

Moravské gajdy jsou dudy,
které mají na jedné straně
tvar kozí hlavy a píšťalka je
umístěna směrem dolů.
Také ve Skotsku jsou dudy
tradiční hudební nástroj, a to
velmi významný. Skotové ve
válce vždy vyráželi do boje
hraním na dudy a bubnová-
ním. Jejich zvuk je slyšet na
obrovskou vzdálenost a pro
skotské válečníky to byla nej-
mocnější zbraň. Dudáci seni-
orům také ukázali španělské
dudy. Všichni se přesvědčili,
jak zní velmi hlasitě. V další
části programu zahrála a za-
zpívala Lucka, oblečená v li-
dovém kroji z Horňácka, pís-
ničky o gajdoších a gajdách.
Nakonec si všichni senioři
společně dudáky zazpívali
písničky Kdyby byl Bavorov,
Žádnej neví jako já a Žádnej
neví, co jsou Domažlice.

Setkání s dudáky. Foto: archiv DpS v Soběsukách
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K vidění bylo164 králíků

JOSEF PÁLKA

V sobotu 23. července 2016 se
v areálu Základní organizace
Českého svazu chovatelů
Plumlov konala výstava krá-
líčků a králíků Teddy sou-
časně s ukázkou několika
druhů drůbeže.

Celkem bylo vystaveno 164
králíků a posuzovatelé Vla-
dimír Andrlík a PhDr. Jan
Jirků se velmi dobře zhostili
svého úkolu. V každé posu-
zované kategorii vystavova-
ných zvířat všichni úspěšní
chovatelé byli oceněni pohá-
ry, magnetkou a diplomem.

Současně proběhla i soutěž
o nejhezčího králíčka, které-
ho si vybírali návštěvníci sa-
mi. Maskot výstavy, králík
Asterix, byl po celou dobu ko-
nání výstavy volně vypuštěn
a pohyboval se po celém are-

álu výstaviště. Celkem vy-
stavovalo 23 chovatelek a 1
chovatel Teddy králíků, kteří
byli z celé Moravy, ale někte-
ří i z Čech.

Vystavena byla i tato drů-
bež: husa labutí, kachna in-
dický běžec, slepice:
amrokska, leghornka bílá,
minorka černá, slepice Pav-
lovské, velsumka koroptví,
vlaška koroptví, vlaška stří-
brokrká, zdrobnělá fénixka
zlatá, zdrobnělá velsumka
koroptví a exoti: andulka (pa-
poušek vlnkovaný), ara čer-
venoramenná, korela cho-
cholatá a krátkosrsté morče
domácí.

Tato celostátní výstava se
vydařilaanavštívilojivícnež
300 návštěvníků. Na výstavě
byla lidem představena mi-
mo králíčků a králíků Teddy
také na ukázku i jiná zvířata.

Na výstavu si našlo cestu 300návštěvníků. Foto: archiv výstavy

Adventní rozjímání Lucie Přecechtělové

Zeptat se někoho, kdo pracuje
15 let v zařízení pro děti se zá-
važnými poruchami chování,
jestli nechce napsat nějaké
hezké adventní rozjímání do
novin, je buď čiré bláznovství
(velmi slušně řečeno) nebo ne-
zdolný optimismus. Vzhledem
k tomu, že se mě zeptala moje
sestra, přikláním se raději k
variantě číslo dva.

Ale jak psát dojemná slova o
lásce k bližnímu svému a o ví-
ře v lepší svět, když průměrně
dvacetkrát denně slyšíte velmi
různorodý popis dámského i
pánského přirození, třikrát
denně řešíte hádky či rvačky,
jednou týdně vám někdo ozná-
mí, že nedožijete do druhého
dne a přibližně dvakrát do mě-

síce se někdo ve vzteku pokusí
srovnat celou školu se zemí?

Ale lhala bych, kdybych tvr-
dila, že jsem poslední dobou
nerozjímala. Rozjímala, ale
tak nějak do smutna. Stalo se,
že jedennášklient (říkejmemu
třeba David) se dozvěděl, že je-
ho rodiče podali žádost k sou-
du, aby mu byla zrušená
ústavní výchova a on se tak ve
svých patnácti letech mohl
vrátit zpět k mámě a tátovi.
Zatím si říkáte, že je to přece
úžasná zpráva. Byla by. Kdy-
by ovšem situace nebyla tako-
vá, že tito rodiče odložili svého
syna do ústavu v jeho dvou le-
tech a do té doby se o něho za-
jímali jen do té míry, že nebylo
možné zrealizovat adopci ani

pěstounskou péči. David tak
prošel dětským domovem a
později zakotvil v „pasťáku“.
A teď, když končí povinnou
školní docházku a s největší
pravděpodobností začne cho-
dit do práce a vydělávat svoje
první peníze, si jeho rodiče
vzpomněli, že by bylo dobré
mít takového pracanta doma.

Když jsem se ho ptala, jestli
to tak taky chce, řekl větu, kte-
rá mi vlastně pořád rezonuje v
hlavě a nutí mě do toho „rá-
dobyadventního“ rozjímání:
„já vím, že je to asi všechno
špatně, ale já chci aspoň jed-
nou v životě zkusit, jaké to je,
žít s mámou a tátou“.

A já díky tomuhle nedospě-
lému nešťastnému klukovi na-

jednou chápu, co bych chtěla
pro svoje děti. Chtěla bych jim
dát možnost prožít co nejvíc
chvil se svými rodiči. A jelikož
odjakživa vyznávám heslo, že
„zážitky nemusí být krásné,
hlavně když je jich hodně“, do-
přávám svým dětem i svému
milovaného manželovi zážit-
ky tak nabité emocemi, až z to-
ho někdy všichni šílíme. Tak-
že co závěrem popřát vám
všem do nového roku? Užijte si
lásku a humor, pláč i dojetí,
naštvání, vztek i podráždě-
nost, užijte si zapálení pro věc
i tu správnou zimní depku a
užívejte si to s lidmi, kteří k
vám už navždycky patří.

Lucie Přecechtělová
(Švestková)

Vánoce na zámku bavily děti
JIŘÍ TRUNDA

Tradiční výzdoba, vůně cuk-
roví, kouzelná atmosféra, se-
tkání s paní hraběnkou, zvy-
ky a tradice a také tvořivá díl-
nička. Takové jsou vánoční
programy pro mateřské a zá-
kladní školy, které se koná-
vají na zámku v Plumlově.

V posledních letech se na
zámku snaží nabízet stále ví-
ce akcí pro školy a školky, a
tak se rozhodli uspořádat i
adventní program, aby si děti
zkrátili čekání na Vánoce.
Akce se koná ve spolupráci se
Střední odbornou školou
podnikání a obchodu Prostě-
jov. „Studentkám srdečně dě-
kujeme, protože bez jejich po-
moci bychom to celé nedali
dohromady“ uvedli organi-
zátoři.

Program měl dvě části. Dě-
ti navštívily vánočně vyzdo-
bený zámek, kde se setkaly s
jeho obyvateli a dozvěděly se
vše o známých, ale i zapome-
nutých tradicích. Nechyběl

průvod masek, házelo se bo-
tou, rozkrajovalo se jablíčko,
pouštěly se lodičky a v nepo-
slední řadě se zpívaly koledy.
„Když nám do školy přišla
nabídka této akce, ani chvíli
jsme neváhali a rozhodně to-
ho nelitujeme, protože to by-
lo moc pěkné a i děti jsou
opravdu spokojené,“ svěřila
se paní učitelka, která vedla
početnou skupinu dětí smě-
rem k autobusu.

Druhou částí byla tvořivá
dílnička, kde děti vyráběly
krásné svícínky z jablíčka a
další drobné dárečky. Zám-
kem tak před Vánoci prošly
více než tři stovky dětí z celé-
ho regionu.

„Máme v plánu podobných
programů během celého roku
dělat více a těší nás, že všich-
ni návštěvníci odchází z
úsměvem na tváři. To je pro
nás opravdu důležité,“ dodali
organizátoři, které nyní čeká
krátká zimní pauza a vy už se
můžete těšit, co připraví na
další sezónu.

Děti na speciální vánoční prohlídce zámku. Foto: Jiří Trunda
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Škola umí využít nových výzev. Co přináší?
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Základní škola se pravidelně
zapojuje do různých projek-
tových výzev s jasným cílem,
a to získat finanční prostřed-
ky na zkvalitnění výuky a ná-
kup nových pomůcek pro žá-
ky.

Mezi aktuálně podpořený-
mi projekty je výzva MŠMT v
oblasti primární prevence ri-
zikového chování na rok 2016,
oblast prevence kriminality.
Projekt s názvem „Třídnické
hodiny v systému prevence
rizikového chování žáků“, je
realizován od 1.února do kon-
ce listopadu 2016. Předkláda-
ný projekt staví třídnické ho-
diny jako účinný nástroj pre-
vence rizikového chování,
inovuje třídnické hodiny na
základní škole, usiluje o
smysluplné činnosti k posí-

lení významu třídnických
hodin.

Vycházíme z myšlenky, že
TH jsou jedny z mála mož-
ností, kdy se třídní učitel se-
tkává se svými žáky a pro-
jednává záležitosti a pro-
blémy, které se netýkají jen
učiva. Třídní učitel má jedi-
nečnou možnost pravidelně
pracovat se vztahy uvnitř
„své třídy“, má tedy výbor-
nou příležitost ovlivnit cho-
vání svých žáků nejen ve
třídním kolektivu, ale i mi-
mo něj. Nedílnou součástí
projektu je odborné vzdělá-
vání pedagogických pracov-
níků.

Další neinvestiční výzva vy-
chází z MŠMT a OP VVV –
Podpora škol formou projek-

tů zjednodušeného vykazo-
vání. Výzva podpořila osob-
nostně profesní rozvoj peda-
gogů prostřednictvím další-
ho vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, vzájemné-
ho setkávání a sdílení zkuše-
ností pedagogů. Dále pomůže
školám při společném vzdě-
lávání žáků, a to personální
posilou tzv. školním asisten-
tem.

Zařazení žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřeba-
mi do hlavního vzdělávacího
proudu pomohou extrakuri-
kulární aktivity (čtenářské
kluby, kluby zábavné logiky a
deskových her a doučování
žáků základní školy ohrože-
ných školním neúspěchem).
Jde současně o posílení a roz-
voj čtenářské a matematické
gramotnosti u žáků. Náš pro-
jekt „Podpora společného

vzdělávání na ZŠ
PLUMLOV“, r.č. CZ.02.3.68/
0.0/0.0/16_022/0001274 začal
1. září 2016 a bude probíhat 24
měsíců. Zmíněné podpůrné
aktivity pro žáky a soustavné
další vzdělávání pedagogů
běží u nás ve škole již od za-
čátku školního roku
2016/2017 a budou pokračo-
vat i v dalším školním roce.

Velkou zásluhu na tvorbě a
realizaci obou projektů má
preventistka školy Mgr. Si-
mona Zapletalová. Projekt je
určen především žákům naší
školy, ale bez zapojených pe-
dagogů, kteří současně pro-
chází vzdělávacími semináři
a získávají odborné poznatky
pro práci s dětmi, by nebylo
možné obě tyto oblasti v naší
škole zrealizovat.

Obě výzvy škole přinesou
částku 940 tisíc korun.

Daří se čtenářským klubům

V rámci projektu „Podpora spo-
lečného vzdělávání na ZŠ
PLUMLOV“ začaly na naší škole
pracovat hned tři čtenářské klu-
by – a to pro žáky 2., 4. a 5. roční-
ku. Společným cílem klubů je
nejen naučit lépe ovládnout čte-
nářské techniky, ale také ukázat,
že četba knih může být velké dob-
rodružství,žesi jimohoudětiužít
a odnést si z ní pozitivní zážitek a
někdy i ponaučení. Zábavnou
formou chceme děti vtáhnout do
kouzla knih, ukázat jim, že kniha
může být úžasným společníkem,
který dává člověku křídla a
umožňuje mu tak proletět celý
svět a dostat se i do krajin fanta-
zie.

Setkání v klubech nejsou zalo-
žena jen na klasickém předčítání

textu, ale snažíme se předkládat
čtení žákům tak, aby v zápalu hry
ani nepostřehli, že se zabývají
pro mnohé tak neoblíbenou čin-
ností. Programy v jednotlivých
klubech nemají jednotnou kon-
cepci, ale vycházejí z aktuálních
požadavků a zájmu dětí.

Do klubové práce byla postup-
ně zapojována samostatná dílna
čtení. Žáci byli motivováni, aby
si knihy odnášeli s sebou domů a
četli je i tam, aby na dalších klu-
bových setkáních mohli knihu
doporučit při reflexi četby ostat-
ním. Mezi další aktivity, které
děti v klubech se svými učitelka-
mi podnikají, jsou například
tvůrčí práce s texty, tvorba bás-
ní, dramatizace textů, kresba ilu-
strací, řízené čtení, čtení s před-
vídáním atd. Velký ohlas přines-
lo i čtení v přírodě, „sladké“ čte-
ní o čokoládě nebo „čtení při ba-
terce“ na Plumlovském zámku,
kde mohli žáčci prožít
„Hallowen“ v pohádkovém skle-
pení. Nesmíme opomenout, že je
i čas na hraní rozličných jazyko-
vých her, které rozvíjí slovní zá-
sobu a trénují paměť. Na malé-
malé čtenáře čekala i návštěva
místní knihovny a „kouzelné“
vánoční setkání.

Doufáme, že se dětem bude v
klubech i nadále líbit, budou ho
rády navštěvovat a přejeme jim
hodně krásných čtenářských zá-
žitků.

Vedoucí klubu:Mgr.Martina Švédová,
Mgr. Jana Zelená,Mgr. Hana Finsterlová ,
Mgr. Petra Schwarzová, Jana Švestková

Čtení na zámku. Foto: archiv školy

Potěšili jsme seniory. I recitací

JANA ZELENÁ

Jako každý rok, tak i letos si
žáci prvního stupně naší ško-
ly připravili vánoční pásmo
pro klienty Domova seniorů v
Soběsukách.

Jestli si myslíte, že pře-
mlouvat děti k nácviku tako-
vého představení je složité,
pak jste na velkém omylu.
Kluci i holky se do toho vrha-
jí s takovým nadšením, že
musím některé z nich s vel-
kou lítostí odmítnout, proto-
že by se prostě všichni na im-
provizované jeviště nevešli.

A s čím letos přijeli potěšit
babičky a dědečky? Děti dru-

hé třídy zazpívaly písničku,
čtvrťácisipaktrouflinejenna
recitaci, ale zahráli i na flét-
ny a kytaru.

Letos jsme se navíc mohli
pochlubit i divadelním před-
stavením. Žáci čtvrté třídy
nacvičili pohádku O malé
hvězdičce a příběh O kouzel-
né hvězdě.

Na závěr samozřejmě ne-
mohlo chybě předání přání-
ček a malých dárečků. Vě-
řím, že děti svým vystoupe-
ním zpříjemnily obyvatelům
domova seniorů adventní do-
bu a ještě jednou jim musím
poděkovat a ocenit jejich
nadšení a herecké výkony.

Písničkou, básničkami, hranímna flétnu i kytaru a navíc imalýmdivadelním
představením. Tímvšímpotěšili školáci klientyDpSSoběsuky. Foto: J. Zelená
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Plumlovští žáci navštívili hrůznou Osvětim
TOMÁŠ POLÁK

Beseda o Arnoštu Lustigovi a
holocaustu, četba povídek s
tematikou druhé světové vál-
ky, četba Deníku Anny Fran-
kové a v neposlední řadě mě-
síce příprav. To vše vedlo k
datu 7. října. Toho dne se žáci
plumlovské školy vydali na
exkurzi do koncentračního
tábora v Osvětimi.

V pátek 7. října před šes-
tou hodinou ranní se žáci
plumlovské školy vydali do
Polska. Čekala je tam téměř
čtyřhodinová prohlídka kon-
centračního tábora v Osvěti-
mi. Před půl desátou dorazil
autobus na místo. Po vyříze-
ní nezbytných formalit a dů-
kladné kontrole bezpečnost-
ními rámy obdrželi žáci slu-
chátka a mohli vyrazit na
první část prohlídky.

Na úvod se žáci dověděli
základní historická fakta, po-
té prošli bránou s nápisem
„Arbeit macht frei“. Společ-
ně s průvodkyní navštívili
některé z bloků koncentrač-
ního tábora, dověděli se mno-
ho informací o životě, den-
ním režimu v koncetračním
táboře a vyslechli mnoho
skutečných příběhů. Velmi

silným zážitkem byla ná-
vštěva bloku smrti, střelnice
a plynové komory.

V druhé části prohlídky
žáci navštívili Osvětim – Bře-
zinku. Koleje, brána smrti,
selekce, plynová komora,
dřevěné domky. Pro napros-
tou většinu žáků velmi silný
zážitek umocněný citlivým
výkladem průvodkyně. Není
třeba dodávat více, tady si li-
dé uvědomí, co to byl život v
koncentračním táboře a ho-
locaust. Myslím, že každý žák
si z exkurze do Osvětimi od-

nesl pro svůj život něco cen-
ného. Děkuji všem rodičům,
kteří umožnili svým synům a
dcerám tento nevšední záži-
tek. Reakce některých žáků
naleznete níže.

Myslím, že návštěva Osvětimi
byl pro mě ten nejsilnější zážitek.
Když si představíte, co všechno se
tam dělo, jak umírali nevinní li-
dé, je vám z toho k zešílení. Vyvo-
lalo to ve mně velmi silné pocity.
Ten pohled na pece, plynové ko-
mory, spoustu bot a hlavně ty vla-
sy, to vše vás dohání k slzám. Proč

je takhle trápili? Neměli je rádi?
Tohle prostě nepochopím. Hlavní
šok přišel v Březince. To, jak nám
průvodce popisoval, jak tam pře-
žívali, bylo příšerné. Stále nechá-
pu, proč se to všechno dělo. Hlav-
ně, aby se to nikdy neopakovalo.

Adéla Zelená, 9.A

Když si vzpomenu na Osvě-
tim, naskočí mi husí kůže. Pro-
hlídka koncentračního tábora pro
mě nebyla až taková, jak jsem si ji
představovala. Samozřejmě, bylo
to hrozné, ale měla jsem problém
představit si všechnu tu bolest a
utrpení, co musela spousta nevin-
ných lidí prožít. Teprve až nám
pan učitel pustil dokument, tak se
mi to všechno začalo vracet. Jako
kdybych byla v Osvětimi znovu,
ale bylo to mnohokrát horší. Při
záběrech sotva chodících lidí jsem
chtěla jen zavřít oči a být někde
jinde. Napadlo mne, že i lidé, kteří
prožívali ty hrůzy, chtěli jen za-
vřít oči a být někde jinde. Se svou
rodinou a přátěli. Je mi zle z těch
lidí, ktěří byli příčinou smrti toli-
ka obětí, anebo jen z těch, kteří jim
pomáhali. Líbí se mi ten nápad, že
školy chodí na prohlídky do kon-
centračních táborů, aby žáci po-
znali, jaké to bylo a už se to nikdy
neopakovalo.

AnnaOrálková, 9.A

Na vlastní oči si žáci prohlédli strašlivý odkazminulosti. Foto: archiv školy

Deváťáci poznali, jak žili legionáři. Díky speciálnímu Legiovlaku
PAVEL MAJORŠIN

V týdnu od 31. 10. do 6. 11.
2016 zavítal na místní nádra-
ží v Prostějově Legiovlak.
Vyučující dějepisu v 9. roč-
nících Pavel Majoršin a To-
máš Polák využili příležitosti
k názornému doplnění učiva
dějin Československa a vy-
razili se žáky na komentova-
nou prohlídku.

Výpravu přivítal průvodce
v dobové uniformě a svým ve-
lice fundovaným výkladem
provedl žáky všemi dvanácti
zrekonstruovanými vagony,
které představují vojenský
vlak, jeden z mnoha, které
křižovaly v letech 1918 – 1920
Transsibiřskou magistrálu a
které se staly domovem dese-
titisíců československých le-
gionářů. Ti si často museli
cestu probojovat s bolševiky.

Žáci si prohlédli zrekon-
struované vybavení vozů
polní pošty, těplušky, zdra-
votního, filmového, štábní-
ho, obrněného, prodejního,
krejčovského, kovářského,

ubytovacího a dvou plošino-
vých vozů.

Nejvíce asi zaujal děti uby-
tovací vůz, kde si žáci uvědo-
mili, jak velké množství vo-
jáků obývalo tak malý pro-
stor v náročných podmín-
kách. Pozornost kluků přitá-

hl především střelecký vagon
s dělem a kulomety a ploši-
nový vůz s obrněným auto-
mobilem Austin. Zhlédli také
velké množství fotografií na
panelech mapujících historii
československých legií.

Legiovlak je projektem

Československé obce legio-
nářské, který si předsevzal
vytvořit věrnou repliku legi-
onářského vlaku z období let
1918–1920, kdy na Transsi-
biřské magistrále v Rusku
probíhaly válečné operace čs.
legií.

Vlak křižuje od května 2015
celou Českou republiku a je-
ho cesta skončí až v roce 2020.
Prostějov byl 25. zastávkou
tohoto podivuhodného expo-
nátu.

Prohlídka Legiovlaku byla
jedinečnou příležitostí při-
pomenout si slavnou kapito-
lu československých dějin a
umožnila žákům názorně si
představit, v jakých podmín-
kách vojáci žili, připomenout
hrdinství československých
legionářů, jejichž úspěšné oz-
brojené vystoupení proti bol-
ševikům pomohlo k vytvoře-
ní samostatného českoslo-
venského státu i k diploma-
tickému úspěchu mladé re-
publiky na mírové konferen-
ci v Paříži. Kdo Legiovlak ne-
navštívil, může jen litovat.

Žáci si připomněli hrdinství československých legionářů. Foto: archiv školy
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V polském Těšíně se sešli historikové hasičů
JOSEF PÁLKA

V. MEZINÁRODNÍ SETKÁ-
NÍ HASIČSKÝCH HISTORI-
KŮ V POLSKÉM TĚŠÍNĚ (V.
MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE KOLEKCJO-
NERÓW „POŻARNICTWO“
CIESZYN)

Předcházely mu společná
mezinárodní setkání u slo-
venských přátel hasičských
historiků: Martin 2012 (1.
setkání), Pezinok 2013 (2. se-
tkání), Vráble Dyčka 2014 (3.
setkání), Turzovka 2015 (4.
setkání ) a příští 6. setkání se
bude konat v České republi-
ce, pravděpodobně v Centru
hasičsého hnutí Přibyslav.

Na IV. mezinárodním se-
tkání hasičských historiků
ve slovenské Turzovce v roce
2015 bylo navrženo uspořá-
dání dalšího setkání v Pol-
ském Těšíně. Pozvání obdr-
želi hasiči z Čech, Slovenska,
Německa, Rakouska a Ma-
ďarska.

V. mezinárodní setkání
hasičských historiků se tedy
konalo 16. a 17. září 2016 v pol-
ském Cieszynie (Těšíně).
Svoji neúčast omluvili přá-
telé hasiči z Rakouska a přá-
telé hasiči z Maďarska se ne-
dostavili. Za sekci historiků
přiCentruhasičskéhohnutív
Přibyslavi se setkání zúčast-
nili tito hasiči: Bohuslav Cer-
man, Mgr. David Dvořáček,
Miroslav Homola, Josef Jen-
dřišák, Milan Macura, Zde-
něk Moural, František Polák
s manželkou, Josef Pálka,
Alois Tacl, Hans Joachim
Augustin (Německo), Peter
Kunkela a Jozef Malik se sy-
nem (oba Slovensko).

Podle legendy byl Těšín za-
ložen v roce 810. Po dlouhém

odloučení se zde setkali sy-
nové polského knížete: Bo-
lek, Lešek a Těšek a na pa-
mátku šťastného shledání za-
ložili město.

Setkání uspořádali dobro-
volní hasiči OSP Cieszyn –
Bobrek. Jedná se o nejstarší
dobrovolný hasičský sbor v
Těšíně, založený v roce 1870.
V současné době má 66 členů,
z nich je 30 aktivních. Jed-
notka je určena k vyšší hoto-
vosti. Těšín má jednu profe-
sionální jednotku JRG PSP,
která sídli v Cieszynie –
Marklowicích, šest dobro-
volných hasičských sborů a
jeden podnikový ze závodu
PKS.

V pátek 16. 9. 2016 ve města
Bielsko-Biala proběhla ex-
kurze na krajské stanici pro-
fesionálních hasičů PSP v
Bielsku a návštěva firmy za-
bývající se výrobou speciál-
ních hasičských, policejních,
vojenských automobilů a
speciálních kontejnerů Szc-
zesniak, která v příštím roce
oslaví 25 let své existence. Po

návratu do Těšína účastníky
přivítal starosta sboru Paweł
Przybyło, starosta okrsku
Cieszyn Czeslaw Dropczyn-
sk, za organizátory Zdzisław
Wigłasz a Josef Jendřišak z
Českého Těšína. Setkání his-
torikůsezúčastnilocelkem36
osob ze čtyř států: Česka (10
hasičů), Polska (15 hasičů),
Slovenska (9 hasičů) a Ně-
mecka (2 hasiči). Večer se ko-
nala vlastní jednání.

V sobotu 17. 9. 2016 byla pro
účastníky setkání připrave-
na prohlídka hasičské zbroj-
nice, techniky a síně tradic
dobrovolných hasičů v Bob-
reku a následně návštěva tě-
šínské radnice, kde proběhlo
setkání se starostou města
Mgr. Ryszardem Macurou.
Setkání se odehrálo v zase-
dacím sále městské rady z r.
1906. Chloubou sálu je vlys se
znaky těšínských řemesl-
ných cechů, erby těšínské
šlechty a těšínských knížat.

Po návštěvě radnice se ko-
nala prohlídka města. Ná-
městí (Rynek) je obklopeno

památkovými domy z růz-
ných období, protože starou
zástavbu zničil roku 1552 po-
žár. Po dalším požáru v roce
1789 se budovy přestavěly v
barokně-klasicistním stylu.
Uprostřednáměstíjekašnase
sochou sv. Floriána z roku
1777. Ke studně tří bratří v ul.
Trzech Braci, se váže legenda
o založení města. Studna je v
altánku z roku 1868 uvnitř je
polský, latinský a německý
nápis o setkání bratří.

Po schodech jsme přešli ul.
Przykopa, kde jsme navštívi-
li malebné zákoutí, zvané Tě-
šínské Benátky (Cieszyńska
Wenecja). Od středověku tu-
dy procházel umělý kanál,
který poháněl městský a kní-
žecí mlýn a vodou zásoboval
dílny tamních tkalců, kože-
luhu, soukeníků a kovářů.

Odtud se účastníci setkání
přesunuli k mostu Svobody
přes hraniční řeku Olši, kte-
rý spojuje města Český Těšín
a Cieszyn. Zde položením ky-
tic a zapálením svící u pa-
mětní desky pěti utonulých
polských hasičů při velké po-
vodni 19. 7. 1970 uctili jejich
památku. Tragédie se stala na
mostě Svobody, který se čeští
i polští hasiči snažili uchrá-
nit, ale nevydržel nápor plo-
voucích klád a velké vody. Ty
se vzpříčily o pilíře a celý
most nadzvedly a do vody
strhly 14 polských dobrovol-
ných hasičů. Někteří se za-
chránili až po sedmikilomet-
rové plavbě v rozbouřené vo-
dě, ale 5 z nich bohužel řádění
živlů nepřežilo a ostatky 2 z
nich se nikdy nenašly.

Při návratu se konala ná-
vštěva hasičského muzea v
Českém Těšíně, které je prv-
ní soukromé hasičské muze-
um v Moravskoslezském kra-
ji.

Setkání hasičských historiků v polskémTěšíně. Foto: archiv J. Pálky

Arcibiskup požehnal krajský hasičský prapor a pokřtil knížku
JOSEF PÁLKA

V pátek 27. května 2016 se v
prostorách Korunní pev-
nůstky – Pevnosti poznání v
Olomouci konal křest knihy
Dobrovolní hasiči Olomouc-
kého kraje, který provedl
Olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner.

Publikaci, která předsta-
vuje historii a dnešní činnost
hasičských sborů z 5 okresů
(Jeseník, Olomouc, Prostě-
jov, Přerov, Šumperk) vydal

v nákladu celkem 2 000 kusů
Olomoucký kraj.

Každý sbor, každá obec a
každá zásahová Jednotka
SDH obce obdrželi jeden vý-
tisk publikace a všem, kteří
o to projevili zájem, knihu po-
depsal arcibiskup Mons. Jan
Graubner a bývalý hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří
Rozbořil.

Součástí tohoto setkání
dobrovolných hasičů, sta-
rostů obcí s vedením Olo-
mouckého kraje bylo i žeh-

nání praporu SH ČMS Kraj-
ského sdružení hasičů Olo-
mouckého kraje, které pro-

vedl velmi rád a s grácií sobě
vlastní arcibiskup Mons. Jan
Graubner.
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Procházka Terezským
údolím – trasa šestá
JANA ZELENÁ

Tentokrát naše putování za-
číná na Stražisku, v rekre-
anty oblíbené obci ležící 380
metrů nad mořem. Jak se na
Stražisko dostat? Nevýho-
dou je, že neexistuje přímé
autobusové spojení. Takže já
doporučuji autobusem dojet
do Prostějova a poté vlakem
na Stražisko.

Pár metrů od vlakového
nádraží narazíte na rozcest-
ník. Nás bude zajímat červe-
ná turistická značka. Pře-
jdeme po hlavní komunikaci
a vydáme se do opravdu str-
mého kopce. Hned na úvod je
to „zabíračka“, která prově-
ří vaši fyzickou zdatnost.
Každopádně buďte v klidu –
nejnáročnější část cesty má-
te za sebou. Nacházíme se v
nadmořské výšce 425 m nad
mořem.

Míříme směr Přemyslovi-
ce, do obce, která patří mezi
nejstarší na Moravě. Jistě z
názvu této malebné vísky
postřehnete, se kterým slav-
ným rodem má co dočinění.
Turistická trasa částečně
kopíruje Přemyslovický po-
tok. Přejdeme přes komuni-
kaci spojující obce Pěnčín a
Kandia a míříme směrem k
turistickému rozcestníku s
názvem Šumice.

A protože nás láká pro-
cházka Terezským údolím,
nepokračujeme dál po čer-
vené značce, ale volíme zele-
né turistické značení a míří-
me po silnici směrem na
Laškov. Po pár metrech od-
bočíme doprava na polní
cestu.

Vítá nás naučná stezka,
která nás provede údolím
říčky Šumice. Má celkem 12
zastavení. Informační tabule
vám přiblíží nejenom histo-
rii tohoto místa (zmíní se na-
příklad i o pravěkém hra-
dišti Rmíz), ale upozorní vás
i na to, abyste se pozorně dí-
vali kolem sebe a nepřehléd-
li celou řadu kvetoucích
rostlin, bylin i trav. Zjistíte,
že vás obklopují lužní lesy,
ve kterých najdete jasan, ol-
ši, ba i javor.

Terezské údolí je opředeno
také mnoha pověstmi. A to i
o dívce, po které je celé toto
údolí pojmenováno, nešťast-
né Terezce neprávem vězně-
né v Dolním zámku v Ná-
měšti (současné sladovně).

Kousek za koupalištěm v
Náměšti na Hané, odbočíme
k amfiteátru a míříme smě-
rem k nádhernému zámku,
který je obklopen kruhovým
parkem lemovaným lipami.

Zámek můžete navštívit od
května do září denně kromě
pondělí, v dubnu a říjnu pak
pouze o víkendech. Návštěv-
níky lákají čtyři prohlídko-
vé trasy a své kouzlo zde ma-
jí jistě i svatební obřady.

Musím se však přiznat, že
manžel a já jsme tentokrát
dali přednost trošku jinému
zastavení. Opět jsme se vy-
dali za vůní chmele a na-
vštívili rodinný pivovar Ja-
drníček, který byl založen
teprve v roce 2014 a vaří vý-
borná nepasterizovaná a ne-
filtrovaná piva. V malebné
pivovarské hospůdce jsme
ochutnali Jadroše i Náměš-
ťáka. Nutno podotknout, že
jsme nebyli jedinými pivní-
mi turisty. Ale vždyť za na-
šlapané kilometry je třeba se
odměnit. Domů jsme se vy-
dali opět vlakem, škoda jen,
že koleje nevedou až do
Plumlova.

Přiznávám, že tento výš-
lap se mi moc líbil a plánuju,
že si ho zopakuji a to třeba se
skupinou kamarádů, kterým
také není pohyb cizí. Takže
turistice (a zvlášť té pivní)
zdar.

Trasa šestá
Procházka Terezským údolím
(Stražisko – Přemyslovice – Ná-
měšť na Hané)
Délka trasy: 15 km
Rada: pevná obuv, peníze na au-
tobus a vlak, svačina, pití

Terezské údolí. Foto: namestnahane.cz

Kniha na každém kroku
JANA ZELENÁ

Miluju knihy. Zbožňuju čtení
potichu, baví mě předčítání
nahlas a nikdy se mi neomrzí
poslouchat, jak čtou moji žáci
a užívat si ten pocit, že jsem je
to naučila právě já.

Čtu vsedě, vleže, při jídle,
ve vaně a s trochou studu při-
znávám, že i na záchodě (v po-
sledních dvou případech ale
nikdy ne knihy půjčené z
knihovny – takže mami, zase
v klidu vydechni). Ležení s
knihou v létě na trávě nebo v
zimě u voňavého svařáčku je
pro mě nejlepší relaxací.
Prostě příjemné chvíle mám
skoro vždy spojené s knihou.

A tak není divu, že mě ne-
dávno zaujal nápad knižních
budek, miniknihoven, prostě
takových knihobudek. Že jste
o něm neslyšeli? Trošku vám
jej tedy přiblížím. Do veřej-
ného prostoru umístíte vlast-
noručně vyrobenou (nejlépe
dřevěnou) budku a vložíte do
ní knihy, které už nevyuží-
váte. Knihy jsou tak k dispo-
zici těm, co rádi čtou a o pře-
čteném rádi debatují. Nemá-
te co číst? Vydáte se do knižní
budky, zde se potkáte s ka-
marádem, který právě dočetl
strašně zajímavou knihu a
debatujete. No není to nád-
herná představa?

Výhodou knižních budek je,
že je jejich použití zdarma,
jsou přístupné 24 hodin den-
ně, není potřeba žádná regis-
trace, knihu si můžete půjčit

a opět ji do budky vrátit nebo
vyměnit za jinou či prostě
knihy do této kouzelné budky
jen tak věnovat.

Představy o takové příběhy
nabité kouzelné budce se mě
ne a ne pustit, a tak jsem se
rozhodla, že se příští rok na
jaře společně se svými ka-
marády z Kulturní komise do
takovéprojektupustím.Jemi
jasné, že tento plán má celou
řadu úskalí. Knihy se možná
budou ztrácet, budku někdo
zničí, pomaluje… ale proč to
nezkusit? Možná se nakonec
po přečtení tohoto článku na-
jde stejný čtenářský blázen
jako já a přidá se k nám. Nebo
někdo, kdo miluje práci se
dřevem, vymyslí tu nejorigi-
nálnější budku, jakou lidské
oko (zůstaňme trošku při ze-
mi – oko plumlovského obča-
na) ještě nevidělo. Nebo se
najde nějaký skrytý výtvar-
ník, který dokáže budku ne-
tradičně vyzdobit. Kdo ví.

Mým snem je knihami za-
hnízděná budka uprostřed
parku a všude kolem na la-
vičkách čtoucí lidé, mamin-
ky předčítající dětem pohád-
ku, babičky recitující bás-
ničky, které si pamatují ještě
ze svého dětství, dědečkové
listující společně s vnoučaty
v knihách a encyklopediích…
Jsem blázen, co? Takže, kdo
je stejně střelený jako já, při-
dejte se a zkusme jestli k nám
přiletí knihy a bude se jim v
našich budkách líbit. Stačí
nechat kontakt na sebe v
Městské knihovně, která je
otevřena každý čtvrtek od 14
do 19 hodin.
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Florbaloví školáci
dosáhli na stříbro
ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ

Dne 29. 11. 2016 se v Prostějo-
vě na DDM Sportcentrum ko-
nalo okrskové finále ve flor-
bale, kategorie chlapci 6.-7.
třída. Naši chlapci se do finá-
le probojovali po úspěšných
soubojích v základní skupině
minulý týden. Za soupeře
měli celky ZŠ A RG Prostě-
jov, ZŠ Palacká a ZŠ Jana Že-
lezného. Ve druhé skupině
bojovaly celky z: Němčic, ZŠ
Dr. Horáka a ZŠ Melantri-
chova.

Souboje ve skupinách byly
velice napínavé. Do posled-
ních zápasů se rozhodovalo,
kdo postoupí do semifinále.
Nám se to podařilo a netrpě-
livě jsme čekali na svého sou-

peře. Stal se jím celek z Něm-
čic. Každý hráč musel na
hřišti nechat všechny své sí-
ly. Byl to rozhodující zápas o
medaile, o postup do finále.

Na jeho konci jsme se ra-
dovali z vítězství. Rozhodují-
cí branku vstřelil pár sekund
před koncem utkání Lukáš
Vítek. A čekali jsme na finá-
lového soupeře. Tím se stala
ZŠ Melantrichova. Ta však
byla nad naše síly. Klukům
patří obrovský dík za bojov-
nost! Zkusili si, že hrát se dá s
každým a nic není předem
ztraceno.

Sestava: Kryštof Borský –
Martin Šustr, David Pro-
cházka, Erik Doležel – Tomáš
Liška, Tomáš Varcaba, Jozef
Kšenzulák a Lukáš Vítek.

Reprezentanti plumlovské školy uspěli v prestižním trunaji. Foto: archiv školy

Marek Bureš zazářil v OVOV
RADEK BUREŠ

Na jaře se tehdy jedenáctiletý
Marek Bureš (ročník 2004)
účastnil okresního kola
OVOV (odznak všestrannosti
olympijských vítězů) v Pros-
tějově – sportovní desetiboj
pro školáky, který vyhrál a
postoupil do krajského kola v
Hranicích. Tam se umístil na
2. místě.

Do republikového finále
postoupilo z každé kategorie
16 vítězů každého kraje a 8
dalších z největším počtem
bodů – mezi které patřil i Ma-
rek.

Celorepublikové finále
proběhlo 9 a 10. září 2016 v Br-
ně. Jde o obrovskou akce po-
řádánou Olympijským výbo-
rem a sponzorovánou Saz-
kou.

Účastnilo se jí cca 650 žáků
v jednotlivých kategoriích,
250 učitelů a organizovat ji
pomáhala policie a vojsko.
Dále tam bylo přibližně 30
současných a bývalých vr-
cholových sportovců. Marek

se umístil v celorepubliko-
vém finále na krásném 10.
místě ve své kategorii.

MarekBureš předvedl v rámci
OVOVparádní výkony. Foto: R. Bureš

Hledáme nové členy pro střelbu
z luku i polní kuše

Střelecký klub šípových
zbraní Plumlov přijímá nové
členy. Střelba z polní kuše a
luku není nijak věkově ome-
zena. Nicméně nejvhodnější
startovací pozicí pro tento
sport je hranice desíti let a vý-
še. Klub má své vlastní vyba-
vení a není tak potřeba žádné
investice.

Více informací poskytnou:
Ing. Jan Bosák,
tel.: 608 331 618
email: skszplumlov@atlas.cz
Bedřich Korbař
tel.: 736 625 199
email:bedulinka@centrum.cz

Další informace najdete na
www.streleckyklubplumlov.cz

Střílet jemožné rekreačně, ale také po vyřízení nutných formalit a řádném
tréninku i závodně (na snímku). Foto: archiv klubu
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Kemp Žralok se může pochlubit super sezónou
PETR PIŇOS
MARTIN HYNDRICH

Kempink Žralok již pátým
rokem provozuje Klubové za-
řízení Plumlov, příspěvková
organizace, jako své samo-
statné středisko.

Po několika letech rozjíž-
díme v kempu i větší inves-
tiční akce. Během zimních
měsíců před zahájením sezó-
ny proběhla generální opra-
va dámských a pánských to-
alet. Investovalo se cca 700
000,- Kč a celá tato částka dí-
ky výborným hospodářským
výsledkům byla uhrazena z
finančních prostředků které
byly vydělány ve středisku
autokemp Žralok v sezoně
2015/16.

I v roce 2016, téměř každý
víkend, se v kempu pro ná-
vštěvníky konaly různé hu-
dební, sportovní a divadelní
akce.

Sezóna byla zahájena 16.
dubna sobotním odpolednem
s country kapelou M.H.U. a
grilovanou kýtou na rožni.
Duben byl zakončen tradič-
ním Sletem čarodějnic, pořá-
daným Spolkem Plumlov-
ských nadšenců. Akce vr-
cholila hudebním vystoupe-
ním kapel Wohnout a TH!S s
Vojtou Kotkem. Koncem
dubna a začátkem května mě-
li hosté opět možnost sledo-
vat ve společenské místnosti
na nové velkoplošné obra-
zovce Mistrovství světa v led-
ním hokeji.

V květnu se podruhé v are-
álu kempu uskutečnily Flo-
riánské slavnosti. Následo-
vala tradiční akce Prostějov-
ský Geodakar, automobilová
soutěž v geocachingu a
plumlovské hody s pouťový-
mi atrakcemi a Hodovou zá-
bavou. Květen končil Dnem
dětí, Show šaška Vikyho a bo-
hatou tombolou pro děti.

Z červnových akcí je třeba
připomenout další ročník
Her bez hranic, organizova-
né Mikroregionem Plumlov-
sko. Družstva okolních obcí
soutěžily v netradičních
sportovních disciplínách.
Tým Plumlova, spolu s Ohro-
zimí, obsadil krásné 5. místo.
V druhé polovině měsíce se
konal Help tuning sraz.

První červencový víkend
kemp patřil tradičně Tra-
bantsrazu. Přijelo k nám na
240 vozů bývalého koncernu
IFA. Začátkem prázdnin se v
kempu uskutečnilo i několik
závodů, duatlon a triatlon a

názvem Plumlovman.
Prázdniny patřily třetím

rokem také čtyřem týdenním
turnusům příměstského tá-
bora, nazvaného Léto se Žra-
lokem. Přes 100 dětí mělo v
kempu zajištěno bohatý ce-
lodenní program, včetně
stravy a pitného režimu.
Kreslily táborovou vlajku,
trika, nacvičily táborový ta-
nec, využily projížďky na ko-
ních a seznámily se i s vod-
ním skautingem. V letošním
roce, na četné žádosti rodičů,
opět příměstský tábor orga-
nizujeme.

Červenec byl v kempu i ve
znamení mexické a kubán-
ské hudby s kapelou Maria-
chi Espuelasa a kubánským
DJ René Gonzalesem. Červe-
nec končil jubilejním 15. roč-
níkem mezinárodního festi-
valu Keltská noc, který při-

lákal rekordní počet milov-
níků nejen keltské muziky a
také Renault 19 srazem a
gastronomickou akcí Festi-
val řízků.

Počátek srpna Žralok pat-
řil také tradičně legendě čes-
kého bigbítu, Karlu Kahov-
covi, Viktoru Dodonovi a Ge-
orge & Beatovens. Po celý ve-
čer rozdávali skvělou náladu
několika desítkám návštěv-
níků nejen hity svými, ale i
nestárnoucími hity Petra
Nováka. Další víkend od od-
poledne do pozdních nočních
hodin následoval 1. ročník
Sešlosti, přehlídky country
hudby. Akci uspořádali pro-
stějovští amatérští muzikan-
ti a jejím účelem bylo se pře-
devším dobře pobavit, zahrát
sobě i ostatním pro radost a
stmelit mezi sebou přátelské
vztahy.

Blížící se konec prázdnin
patřil tradičně Pohádkové-
mu lesu, organizovaném
Spolkem Plumlovských Nad-
šenců. Prázdniny se loučily
hudební akcí Goodbye Holi-
days!!!, kde „zlatým hřebem
večera“ bylo společné vy-
stoupení skupiny M.H.U.,
houslisty Martina Píšťka a
klavíristy z JAR Eltona Lo-
dewyka (Elly Jay). Po celé
prázdniny, každý čtvrtek v
podvečer, měli návštěvníci i
možnost zacvičit si Zumbu v
rytmu latinsko-americké
hudby s lektorkou Olou Ho-
lubovou.

Začátkem září se na 5. roč-
níku Plumlovského kotlíku,
soutěže ve vaření kotlíko-
vých gulášů, celým kempem
nesla vůně tohoto pokrmu.
Přes desítku týmů soutěžilo
ve vaření této klasické po-
chutiny. Odbornou i ná-
vštěvnickou porotou byla
hodnocena chuť, vzhled gu-
láše i výzdoba a atmosféra na
stáncích u jednotlivých druž-
stev.Tatoakceknámlákárok
od roku stále více milovníků
guláše i dobré nálady. V tom-
to termínu se k nám také opět
po roce na víkend sjeli k celo-
republikovému srazu novo-
fundlandští psi.

O následujícím víkendu
mohli návštěvníci kempu
vrátit do dob socialismu. Ko-
nal se zde 1. ročník Setkání
motorek a automobilů RVHP.
Srazu se zúčastnilo na 200 vo-
zidel, od Mopedů, „kozi-
dechů“ až po Liazky, Tatrov-
ky a samohybné dělo. Akci
zakončila velkolepá Retro
Disko Show s hity 80. let mi-
nulého století.

Blížící se závěr sezóny 1.
října patřil rovněž již tradič-
ním Vepřovým hodům a pro-
deji hotových zabijačkových
specialit. Ve spolupráci s řez-
nictvím Mirgovi byl v nabíd-
ce široký výběr zabíjačko-
vých specialit studené i teplé
kuchyně.

Děkujeme všem našim hos-
tům za návštěvu a věříme, že i
v následující sezóně bude ze
Žraloka odcházet stále více
spokojených návštěvníků.
Všechny Vás chceme ubezpe-
čit, že pro středisko autokemp
Žralok není EET (elektronic-
ká evidence tržeb) žádný pro-
blém protože v podobném re-
žimu kontroly tržeb funguje-
me již třetí sezonu a na cenách
a rychlosti obsluhy to jistě ne-
bylo poznat.

Vpolovině září do kempu zavítali populární herci Lukáš Pavlásek a Josef
Polášek spolu s režiséremdivadla Komediograf LubošemBalákem.Měli zde
víkendové divadelní zkoušky nové komedie s názvemEvžen aKopírák –
Letní komedie z Plumlova, jejíž děj se odehrává na plumlovské přehradě a u
kempuŽralok. Na snímku Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a děvčata z kiosku.
Foto: Petr Piňos

Radost výherců na oblíbené soutěží ve vaření kotlíkových gulášů –
Plumlovský kotlík 2016. Foto: Petr Piňos
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VÁNOČNÍ PROGRAM

Rozsvícení vánočního stromu,Andělské slavnosti naHlav-
nímnáměstí i na zámku aČesko zpívá koledy. Hlavní před-
vánoční taháky navštívily stovky lidí. Foto: Martin Kurka

ZPÍVÁNÍ KOLED

Příjemnoupředvánoční náladu navodilo zpívání koled pod
plumlovskýmvánočním stromem. Hlavním lákadlembyl
pěvecký sbor dětí Plumlováček. Foto: Martin Kurka

VÝLOV RYBNÍKA

Podhradský rybník v Plumlověmá za sebou tradiční výlov.
Rybáři zde vytáhli na začátku listopadu opravdové poklady
„Nejvíc bylo kapra, kolem tří tisíc kilogramůve velikosti od
jednoho a půl do šesti kil. Pak jsme slovili i 777 kilo štiky,
přičemž největšíměřila skorometr,“ vypočítalamluvčí
PovodíMoravy JanaKučerová s tím, že kromě ryb objevili
rybáři i dvě želvy nádherné a desítky slunečních brýlí.
Rybník se lovil po dvou letech a další výlov bude zase za dva
roky. Text a foto: Karel Rozehnal

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní síň vysokého zámkuvPlumlově hostila první
říjnovou sobotu roku 2016 nově narozenámiminka.Město
zde přivítalo do svých řad osmnových občánků, a to slav-
nostní řečí paní zastupitelky Jany Zelené, několika velmi
milými dárky amalou kulturní vsuvkou. „Bylo tomilé se-
tkání a děti ze školky námhezky zazpívaly,“ nechala se
slyšetmamimkaVeronikaVémolová a její Ondrášek se
přitomusmíval stojící v kolébce.
Text a foto: Karel Rozehnal


