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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
NOVINKY NA ZÁMKU

Stane se plumlovská domi-
nanta národní kulturní pa-
mátkou? Jak pokračují
opravy?

Čtěte na straně8

CO ČEKÁ ŠKOLÁKY?

Třeba čipování při příchodu
do školy a v jídelně, nové
předměty i modernizované
zázemí.

Čtěte na straně 10

Je možné, že život tak rychle letí?
Věřím, že nejsem jediná, kdo
si klade tuto otázku. Nejvíc to
je vidět na našich dětech.

Není to tak dlouho, co jsem
se vrátila z porodnice s naším
nejmladším dítětem, Toníč-
kem, a letos jsme jej slav-
nostně odvedli do první tří-
dy.

Je to prostě k neuvěření a
člověk skoro neví, jak ten čas

vlastně strávil. Jako by to by-
lo včera, kdy za mnou, jako za
čerstvě zvolenou místosta-
rostkou, přišel pan redaktor
Karel Rozehnal a žádal o roz-
hovor do plumlovského zpra-
vodaje a já nesměle koktala,
že chci hlavně dobré mezilid-
ské vztahy, ale měla jsem
vnitřní obavy, že to nebude
tak snadné.

Ano, je to již čtyři roky a my
stojíme na prahu nových vo-

leb. Nebude to dlouho trvat a
naše městečko bude mít nové
zastupitelstvo.

Je to tedy i čas k bilancování
nad tím, co se povedlo a z če-
ho máme radost, a co nevyšlo
tak, jak bychom si předsta-
vovali a je nám to možná ma-
linko líto. Při pohledu na ta-
bulku paní matrikářky, ve

které píše, kolik plumlov-
ských lidí za čtyři roky ze-
mřelo, se mi tají dech.

Kolik z nich jsem osobně
znala a některé dokonce ošet-
řovala, či dochovala v ne-
mocnici. Někteří jsou z naší
ulice a někteří jsou známí
mých známých. Při této úva-
ze si zase znovu a čím dál víc
uvědomuji, že nejdůležitější
jsou dobré vztahy mezi lidmi.

Losnu či Mažňáka?

„Koho volíš? Losnu nebo
Mažňáka?“ chtěli vědět Von-
tové na ulici od Rychlých šípů
v jedné z knih Jaroslava Fo-
glara. Kluci nevěděli, a tak
odpověděli „Ale třeba Bahňá-
ka“. A co vy? Víte už koho
budete volit v nadcházejících
komunálkách v Plumlově? Na
výběr budete mít ze sedmi
uskupení. To je na město veli-
kosti Plumlova docela slušný
počin. Na kandidátkách se tak
objeví celkem 105 jmen. Losnu
ani Mažňáka mezi nimi sice
nenajdete, ale za to zde figu-
ruje celá řada ostřílených
harcovníků. Na druhou stranu
je nutné zmínit, že na listinách
lze vypátrat i hodně tváří no-
vých, neokoukaných. Takže
fandíte spíš „Losnům“ coby
dobrým a čestným lidem?
Nebo preferujete spíše „Maž-
ňáky“ jako drsňáky s ostrými
lokty? Je to na vás. Snad vý-
sledný pelmel zvolených kan-
didátů přinese Plumlovu jen
samá pozitiva. (rok)



Je možné, že ten život tak rychle letí?

Protože chtít něco napra-
vovat potom, někdy, může
znamenat nikdy, protože už
může být na všechno pozdě.

Do komunální politiky
jsem tenkrát šla se spoustou
nadšení a ideálů.

Troufám si říct, že jisté
nadšení mi zůstalo, leč při-
nejmenším části ideálů jsem
se po krátkém čase zbavila.

Já dnes vím, že zdaleka ne
všechno jde tak jednoduše,
jak bychom si přáli a že ně-
které věci mají dlouhodoběj-
ší vývoj.

Jsou věci, které lze napra-
vit rychle a vlastními silami,
jako třeba celkový vzhled
městečka, pořádek na uli-
cích, pořádek kolem kontej-
nerů či květinová výzdoba.
Myslím, že to se v Plumlově
dlouhodobě zlepšilo, pocho-
pitelně ne stoprocentně úpl-
ně všude. Například kontej-
nery pod kostelem uklízíme i
několikrát týdně, ale pořád se
tam pořádek jaksi nedaří
udržovat.

A potom jsou věci, které vy-
žadují dlouhodobější projek-

tovou přípravu a ve druhé fá-
zi dostatek financí na reali-
zaci. Mnoho akcí je připra-
veno v projektech a čekáme
na vyhlášení dotačního pro-
gramu. Jako například kom-
pletní oprava chodníků, či fa-
sáda vysokého zámku nebo
kanalizace, nebo dětské hřiš-
tě v Hamrech apod.

Jsou ale věci, které nejsme
schopni ošetřit žádným roz-
hodnutím městského zastu-
pitelstva, či vyhláškou, pro-
tože některé zákonné normy
jsou nad naše pravomoce.

Velký problém vidím v re-
gulaci nočního klidu, kdy no-
vý zákon odebral zastupitel-
stvu právo povolovat kon-
krétní akce a povolení jedné
akce znamená posun noční-
ho klidu pro celé území
Plumlova včetně místních
částí.

Osobně jsem navštívila mi-
mo jiné diskotéku u Láznič-
ků a zhrozila jsem se, jak ro-
diče mohou třinácti či čtr-
náctiletým dětem dovolit

účast na těchto nočních pro-
dukcích.Vůbec nechápu, že
rodiče neřeší, že dítě přijde
domů ve 2 ráno a v jakém sta-
vu nechci mnohdy ani do-
mýšlet. V tomto případě je
městské zastupitelstvo na-
prosto bezmocné.

Já jsem tenkrát v tom pr-
votním rozhovoru napsala a
potom to ještě mnohokrát při
různých diskuzích zmínila,
že nejdůležitější jsou dobré
vztahy mezi lidmi.

Děkuji všem, kteří toto
pravidlo ctí, a přispívají
takto k dobré atmosféře ve
městě.

Ráda bych poděkovala
všem, s kterými jsem během
tohoto čtyřletého období se-
tkala či spolupracovala.
Možná ne každému jsem
mohla vyhovět tak, jak by si
představoval, ale troufám si
říct, že s každým jsme hle-
dali cestu k oboustranné
spokojenosti.

Byla to pro mě úžasná
čtyřletá škola komunikace a

hledání kompromisů, na
kterou nikdy nezapomenu.

Mým životním mottem,
které mám napsané na prv-
ní straně svého diáře, a kaž-
dým rokem jej znovu a zno-
vu opisuji do diáře nového
je „ Lidé zapomenou, co jste
říkali, lidé zapomenou, co
jste udělali, ale nikdy neza-
pomenou, jak se vedle Vás
cítili.“ Moc děkuji všem,
kteří se v mé blízkosti cítili
alespoň trošičku dobře, ne-
boť buďte si jisti, že mě ved-
le Vás bylo krásně. A moc se
omlouvám těm, se kterými
to třeba někdy trošičku
skřípalo. A co přinesou časy
příští…uvidíme po volbách.
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Co se povedlo za uplynulé období?
Podívejme se společně na největší investice, které se v Plumlově v posledních letech udály.
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Opravili si čekárnu

Autobusová čekárna v Sobě-
sukách už delší dobu neplni-
la svůj účel. Proto jsme se roz-
hodli, že uskutečníme, své-
pomocí, její rekonstrukci.

Začali jsme bouráním čel-
ních zdí a oken. Hlavním dů-
vodem těchto kroků bylo pro-
vzdušnění a prosvětlení pro-
storu čekárny. Brzy se uká-
zalo, žeprácebudevíce,nežse
čekalo. Došlo i na obnovu
osvětlení. V závěru byl pro-
veden venkovní i vnitřní ná-

těr. V současné době je če-
kárna opravena a slouží všem
občanům.

Na opravě se podíleli pan
Josef Všetička, pan Michal
Brablec, pan Josef Soldán,
pan Pavel Dvorský, pan
„místní rozvědčík“ Martin
Liedrman. Přístup k elektri-
ce nám umožnila rodina pa-
na Janečky a paní Navrátilo-
vá. Výměnu skla zajistil pan
Filip Konšel. O závěrečný ná-
těr se postarali zaměstnanci
Klubového zařízení. Všem
touto cestou děkuji.

U nás v Žárovicích

Téměř se mi tomu nechce vě-
řit, ale čtyři roky utekly a my
znovu stojíme před dalšími
komunálními volbami. Po-
kud bych mohla za sebe hod-
notit, podařilo se v naší osadě
uskutečnit hodně věcí, ale
ještě více je toho k řešení do
budoucna.

Cením si toho, že jsme s čle-
ny osadního výboru zavedli
tradici konání některých
pravidelných akcí jako je dět-
ský den, hodové posezení,
dětská vánoční dílna nebo di-
vadelní představení (to le-
tošní teprve bude a to 13. říj-
na). V letošním roce přibyl
ještě sraz rodáků a 27. října
plánujeme uctění památky
padlých spoluobčanů a od-
halení pamětní desky. Osob-
ně si myslím, že akce, při kte-
rých se mohou lidé vzájemně
setkat, jsou ničím nenahra-
ditelné. V kulturním domě se

nově vybavila místnost baru,
udělal se nový strop, koupily
nové záclony, židle a stoly. V
jednání jsou i další úpravy
např. renovace rozpadajícího
se schodiště.

Okolí zvoničky je pěkně
upravené a osázené a dokon-
čují se úpravy u kapličky. V
rámci říjnových oslav plá-
nujeme vysazení stromů na
kopečku u nového dětského
hřiště. Do budoucna je třeba
ještě vyřešit neutěšený stav
prostranství u kontejnerů,
které je bohužel ostudou cen-
tra obce.

Přeji příštímu vedení měs-
ta, zastupitelům i členům
osadních výborů hodně chuti
do práce, schopnosti naslou-
chat si vzájemně a snažit se
společně hledat ta nejlepší
možnářešení.Neníuměníjen
kritizovat a říkat, co je špat-
ně, ale je důležité najít třeba i
rozumný kompromis, cestu,
která nás posune vpřed.
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Končící období aneb jak to vidí Jeřábkovi
V krátkém slohovém cvičení
vypsané názory dříve naroze-
ných Jeřábků z ulice Vojtěšky
– Baldessari Plumlovské 255

Materiální hojnost vyspě-
lého světa nemá v dějinách
obdoby. Nad přebytkem chle-
ba jsme dospěli k úvahám, jak
se mu vyhnout, protože nám
možná škodí. Nadbytek her
nám nedopřeje čas k pře-
mýšlení. Pokud přemýšlíme,
pak velmi často o chybách
(nebo domnělých chybách )
druhých. Hledáme nepřítele.
Necháme se zmanipulovat.
Nepoučíme se. Málokdy jsem
spokojení. Necítíme se příliš
šťastní.

Žijeme v krásném, vzkvétají-
cím malém městě. Příroda
kolem nás zůstává krásná.

Památky, které máme po
předchozích generacích, jsou
v dobrém stavu. Zámek je do-
minantou obce, žije a bylo v
něm odvedeno obrovské
množství práce, která má
před sebou další etapy. Až na
dosluhujicí vodovodní síť a
věčné nedostatky v úpravě
komunikací a saturování ob-
ce parkovacími místy (
vyřešení obojího je iluzí,
možná iluzí zavádějící – ne-
zapadající do schématu dlou-

hodobé udržitelnosti) jsou
všechny zásadní věci včetně
kanalizace a likvidace odpa-
dů v základních rysech vyře-
šeny. Město je upravené a čis-
té. Ano, podobně je na tom
dnes většina dalších měst,
městeček a obcí. Nejspíš to u
nás nefunguje mimořádně
dobře. A většinu z výše uve-
deného ( i zde neuvedeného)
realizovala již předchozí ve-
dení města. Přesto vidíme
jedno jasné pozitivum práce
současného vedení města, dí-
ky kterému máme dobrý po-
cit kulturnosti a kultivova-
nosti – schopnost nezaujatě
posuzovatdruhé, domluvitse
a konstruktivně spolupraco-
vat.

Při čtení kandidátních listin
k volbám do zastupitelstva
našeho města čteme jména
mnoha osobností, kterých si

vážíme, napříč všemi voleb-
ními lístky. A ne všechny
kandidující známe. Kdy-
bychom je znali, byl by výběr
pravděpodobně ještě těžší.
Víme, že jde o věc důležitou a
naše volební právo je privi-
legiem, které není vždy sa-
mozřejmostí. Přitom jsou
volby nutně trochu soutěže-
ním (když už se chceme vy-
hnout slovu boj) a tím i zába-
vou. Zábavou, která má
mnohdy bulvární příchuť.
Přitom na komunální úrovni
rozhodně nejde o souboj vy-
hraněných politických sku-
pin. Přítomnost členů jedné
rodiny na více kandidátních
listinách možná naznačuje,
že to chápeme. Možná před-
znamenává kultivovaný
průběh voleb a dobré pokra-
čování dalšího vývoje.

Takto věci vidí a tak-
to by si je přáli M + L Jeřáb-
kovi

Legionáře dělala velkými láska k národu

Před sto lety, 28. října, se po-
vedlo to, o čem snily genera-
ce našich předků. Díky vel-
kému úsilí T. G. Masaryka,
jeho druhů a odvaze legioná-
řů, jsme si ve spolupráci se
Slováky konečně zřídili svo-
bodný samostatný stát. Stát,
který byl po celých dvacet let
1. republiky ostrůvkem de-
mokracie.

Bohužel, Slováci tento den
nikdy nepřijali tak úplně za
svůj nejvýznamnější den , o
čemžsvědčíi taskutečnost,že
v současné době 28. říjen ne-
slaví jako státní svátek.

Těch 100 let existence sa-
mostatného státu nebyla pro-
cházka růžovým sadem, ale je
spojená s obdobími, kdy jsme
o demokracii i svobodě mohli
je snít. Zamyslíme-li se nad
tím, tak musíme přiznat, že to
nebyla až taková sláva.

Po prvních dvaceti letech 1.
republiky, kdy jsme se de-
mokracii začali učit (a neby-
lo to tak jednoduché, jak si ob-
čas myslíme), přišla druhá
republika a období okrajová-
ní demokracie a za některé
vyhlášky zákony se dnes mu-
síme stydět.

Po období německé
okupace1939 – 1945 začalo v
letech 1945 – 1948 plíživé
okrajování demokracie
(např. zákaz některých poli-
tických stran) a po únorovém
převratu v roce 1948 se nám o
demokracii mohlo jen zdát.
Komunisté dokonce zrušili
28. říjen jako státní svátek a
místo toho nutili občany
oslavovat 7. listopad, kdy si
připomínali ruský bolševic-
ký puč z roku 1917.

Asi už nejsme schopni se vžít
do radostné atmosféry, která
vedla ke svrhnutí rakouské-
ho orla a vyzdvižení českého
lva.Nášdnešnípohlednasvět
a celý životní styl se bohužel

velmi často zužuje jen na po-
hled ekonomický, kterým za-
čínáme měřit vše kolem sebe.
Obávám se , že už je pro nás
obtížné dívat se na svět přes
zdravý patriotismus, vlaste-
nectví, mít hrdost na pří-
slušnost k národu, spolku a
bohužel mnohdy i rodině. To-
to všechno byly atributy, pro
které stálo za to vojákům ze
všech vrstev společnosti
umírat u Zborova, v Rusku
nebo na italské a francouzské
frontě.

První legionář z tehdejšího
okresu Prostějov byl
plumlovský občan František
Vrána,kterýpadl5.října1916.
Ve slavné bitvě u Zborova ze-
mřel další plumlovský rodák,
a to Jan Pácl, který zemřel v
červenci 1917. Celkem padlo 6

legionářů z Plumlova.
Co legionáře udělalo tak

velkými, že z nich mělo oba-
vy gestapo a poté i komunis-
té?

Byla to obětavá láska k ná-
rodu, jež dovedla potlačit vše
sobecké i vlastní já a přiná-
šela oběti jednotlivců, aby ce-
lý národ mohl žít ve svobodě.

Z nepatrných počátků Čes-
ké družiny v Rusku a roty Na-
zdar ve Francii, čítající asi
1300 příslušníků legií, vy-
rostla během 1. Světové vál-
ky samostatná armáda nee-
xistujícího československé-
ho státu, čítající bezmála 108
000vojáků.Celkempadlo5418
legionářů a z cca 400 000 za-
jatců vstoupila asi čtvrtina do
čsl. legií.

Bohužel, ani po tzv. Same-
tové revoluci se nám odkaz
T.G. Masaryka a legionářů
nedaří tak úplně naplňovat.
Dnes žijeme v období, kdy
svoboda a demokracie jsou
realitou a záleží jen na nás,
jestli toho využijeme k dobru
nás všech, nebo jen osobní-
mu prospěchu.

Doufám, že nová nastupu-
jící generace využije svých,
pro nás starší nemyslitel-
ných možností a pomalu se ji
podaří nešvary v nás zaseté
hlavně v období reálného so-
cialismu odstranit.
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Jak vypadal Zlechov před 100 lety? Zasněte se

Nedávno jsem při bádání v
archivu narazila na staré
články, jež se věnují
Plumlovské přehradě. Při je-
jich pročítání jsem si uvědo-
mila, jak moc se změnil obraz
krajiny, kterou tak dobře
znám. Říkala jsem si, že by
byla velká škoda, kdybych se
s vámi o tuto zkušenost ne-
podělila. Následující článek,
jehož autorem je Karel Vy-
mazal, vás zavede na počátek
třicátých let 20. století. Poho-
dlně se usaďte, uvařte si svou
oblíbenou kávu nebo čaj a
přijměte pozvánku do minu-
losti.

„Západně od Prostějova za
vesnicí Stichovice (pozn.: nyní
součástí obce Mostkovice) táh-
ne se žlebina. Na dně té žlebi-
ny lesknou se hladiny dvou
rybníků, Stichovského (zva-
ného též vítkovský nebo val-
chovský) a Zlechovského, kte-
rýmž přivádí čerstvou vodu
říčka Hloučela, tekoucí luči-
nami od Plumlova.

Nad žlebinou na skalnatém
kopci je les zvaný „Nad luka-
ma“, jehož hustým křovím po-
rostlé úbočí ještě v nedávné do-
bě příkře spadalo do rybníka i
na luka. Úbočí je rozryto tře-
mi cestami, které jdou podél le-
sa schodkovitě nad sebou.

Ke hrázi, která se napříč žle-
binou táhne, krčí se starý cha-
trný mlýn. Ještě před nedáv-
nem prostírala se po pravém
boku mlýna zahrada. Z druhé
strany směrem k silnici vi-
noucí se do Plumlova rozhlíží
se z kopečku vila, postavená v
prvních letech tohoto století,
pro tehdejšího poslance R. Re-
ichstädtra (pozn.: nynější Ho-
tel Plumlov).

Mlýn se připomíná v ději-
nách již v 15. století a podle li-
dové pověsti byl tam prvním

mlynářem jakýsi Zlích, po
němž dostal mlýn název
Zlíchův, kterýž název přešel
pak i na okolní krajinu Zlí-
chov nebo Zlechov. Podle jiné
pověsti vzniklo pojmenování
Zlechova již v době zakládání
rybníků, a to prý od toho, že
tam lidi zle chovali.

Mlýn byl opraven posledně v
roce 1881, jak oznamuje leto-
počet na štítě mlýnice. Od toho
roku stal se hojně navštěvo-
vaným výletištěm Prostějova-
nů, kteří tam pořádávali vý-
lety spolkové i rodinné.

To bývalo tam rušno za let-
ních nedělí! Jindy zasmušilý
mlýn tentokrát brával na sebe

slavnostní veselý ráz. Co star-
ší lidé hověli si v stinné za-
hradě při sklenici piva nebo
sodovky či mléka, rozběhla se
mládež po okolí, na hráz po-
rostlou stromy a keři, do lesa,
neboprojíždělasevloďkáchpo
rybníce.Ti nejmenšíbatolili se
pod dozorem starších souro-
zenců na květnaté louce, která
se prostírala od mlýna podél
hráze až k lesu, po nímž se
končila mělkým korytem
Hloučely.

Ještě před dvaceti lety měla
tato krajina docela jiný ráz.
Posud si rád vzpomínám, ja-
ký pohádkový dojem začaro-
vaného kraje na mne Zlechov

učinil, když jsem jej poprvé ja-
ko osmiletý chlapec spatřil.
Oba rybníky, zvláště Zlechov-
ský, byly hojně živeny vodním
ptactvem. Hejna divokých
kachen rejdívala po hladi-
nách a svým křikem rušívala
klid všedního dne.

Od roku 1912, kdy se počala
tam stavěti údolní přehrada,
slouží zchátralé budovy mlý-
ny za skladiště nářadí a ma-
teriálu. V této době bylo při-
stavěno těsně k budovám ně-
kolik kůlen a bud, které úplně
porušily někdejší rázovitost
mlýna.

O Zlechově koluje také ně-
kolik pověstí, které znají vy-
právěti již jen nejstarší lidé
okolních osad. Podle jedné z
nich v lese „Nad lukama“ prý
strašívalo, neboť na přileh-
lých polích prý se pochovávali
popravenci, v rybníce řádil
vodník, na lukách tančívaly v
měsíčníchnocíchlesnípannya
na skále, která se zvedala v
místech, kde jest nyní nádrž
přehrady, stával prý zkame-
nělý kněz.

Pracím na přehradě musely
ustoupiti tyto přírodní i lidské
útvary: domek hrázného na
stichovské hrázi, kamenný
most, kterým se hráz končila,
stavidlo i haltýř. V posledním
čase zmizel i kamenný lom, k
němuž byla přistavěna údolní
hráz. U zlechovského mlýna
pak zanikla ,,Taliánská ská-
la“, zahrada i stromy na hrá-
zi, dřevěné výčepní stavení s
verandou a teď dojde řada i na
mlýn, který se brzy zbourá a
nad místem, kde stával, uza-
vře se hladina obou spojených
rybníků.“

Tak až příště půjdete na
procházku kolem přehrady,
na chvíli se zastavte a před-
stavte si, jak mohla krajina,
kterou tak dobře znáte, vy-
padat třeba před sto lety…
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Za rok 2017 navštívilo zámek 25 000 lidí

Plumlovský zámek se vypíná
nad Podhradským rybníkem
letos již 330 let. Historie zám-
ku byla někdy veselá a jindy
pohnutá.

Málo kdo třeba ví, že v are-
álu zámku byla četnická sta-
nice, vojenské kasíno, že v zá-
meckém vězení se udála
vražda,nahradnímkopcivlál
prapor s hákovým křížem,
nebo že v Hradní kapli mělo
svůj domov několik let slav-
né ,,Pražské jezulátko“

Jedním ze světlých okamži-
ků historie zámku byl převod
zámku na město Plumlov v
r.1994. Od té doby už uteklo
mnoho vody, ale také se udá-
lo na zámku nemálo změn. Do
té doby chátrající zámek, do-
stal šanci být opět hezkým
místem v centru Plumlova s
kulturním využitím pro
místní občany i návštěvníky
z okolí. Nesnadná cesta zís-
kávání peněz na opravy a po-
stupná realizace záměru, zdá
se, dnes již nese své ovoce. I
když dotace, které zámek na
své opravy získal za těch 24
let, včetně těch peněz co do-
kládalo město v součtu nedo-
sahuje ani roční dotace kte-
réhokoliv z hradů a zámků
poblíž Prahy, přesto je zámek
vybaven expozicemi, s bez-
pečnými návštěvnickými
trasami.

Také cca 40 akcí pro veřej-
nost realizovaných každo-
ročně v areálu zámku, dále
akce pro školy, svatby a vý-

stavy hovoří o zájmu široké
veřejnosti o zámecké pro-
středí a dění v něm. Za rok
2017 navštívilo zámek na 25
tisíc návštěvníků. To vše by
ovšem nebylo možné bez přá-
tel a příznivců zámku, kteří
dlouhodobě a většinou bez ja-

kékoli náhrady věnují ne-
málo svého času, energie a
hlavně citu ,, svému zámku“.
Díky takovým lidem a také
pro ně se dějí změny, kterých
si nemůže nevšimnout jen
slepý.

Zámecké expozice nejsou na-
plněny předměty velké hod-
noty, ale také nejsou bezcen-
né a nezajímavé. Stovky
předmětů na zámek doputo-
valo z mnoha míst a směrů, a
nejvíce jich je zapůjčeno a da-
rováno právě lidmi, kterým
není zámek lhostejný. K do-
plnění expozic pak byly z vý-
nosů ze vstupného koupeny
další exponáty, aby byl dojem
z instalace komplexní.
Všechny expozice a většina
výstav na zámku vznikly bez
dotací z veřejných zdrojů, ale
pouze prací zaměstnanců
zámku, tedy zaměstnanců
Klubového zařízení p.o.
Plumlov.

Veškeré tyto pozitivní
změny by nebyly možné bez
vedení a podpory ředitele KZ,
starosty, místostarostů a za-
stupitelů města Plumlova.

Většina práce na zámku je
však ještě před námi, cíl je
jasný a směr už je udaný. Vše
směřuje k tomu, že by mohl
být Zámek Plumlov Národní
kulturní památkou, máme
podporou nejvyšších míst
(který zámek měl během jed-
noho měsíce možnost hostit
dvakrát ministra kultury) a
to vše za bdělého sledování
médií.

Projekt obnovy fasády Vy-
sokého zámku je připraven k
žádosti na větší dotace a v zá-
měru je vyhotovení projektu
na obnovu Nízkého zámku,
včetně jeho využití , nasvět-
lení nádvoří a kontury Vyso-
kého zámku.

Šermířský víkend se vyvedl na jedničku, předvedli se i dravci

Šermířská vystoupení, kej-
klíři, dravci i dobový jar-
mark. To a ještě mnohem ví-
ce mohli vidět a zažít ná-
vštěvníci tradičního šermíř-
ského víkendu, který se na
nádvoří zámku konal 11. a 12
srpna.

Nejmenší diváky zde bavi-
la například divadelní spo-
lečnost Koňmo, která s vy-
stoupením jezdí po celé Ev-
ropě. Dále své dovednosti
ukázal kejklíř Vojta Vrtek a
po celý den probíhaly šer-

mířskéukázkyavystoupenív
podání skupiny Taranis.

Bez povšimnutí rozhodně
nezůstali ani oblíbené ukáz-
ky dravců a na nádvoří zaví-
tal také Janus z Bledu se svojí
ukázkou knihtisku.

Ti, kdo se zrovna nedívali
na vystoupení, se pak mohli
zabavit v tvořivé dílničce.
Nádvořím se často nesl hla-
sitý smích a potlesk. My sr-
dečně děkujeme všem účin-
kujícím a organizátorům za
dobře odvedenou práci.
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Noční prohlídky?
To je velké lákadlo

O prázdninách se na
plumlovský zámek vrátila
akce s názvem noční pro-
hlídky. Hlavním cílem bylo
oživit starou tradici a ná-
vštěvníkům představit zá-
mek zase ve zcela jiném du-
chu. O tom, že je o netradiční
zážitky zájem svědčí i to, že
dorazilo hned několik stovek
návštěvníků.

Poutavá prohlídka ná-
vštěvníkům nabídla za svitu
svíček hned několik scén a
vtáhla je do života na zámku,
nechyběli pak ani šermířské
souboje a tanec.

„Přála jsem si, aby příběhy
byly opravdu zajímavé a pro-
to jsem se inspirovala míst-
ními pověstmi, ale zároveň

jsem je malinko upravila.
Největší radost pak mám z
navázání spolupráce se slo-
venskou skupinou šermířů
Bella Torres,“ říká o akci au-
torka scénáře Jitka Hřívová,
která sama ušila také většinu
kostýmů.

Vyvrcholením prohlídky
byla několik minut dlouhá
ohňová show na nádvoří
zámku, kterou si šermíři při-
pravili pro všechny skupin-
ky návštěvníků.

„Ráda bych poděkovala
všem hercům, protože podali
opravdu skvělé výkony a moc
mě potěšilo, že do této akce šli
srdcem a připravovali ji s ná-
mi s nadšením,“ dodala na zá-
věr Jitka Hřívová s tím, že se
snad podaří podobnou akci
připravit i příští léto.

Balet opět nabídl
nevšední podívanou

Už šestým rokem posloužil
plumlovský zámek jako kuli-
sa pro Baletní Galavečer pod
širým nebem. Ani tentokrát
si jej nenechaly ujít stovky di-
váků.

Na nádvoří zámku bylo
opět postaveno speciální pó-
dium a hlediště, na kterém se
předvedli umělci z Morav-
ského divadla v Olomouci.
Jako vždy bylo připraveno
hned několik ukázek ze svě-
tově známých baletů. Zahá-
jení se neslo v duchu britské
formace Queen a jejich ne-
stárnoucích hitů. V hlavní
roli se představil charisma-
tický tanečník Ivo Jambor.
Dále nechyběla ukázka z ba-
letu Zkrocení zlé ženy, Frida,

Dáma skaméliemi, Amadeus
či Bolero.

„Také letošní ročník dopa-
dl na výbornou i přes mírný
déšť na konci představení.
Unikátnost projektu je zaru-
čena nejen velmi technicky
náročnou realizací podia, ale
především také špičkovým
tanečním vystoupením všech
tanečníků souboru MDO, cit-
livým výběrem ukázek a vy-
tvořením tak výjimečného
programu pro návštěvníky,
pro které se balet na zámku
stal již tradičním a krásným
zakončením letní sezony,“
řekla o akci její organizátor-
ka Edita Lachmanová.

Zda bude balet tečkou za
létem na Plumlově i příští rok
a na jaké bude téma, zůstává
zatím překvapením.

Krátce ze zámku: Divadlo táhne

Během léta mohli návštěvní-
ci plumlovského zámku
shlédnout hned dvě divadel-
ní představení. A obě stály za
to,

První z nich se konalo na
začátku srpna, kdy do
Plumlova zavítala divadelní
skupina Geisslers Hofcomo-
edianten s představením
Láska ke třem pomerančům.
Druhé představení, tento-

krát v podání souboru Tem-
no z Týniště nad Orlicí neslo
název Šašek nebo politik.
Sklepní sál se v sobotu 1. září
zaplnil do posledního místa a
za své výkony herci sklidili
několikaminutový bouřlivý
potlesk.

Obě dvě skupiny k nám jez-
dí pravidelně a jejich před-
stavení se stala nedílnou sou-
částí našeho letního progra-
mu. Za výbornou spolupráci
srdečně děkujeme.
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Co přinese nový školní rok? Podívejte se

Nový školní rok 2018/2019 za-
čal v pondělí 3. září. Do škol-
ních lavic usedlo celkem 300
žáků, 141 na prvním stupni a
159 na druhém stupni. Mi-
mořádný den to byl obzvláště
pro prvňáčky, kteří poprvé
zasedli do školních lavic.

Prvňáčci již prostory školy
znají, jelikož v průběhu jar-
ních měsíců byla uspořádána
dvě setkání budoucích ško-
láků s třídní učitelkou a pe-
dagogy prvního stupně, ná-
sledovala pak informační
schůzka pro jejich rodiče.
První třídu bude navštěvo-
vat 30 žáků, 11 dívek a 19
chlapců. V této třídě bude
pracovat asistent pedagoga.

V personální oblasti došlo
ke změnám v pedagogickém
týmu, od září ve škole pracu-
je 20 učitelů, 9 asistentů pe-
dagoga, 3 vychovatelky škol-
ní družiny (2 zastávají sou-
časně funkci asistenta peda-
goga). Ve škole pracuje 6
správních zaměstnanců a ve
školní kuchyni 6 zaměstnan-
ců. Škola využívá externích
služeb IT odborníka.

Od letošního školního roku
škola zavádí pro větší bez-
pečnost žáků čipový docház-
kový systém. Při vstupu a od-
chodu z budovy se všichni žá-
ci budou označovat na čipové
čtečce. Zákonným zástup-
cům budou zasílány infor-
mace na email, kdy žák vstou-
pil či opustil budovu školy.
Cena čipu je 200 Kč, výhodou
je kompatibilita čipů se
středními školami i učilišti v
Prostějově. Zakoupený čip
bude sloužit i k výdeji obědů
ve školní jídelně.

Od letošního roku dochází ta-
ké k úpravě školního vzdělá-
vacího programu. Žáci první
třídy se budou vyučovat po-
vinně anglický jazyk s jedno-
hodinovou dotací týdně. Žáci
si cizí jazyk budou osvojovat
primárně přirozenou a hra-
vou metodou, formou jedno-
duchých frází, písniček a ří-
kanek, budou naslouchat
správné intonaci.

Starší žáci mohou své do-
vednosti v anglickém jazyce
rozšiřovat v nabízených
kroužcích angličtiny v odpo-
ledních hodinách a také v no-

vě zavedeném volitelném
předmětu pro žáky sedmých
ročníků, a to v anglické kon-
verzaci, kde budou činnosti
primárně zaměřeny na vzá-
jemnou komunikaci. Zavá-
díme také nové volitelné
předměty pro žáky 9. ročníku
– seminář z českého jazyka,
seminář z matematiky a po-
lytechnickou výchovu. Tra-
diční volitelné předměty
sportovní hry a ekologická
praktika zůstávají zachová-
ny v sedmém a osmém roční-
ku.

Ve školní družině od září na-
vyšujeme kapacitu žáků, zá-
jem projevilo 94 zákonných
zástupců. Žáci se mohou těšit
na zajímavě strávený odpo-
lední čas plný her a nauč-
ných aktivit.

Žáci budou mít k dispozici
bohatou nabídku zájmových
útvarů. Těšit se mohou na
tradiční sportovní kroužky,
keramické, logopedické, do-
pravní. Po několika letech se
na půdu školy z místní fary
vrací výuka náboženství pod
vedením Mgr. Barbořáka,
nově v nabídce žáci najdou
kroužek sportovní gym-
nastiky.

Během roku budeme i na-
dále pokračovat v projektu

Ovoce a Mléko do škol. Všich-
ni žáci budou mít nárok na
mléčný výrobek, ovoce a ze-
leninu zcela zdarma, a to cca
2 x za měsíc. V jednání je také
umístění nápojového auto-
matu do prostor školy.

Naším záměrem je provést
certifikaci do sítě škol „Rodi-
če vítáni“. Škola musí splňo-
vat určitá kritéria k získání
titulu. Mezi hlavní body patří
spolupráce a informovanost
mezi rodiči a školou, jasné a
přehledné předávání infor-
mací.

Na závěr se vrátíme do uply-
nulých letních prázdnin a
shrneme opravy a rekon-
strukce, které ve škole pro-
běhly. Stará budova školy
byla vymalována, proběhla
rekonstrukce havarijních
odpadů na WC, učebna vý-
tvarné výchovy se doplnila o
novou čisticí zónu. Byly za-
koupeny nové tabule do učeb-
ny 1. třídy a zeměpisu, nový
nábytek do učebny českého
jazyka, vybavení relaxační-
ho koutu pro žáky 1. stupně a
nutné nové počítačové vyba-
vení, které nahradilo ne-
funkční techniku.

Zmodernizovány byly také
nástěnky na chodbách školy,
do školní jídelny bylo zakou-
peno nutné nové vybavení
pro bezproblémový provoz.
Během září projde rekon-
strukcí školní poradenské
pracoviště, ve kterém nově
začne výuka předmětu spe-
ciálně pedagogické péče pod

vedením speciálních peda-
gogů.

Nový školní rok přinese
opět zajímavé projektové dny
pro žáky, exkurze, zábavné
vyučování, prostor pro se-
tkávání rodičů se školou. Bu-
deme pokračovat v pozitivně
navázané spolupráci s MŠ
Plumlov a ZUŠ Plumlov. Dí-
ky vstřícnému přístupu zři-
zovatele můžeme realizovat
řadu kroků vedoucích k mo-
dernizaci školy. V současné
době probíhají jednání s pa-
nem starostou o nové pro-
jektové výzvě zahrnující re-
konstrukci pěti učeben v cel-
kové výši jedenácti milionů.
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Projekty umíme získat

Základní škola se neustále
snaží inovovat vzdělávání,
nabízet žákům zajímavé pro-
jekty a aktivity. Na tyto čin-
nosti se snaží získávat fi-
nanční prostředky z různých
zdrojů. Finanční žádosti
předkládá Ministerstvu
školství, mládeže a tělový-
chovy, Olomouckému kraji,
EU a různým nadacím a spol-
kům. Za novým projektem
stojí mnoho práce a plánová-
ní a pak dlouhá čekací doba
na rozhodnutí o poskytnutí či
neposkytnutí finanční dota-
ce. Pro letošní školní rok jsme
byliprozatímúspěšnívedvou
projektech za bezmála 1,4 mil.
Kč.

V rámci dotačního progra-
mu na podporu environmen-
tální výuky, výchovy a osvě-
ty Olomouckého kraje v roce
2018, byla škola úspěšná a
kraj podpořil projekt „Škola
žije s EVVO“. Během projek-
tu zaměřeného na environ-
mentální výuku ve škole pro-
bíhá badatelské vyučování,
naučné exkurze a zajímavé
projektové dny.

Projekt je inovativní pře-
devším v tom, že vytváří uce-
lený šestiměsíční rámec pro
podporu vzdělávání zaměře-
ného na environmentální vý-
chovu a vzdělávání, způsobu
života v souladu s přírodou a
principy udržitelného rozvo-

je. Jednotlivé aktivity pro-
jektu jsou provázány s cíli
projektu a navazují na stáva-
jící činnosti, které se škole již
částečně daří realizovat. Ino-
vativní je též zapojení veřej-
nosti, dalších institucí do
projektu s cílem podporovat
soudržnost a vytvářet pro-
stor pro aktivní život celé
školy a města.

Od prvního září škola bude
realizovat projekt ESF – Pod-
pora ZŠ Plumlov formou
zjednodušeného vykazování.
Během realizace budou pro-
bíhat ve škole čtenářské klu-
by, kluby logických her a klu-
by zaměřené na konverzace v
cizím jazyce. Škola zakoupí
třicet kusů notebooků, které
budou aktivně využívány ve
vyučování. Nedílnou sou-
částí projektu je i další vzdě-
lávání pedagogických pra-
covníků.

Podporujeme děti z rodin s
tíživou životní situací. Díky
projektu Women for Women
jsou poskytovány těmto dě-
tem zdarma školní obědy,
projekt Společně pro děti do
škol umožňuje navštěvovat
placené zájmové kroužky v
ZUŠ v Plumlově nebo uhradit
některé školní pomůcky.

V rámci dalších výzev má
škola zažádáno o podporu vý-
uky plavání či další aktivity
v oblasti environmentální
výchovy. O výsledcích vás
budeme informovat.

Polytechnická výchova

Moderní výraz polytechnic-
ká výchova je v poslední době
skloňován ve všech pádech.
Nehledejme v tom nic nové-
ho, převratného, jedná se o
tradiční výuku „dílen“, do-
plněnou o využívání moder-
ních technologií.

V poslední době zjišťujeme,
že žáci díky upoutání se k
všudypřítomným počítačům
a mobilním zařízením nejsou
tak zruční v těchto doved-
nostech jako generace před-
cházející. Všeobecně na trhu
práce máme nedostatek ře-
meslníků a dalších odborní-
ků s technickým zaměřením.
Výše zmíněná fakta nás ved-
la k zařazení této výchovy do
nabídky volitelných před-
mětů pro žáky.

Náplň předmětu vychází ze
vzdělávací oblasti Člověk a

svět práce. Stěžejním téma-
tem předmětu je zaměření na
získání základních praktic-
kých pracovních dovedností
a návyků potřebných v životě
a technické myšlení.

Výuka bude zahrnovat
práci se dřevem, kovem a
plastem, práci se stavebnice-
mi. Primárně bude výuka
probíhat ve školních dílnách,
které se nám díky projektové
činnosti podařilo částečně
zmodernizovat. Každý žák
tak má k dispozici samostat-
né pracoviště vybavené zá-
kladním pracovním nářa-
dím.

Na některých obsáhlejších
pracovních projektech bu-
dou žáci spolupracovat ve
skupinách. Tento předmět
doporučujeme především žá-
kům s předpokladem učeb-
ních oborů.

Výlet v září se povedl

Školní rok běžně končí po-
znávacím výletem, který žá-
ky příjemně naladí na prázd-
ninové cestování a z učitelů
sejme břímě jednoho z po-
sledních úkolů školního
roku. Nám však výlet na kon-
ci června nevyšel, nebylo
nám dopřáno dojet až do cíle.
Děti byly zklamané, a tak
jsme se s kolegyněmi (na-
vzdory stresu, který nám ten
nepodařený výlet způsobil)
rozhodly, že to napravíme.

Náhradní termín jsme dí-
ky vstřícnosti agentury „Vý-
letníci“stanovilinačtvrtek 6.
září. Kdo má dítě školou po-
vinné, ví, kolik je při pořádá-
ní výletu „papírování“. Děti
však vzorně přinesly souhla-
sy rodičů, informace o zdra-
votním stavu i podepsané po-
učení o bezpečnosti, paní se-
kretářce se povedly objednat
autobusy, a to navzdory to-
mu, že šlo o úkol téměř ne-
možný. Všechny velké auto-
busy se snad přestěhovaly k
moři. Vypomohli jsme si však
obecním autobusem a jak se
ukázalo, byla to velmi dobrá
volba.

A hurá směr Rožnov pod Rad-
hoštěm. Tentokrát jsme do cí-
le dojeli. A náš optimismus se
ještě znásobil po přivítání
hlavním animátorem. Z On-
dry na nás dýchal optimis-
mus a hlavně nadšení. Kaž-
dou skupinku dostala na sta-
rost jedna z animátorek.

Sedmáci odjeli nejdříve na
ranč Bučiska. My a šesťáci
jsme se vydali do Muzea.
Zvlášť mně osobně bylo hej,
měla jsem totiž s sebou nejen
asistentku Olinku, ale i ta-
tínka mých žaček Toma a do-
provázel nás dokonce i pan ři-

dič Petr. Tréma z toho, že se
zase něco nepovede, ze mě je-
jich zásluhou rychle spadla a
společně s dětmi jsem si za-
čala užívat prohlídku Valaš-
ské dědiny.

Měli jsme štěstí, dědinka
byla dokonce obydlená – v
každé chalupě se zabydlela
jedna historická postava,
která nás seznámila s tím, jak
se žilo dříve. Děti si vyzkou-
šely i výuku v dobové škole.

Po mírném výstupu do
kopce na nás vykoukla Jur-
kovičova rozhledna, která
byla slavnostně otevřena v
dubnu 2012. Z rozhledny se
nám naskytl úžasný výhled
na okolní krajinu, ale ne
nadlouho. Po chvíli kochání
už šup, šup z kopce dolů a zpět
na parkoviště. Čekal na nás
přejezd na druhou část pro-
gramu – ranč Bučiska. A
hlavně oběd – dozlatova vy-
pečený kuřecí řízek a bram-
borová kaše.

Po výborném jídle se děti
mohly vyřádit na dětském
hřišti a prohlédnout si stáj s
koníky. Však už se jízdy na
koních nemohly dočkat. A
nejen to. Byl pro ně připra-
ven zábavný program. Děti
soutěžily v týmech v netra-
dičních disciplínách, vydaly
se na naučnou stezku, kde se
setkaly s pohádkovými by-
tostmi. A to vše v krásné pří-
rodě plné čerstvého vzduchu,
prosycené vůní lesa, oboha-
ceni o nové zkušenosti a po-
znatky.

Jednou větou řečeno, tento
způsob výletu zdá se mi býti
naprosto ideálním. Na závěr
bych chtěla poděkovat nejen
pořádající agentuře, ale i
svým pomocníkům, jejichž
zásluhou se nakonec výlet
nestal stresující záležitostí,
ale naopak velmi příjemně
stráveným dnem s prima dět-
mi.



Polytechnická výchova

V souladu s filozofií tohoto
předmětu a v rámci spolu-
práce se spolkem Schola Em-
pirica jsme se zapojili do pro-
jektu „Učíme se podnikavos-
ti“.

Cílem je zvýšení kvality
vzdělávání a odborné pří-
pravy žáků, včetně posílení
jejich relevance pro trh prá-
ce, dále navazování spolu-
práce s dalšími ZŠ v regionu
pomocí pravidelných setká-
ní. Naše škola se stala cent-
remkolegiálnípodporyvesvé

lokalitě. Centra kolegiální
podpory budou úzce spolu-
pracovat s technologickými
centry, která zprostředkují
aktuální poznatky z oblastí
podpory podnikavosti, ino-
vací a konkurenceschopnos-
ti. Úkolem pedagogů ve spo-
lupráci s odborným týmem
pak bude v rámci platformy
tyto trendy zpracovávat a
uplatňovat ve výuce v ZŠ.

Dalším cílem je vytvoření
partnerství s podnikateli a
technologickými centry v re-
gionu.
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Prázdniny v dětském domově? Plné her a výletů

Opět Vás, milé čtenáře
Plumlovského zpravodaje,
rádi po delší době informu-
jeme o nejnovějším dění v na-
šem dětském domově. Za po-
slední tři čtvrtiny roku se to-
ho u nás dost změnilo.

Především od 1.ledna 2018
došlo ke sloučení našeho do-
mova s Dětským domovem v
Konici pod jedno ředitelství,
takže náš domov má v sou-
časné době název Dětský do-
mov a Školní jídelna Plumlov
a má dvě pracoviště- Plumlov
a Konice a celkem je u nás ny-
ní 36 dětí od 3 do 21 let. Proto
některé naše aktivity jsou
nyní společné pro obě praco-
viště, stejně tak jako trávení
větší části letošních prázd-
nin, které právě skončily.

3. září nám začala opět škola,
učení a povinnosti. Na prázd-
niny nám zbyly jen vzpomín-
ky a fotografie v albu. Když se
za letošními prázdninami
ohlédneme, zjistíme, že byly
plné slunce, zážitků a poho-
dy.

Už na začátku července se
všechny děti, které nemohly
odjet ke svým rodinám, vy-
daly již poněkolikáté na čtr-

náctidenní letní tábor do Ol-
bramkostela u Znojma . Je to
klasický letní tábor plný her,
soutěží, výletů, koupání na
koupalištích i v přírodních
vodách a putování po Jižní
Moravě. Dětem se tam jako
vždy moc líbilo a určitě tam
nebyly naposledy.

Začátkem srpna se děti zú-
častnily ještě jednoho tábo-
ra, tentokrát v Bělé pod Pra-
dědem v Jeseníkách. Jednalo
se o velmi netradiční tábor
ekojógy v horském prostředí.
Jak už název napovídá, děti
tam měly možnost věnovat se
józe, meditaci a strava tam
byla přísně vegetariánská. V
rámci tohoto tábora bylo také
pro děti připraveno pozná-
vání okolí, kdy všichni spo-
lečně podnikly túru na Pra-
děd, pokochaly se krásnou
přírodou údolí Bílé Opavy,
navštívily lázně Karlovu
Studánku a protože bylo ne-
zvykle teplé počasí, užily si i
koupání v horské bystřině.

Poslední pobyt byl třídenní
a připravili ho pro naše děti
tety a strejdové z domova. Re-
alizoval se poslední prázdni-
nový týden v táborové zá-
kladně v Ptenském Dvorku.
Koupání v bazénu, projížďka

na koních, vycházky, spole-
čenské a míčové hry a večer
posezení u táboráku. Zůstaly
nám moc hezké vzpomínky.

Na úplný závěr prázdnin ta-
ké kromě relaxace, poznává-
ní a sportu trochu kultury.
Poslední prázdninovou so-
botu jsme vyrazili se šesti
dětmi do Prahy do Národní-
ho divadla na baletní před-
stavení Marná opatrnost. To
byla jedním slovem nádhera!
Kromě tohoto představení si
děti mohly také prohlédnout
starou Prahu, byť naše časo-
vé možnosti byly omezené.

Ve zbývajícím čase, kdy děti
trávily čas v domově, si uží-
valy koupání v zahradním
bazénu nebo v Podhradském
rybníku, slunění, výletů na
kole a pěších výletů do lesů v
okolí Plumlova.

V době pobytu v Plumlově
měly také děti možnost si za-
závodit na kánoích na Pod-
hradském rybníku, kde se u
občerstvení U Sandokana ko-
naly charitativní závody. Po
čtrnáctidenníchtrénincích si
děti vedly velmi dobře. Po-
slední srpnový víkend byl ve

znamení závodů dračích lodí
Plumlovský drak. Naše děti
byly také jako již několik po-
sledních let pozvány a do-
konce si na jedné dračí lodi i
zazávodily. I když nevyhrály,
bylo moc fajn vidět přehradu
z trochu jiného úhlu, než jsou
zvyklí.

Zajímavá byla také návštěva
z nadace Veselý medvídek,
která ve spolupráci s firmou
BMW připravila pro naše dě-
ti zábavné odpoledne plné
her, zábavy a možnosti sve-
zení v luxusním BMW.

Když se prázdninami
ohlédneme, zjistíme, že zá-
žitků pro děti bylo opravdu
hodně a děti se u nás rozhod-
ně nenudí.

A co nás čeká v nejbližších
podzimních měsících?

Především začátek školní-
ho roku a s ním spojená
spousta povinností ve ško-
lách, ale také účast v různých
vzdělávacích a zábavných
projektech, vystoupeních,
sportovních kláních a pak už
pomalu příprava na zimu a
Vánoce. Zase vás budeme o
našich podzimních a zimních
aktivitách v příštích číslech
Plumlovského zpravodaje
rádi informovat.
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Jde se dál…

V tomto volebním období
jsem se stala členkou re-
dakční rady Plumlovského
zpravodaje. Dlouho jsem pře-
mýšlela, kam budu své pří-
spěvky směřovat, až mě na-
padlo psát o mé velké zálibě –
turistice.

Věřím, že mé příspěvky o
putování v blízkém i vzdále-
ném okolí Plumlova některé z
vás inspirovaly,a třebajste se
díky nim vydali po mých sto-
pách. Mohli jste navštívit les-
ní studánky nedaleko Stína-
vy, najít pramen Punkvy,
pěšky vyrazit z Protivanova
do Boskovic nebo jen tak na
pivo do Prostějova. Při čtení
mých příspěvků jsme si spo-
lečně prošli nejen nám blíz-
kou Drahanskou vrchovinu,
ale vyrazili jsme i do Jesení-
ků, kde se čistí hlava od sta-
rostí jedna báseň.

Dnešní putování chci ale
pojmout úplně jinak. Trasa,
na kterou chci zavzpomínat,
se totiž nedá vyčíslit počty ki-
lometrů, ale spíše počtem
roků, měsíců, týdnů a dnů.
Start Plumlov, rok 2006, vol-
by do Zastupitelstva města
Plumlova. Hned od začátku
vedla cesta hodně do kopce,
náročným a mnohdy těžko
prostupným terénem. Ale
tehdy mi fyzické síly stačily a
pochodovala jsem statečně a s
plně naloženým batohem. Na
první kontrole v roce 2010
jsem se mohla rozhodnout,

zda se zkratkou vrátím zpět
na start nebo budu pokračo-
vat v cestě dál a stále do kop-
ce.

A opět dřina, svalové křeče
a nutnost dodat tělu povzbu-
zující hořčík. Doslova jsem se
doplazila na druhou kontro-
lu, tentokrát zcela přesvěd-
čená o tom, že končím. Sun-
dávám dres, zouvám boty,
nazouvám papuče a prostě
jdu lenošit a věnovat se své
rodině. Naštěstí to tak nedo-
padlo, strhla mě síla kolekti-
vu, protože i turistika může
být masovým sportem, kde se
nachází kamarádi a fajn
„spolupochodující“.

Dres jsem nakonec nesun-
dala ani nepřevlékla a po-
kračovala v cestě dál. Styl po-
chodu se však trošku změnil.
Zvolnila jsem tempo a začala
sekochatvěcmikolemsebe.A
zjistila jsem, že si pochoduju
po vrstevnici a mám z té ces-
ty opravdovou a upřímnou
radost.

Prostě výšlap, na který se
těšíte, a vůbec vám nevadí, že
cíl je vlastně velmi nejasný.
Máte kolem sebe prima lidi a
můžete rozdávat radost a po-
moc ostatním. Právě se blí-
žím ke třetí kontrolce. Ten-
tokrát jsem se nerozhodova-
la, jestli dál pokračovat v ces-
tě. Měla jsem jasno… jde se
dál. Možná mě za pár dnů če-
ká cíl, možná ne. Jedno je mi
ale jasné. Pomáhat jiným a
rozdávat radost rozhodně
přestat nechci.

Setkali jsme se u pomníku

V úterý 21. srpna uplynulo 50
let od doby, kdy na území Čes-
koslovenska vtrhly tanky a
na šokované obyvatelstvo
mířily kulomety vojáků ar-
mád Varšavské smlouvy.

Mladší generace akt okupace
a dobu následného normali-
začního režimu znají už jen z
vyprávění.Tímspíšjetřebasi
tyto neveselé okamžiky při-
pomenout a uctít památku
obětí černých dnů našich dě-
jin.

Proto se v podvečer 21. srp-

na uskutečnila v Plumlově u
pomníku padlých malá vzpo-
mínková akce. Sešli se zde zá-
stupci města, zastupitelé, pa-
mětníci i ti později narození,
aby se dotkli tohoto tématu.

Položením kytice k pomníku
a zpěvem české hymny skon-
čila oficiální část akce, ale za-
jímavá diskuse s pamětníky,
vyměňování si informací a
názorů, pokračovaly spon-
tánně až do večerních hodin.

Žijme přítomností, mysle-
me na budoucnost, ale nikdy
nezapomínejme na minulost
a poučení, které z ní plyne.

Zajímavé střípky z historie obce Žárovice

Letos se v sobotu 15. 9. 2018 ko-
nala oslava 940 let obce Žáro-
vice, která se rozkládá na
pravém břehu říčky Hlouče-
ly, a jejíž nadmořská výška je
300 metrů nad mořem.

První písemná zmínka o
obci je z roku 1078. Nejstarší
listiny o vsi jsou z let 1078 a
1126, kdy byla církevním ma-
jetkem. Již v roce 1325 se uvá-
dí, že patří k Plumlovskému
panství. V letech 1850 – 1923 je
součástí obce i místní část
Hamry. Usnesení minister-
ské rady o odluce osady Ha-
mry přišlo 8. 11. 1923 (do té do-
by Hamry jsou osadou obce
Žárovice, Hamry v letech 1923
– 1960 samostatná obec). V ro-
ce 1924 rozdělen katastr a Ha-

mry byly odloučeny od obce.
Znovu se slučují v roce 1960
pod názvem Žárovice – Ham-
ry. Od 1. 7. 1980 se obec inte-
grovala s obcí Plumlov a sta-
la sese místní částí obce a od
27. 10. 2000 města Plumlov.

Nejstarší známá pečeť obce
je z roku 1668. V polovině 18.
století byla vybudována kap-
le Povýšení Svatého kříže a v
roce 2002 byla provedena její
oprava. Socha Neposkvrně-
ného Početí Blahoslavené
Panny Marie je z roku 1748.
Zvonice církve Českobratr-
ské je postavena v roce 1844 a
opravena v roce 2005.

V roce 1911 byl postaven
mlýn a konzum. V letech 1971
– 1973 se postavila budova
MNV a požární zbrojnice.
Kulturní dům se stavěl v le-

tech 1975 – 1977 a v letech 2003
– 2006 byla provedena jeho re-
konstrukce. V roce 2004 byl
opraven kříž u zvonice. V ro-
ce 2015 byla zahájena stavba
vodovodu a kanalizace v ob-
ci.

Velké požáry byly 18. 3. 1862
a v roce 1864 kdy, kromě 8 do-
mů, vyhořela celá obec. Kos-
tel, farnost a hřbitov obce je v
obci Krumsín. Školu měla
obec do roku 1888 v obci
Krumsín, až v roce 1885 byla
se sousední obcí vystavěna
společná škola v obci Sobě-
sukyadnesžácinavštěvujíZŠ
Plumlov. V letech 1947 – 1954
se u zvonice zvažovalo o vy-
budování pomníku Padlých.
Byl už navozen i kámen, stav-
ba se, ale nakonec nerealizo-
vala.

Počátkem 20. století vzni-
kají v obci spolky: SDH Ham-
ry (od roku 1902), Národní
jednota Žárovice (od roku
1904), Vzdělávací beseda
Vrchlický Žárovice (od roku
1905), Národní jednota Ham-
ry (od roku 1914), Potravní
spolek Svatopluk Žárovice
(od roku 1914), Omladina Žá-
rovice (od roku 1909), Domo-
vina Žárovice (od roku 1923),
SDH Žárovice (v letech 1927 –
1928). Ustavující schůze JZD
Žárovice se konala 1. 1. 1952.

V roce 1947 se navozil ke zvo-
nici křemenový kámen. Slo-
žili jej do jehlanu a nechali-
porůst břečťanem.



Zajímavé střípky z historie obce Žárovice

Následně ještě vsadili mra-
morovoudeskusejményabyl
by zde důstojný památník na-
šich padlých občanů. Ale to se
nestalo a kámen se pomalu
ztrácel,ažseasivroce1954dal
zbytek kamene na vyštětová-
ní cesty přes obec.

(zápis je použit zhasičské kro-
niky SDH Žárovice, která se ztra-
tila vroce 2012)

Sušil Josef (1864 – 1906), Há-
jek Jan (1907 – 1912), Začal
Josef (1913 – 1914), Koukal
Jindřich (1919 – 1924 z osady
Hamry), Zaoral Vilém (1925
– 1929), Růžička Antonín
(1930 – 1942), Šmudla Josef
(1946 – 1949), Přikryl Václav
(1950 – 1957), Hruban Jan
(1958 – 1973), Přikryl Au-
gustin (1974 – 1980). Dále již
pokračují starostové obce a
města Plumlov.

Dokoupil Leopold (*9.4.1885,
+15.2.1915), Erben Václav
(*25.7.1890, +8.11.1914), Horna
František (*24.6.1880,
+4.6.1919), Hruban Jaroslav
(*5.1.1892, +10.9.1915), Kehýk
Antonín (*14.6.1888,
+14.6.1916), Lánský Josef
(*14.6.1874, +13.5.1917), Mar-
cián Antonín (*23.5.1881,
+1918), Pernica František
(*24.3. 1895, +prosinec 1920),
Pernica Josef (*1.3.1893,
+1915), Sekanina Josef (*1877,
+1916), Slezák Adolf

(*7.6.1882, +1916), Staněk
Adolf (*22.6.1889, +1916), Šev-
čík Josef (*1892, +1916),
Šoustal Antonín (*květen
1888, +24.10.1917), Šustr Josef
(*červen 1872, +7.3.1917), Žák
Jan (*2.8.1880, +16.5.1915).

Hruban Josef (*26.3.1887,
+17.5.1944 = umučen v Osvě-
timi), Pernica Antonín
(*23.8.1887, +15.3. 1945 = ze-
mřel následkem útrap věz-
nění).
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Složil jsem přes 300 básní, říká Břetislav Jurníček

Narodil jsem se v Plumlově v
roce 1936, kde jsem prožil sko-
ro celý můj život. Přestože
dnes žiji u své dcery v Pros-
tějově, stále zůstávám
plumlovským občanem.

Od 17 roků jsem pracoval
jako traktorista u STS Pros-
tějov až do vojenské základní
služby. Po skončení vojenské
základní služby jsem praco-
val jako řidič u Jednoty Pro-
stějov až do odchodu do dů-
chodu.

V roce 1961 jsem se oženil a
vychovali jsme s manželkou
za pomoci celé rodiny dvě dě-
ti, Břetislava a Emičku. S

manželkou jsem žil plných 55
let. V roce 2015 nás moje man-
želka nečekaně bez rozlouče-
ní opustila a tuto ránu já po-
nesu s celou rodinou do kon-
ce svého života.

Většinu života jsem se vě-
noval plumlovské kopané. Od
sedmi roků jsem hrál za žáky
a přes mužstva až do roku
1971, kdy jsem skoro 20 let dě-
lal rozhodčího kopané při
OFS Prostějov. Při této práci
jsem ještě působil jako člen
výboru oddílu kopané. Po no-
vých volbách v roce 1993 stá-
vám se předsedou oddílu ko-
pané Oresvo Sokol Plumlov –
náš sponzor, až do prosince
2012, kdy jsem ze zdravotních
důvodů odstoupil. Za pomoci

sponzora Oresva se vybojo-
vala první A. třída, která se
hraje v Plumlově dodnes. Za
svoji práci jsem dostal něko-
lik ocenění jak od OFS Pros-
tějov, tak od KFS Olomouc,
též čestné uznání z Prahy.

Přesto, že mám jen základ-
ní vzdělání, mým koníčkem
bylo psaní básniček a balad ze
života po pravdě, jak jsem
jednotlivá léta prožíval. Slo-
žil jsem přes 300 básní a balad
jak ze života, tak sportu, jak
jsem to viděl. Na základě mé-
ho kladného hodnocení jsem
několik básní daroval městu
Plumlov k založení do kroni-
ky. Dále jsem se obrátil na
kulturní středisko Prostějov
na pana ředitele Aleše Pro-

cházku a jeho kolektiv, který
moje básničky zpracoval, a
budou použity pro město Pro-
stějov k založení. Děkuju ko-
lektivu za zpracování. Jsem
již příliš starý pán a jsem
opravdu za to vděčný, že ně-
kdo si bude moci některé bás-
ničky přečíst jak ze sportu,
tak politiky i ze života.
Nejsem básník profesionál.

Moje motto:
Až někdo bude číst moji bá-

seň, byla skládaná ze života,
proto já věřím, že každý, kdo se
nad básní zamyslí, dá mu ně-
co pro jeho život.

Balada – Plumlov
Plumlovské město v krás-

ném je prostředí,
a já tu žiji již mnoho let.
Prožil jsem tu mládí

a kus života svého a chci tu
zůstat,

než opustím Plumlov na
druhý břeh.

Plumlovský zámek tu léta
stojí na skále vysoké

jak mohutný hrad. A pod
ním Podhradský

rybník své vlny prohání v
krásném to

prostředí, by přecházel tu-
ristům to zrak.

Kostelík na vršku má též
svůj obdiv,

hlas jeho zvonu je slyšet do
dálek to dálných.

A také my tu krásnou
školu máme a naše žáky
dobře vychováváme, pro

jejich budoucnost.

Po stránce sportu je
Plumlov na výši, vychoval

sportovce k metám
to nejvyšším, ten kdo chce

sportovat, má dobré
zázemí, výchovu mládeže
ve sportu v Plumlově má-

lokdo – přece ocení.

Kultura v Plumlově ta je
však na výši, od jara

do zimy je to zvláštní chod.
Od hraní divadel a
koncertů krásných,

pohádek pro děti po celý
rok. Pro naše občany a pro

město Plumlov.

Plumlovské nadšence ve
městě máme

a jejich akce jsou až neví-
dané, pod vedením

Marka Otrubu pracují celý
to rok,

by kultura v Plumlově
měla pokrok.

Z plumlovského zámku je
krásná vyhlídka,

pak čeká na vás zámku to
prohlídka,

a v zámku v Plumlově
svatby se dělají,

tak jak tam hrabata je kdy-
si mívali.

Mnoho turistů Plumlovem
prochází a z celé

naší zemi. Máme tu krásné
město.

Já přeji Plumlovu mnoho
dalších let,

by svojí krásou okouzlil
turistický svět.

Drogy
Jdu v klidu, míru po mé zemi

rodné
a pozoruji dnešní svět.

Co se to děje ptám se sám
sebe,

vždyť mladým můžem zá-
vidět.

Mají své plány, mohou si je
splnit

v naší to zemi voňavé,
Někteří mladí na všechno

hřeší,
hledají drogu prášky má-

mivé.

A tak ten prášek, nějaké to
pití

a je jim dobře po těle,
cítí se skvěle, mysl se

zklidní,
povznáší se všichni jako

andělé.

A za pár časů musí prášky
mít,

by oni tyto
v drogu proměnili.

A pak tu nechtějí už žít,
tak si je pěkně drogy při-

pravily.

Chátrají na duchu, ztrácí
půvab člověka,

spokojenost žádná, jenom
sama křivda,

hledají drogu, hledají ji
znovu,

by život jim povznesla.

A místo toho život se krátí,
pomalu slyšet umíráčkův

hlas.
Bílá neb černá, rakev je

provází
cos udělala drogo přece z

nás.

Naše Země
Utíkám, utíkám ulicí,
spěchám já rychle domů,
proč spěcháš domů, obča-

ne, dýchám dehet z ozonů.
Všude sám ozon smrtelný,
nad městem stále číhá,
děti jdou právě do školy,

rouška se přes ústa dívá.

Ta moje krásná česká zem,
zase dnes ona pláče,

kdy my na ni lék najdem, je
toto všechno jen v sázce.

Bude to trvat mnoho let,
než země začne zas dýchat,
chraňme si přece naši zem,
bychom zde mohli bývat.

Bůh stvořil zemi pro
všechny, by na ní žili krásně,

a děti to našich rodičů by
tady byly šťastné.

Proto ji ničit nechceme,
pomozme jí my všichni,
by na té naší planetě žili tu

krásně všichni.

Věřím já, že to dokážem,
ozdravit zemi krásnou,

by zase byla zemí tou s
čistou oblohou jasnou.

Ozon smrtelný odejde, pro
všechna další léta

naše pak krásná česká zem
bude zas jednou vzkvétat.
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