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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE

Přeji vám jménem svým
i jménem členů rady a za-
stupitelstva města Plumlova
krásné prožití vánoc a mno-
ho úspěchů v novém roce

Váš starostaAdolf Sušeň

Z OBSAHU ČÍSLA

Reportáž z návštěvy u
plumlovského básníka Jin-
dřicha Speitze v Domově
důchodců v Prostějově a
ukázky z jeho tvorby

Najdete na straně 11

Vánoční strom se oděl do modré

Rozsvícení vánočního stromunaHlavnímnáměstí v Plumlově si
1. prosince nenechaly ujít stovky lidí. Většina z nich pak zamířila
na zámek užít siMikulášskou nadílku.FOTO: Karel Rozehnal

S plumlovským starostou Adolfem Sušněm nejen o hospodaření města

Dostavba kanalizace má reálnou naději
KAREL ROZEHNAL

Pane starosto, máme za sebou
další etapu výstavby kanalizace
v Plumlově. Jste s realizací spo-
kojený? Jsou nějaké nedodělky?
Na kolik nás to celé přišlo?

Zakázka je kompletně hoto-
vá. Práce stály necelých 26
milionů, z toho 45 % činila
dotace, 35 % bezúročná půjč-
ka, 10% dotace Olomouckého
kraje a 10 % činily vlastní
zdroje. Došlo i k úpravě po-
vrchu náměstí do takové mí-
ry, která je dostačující k tomu,
aby náměstí sloužilo svému
účelu.

V jaké fázi je plánovaná výstavba

vodovodu a kanalizace v
plumlovských osadách?

Na vodovod je podána žá-
dost na Ministerstvu země-
dělství k realizaci. Výsledky
této žádosti očekáváme na
přelomu listopadu a prosince.

Na kanalizaci Soběsuky a
Žárovice jsme požádali Minis-
terstvo životního prostředí o
dotaci z fondu OPŽP. Postou-
pili jsme do dalšího kola.

Vypadá to, že je reálná na-
děje, že bychom mohli dotaci
získat na realizaci už v období
2013 a 2014. Máme výhodu v
návaznosti na probíhající re-
vitalizaci přehrady, kdy exis-
tuje nutnost zabránění jejího
znečišťování v co nejvyšší mí-

ře, což nás řadí mezi prioritní
oblasti pro dostavbu kanali-
zace.

V Hamrech ovšem musí být
kanalizace řešena trochu ji-
nou cestou, konkrétně samo-
statným povolením, protože je
zde nutné nejdřív provést
změny v Plánu rozvoje vodo-
vodu a kanalizací Olomouc-
kého kraje.

Jak je na tom v současnosti hos-
podaření města? Kolik dlužíme a
za co?

Ještě do března 2016 bude-
me splácet dřívější etapu ka-
nalizace (ohrozimská a ČOV).

Pokračování na straně 2

Upozornění pro občany
Občané Plumlova, kteří dluží
městu nějaké finanční částky
(např. poplatky za odvoz odpadu
a podobně), mají možnost tyto
dlužní částky uhradit do konce
roku. V lednu budou nesplacené
pohledávky předávány postupně
do exekučního řízení a v případě
vymáhání touto cestou se jejich
neuhrazení v tomto roce jednot-
livým dlužníkům jistě prodraží.
Takže, občané, raději neváhejte a
ve vlastním zájmu své dluhy včas
zaplaťte. Jako příklad bychom
mohli uvést, že třeba nezaplace-
ná pohledávka za popelnici v
hodnotě 600 korun se od ledna, po
předání do exekučního řízení, v
konečné fázi vyšplhá o více než
tisíc procent, tedy na částku ko-
lem sedmi tisíc korun. A dále se
bude na úrocích zvyšovat.

MěstoPlumlov

Není Plumlovák jako Plumlovák

KAREL ROZEHNAL

Lidé na Moravě mají často
zkušenost s Plumlovákem pou-
ze coby pochoutkou na talíři.
Možná je dobře, že díky naše-
mu Zpravodaji získají i pově-
domí o tom, že Plumlovák je ta-
ké obyvatelem města, které,
jak články v tomto časopise do-
kazují, žije svým vlastním ži-
votem. Já bych chtěl touto ces-
tou poděkovat nejen všem
Plumlovákům, ale také Sobě-
sučákům, Žárovičákům a Ha-
merákům, kteří do Zpravodaje
svými články a fotografiemi
přispívají, a pomáhají mi tak
velikou měrou při jeho tvorbě.
Kvalita spolupráce s vámi se
postupem času neustále zvy-

šuje a jsem rád, že vás i trošku
přibývá. Ovšem na druhou
stranu bych chtěl apelovat na
vás další, abyste i vy nějakým
článkem se zajímavým téma-
tem do Zpravodaje přispěli.
Ono totiž někdy nestačí jen dis-
kutovat o všem v hospodě, ale je
dobré sdělit své názory, ať už
pochvalné, kritické či věcné,
všem. A právě toto vám Zpra-
vodaj umožňuje. A že je ote-
vřený opravdu každému, snad
dokazuje i to, že zde nyní pře-
tlumočím prosbu, o jejiž otiš-
tění mě na ulici poprosila jed-
na dvanáctiletá Plumlovanka.
„Nezapomínejte v zimě na zví-
řátka. Pejskům dejte do boudy
deky a ptáčkům nasypte do kr-
mítek,“ vzkazuje vám všem. (kr)
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Kde naše město nejvíc tlačí bota?
Dokončení rozhovoru ze strany 1

Šlo o investici za 23 milio-
nů, splátky činí čtvrtletně
278 000 korun.

Druhý stěžejní úvěr je na
kanalizaci, který jsme brali
letos na necelých 10 milionů.
Budeme jej splácet čtvrtlet-
ně částkou vždy přibližně 300
000 korun do roku 2020.
Úspěšně jsme dokončili
splácení několika úvěrů po-
řízených na investice v mi-
nulosti. V současnosti nám
tedy zbývají splácet pouze
úvěry na kanalizaci. Dále se
splácí 1 400 000 korun ročně
za koupi areálu Stavu. Pení-
ze na tuto investici jdou z
rozpočtu města. Dále ještě
splácíme za byty nad zdra-
votním střediskem, a to 23
000 korun měsíčně, což potr-
vá až do roku 2022.

Jak pokračují opravy zámku?
Kolik peněz se proinvestovalo v
roce 2012 a na co?

Na opravy zámku šlo letos
zhruba 2 500 000 korun, z to-
ho přibližně necelý milion
byl z dotací Olomouckého
kraje a Ministerstva kultu-
ry. Proběhla například opra-
va části čtvrtého nadzemní-
ho podlaží vysokého zámku
a oprava části střechy níz-
kého zámku.

Opravami hráze finišuje revi-
talizace přehrady. Jaké máte z
celé akce pocity?

Cítím samozřejmě nervo-
zitu a tlak z řad veřejnosti na
skutečnost, že celá akce trvá
už moc dlouho. Věřím
ovšem, že veškeré ještě pro-
bíhající činnosti budou smě-
řovat k tomu, aby celá oblast
na dlouhou dobu a co nejdří-
ve bezchybně sloužila lidem.
Doufám, že veškerá zdržení
se odrazí ve větším důrazu
na kvalitu provedených pra-
cí.

Jak pokračují investiční akce
vzešlé z požadavků osadních
výborů?

Činností technických slu-
žeb města jsou požadavky
osad průběžně podle mož-
ností realizovány. Byla
uskutečněna už například
částečná rekonstrukce osad-
ního výboru v Hamrech. I
díky iniciativě místních je
spravené tamní dětské hřiš-
tě. V Žárovicích jsme pro-
vedli zastřešení altánu a do-
dělali jsme zde oplocení. Li-
dé se ještě tento rok dočkají

pěti nových beden se stříš-
kou na uskladnění posypo-
vého materiálu vhodného k
zimní údrbě silnic (třeba v
Žárovicích je umístíme u
kulturáku a v Hamrech na
Sičku). Aktuální je i poříze-

ní zrcadla ke křižovatce Na
Splávku v Hamrech.

Jaké další investice se chystají
v roce 2013?

Pokud půjde vše dobře,
mohla by se rozjet realizace
projektu vodovodu v osa-

dách (s kompletním finan-
cováním mimo městský roz-
počet). A uvidíme, jaké bu-
dou konkrétní podmínky na
realizaci projektu kanaliza-
ce, to zjistíme až po rozhod-
nutí MŽP.

Co kiosek na Tyršově náměstí?
Dočkáme se, že bude otevřený
veřejnosti? Jak to v současné

době vypadá s jeho proná-
jmem?

Kiosek je pronajatý, inka-
sujeme za něj platby, slouží
nyní jako skladové prostory.
Při posledním jednání nás
současný nájemce informo-

val o tom, že čeká na oživení
turistického ruchu v
Plumlově po napuštění pře-
hrady a poté má v plánu pro-
vozovat zde cukrárnu.

Můžete jmenovat tři věci, kde
Plumlov v současnosti nejvíc

tlačí bota?
Opravili jsme 50 % komu-

nikací a zvýšil se tlak veřej-
nosti na opravu těch zbýva-
jících (například Podhrad-
ská, Bližník, Na Aleji, Fučí-
kova, Nová, U Kláštera a
další). Rádi bychom je opra-
vili co nejdříve. Samozřejmě
je prioritou realizace vodo-
vodu a kanalizace s tím, že

po jejich realizaci by mělo
dojít také ke konečným
úpravám povrchu komuni-
kací.

A naopak věc, za jejíž uskuteč-
nění jste v roce 2012 nejvíc rád.

Určitě uskutečnění další
etapy výstavby kanalizace i
s následnou úpravou po-
vrchu komunikací. Také se
začíná osvědčovat sázka na
obsazení místa kastelána na
zámku. Kulturní život na
zámku i jeho přičiněním a
díky práci KZ naznal změn
pozitivním směrem. O dal-
ším směřování kultury na
zámku hodláme vést debatu
na jednání rozšířené rady.
Přínosem pro obyvatele je
jistě i začlenění kempu do
kulturního života města.

Bude se letos konat na Silvest-
ra ohňostroj u rybníka?

Bohužel nebude, náklady
na ohňostroj stále rostou, i
loni jsme jen s obtížemi shá-
něli sponzory na jeho reali-
zaci. Letos to i díky nepříz-
nivé ekonomické sitauci v
zemi bylo ještě těžší. Spon-
zoři nejsou a z rozpočtu to
prostě celé dotovat nemůže-
me. Z rady zaznívají i názo-
ry, že je lepší naše případné
volné prostředky investovat
jinam. Ovšem myšlenky na
uskutečnění ohňostroje v
příštích letech se nevzdává-
me.

Půjdete si s otužilci na Štědrý
den zaplavat? Plumlované by to
jistě jako zpestření oblíbené
akce uvítali.

Myslím si, že prudké otu-
žování už není nic pro mě. Já
jak nemá voda čtyřicet stup-
ňů (smích), tak do ní nelezu.

Co míváte doma na Štědrý den
k večeři?

Klasiku, tedy rybí polévku
a kapra s bramborovým sa-
látem. Kapra už umím dob-
ře vykošťovat a nalezení
kůstky v jídle je tak už jen
dílo náhody.

Co čekáte pod stromečkem?
Nějaké tušení mám, ale

nechám se raději překvapit.

Co byste popřál občanům ze své
pozice starosty do roku 2013?

Aby byli spokojeni s fun-
gováním města a se služba-
mi, které jim město nabízí.

(kr)
(Rozhovor vznikl 22. 11. 2012 –

pozn. redakce)

Pohled na Plumlov směremodŽárovic. Foto: Karel Rozehnal

Oprava hráze přehrady v listopadu2012. Foto: Karel Rozehnal



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ ORGANIZACEMĚSTA / 3

Naše práce? Starost o město
Klubové zařízení p. o. a technické služby obyvatelstvu
KATEŘINA JENEŠOVÁ, JAN AMBRÓŠ

Vážení a milÍ obyvatelé na-
šeho města. Na svých pro-
cházkách jste si dozajista po-
všimli rozlehlých náměstí-
ček, uliček i různých zákoutí
našeho milého městečka. Ty-
to prostory je třeba udržovat
v čistotě a pořádku.

Věčný koloběh
Naše technické služby mají
velkou zásluhu na tom, že se
těmito místy nebrodíte po ko-
lena v listí nebo v odpadcích,
a že tráva je vždy posečená a
upravená. Nelze být samo-
zřejmě na všech místech na
jednou a každá práce ve všech
těchto místech musí probí-
hat postupně a samozřejmě
důkladně. Proto vás žádáme
o občasnou trpělivost, když
není vše hned, jak má být.

Po upravení jedné části ve-
řejného prostranství se bez-
prostředně přechází k další-
mu. Je to věčný koloběh a jak
se říká, než dojdete s prací na
konec, už aby se začalo znova
od začátku.

Ozvěte se, pomůžeme
Naši zaměstnanci mají svoji
práci rádi a ochotně vychá-
zejí vstříc i všem občanům,
kteří potřebují pomoc při
různých činnostech, které
sami nezvládnou, nebo ne-
mají potřebné pracovní ná-
stroje či mechanizaci.

Co nabízíme?
Každý má možnost si u nás
objednat zahradnické práce,
jako je sečení a údržba trav-
natých ploch nebo údržba
křovin či živých plotů moto-
rovými nůžkami či pilami.
Klestí a další odpad z větví je
možno zpracovat štěpkova-
čem.

V říjnu tohoto roku jsme od
města Plumlova dostali k uží-
vání skvělého pomocníka.
Jde o nástavbu vysokozdviž-
né plošiny na Multikáru M 26
s výškovým dosahem 14 met-
rů. Po zaškolení zaměstnan-
ců na tuto techniku se začalo
s prořezáváním stromů ve
městě. Pokud potřebujete
prořezat nebo pokácet strom,
můžete si u nás objednat sa-
mozřejmě i tuto službu.

V plánu máme také de-
montáže starých rozvodů
místního rozhlasu a dalších
prací.

V našich službách obyva-
telům je i nákladní doprava,
pro kterou využíváme i Mul-

tikáru M 26, Magmu s užit-
nou hmotností 1900 kg a trak-
tor Zetor Proxima 85 s valní-
kovým vlekem o nosnosti
3500 kg. Dále šest kontejnerů
o nosnosti 5000 kg. Tyto vám
můžeme přistavit a posléze
odvést a zajistit likvidaci su-
tě na recyklační lince v
Prostějově-Držovicích.

Jako další službu si můžete
objednat odvoz, nakládku a
vykládku sypkých materiá-
lů.

Přeprava osob

Mezi naše další možnosti slu-
žeb obyvatelům patří pře-
prava osob minibusy, kterou
jsme schopni zabezpečit dvě-
ma mikrobusy, a to Fiat Du-
cato s přepravní kapacitou 14
osob, popř. Renaultem Traf-

fic s přepravní kapacitou 19
osob.

Zájemci o naše služby se
mohou domluvit na tele-
fonním čísle 582 393 224.

Rádi a ochotně vám tímto
způsobem v rámci našich
možností pomůžeme. Pro lep-
ší orientaci přikládáme i ce-
ník některých našich služeb.

Přejeme jménem svým i
všech zaměstnanců pěkné
Vánoce plné klidu a pohody.
(kj, ja)

Pracovníci technických služeb v akci.Foto: Kateřina Jenešová

Ceník služeb
Práce s motorovými
nůžkami
200 Kč/hod. + spotřebo-
vaný benzín
Práce s motorovou pi-
lou
200 Kč/hod. + spotřebo-
vaný benzín
Ruční čištění trávníku
hrabáním
200 Kč/osoba
Štěpkování
300 Kč/hod.
Montážní plošina
400 Kč/hod.
Za práci ve výškách (ká-
cení či průřez stromů s vy-
užitím horolezecké tech-
niky) je příplatek
200 Kč/hod.
Multikára M 26
22 Kč/km nebo 240 Kč/hod
Likvidace sutě
cca kolem 250 Kč/t. (cena je
jenorientačníaodvíjíseod
ceníku recyklační linky).
Přeprava osob
18Kč/kma120Kč/hod.tzv.
čekací doba, a to u obou vo-
zidel.

Ceny jsou smluvní.

Všechny tyto uvedené ce-
ny jsou bez DPH! (nutno
připočítat 20 % DPH).

TS a KZ

ADVENTNÍ

PROHLÍDKY ZÁMKU

15. 12. 2012 – 16. 12. 2012

Netradiční prohlídky zámku
se scénkami a zvyky vztahu-
jícími se k adventu.

V sobotu 15. 12. od 17:00 hodin
a pak každou celou hodinu.

V neděli 16. 12. od 14:00 hodin
a pak každou celou hodinu.

Poslední prohlídka ve 20:00
hodin.

Objednávky prohlídek na tel.
607 142 445.

Cena vstupného: 80 Kč plné a
60 Kč snížené, 200 Kč rodin-
né.
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Ze zasedání Rady města Plumlova
Usnesení 49. zasedání RMP ze
dne 1. 8. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/49/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých zase-
dáních rady města.

UR/49/2012/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o svolání míst-
ního šetření – vypouštění odpad-
ních vod do Podhradského ryb-
níka.

UR/49/2012/8/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/49/2012/3/1: RMP schvá-

lila ukončení nájemní smlouvy
na nebytové prostory – sklad v
areálu STAVA Plumlov (AJAX
Plumlov).

UR/49/2012/6/1: RMP schvá-
lila přijetí příspěvku pro JSDH
Plumlov z prostředků Ol. kraje ve
výši 80.000,- Kč.

UR/49/2012/6/2: RMP schvá-
lila text smlouvy – poskytnutí fi-
nančního příspěvku Ol. kraje pro
JSDH Plumlov.

UR/49/2012/6/3: RMP schvá-
lila spolufinancování ze strany
Města Plumlov k finančnímu
příspěvku Ol. kraje pro JSDH
Plumlov ve výši minimálně
80.000,- Kč.

UR/49/2012/7/1: RMP schvá-
lila výsledek hospodaření DpS
Soběsuky, p.o. za období 1- 6/2012.

Rada města neschválila:
UR/49/2012/2/1: RMP nepři-

jala nabídku fy. RPSC ideas s.r.o.,
Olomouc na zpracování projektu
– zřízení expozice obrazů F. Kup-
ky na zámku Plumlov.

Rada města předala k pro-
jednání ZMP:

UR/49/2012/5/1: RMP předala
zastupitelstvu města k projed-
nání návrh smlouvy na zřízení
věcného břemene na pozemcích
p. č. 1545, 1546, 528/1 a 557, vše v k.
ú. Plumlov, se společností Tele-
fonica Czech Republic, a.s..

Usnesení 50. zasedání RMP ze
dne 15. 8. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/50/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých zase-
dáních rady města.

UR/50/2012/6/1: RMP bere na
vědomí informace o neposkyt-
nutí dotace z ROPu na vybudo-
vání cyklostezky.

UR/50/2012/14/1:RMP bere na

vědomí informaci o jednání s
KHS Olomouckého kraje o pořá-
daní hudebních produkcí v kul-
turním domě v Žárovicích.

UR/50/2012/15/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/50/2012/4/1: RMP schvá-

lila udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hudební
produkciSDHSoběsukydne31. 8.
2012.

UR/50/2012/7/1: RMP schvá-
lila návrh rozpočtového opatření
Města Plumlov č. 3/2012 ke dni 15.
8. 2012.

UR/50/2012/8/1: RMP schvá-
lila změnu personálního obsaze-
ní likvidační komise.

UR/50/2012/10/1: RMP schvá-
lila zpracování pasportizace ve-
řejného osvětlení a zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci
VO firmou REVITAL VO, s.r.o.,
Boskovice.

UR/50/2012/12/1: RMP schvá-
lila uzavření smlouvy o zabezpe-
čení služeb v oblasti BOZO a PO s
firmou EXTÉRIA TRADE Olo-
mouc, s.r.o..

Rada města neschválila:
UR/50/2012/2/1: RMP ne-

schválila přijetí nabídky společ-
nosti ASA expert, s.r.o., Ostrava
na zpracování projektů na za-
teplení objektů MŠ Plumlov a
zdravotního střediska Plumlov.

UR/50/2012/11/1: RMP ne-
schválila finanční podporu pro
vydání kalendáře o plumlovské
přehradě.

Rada města předala k pro-
jednání Zastupitelstvu Města
Plumlov:

UR/50/2012/9/1: RMP předala
k projednání členům zastupitel-
stva města žádost manželů Stu-
dených, Prostějov, o odkoupení
pozemku p. č. 741 v k. ú. Hamry.

UR/50/2012/13/1: RMP předa-
la k projednání členům zastupi-
telstva města návrh smlouvy o
zřízenívěcnéhobřemenesJMPa.
s. – manželé Loebe, Plumlov.

Rada města nedoporučila ke
schválení Zastupitelstvu Měs-
ta Plumlov:

UR/50/2012/5/1: RMP nedo-
poručila ZMP využít nabídku od-
kupu 1/39 spoluvlastnických po-
dílů na pozemcích v k.ú. Rozstá-
ní pod Kojálem od Obce Rozstá-
ní.

Rada města uložila:
UR/50/2012/3/1: RMP uložila

p. Hyndrichovi, místostarostovi
města, svolat v co nejkratším ter-

mínu schůzku k řešení úhrady
debetního účtu společnosti ATC
Žralok Plumlov, spol. s r.o..

Usnesení 51. zasedání RMP ze
dne 29. 8. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/51/2012/2/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých zase-
dáních rady města.

UR/51/2012/7/1: RMP bere na
vědomí informace Pozemkového
úřadu v Prostějově.

UR/51/2012/9/1: RMP bere na
vědomí informaci o stavebních
pracích na „nízkém“ zámku.

UR/51/2012/12/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/51/2012/1/1: RMP schvá-

lila výroční zprávu ZŠ Plumlov,
p. o. za školní rok 2011/12.

UR/51/2012/3/1: RMP schvá-
lila revokaci usnesení o uzavření
smlouvy o zabezpečení služeb v
oblasti BOZP a PO s firmou EX-
TÉRIA TRADE Olomouc, s.r.o..

UR/51/2012/4/1: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní smlou-
vy na část pozemku p. č. 431/2 v
k. ú. Plumlov s Obci Mostkovice
do 31. 12. 2016.

UR/51/2012/6/1: RMP schvá-
lila návrh ceny hrobových míst
na období r. 2013-2022.

UR/51/2012/8/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k
umístění dočasného stánku ob-
čerstvení na Hlavním náměstí v
Plumlově pro účastníky cyklis-
tického závodu ve dnech 15.-16. 9.
2012.

UR/51/2012/10/1: RMP schvá-
lila ukončení nájemní smlouvy
na byt ke dni 31. 8. 2012 (Nováko-
vá, Žárovice 15).

UR/51/2012/11/1: RMP schvá-
lila termín a program jednání 10.
zasedání Zastupitelstva města
Plumlova.

Rada města uložila:
UR/51/2012/2/2: RMP uložila

p. Sušňovi, starostovi města, při-
zvat na příští jednání rady města
jednatele ATC Žralok Plumlov,
spol. s r. o., p. ing. Ambróše k na-
lezení řešení likvidace existují-
cího dluhu společnosti.

UR/51/2012/5/1: RMP uložila
řediteli KZ Plumlov, p. o., p. Ing.
Ambróšovi, v termínu do 30. 9.
2012, zajistit úpravu spádu na
místní komunikaci v ul. Příční,
Plumlov, dle žádosti p. Pospíšila,
Plumlov.

UR/51/2012/9/2: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města, v

termínu do 12. 9. 2012 připravit s
firmou PROSTAS – Prostějovská
stavební společnost, spol. s r.o.,
Prostějov dodatek smlouvy o dílo
na skutečně prováděné práce na
opravě krovů a výměně střešní
krytiny na „nízkém“ zámku.

UR/51/2012/9/3: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města, v
termínu do 26. 9. 2012 požádat po-
skytovatele dotace (Olomoucký
kraj) o úpravu smlouvy o po-
skytnutí finančního příspěvku
na opravu krovů a výměnu střeš-
ní krytiny na „nízkém“ zámku.

Usnesení 52. zasedání RMP
ze dne 12. 9. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/52/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých zase-
dáních rady města.

UR/52/2012/5/1: RMP bere na
vědomí nabídku firmy VIOLET-
TE, s.r.o., Praha na realizaci vý-
běrových řízení.

UR/52/2012/8/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu výbě-
rů z bankomatu v měsíci srpnu
2012.

UR/52/2012/9/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/52/2012/2/1: RMP schva-

luje souhlas s podáním stížnosti
Regionální radě regionu soudrž-
nosti Střední Morava (projekt –
cyklostezka Plumlov-
Mostkovice).

UR/52/2012/3/1: RMP schvá-
lila souhlas s poskytnutím vý-
věsních skříněk na objektu
Plumlov č. p. 186 pro předvolební
reklamu politických stran v do-
bě od 1. 10. do 13. 10. 2012.

UR/52/2012/4/1: RMP schvá-
lila nájemní smlouvu na hrobové
místo (p. Jančík, Plumlov).

UR/52/2012/6/1: RMP schvá-
lila souhlas zřizovatele s přije-
tím věcného daru (ZŠ Plumlov,
p.o.).

UR/52/2012/7/1: RMP schvá-
lila ukončení nájemní smlouvy
na část pozemku p. č. 1543/1 v k. ú.
Plumlov (MUDr. Krychtálek,
Plumlov).

Rada města uložila:
UR/52/2012/10/1: RMP uložila

p.Ing. Ambróšovi, řediteli KZ
Plumlov, v termínu do 30. 9. 2012
připravit návrh na odprodej ma-
jetku společnosti ATC Žralok
Plumlov, spol. s r.o., příspěvkové
organizaci KZ Plumlov.

Pokračování na straně 5
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Usnesení 53. zasedání RMP ze

dne 26. 9. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/53/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých zase-
dáních rady města.

UR/53/2012/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o probíhají-
cích pracích na opravě střechy
„nízkého“ zámku.

UR/53/2012/11/1: RMP bere na
vědomí protokoly OŽP Magis-
trátu Města Prostějova o výsled-
cích vodoprávního dozoru.

UR/53/2012/13/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/53/2012/4/1: RMP schvá-

lila prodloužení nájemní smlou-
vy na pronájem pozemku p. č. 6/1
v k. ú. Plumlov (p. Podolský,
Plumlov).

UR/53/2012/5/1: RMP schvá-
lila Dodatek č. 3 smlouvy o dílo –
PROSTAS – Prostějovská sta-
vební společnost, spol. s r.o. –
oprava střechy „nízkého“ zámku.

UR/53/2012/6/1:RMP schváli-
la podání žádosti o finanční pří-
spěvek dotaci z Programu zá-
chrany architektonického dě-
dictví Ministerstva kultury čes-
ké republiky na rok 2013.

UR/53/2012/7/1: RMP schvá-
lila zadávací podmínky veřejné
zakázky – Energetické úspory
DpS Soběsuky.

UR/53/2012/9/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k žá-
dosti pí. Ondrouškové, Plumlov
na zřízení 2 parkovacích míst v
ul. Na Stráži v Plumlově.

UR/53/2012/10/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k
umístění stavby na cizím po-
zemku – p. č. 738/1 a 738/2, oba v
k. ú. Hamry (VUSS Brno).

UR/53/2012/12/1: RMP schvá-
lila podání žádosti o dotaci „Sběr-
ný dvůr v Plumlově“.

Rada města neschválila:
UR/53/2012/3/1: RMP ne-

schválila inzerci Města Plumlov
v propagačním turistickém cyk-
loprůvodci společnosti BEKR
Břeclav.

Rada města předala k pro-
jednání ZPM:

UR/53/2012/8/1: RMP předala
k projednání zastupitelstvu měs-
ta návrh smlouvy o právu odpo-
vídajícímu věcnému břemenu –
E.ON Distribuce, a. s. – Žárovice,
úprava DS, Soldán.

Usnesení 54. zasedání RMP ze

dne 10. 10. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/54/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na min. zas. RMP.

UR/54/20132/4/1: RMP bere na
vědomí cenovou nabídku fy. EU-
ROVIA vinci na opravu komu-
nikace U Kláštera, Plumlov.

UR/54/2012/6/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu výbě-
rů z bankomatu za měsíc září
2012.

UR/54/2012/7/1: RMP bere na
vědomí informaci p. Sušně o za-
hájení prací (výběru zpracova-
tele) pro provedení komplexních
pozemkových úprav v kata-
strech Plumlov a osad.

UR/54/2012/12/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/54/2012/3/1: RMP schvá-

lila snížení nájemného za proná-
jem bytu v období 5 – 8/2012 (p. S.
Soldána, Žárovice 15).

UR/54/2012/5/1: RMP schvá-
lila záporné stanovisko k žádosti
VUSS Brno o kolaudaci střelnice
v Hamrech.

UR/54/2012/8/1: RMP schvá-
lila dodatek č. 1 smlouvy o dílo s
firmou INSTA CZ na výstavbu
kanalizace v Plumlově.

UR/54/2012/10/1: RMP schvá-
lila rozšíření rozsahu prací na
opravě střechy „nízkého“ zám-
ku, které se uskuteční v r. 2012.

Rada města neschválila:
UR/54/2012/3/1: RMP ne-

schválila inzerci Města Plumlov
v katalogu „Města a obce v Ol.
kraji“ nakladatelství PIP s.r.o,
Hradec Králové.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZPM:

UR/54/2012/11/2: RMP předa-
la členům Z k projednání nabíd-
ku ÚZSVM na odkoupení po-
zemků v ATC Žralok Plumlov.

Rada města uložila:
UR/54/2012/9/1: RMP uložila

p. Ing. Kocourkovi, vedoucímu
HS odboru MÚ v Plumlově, pro-
vést v termínu do 15. 11. 2012 po-
ptávkové řízení na vymáhání po-
hledávek pro Město Plumlov a s
jeho výsledky seznámit členy Ra-
dy města.

UR/54/2012/11/1: RMP uložila
p. Hyndrichovipožádat ÚZSVM v
termínu do 31. 10. 2012 o prodlou-
žení termínu pro rozhodnutí o
nabídce odkoupení pozemků v
ATC Žralok Plumlov.

Usnesení 55. zasedání RMP ze

dne 24. 10. 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/55/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých zase-
dáních rady města.

UR/55/2012/6/1: RMP bere na
vědomí informace na doplnění
žádosti SFŽP ČR – výstavba ka-
nalizace v obcích Soběsuky a Žá-
rovice.

UR/55/2012/7/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/55/2012/2/1: RMP schvá-

lila dodatek č.1 smlouvy o dílo se
společností IWWA Kroměříž,
s.r.o. – neprovedení výběrového
řízení na realizátora solárního
ohřevu na DpS Soběsuky.

UR/55/2012/2/2: RMP schvá-
lila mandátní smlouvu se spo-
lečností Agentura ENVI Trunda
s.r.o., Olomouc, na provedení vý-
běrového řízení na realizátora
solárního ohřevu na DpS Sobě-
suky.

UR/55/12012/3/1: RMP schvá-
lila rámcovou smlouvu se spo-
lečností VIOLETTE, s.r.o., Pra-
ha, na realizaci výběrového říze-
ní na dodavatele stavby – zatep-
lení objektu ZUŠ Plumlov.

UR/55/2012/4/1: RMP schvá-
lila rozpočtový výhled Města
Plumlov na období r. 2013-4 (viz.
příloha č. 1).

UR/55/2012/5/1: RMP schvá-
lila zařazení žádosti p. P.Vaňka,
Plumlov,dopořadníkužadatelůo
byt.

Rada města uložila:
UR/55/2012/8/1: RMP uložila

p. Ing. Ambróšovi, řediteli KZ
Plumlov, v termínu do 15. 11. 2012
připravit návrh finančního na-
rovnání společnosti ATC Žralok
Plumlov, spol. s r.o., a KZ
Plumlov, p.o., včetně postupné
úhrady závazků společnosti ATC
Žralok Plumlov, spol. s r.o..

Usnesení 56. zasedání RMP ze

dne 7. 11 . 2012

Rada města bere na vědomí:
UR/56/2012/1/1: RMP bere na

vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na min. zas. RMP.

UR/56/2012/3/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu výbě-
rů z bankomatu FIO banky za mě-
síc 10/2012.

UR/56/2012/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o kontrole ma-
triky MÚ v Plumlově.

UR/56/2012/5/1: RMP bere na
vědomí informace o jednání na
Újezdním úřadu Vojenského
újezdu Březina dne 26. 10. 2012.

UR/56/2012/8/1: RMP bere na
vědomí informace společnosti
A.S.A – TS Prostějov, s.r.o..

UR/56/2012/9/1: RMP bere na
vědomí souhlasné stanovisko
ÚZSVM k žádosti Města Plumlov
o prodloužení termínu pro roz-
hodnutí – odkup pozemků v ATC
Žralok Plumlov.

UR/56/2012/15/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohospo-
dářských a stavebních řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/56/2012/2/1: RMP schvá-

lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 5/2012 ze dne 7. 11. 2012
(viz. příloha).

UR/56/2012/6/1: RMP schvá-
lila výsledek hospodaření DpS
Soběsuky,p.o., ke dni 30. 9. 2012.

UR/56/2012/6/2: RMP schvá-
lila přijetí finančních a věcných
darů DpS Soběsuky, p.o., dle
předloženého seznamu.

UR/56/2012/10/1: RMP schvá-
lila ukončení nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č.
1258/1 v k. ú. Plumlov (Havleno-
vi, Plumlov) k 31. 12. 2012.

UR/56/2012/10/2: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pronájmu
pozemku p. č. 1258/1 v k. ú.
Plumlov (100 m2).

UR/56/2012/11/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pronájmu
pozemků p.č. 974 a 1564 (část) v k.
ú. Plumlov.

UR/56/2012/12/1: RMP schvá-
lila kladné stanovisko k návrhu
plánu péče o přírodní památku
„Pavlečkova skála“ v k.ú. Žáro-
vice.

UR/56/2012/13/1: RMP schvá-
lila text výzvy k podání nabídek
pro výběrové řízení na dodava-
tele technologie – kolektory na
DpS Soběsuky a vyhlášení této
veřejné zakázky.

Rada města předala k pro-
jednání ZPM:

UR/56/2012/7/1: RMP předala
projednání Zastupitelstvu Města
Plumlova návrh smlouvy o zří-
zení věcného břemene – plyno-
vod – Balkán, Plumlov.

Rada města uložila:
UR/56/2012/14/1: RMP uložila

p. ing. Kocourkovi provést v ter-
mínu do 31. 12. 2012 úpravu smluv
o výpůjčce nemovitého majetku
pro příspěvkové organizace zří-
zené Městem Plumlov (prodlou-
žit platnost smluv do 31. 12. 2014).

Připravil FrantišekKocourek
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Usnesení 10. zasedání ZMP ze
dne 12. 9. 2012

ZMP po projednání bere
na vědomí:

UZ-10/2012/2/1 – zprávu o
kontrole plnění usnesení za-
stupitelstva města přijatých
na minulých zasedáních.

UZ-10/2012/3/1 – zprávu o
činnosti finančního a kont-
rolního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlov.

UZ-10/2012/4/1 – informa-
ce o investičních akcích Měs-
ta Plumlov.

ZMP po projednání
schválilo:

UZ-10/2012/1/1 – složení
návrhové komise, jmenová-
ní ověřovatelů zápisu a zapi-
sovatele.

UZ-10/2012/1/2 – doplnění
programu 10. zasedání ZMP –
rozšíření obsahu bodu 5 f) –

nabídka na odkup spolu-
vlastnického podílu pozem-
kůp.č.1158/2,1163/3a1163/4,
vše v katastrálním území
Rozstání pod Kojálem od Ob-
ce Studnice.

UZ-10/2012/1/3 – program
10. zasedání Zastupitelstva
Města Plumlova.

UZ-10/2012/5/1 – Dohodu o
zániku předkupního práva
Města Plumlov - bytový dům
Plumlov č. p. 502.

UZ/10/2012/5/2 – Smlouvu
o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu – ka-
belový rozvod nízkého napě-
tí za DD – pozemky p. č. 279,
359, 371 a 389, vše v k. ú.
Plumlov – E.ON Distribuce,
a.s., cena za zřízení věcného
břemene je ve výši 6.000,- Kč
+ DPH.

UZ-10/2012/5/3 – Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu – Kluch, pří-

pojka NN – pozemek p. č.
1573/13vk.ú.Plumlov–E.ON
Distribuce, a.s., cena za zří-
zení věcného břemene je ve
výši 500,- Kč + DPH.

UZ-10/2012/5/4 – Smlouvu
o zřízení věcných břemen –
pozemky p. č. 1545, 1546, 528/1
a 557, vše v katastrálním úze-
mí Plumlov – Telefónica
Czech Republic,a.s., cena za
zřízení věcného břemene je
ve výši 5.000,- Kč + DPH.

UZ-10/2012/5/5 – Smlouvu
o zřízení věcného břemene –
pozemky p. č. 118/1 a 118/6 v
k. ú. Plumlov – přípojka STL
, Loebe – JMP Net, s.r.o., ce-
na za zřízení věcného bře-
mene je ve výši 500,- Kč +
DPH.

UZ-10/2012/6/1 – rozpočto-
vé opatření Města Plumlov č.
4/2012 ke dni 12. 9. 2012 (pří-
loha č. 1).

ZMP neschválilo:

UZ/10/2012/5/6 – nabídky
na odkup spoluvlastnického
podílu pozemků parcelní čís-
la 1158/2, 1163/3 a 1163/4, vše
v katastrálním území Roz-
stání pod Kojálem od Obcí
Cetkovice, Čelechovice na
Hané, Městysu Drahany, Ob-
ce Rozstání a Obce Studnice.

ZMP pověřilo:
UZ-10/2012/5/8 – starostu

Města Plumlov, p. Adolfa
Sušně, k podpisu schvále-
ných smluv – viz. usnesení
ZMP UZ-10/2012/5/1-5.

ZMP odložilo:
UZ-10/2012/5/7 – projed-

nání žádosti o vyhlášení zá-
měru na odprodej části po-
zemku p. č. 741 v k. ú. Hamry
na další zasedání, podkla-
dem k jednání bude stano-
visko OV Hamry k této žá-
dosti.

Připravil FrantišekKocourek

Povodí Moravy opraví hráz Podhradského rybníku
GABRIELA TOMÍČKOVÁ

TISKOVÁ ZPRÁVA POVODÍ
MORAVY – listopad 2012

Povodí Moravy, s.p., při-
pravuje opravu hráze Pod-
hradského rybníku. Ta je v
nevyhovujícím stavu a ob-
jevují se v ní průsaky vody.
Protože by se situace moh-
la v zimních měsících zhor-
šit, vodohospodáři rybník
ještě v závěru podzimu vy-
pustili.

Co hrázi schází?
Problémy na Podhrad-

ském rybníku zřejmě způso-
buje nestabilní základová
konstrukce historické stavby,
která se v minulosti neodstra-
nila a zůstala součástí tělesa
hráze. Údajně se jedná o pří-
vodní kanál pro bývalou pilu,
kterým byla voda vedena pří-
mo napříč hrází.

„Domníváme se, že při li-
kvidaci tohoto kanálu nebylo
místo dostatečně sanováno,“
uvedl generální ředitel Povodí
Moravy, s.p., Radim Světlík.

Postup prací
Povodí Moravy proto za-

dalo geofyzikální průzkum,
který odhalí materiálové slo-
žení, nehomogenity a případ-

né problémy v materiálech
hrázového tělesa. Na prů-
zkum naváže projekční pří-
prava sanace hráze, která bu-
de hotová do února roku 2013.
Na základě takto navržených
opatření pak vodohospodáři

zahájí samotnou rekonstruk-
ci hráze.

Sandokan?
„V současné době jednáme

o možném vykoupení objektu
U Sandokana, čímž by se nám
otevřela možnost optimální a

kvalitní sanace hráze až do
úrovně základové spáry,“ in-
formoval během listopadu ge-
nerální ředitel.

Na konci listopadu probě-
hl na rybníku výlov.

„Na akci dohlížel biolo-

gický dozor a transfery živo-
čichů provedla externí firma
pod vedením RNDr. Ivana
Zwacha,“ doplnil ředitel zá-
vodu Horní Morava ( Povodí
Moravy, s.p. ) David Fína.

Boj proti sinicím

Vypuštění rybníka a jeho
vymrznutí bude mít navíc po-
zitivní vliv na boj proti sini-
cím, které se v něm objevily na
konci léta. Jeho opětovné na-
pouštění pak Povodí Moravy,
s.p., už nově spojí s dávková-
ním látek pro vysrážení fosfo-
ru na přítocích do rybníka.

Monitoring kvality
vody

Od začátku roku vodohos-
podáři pravidelně monitorují
kvalitu vody v řekách na pří-
tocích. Podle výsledků je nej-
horší situace v Hloučele,
Kleštínku a Roudníku. Vedle
těchto dominantních zdrojů
mají vliv na špatný stav vody
také jednotlivá vyústění ka-
nalizací, která výrazně zhor-
šují kvalitu vodního prostředí
a podporují narůstání sinic.
Proto bude spolu s Podhrad-
ským rybníkem stejným způ-
sobem řešen i rybník Bidelec a
v neposlední řadě Plumlovská
přehrada.

„Tato opatření jsou ja-
kýmsi zástupným řešením do
doby, než budou na přítocích
vybudovány kvalitní čističky
odpadních vod,“ uzavřel ve-
doucí provozu Přerov ( Povodí
Moravy, s.p.) David Čížek. (gt)

Redakčně upraveno

Podzimní výlov Podhradského rybníka v Plumlově.FOTO: Radim Havlík
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ROZHOVOR S PLUMLOVSKÝM FARÁŘEM ZDEŇKEM POSPÍŠILÍKEM

Mile mě v Plumlově přijali, říká nový farář
KAREL ROZEHNAL

Adventní čas je tu a s ním
i vánoční svátky. K předvá-
nočnímu shonu ovšem patří
i určité zastavení a ohléd-
nutí se za právě proběhlým
rokem. Nastává také doba
zklidnění duše a během
dlouhých zimních večerů i
zamyšlení se nad vlastní
existencí a naslouchání sobě
samým. Proto jsem chtěl v
tento čas představit našeho
nového pana faráře Zdeňka
Pospíšilíka a zeptat se ho na
pár zajímavostí ohledně
Vánoc a jeho práce na faře.

Pane faráři, vím, že jste k nám
do Plumlova přišel toto léto, a
tak byste mi něco mohl říci o
sobě.

Narodil jsem se v Holešo-
vě, po sametové revoluci
jsem odešel do Prahy, kde
jsem studoval na Katolické
teologické fakultě v Dejvi-
cích. V roce 1996 jsem byl
vysvěcen na kněze a působil
jsem až do roku 2007 jako fa-
rář v Praze 6 Břevnově. Po
delší době rozmýšlení jsem
požádal o přestup do diecéze.
Šel jsem do své domovské,
což je ta olomoucká, a po
schválení představených
jsem od 1. 7. 2010 v Arci-
diecézi olomoucké. Působil
jsem první dva roky na Slo-
vácku, a pak jsem zamířil na
Hanou. Mám pod sebou teď
dvě farnosti, Olšany u Pros-
tějova a Plumlov, a v každé
farnosti jeden kostel. Bydlím
v Olšanech na faře.
Jak jste byl v Plumlově lidmi
přijat? Kolik lidí průměrně za-
vítá na vaši mši?

Bylo to podle mého názoru

velmi příjemné přijetí,
obecně lidské a jistě i s vel-
kými očekáváními. V neděli
chodí do kostela kolem se-
dmdesáti věřících, v zimě je
to trochu slabší, záleží na
počasí a kondici starých lidí.

Ve čtvrtek chodí na mši vět-
šinou hrstka věrných.

Co všechno vlastně máte na
starosti?

V ekonomické rovině je
pro mě velkou pomocí farní
rada, jejichž členové si pod
sebe z části přebírají prak-
tické věci jako jednání s
úřady, shánění finančních
prostředků atd. Záleží i na
odezvě farnosti, jaké úkony
po faráři chtějí. Snažíme se
rozvíjet činnosti nejen ty,
které fungovaly v minulém
období, ale pustili jsme se i

do věcí nových, třeba pořá-
dání setkání seniorů či se-
tkání maminek s malými
dětmi na faře. Je to vždycky
o tom dát farníkům co nejví-
ce prostoru, aby se zapojili s
nadšením do činnosti fary.

Záleží samozřejmě i na zalo-
žení faráře, co i on nabídne
farníkům za činnosti. Po mši
se občas s farníky scházíme
na faře k diskusi a zamyšle-
ní se nad nejrůznějšími té-
maty tak, jak je doba a čas
přináší.
Máte kromě farářování ještě
čas na nějaké vlastní zájmy?

Jsem vášnivý čtenář,
amatérský cyklista. Již jsem
zdolal na kole i Velký Kosíř
(smích). Rád také podnikám
výlety do blízké přírody. Po-
byt v ní mi pomáhá čerpat
energii.

A jak vypadá u vás Štědrý den?
Tento den je pro mě poně-

kud pracovnější, probíhá
příprava bohoslužby v kos-
tele, výzdoba a stavění bet-
léma ve spolupráci s těmi,
kdo přijdou pomoci. Letos
zatím chystáme v Plumlově
štědrovečerní bohoslužbu
tradičně na půl jedenáctou
večer. Snad se bude lidem
líbit. A co si dám k večeři?
Rybu a bramborový salát.
Polévkový moc nejsem.

Chtěl byste nám k letošním
Vánocům ještě sdělit nějaké
poselství?

Hlavně přeji všem klid a
pohodu při prožití Vánoc v
rodinném kruhu. Lidé by si
měli uvědomit, že šťastná a
fungující rodina je to nejdů-
ležitější.
Máte už v plánu na příští rok něja-
ké mimořádné akce?

Zatím nic oficiálního, do
budoucna počítám s aktivi-
tou farníků, kteří jistě mno-
hé užitečné a zajímavé ná-
pady mají. Jsem sám v dob-
rém v očekávání, co přinese
čas budoucí. (kr)

(Rozhovor vznikl 22. 11. 2012)

Kdy se konají v Plumlově
bohoslužby?

Ve čtvrtek v 18:00 a v neděli
v 10:30.

Zvažuje se, zda v zimním
období neposunout čtvrteční
mši na dřívejší čas, a to z dů-
vodů brzké tmy a lepší do-
stupnosti pro starší lidi.

Plumlovský farář ZdeněkPospíšilík.Foto: Karel Rozehnal

Mateřídouška zve na setkání
Pečujete celý den o svoje
dítě a máte chuť zaběhlý
program něčím oživit?

Nově vznikající Mateřské
centrum s názvem Mateří-
douška Plumlov srdečně zve
na společná setkání, vždy ve
ČTVRTEK v 9:30 na místní fa-
ře, ul. Bezručova, Plumlov.

Hraní a zpívání, tancování,
cvičení, ruční tvorba, besedy
s odborníky, výlety do příro-
dy a také dobrá nálada – to vše
již dnes může Mateřídouška
nabídnout.

Speciálně nabízí také výu-

ku angličtiny:
– pro děti prvního a druhé-

ho stupně ZŠ
– kurzy pro studenty
– přípravné kurzy k matu-

ritě
Lektorka Magda Fojtíková
Tel.: 737 150 300

Přijďtesepodívat…Těšímese
na vás!
Kontakty:
plumlovmateridouska@gmai
l.com, tel.: 777 122 874; 603 289
961.

Věra Něměčková

Vánoční koncert
Plumlovský Chrámový
Sbor a jeho hosté zvou sr-
dečně na Vánoční koncert.

Ten se uskuteční 14. pro-
since v šest hodin večer v
sále vysokého zámku v
Plumlově.

Přijďte s námi rozjímat s
vánočními písněmi a na-
čerpat trochu klidu v
uspěchané předvánoční
době!

Všichni jste srdečně
zváni! (vn)

Plesová sezona
Plesy vKDŽárovice

19. ledna
Myslivecký ples

26. ledna
Ples SDH Soběsuky

2. února
Ples Spolku Plumlov-
ských nadšenců

16. února
Zámecký ples

23. února
Dětský karneval
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Dobrá práce, hoši, děkujeme
Neustále na sobě pracují, aby byli připraveni i na ty nejhorší situace
MARTIN HYNDRICH

Vážení občané,
pokud se na konci letošní-
ho roku ohlédneme zpět a
budeme hodnotit práci
hasičů, musíme nutně do-
jít k závěru, že hasiči jsou v
Plumlově, Soběsukách,
Žárovicích a Hamrech jed-
nou z nejaktivněji pracují-
cích občanských složek.

Jak se dělí hasiči?
Chtěl bych v první řadě

občanům, kteří neznají tuto
problematiku, vysvětlit
strukturu sborů hasičů v na-
šem městě a okolních vesni-
cích.

V každé části obvodu na-
šeho města, to znamená v
Plumlově, Soběsukách, Žá-
rovicích i Hamrech, pracují
zájmová občanská sdružení,
tedy sbory dobrovolných
hasičů (SDH). Tyto sbory v
rámci svých zájmů pracují na
různých aktivitách, o kte-
rých se dozvídáte jejich při-
spěním v jiných článcích
zpravodaje.

Město Plumlov pak zřizu-
je jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů (JSDH), která je
organizována a financována
z prostředků města a také z
příspěvků rozpočtu Olo-
mouckého kraje.

Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů se skládá ze čle-
nů jednotlivých sborů Sobě-
suk, Žárovic a Plumlova, z
nichž někteří v ní aktivně
pracují. Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů je zařazena
do Integrovaného záchran-
ného systému Olomouckého
kraje a jako jednotka JPOlll/1
(s výjezdem do 10 minut od
vyhlášení poplachu). Vyjíždí
na pokyn dispečera integro-
vaného záchranného systé-
mu k požárům a k řešení kri-
zových situací v obvodu její
působnosti.

JSDH pod lupou
S činností této jednotky,

jejím vybavením a také hod-
nocením bych chtěl vás, ob-
čany, seznámit na dalších
řádcích.

Činnost jednotky můžeme
rozdělit na několik oblastí, a
nedá se jednoznačně určit,
která je pro její chod nejdůle-
žitější. V rámci seznamování

veřejnosti s činností naší jed-
notky sboru dobrovolných
hasičů města musím zdůraz-
nit, že většina výjezdů jed-
notky je v časovém limitu a
je jedno, je-li to v noci, nebo
dopoledne, v sobotu nebo ne-
děli, ve svátek či všední den.
Její činnost při jednotlivých
zásazích vede často k záchra-
ně majetku občanů i podni-
katelských subjektů, někdy i
zdraví a života občanů, žijí-
cích a zdržujících se na úze-
mí našeho města a v obvodu
působnosti jednotky.

Dále je důležité připome-
nout, že všechny činnosti jed-
notky jsou prováděny na vy-
soké odborné úrovni a i hod-
nocení nadřízených složek
Integrovaného záchranného
systému Olomouckého kraje
při jednotlivých požárních
zásazích je ve všech přípa-
dech kladné.

Plumlovská jednotka má v
tomto okamžiku 17 členů, je
vedena jedním velitelem, dá-
le je tvořena třemi veliteli
družstev a pěti strojníky, de-
vadesát procent členů je vy-
školeno a splňuje vysoké fy-
zické nároky nositelů dýcha-
cí techniky a všichni jsou vy-
školeni pro zásah i ve velmi
složitých situacích.

Podpora města
Vedení Města Plumlov si

uvědomuje význam a hodno-
tu jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů. Proto podle eko-
nomických možností města jí
v plné míře podporuje a snaží
se zabezpečit základní ná-
klady nutné k jejímu chodu a
při sestavování rozpočtu je
položce jednotky sboru dob-
rovolných hasičů věnována
patřičná pozornost.

V roce 2010 byla pořízena
hasičská cisterna – zásahové
vozidlo, v letech 2008-2012 by-
la jednotka postupně vyba-
vována potřebnou techni-
kou, aby splňovala odborné
předpoklady, a aby tak byla
schopna v co nejvyšší míře
chránit majetek našich ob-
čanů a hostů našeho města a
okolí. Za zmínku stojí napří-
klad nákup dýchacích pří-
strojů, přetlakového ventilá-
toru, páteřní desky, batohu
mobilní první pomoci, elek-
trocentrály, osvětlovacích
stožárů pro osvětlení noč-
ních zásahů, kalového čer-

padla, ručních svítilen a plo-
voucího čerpadla pro zajiště-
ní vody z hladin vodních
ploch.

Všechna zmiňovaná tech-
nika byla v letošním roce po-
řízena převážně z finančních
prostředků Města Plumlov a
dále z finančního příspěvku
Olomouckého kraje na poří-
zení, rekonstrukci a vybave-

ní jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů.

V uplynulém roce absol-
vovali dva členové jednotky
školení ukončené závěreč-
nou zkouškou, čímž získali
odbornost na úrovni profe-
sionálních hasičů. Všichni
členové jednotky se průběžně
školí a procvičují v hasič-
ských dovednostech a v
schopnosti poskytnout kva-
litně a účinně první pomoc
zraněným občanům při au-
tohaváriích, požárech, po-
vodních a podobných krizo-
vých situacích.

Základna? „Stavo“
Základnu pro své aktivity

získala jednotka dobrovol-
ných hasičů v areálu „Sta-
vo“, který je majetkem měs-
ta. Areál „Stavo“ je aktuálně
využíván jako hasičská
zbrojnice a představuje zá-
kladnu technických služeb
města. Nutno podotknout, že
areál „Stavo“ využívají hasi-
či také ke svému kulturnímu
vyžití, k jednáním a v nepo-
slední řadě pro relaxaci a od-
počinek formou provozu ve-
řejné sauny. Také Sokolové
zde provozují své sportovní
aktivity, např. stolní tenis.

Samozřejmě možnosti kul-
turního, sportovního, rela-
xačního užití nabízí areál
„Stavo“ všem občanům
Plumlova, Soběsuk, Hamer,
Žárovic a jejich okolí.

Vraťme se však k činnosti
hasičů. Chtěl bych vás se-
známit s další významnou
aktivitou členů jednotky, a
tou je právě dobrovolná a bez-

platná práce při rekonstruk-
ci požární zbrojnice v areálu
„Stavo“. Hasiči ve svém vol-
ném čase přiložili ruku k dílu
a posunuli rekonstrukci po-
žární zbrojnice o velký kus
vpřed. Za to bych chtěl jmé-
nem vedení Města Plumlov a
jménem našich občanů všem
hasičům, kteří se těchto ak-
tivit zúčastňují, moc a moc
poděkovat. (mh)

Příkladem pro ostatní
Vážení občané, žijeme v nelehké
době, která nás často nutí před-
nostně řešit své existenční pro-
blémy bez nástinu zlepšení, a tak
se někdy dostáváme do stavu apa-
tie s výsledkem, že nic nemá cenu,
lepší je nic nedělat a zavřít se do-
ma. O to víc je potřeba vyzdvih-
nout aktivity hasičů, kteří bez
ohledu na osobní prospěch, na
úkor svého volného času a svých
rodin věnují svou energii veřejně
prospěšné činnosti, vytvářejí pod-
mínky pro klidný život našich ob-
čanů, a především pro jejich bez-
pečí. Naši hasiči tak navazují na
hasičské tradice, a přitom se stá-
vají dobrým vzorem pro mladé.
Jen takovým způsobem, aktivní a
kvalitní prací, lze ukázat svému
okolí, že práce pro lidi má smysl.
(mh)

Hasiči se pyšní novou technikou. FOTO: archivměsta
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Plumlovští opět mezi elitou
TOMÁŠ VLACH

SDH Plumlov se dostal po
dvouleté odmlce opět mezi
extraligovou elitou

Po roce 2009, kdy družstvo
SDH Plumlov vyhrálo potřetí
Extraligu České republiky v
požárním útoku, následovaly
dva výsledkově chudší roky.

Až v letošním roce se druž-
stvo ve složení Tomáš Vlach,
Miroslav Mirga, Martin Šu-
ta, Jakub Novák, Václav Va-
la, Libor Mrozowski a Radim
Navrátil dokázalo výsledko-
vě zvednout a umístilo se na
druhém místě v celorepubli-
kové konkurenci Extraligy
ČR.

Před letošním ročníkem
došlo v sedmičlenném druž-
stvu k několika personálním
změnám, z pracovních důvo-
dů skončili Richard Soldán a
Jiří Šup a do týmu přišli Mi-
roslav Mirga a Libor
Mrozowski, profesionální
hasič z Ostravy. Navíc další
dva členové jsou z Vysočiny a
musí do Plumlova každý tý-
den dojíždět, což hodně limi-
tovalo tréninkové možnosti,
proto družstvo bylo několi-
krát trénovat v Ostravě a na
Vysočině, za což patří velký
dík ostatním týmům, kteří
nám umožnili trénink,
zejména pak TJ Sokol
Plumlov za poskytnutí tré-
ninkové plochy v Plumlově.

Na začátku sezony se tým
teprve sehrával a zvykal si na
provedené změny, navíc se po
dvou závodech zranil savi-
čář, který musel být na něko-
lik dalších závodů nahrazen
bývalými členy Františkem
Jurníčkem, resp. Richardem
Soldánem, kteří bez váhání
ochotně pomohli svým býva-
lým kolegům. V polovině se-
zony se však veškeré úsilí
vložené do tréninku začalo
vyplácet. Plumlov začal do-
tahovat vedoucí Nevcehli a

čtyři závody před koncem
čtrnáctikolového seriálu jí již
šlapal na paty. Heroická stí-
hací jízda se zastavila až na
předposledním kole ve Vrbě-
ticích, kdy družstvo po chybě
ztratilo šanci bojovat o cel-
kové prvenství. Nicméně i
přes tento dílčí neúspěch si
tímto závodem zajistilo cel-

kové druhé místo v Extralize
České republiky v požárním
útoku. Úkol do posledního ex-
traligového závodu zněl jas-
ně: „Překonat stávající ex-
traligový rekord Laviček v
hodnotě 16,20 s“. Po bezchyb-
ném útoku, ještě s drobnými
rezervami, se časomíra za-
stavila na čase 16,19, a
Plumlov tak vytvořil nový
extraligový rekord. To však
nebylo vše. Plumlovským vy-
držel rekord jen něco málo
přes hodinu, protože o něko-
lik družstev dál startující
Stará Říše tuto hozenou ru-
kavici dokázala zvednout a
tento čas ještě vylepšila na
neuvěřitelných 15,93.

I přesto, že se nám nako-
nec nepodařilo zvítězit v cel-
kovém hodnocení extraligy,
musíme uplynulou sezonu
hodnotit velice pozitivně. Po-
dařilo se nám vyhrát 3 závo-
dy extraligy, získat 4 druhá
místa a jedno třetí místo, a dá-
le pak pět vítězství na růz-
ných pohárových soutěžích.
Navíc jsme si celkem čtyři-
krát vylepšili osobní rekord a
chvíli drželi i rekord extrali-
gový. Chtěl bych poděkovat
všem klukům z družstva za
tvrdou celoroční práci, jejich
partnerkám a rodinným pří-
slušníkům za obrovskou tr-
pělivost a podporu. Velký dík
patří také našim sponzorům,
především firmě 2MAX,s.r.o.
,za poskytnutí zázemí pro
zimní přípravu a finanční
podporu, a řeznictví Mirga,
které nám zajišťovalo kvalit-
ní stravu. (tv)

Plumlovští hasiči na závodech.FOTO: Tomáš Vlach

Hasičský rok v Soběsukách
KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

Členové Sboru dobrovol-
ných hasičů v Soběsukách
se v letošním roce věnovali
především sportovnímu a
společenskému životu.

Jako každoročně vytvoři-
li po jednom družstvu mužů a
žen a vznikla také 4 družstva
mladých hasičů i jedno druž-
stvo dorostenek. Protože zá-
jem o požární sport mezi dět-
mi a mládeží v osadě roste,
mohou se Soběsuky pyšnit
téměř třemi desítkami mla-
dých hasičů. A nutno po-
dotknout, že tak početné za-
stoupení nemá žádný jiný
sbor v okrese a možná ani v
celém Olomouckém kraji!

Dětisezúčastnilycelkem15
soutěží a jednou předvedly
ukázkový požární útok u pří-
ležitosti oslav založení SDH
Hamry. Protože patří do růz-
ných věkových kategorií,
jsou jednotlivé skupiny hod-
noceny samostatně, a tak si
soběsučtí mladí hasiči letos
přivezli 15 zlatých, 7 stříbr-
ných a 7 bronzových medailí.
Velkým úspěchem bylo 3.
místo v celoroční soutěži s
názvem Plamen, které se

účastní družstva z celého
okresu. K nejzajímavějším
soutěžím určitě patřila Bo-
chořská sova – noční závod,
na nějž se v září do Bochoře u
Přerova sjelo 100 družstev
mladých hasičů, mezi nimi i
tři ze Soběsuk.

Letos zaznamenalo velký
úspěch také družstvo žen. Už
třetím rokem se muži i ženy
zapojili do soutěže s názvem
Velká cena Prostějovska v
požárním útoku. Do seriálu je

zařazeno 10 závodů (včetně
toho, který se koná v Soběsu-
kách). Ženy ze Soběsuk svý-
mi vyrovnanými výkony zís-
kávaly potřebné body a na zá-
věrečné soutěži na domácím
hřišti rozhodly o svém celko-
vém 2. místě. Oproti loňsku to
znamenalo posun o tři příč-
ky, a nejen pro 12 družstev
konkurentek byl tento výsle-
dek opravdu překvapivý.
Muži skončili v této sezóně na
11. místě ze 46 účastníků.

SDH v Soběsukách pořádá
tradiční hasičský ples nebo
letní taneční zábavy na vý-
letním místě v Olšinkách.
Nejvíce pozornosti je ale vě-
nováno dětem. Těm je určen
Dětský den a s ním spojená
hasičská soutěž, na podzim
lampionový průvod a 5. pro-
since Mikulášská akce. Mla-
dí hasiči se scházejí každý tý-
den, aby trénovali své doved-
nosti, a aby se také něčemu
novému přiučili. Soutěží me-
zi sebou a odnášejí body, kte-
ré jsou koncem roku sečteny.
Vítězové jsou vyhlášeni a
oceněninavýročníschůzi, jež
už tradičně 26. prosince uza-
vírá celou sezónu.

SDH v Soběsukách je vel-

mi aktivní organizací, která
čítá více než 60 členů. Jako
každá nezisková organizace
se potýká s finančními těž-
kostmi, a proto si velmi váží
všech sponzorů a také pod-
pory od Městského úřadu v
Plumlově. Všem, kdo naši
činnost podporují i tím, že se
účastní námi pořádaných ak-
cí, děkujeme za spolupráci.

Více informací o sboru
najdete na www.sdhsobesu-
ky.cz. (kk)

Hasiči SDHSoběsuky s poháremamedailemi.FOTO: Kamila Krychtálková
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Přejeme hodně zdraví jubilantům
Leden – červen 2013

70 let
Plumlov

Hrazdilová Marie
Burdová Eva
Werner Jan
Abrahámek Jan
Zatloukalová Jaroslava
Marcián Jindřich
Jurníčková Ludmila
Kocourek František
Bajer Vlastimil
Hrubanová Jindřiška
Aujezdská Marie

Soběsuky
Vybíralová Božena
Jorníček Oldřich

Žárovice
Procházka Jaroslav

Hamry
Klíčová Jana

75 let
Plumlov
Pálka Josef
Hrubanová Jitka
Burešová Marie
Krč Jiří
Povolná Perluška

Soběsuky
Hruban Jaromír
Hrubanová Hedvika
Řezáč Jan

Hamry
Gambová Eliška

80 let
Plumlov
Kamasová Karla

Zapletalová Kamila
Zapletalová Marie
Antorin František
Abrahám Zdeněk
Brichtová Januše
Veselá Marie
Šebelová Antonie

Soběsuky
Gryc Radoslav

Žárovice
Šustrová Anežka

85 let
Plumlov
Ambrožová Milada
Albrechtová Jindra
Frýbortová Jaroslava
Hamplová Libuše
Kocourek František

Hamry
Hýblová Ludmila

90 let
Plumlov
Strážná Blažena

92 let
Soběsuky
Lánská Vlasta

93 let
Soběsuky
Nováková Aloisie

100 let
Soběsuky
Ošlejšková Marie

102 let
Hamry
Hrubanová Věnceslava

PřipravilaMarkéta Poláková

Nově narozená miminka
Květen – říjen 2012

Plumlov
Amálie Musilová
Adam Bartoš
Veronika Němečková
Antonín Jančík
Lukáš Toufar
Anna Bradáčová
Jakub Pořízka
Maxim Abrle
Pavlína Burdová

Soběsuky
Julie Čížková
Františka Brablecová

Žárovice
Adéla Mikušová

Hamry
Viktor Hýbl

PřipravilaMarkéta Poláková

Zámecké svatby jsou v kurzu
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Svatební obřadní síň na
plumlovském zámku byla ta-
ké tuto sezónu v kurzu. Zna-
mená to, že téměř každou so-
botu byly zámecké prostory
naplňovány svatebčany z
různých koutů naší republi-
ky.

Na zámku se odehrálo v ob-

dobí od března do konce října
roku 2012 celkem 42 svateb-
ních obřadů. Romantické
prostředí zámku nabízí za-
milovaným párům také ne-
tradiční, a přitom zajímavé
prostory v okolí – například
zámeckou baštu, nádvoří
zámku, pláž u Podhradského
rybníka – zde všude se svatby
také konaly. I letos byly ob-
řady doprovázeny poutavý-
mi doprovodnými aktivita-
mi. Jednomu z novomanžel-
ských párů zahrála živá mys-
livecká hudba, zazněly fan-
fáry trubačů, jinému páru
zpestřilo obřad vystoupení
historických šermířů, ne-
chybělo ani sólové pěvecké

vystoupení. Velkou přednos-
tí při obřadu bývá živý hu-
dební doprovod na housle,
klavír, varhany a flétny, a ta-
ké vystoupení recitátorů
podtrhuje tento významný
sváteční okamžik a jedineč-
nost manželského slibu.
Místní matrika disponuje bo-
hatou fotodokumentací.

Mnozí zájemci mohou na-

hlédnout do prostor obřadní
svatební síně také na webo-
vých stránkách Města
Plumlov. Vedení Města
Plumlov se každým rokem
snaží estetické prostředí sálu
měnit, zlepšovat květinovou
výzdobu, dovybavit sál no-
vým nábytkem, aby nová se-
zóna nabídla ještě lepší a re-
prezentativnější prostředí
pro obřad.

Všem, kteří se podílejí na
bezchybném průběhu tohoto
slavnostního aktu, patří po-
děkování. Přejeme si, aby i v
příští sezóně našly zamilo-
vané páry cestu zrovna k
nám, do obřadní síně na zám-
ku Plumlov. (dz)

Zámecká síň v Plumlově připravená pro svatební obřad. FOTO: archiv

Přidejte se do týmu
Chcete se podílet na obsa-
hu Plumlovského zpravo-
daje? Máte možnost. Své
příspěvky v podobě tema-
tických článků, reportáží
ze zajímavých událostí či
akcí, glos, názorů, a foto-
grafií s popiskem posílejte
na email adresu: plumlov-
sky.zpravodaj@gmail.com
nebo odevzdávejte na po-
datelněMěstskéhoúřaduv
Plumlově. Zpravodaj je
otevřený příspěvkům od
všech občanů, kteří mají
něco zajímavého ke sděle-
ní ostatním. (red)

Inzerce ve Zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji inzerovat? Má-
te možnost.

Plumlovský zpravodaj vychází v
nákladu 1000 kusů a je distribuován
v Plumlově, Soběsukách, Žárovicích
i Hamrech. Místní firmy a živnost-
níci tak mají s nabídkou svých pro-
duktů šanci být díky Zpravodaji po-
řádně vidět. Zároveň si lidé mohou
podat i řádkovou inzerci třeba v pří-
padě, že chtějí něco prodat, koupit či
darovat.

Ceník obchodní inzerce – neba-
revná strana (do čtvrt strany cca 150-
350 korun, čtvrt strany (formát A6)
cca 350 korun, polovina strany (for-
mát A5 na šířku) cca 750 korun, celá
strana (formát A4) cca 1700 korun).
Jde o ceny, kdy si sami dodáte gra-
ficky zpracovaný návrh k otištění.
Pokud budete vyžadovat grafické
zpracování od nás, cena podle jeho
náročnosti vzroste po vzájemné do-
hodě. Ceník řádkové inzerce – 30 zna-
ků (cca 5-7 slov) – 7 Kč. (red)
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Setkání s básníkem
Jindřich Speitz skládá básně i pro ošetřovatelky, uklízečky či kadeřnici
KAREL ROZEHNAL

Vydal jsem se na návštěvu za
mužem, kterého jsem znal
jen podle jména. Vydal jsem
se za básníkem, jehož verše
jsem den před tím pročítal a
uhranuly mě. Vydal jsem se
do Domova důchodců v Ne-
rudově ulici v Prostějově za
plumlovským rodákem Jin-
dřichem Speitzem.

Nevěděl, že za ním při-
jdu, a tak jsem ho v devět rá-
no svou návštěvou překvapil
při psaní. Seděl na posteli, v
ruce pero a kolem sebe roz-
ložené papíry se svými díl-
ky. Ovšem ochotně skládání
básní na chvíli přerušil a
strávil se mnou hodinku
svého času. Byla na něm vi-
dět obrovská radost, že jej
někdo navštívil, a když se
dozvěděl, že jsem tam kvůli
jeho básničkám a pohád-
kám, jeho radost se navíc
spojila s vlnou dojetí a hned
se pustil do vyprávění. Mlu-
vil s nadšením, vzpomínal na
svůj život a během doby mé
návštěvy mi stihl přečíst i
zpatra zarecitovat celou řa-
du svých básní a převyprá-

vět několik svých pohádek.
Poslouchal jsem ten vodopád
krásných slov s velkým zau-
jetím, snažil jsem se s ním

jeho verše prožívat a věřím,
že jsem mu tím zpříjemnil
den. Dozvěděl jsem se od něj,
že se psaním začal k večeru
svého života, a že poslední
dva roky tvoří, pokud mu
zdraví dovolí, prakticky kaž-
dý den. Svěřil se mi také s

tím, že v jednom uchu slyší
neustále mužský sbor, a že
na toto téma napsal muzi-
kantský horor. Pověděl mi,
že básničky a pohádky tvoří
nejen pro sebe, ale i pro
všechny kolem. Rozdává je
uklízečkám a ošetřovatel-
kám v domově, krásnou bá-
seň složil prý i pro kadeřni-
ci, která ho stříhala, a své
pohádky poslal panu režisé-
rovi Troškovi. Doufá totiž ve
skrytu duše, že by je mohl
třeba i zfilmovat. Ke konci
mé návštěvy se mi Jindřich
svěřil, že se mu splnil velký
sen. Prosil prý totiž Boha,
aby za ním do domova přišel
aspoň na chvíli někdo, kdo
by projevil zájem o jeho psa-
ní a kdo by alespoň některé z
jeho básní a pohádek někde
otiskl, a to se mu díky mé ná-
vštěvě splnilo. Přiznám se a
nestydím se za to, že mě to
opravdu hodně dojalo a v du-
chu jsem si po svém odcho-
du z domova slíbil, že se za
Jindřichem čas od času zno-
vu stavím. A přeji mu do dal-
ších let hlavně hodně zdraví,
aby mohl psát dál a dál. A
dál. (kr)

Jindřich Speitz při předčítání básní.
FOTO: Karel Rozehnal

Miláček

Papučky nové
samé jsou díry
pro radost sobě
rozkousal psíček milý
Na skalce v zahradě
přecenil síly,
zamíchal cibulky bledulí
a různá býlí. (js)

Toužení

Stáli jsme spolu
na balkoně
celý večer jako milenci
Moje touha povídala
že tě jenom líbat chci
Ve snech bloudí
tvoje vize
nevěděl já,
že mám tě rád
Dnes mi stačit
jenom může
na tebe se
láskyplně podívat. (js)

JINDŘICH SPEITZ
Narodil se 20. února 1938.
Prožil část svého života v
Plumlově, část se se svou man-
želkou na Slovensku.
Živil se jako muzikant (basis-
ta) i jako fotograf.
Posledních 14 let tráví v Do-
mově důchodců v Nerudově
ulici v Prostějově.
V Domově založil a vedl 5 let
časopis DOMOV.
Poslední dva roky se intenziv-
ně věnuje psaní.
Složil už kupříkladu 300 bás-
niček a sepsal 25 pohádek, kdy
děj značné části z nich umístil
na Hanou (nejvíce na
Plumlovsko, Stínavsko a Pro-
stějovsko).
Píše o lásce, bolesti, o snech i
vzpomínkách, o místech, kde v
minulosti žil či která navští-
vil.
Nevyhýbá se ani tématu ná-
boženství.
Píše ovšem i o zdánlivě oby-
čejných věcech, třeba o životě v
Domově, o tom, jak si pochut-
nal na večeři, nebo prostě o
tom, co mu zrovna přijde na
mysl.
Jeho verše se vyznačují oprav-
dovou dávkou lidskosti a ra-
dostí nad možností hrát si se
slovy.
Městu Plumlov věnoval na-
příklad pohádky Jak se vod-
ník oženil či Tři vody vodníka
Ferdinanda. (kr)

Plumlov
(Věnováno starostovi města
Plumlova)

Plumlovský zámek
jako kostel dotýká se nebe
lípy u rybníka voní
až za nehty zebe.
Nad Bližníkem
skalka malá
na Aleji čilý ruch.
I když je Plumlov již město
je tu ještě čistý vzduch.
Mohou za to borovice,
lípy, také kaštany.
Z lesíka je malý parčík
kdo tu spočine
není nikdy naštvaný.
Na kopečku lípa košatá

před létem celá zavoní
přilétají k ní včelky, vosy
o nektar z květin žadoní.
Vinohrádek, kopec starý
vzpomíná si velice
když na políčkách kolem ně-
ho byly samé vinice.
Za oborou v stínu lesa
roste trochu modráčků
houbař je tu s citem hledá
a těší se na máčku.
Na kameni sedím
u Podhradského rybníka
vzpomínám na svoje mládí
láska k rodné hroudě
je vždy veliká.

Jindřich Speitz

Domino

Na hladkém bříšku ženy
pusinky muže domino hrají
rty žhavé láskou štěbetají
„Marie, Josef“
dvojhlasně voláme
došli jsme na vrchol
víc krásy neznáme. (js)

O lásce a samotě

Našel velkou lásku
ztratil celý svět
V očích viděl krásku
tu stále líbat chtěl
Té ženě láskou strhl masku
objevil, co vědět měl
Ztratil i vysněnou krásku
zůstal jenom sám, bohužel. (js)

Skok do propasti

Raději mě zabij
neříkej,
že jsi nevěrná
Skočím do propasti
snad víš,
co to znamená
Nebudu mít tebe
smrt způsobí proměna
Ty však nepochopíš nikdy
co to pro nás znamená. (js)

Nepřišla

Nepřišla paní má
slzy mi míjí tvář
Marně se modlím
k nebesům
v naději otvírám snář
Přes všechna úsilí
zůstávám sám
Zbyly jen pohledy žen
a bujarý flám. (js)

Na této stránce jste objevili
pár Jindřichových básníček.
V příštím čísle Zpravodaje se
můžete těšit na některou z
jeho pohádek.
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Jak se žije seniorům?
Rok 2012 v Domově pro seniory
VĚRA PALACKÁ

Celý letošní rok si klienti
a zaměstnanci připomínali,
že Domov pro seniory v
Soběsukách má za sebou již
10 roků provozu. V průběhu
těchto let se v domově vy-
střídalo přes 40 zaměstnan-

ců, kteří pečovali o více než
180 klientů.

Při této příležitosti jsme
připravili výstavu fotografií
a uspořádali akce nejen pro
naše klienty. V březnu pro-
běhla přednáška o trénování
paměti pro veřejnost, v červ-
nu jsme vítali léto společně s
rodinnými příslušníky, ho-
dového odpoledne v září se
zúčastnili také obyvatelé
Soběsuk a v říjnu, při celo-
státním Dni otevřených dve-
ří jsme měli možnost ukázat,
jak se v domově bavíme. Nej-
větší letošní akce pro klienty,
jejich rodiny i veřejnost pro-
běhla v listopadu v KD v Žá-
rovicích - Odpoledne s de-
chovkou.

Napříč generacemi
Rok 2012 byl vyhlášený

Evropským rokem aktivního
stárnutí a mezigenerační so-
lidarity. A že mezigenerační
solidarita není jen prázdná
fráze, se nám potvrdilo v prů-
běhu celého roku. Mezi nej-
oblíbenější akce klientů totiž
patří společná setkávání s
dětmi. Ať se jedná o povídání
studentů Střední odborné
školy podnikání a obchodu,
společné cvičení s dětmi z DD
v Plumlově, výtvarné aktivi-
ty s dětmi z MŠ Prostějovič-
ky, MŠ Vícov a ZŠ Drahany, či
kulturní vystoupení dětí ze
ZŠ a ZUŠ Plumlov a ZŠ Krum-

sín. Děti věnovaly pravidelně
svůj čas, energii a dovednosti
seniorům, a ti také chtěli dě-
tem na oplátku darovat něco,
co je cenné. Nebyly to slad-
kosti ani peníze, ale jejich
vzpomínky.

Senioři velmi rádi vyprá-
vějí, jaké to bývalo, když byli

dětmi. Tyto vzpomínky vyu-
žíváme při individuálním
plánování služeb, které kli-
entům poskytujeme. Všichni
si při těchto akcích uvědo-
mujeme, jak je důležité, aby
mělydětipříležitosttrávitčas
se starými lidmi a dozvědět se
o historii nejen z učebnic dě-
jepisu. Proto vznikla „Kniha
vzpomínek“, příběhy z dět-
ství našich klientů, které se
podařilo v průběhu roku za-
psat zaměstnancům a dobro-
volníkům. Protože nebylo
možné dát každému z dětí je-
den výtisk, předali jsme Kni-
hu vzpomínek pedagogům ze
spolupracujících škol, kteří
určitě materiál využijí při
práci s dětmi. Pro zájemce
bude kniha k dispozici v
knihovně v Plumlově. (vp)

Poděkování
Při hodnocení roku 2012 ne-

mohu zapomenout na poděková-
ní. To patří zřizovateli za finanč-
ní podporu, sponzorům, s jejichž
pomocí se nám daří uspokojovat
i náročnější potřeby klientů, a
všem spolupracujícím osobám a
příznivcům, kteří nás podporují
v našem úsilí budovat domov s
kvalitními službami.

Zaměstnancům pak patří dík
za výbornou organizaci všech
akcí, ale především za jejich kaž-
dodenní práci a vlídný přístup k
seniorům. (vp)

Klienti Domova pro seniory si užívají hody po svém.FOTO: archiv DpS

Děti objevují svět
Školka, a ne ledajaká, to je ta plumlovská
MARTA SOLDÁNOVÁ

„POZNÁVÁME, PŘE-
MÝŠLÍME, TVOŘÍME – OB-
JEVUJEME SVĚT “.

Tak se jmenuje Školní
vzdělávací program, podle
kterého je plánováno před-
školní vzdělávání v MŠ.
Vznikal postupnými úprava-
mi, doplňováním nových ná-
mětů, netradičních metod a
forem práce, obsahových za-
měření tak, aby byl plně v
souladu s Rámcovým vzdělá-
vácím programem pro před-
školní vzdělávání.

Rozvíjíme logické
myšlení

Děti předškolního věku ve
všech třech ročnících mají
možnost pozvolna poznávat
věci a jevy „opravdového
světa“, poodkrývat nová po-
znání tajemství života na Ze-
mi, a v dětských očích tak pří-
mo činit objevy, hledat vzá-
jemné souvislosti, učit se ori-
entovat v množství nově po-
znaného, poprvé vědomě vy-
užívat svých znalostí a prak-
tických poznatků ve svém ži-
votě. Jsou jim předkládány k
řešení problémové situace,
které vedou děti k rozvoji lo-
gického myšlení a vyvozová-
ní závěrů, stimulují je k od-
povědnosti za své chování,
jednání a učí je přijímat i je-
jich následky.

Děti tak samy postupně
odbourávají zábrany ze vzá-
jemné komunikace, učí se
vést dialog s dětmi i dospě-
lými, učí se hodnotit výsled-
ky své „ práce“ i kamarádů,
snaží se výstižně vyjádřit své
pocity, přání, potřeby a po-
prvé si sestavovat „svůj“
hodnotový žebříček.

Podporujeme talenty
Předškolní vzdělávání je

zaměřeno na celkový osob-
nostní rozvoj dítětěte před-
školního věku s respektem
jeho věkových a vývojových
zvláštností. Je dbáno na in-
dividuální přístup k dětem s
přihlédnutím k jejich mož-
nostem a schopnostem. Sna-
žíme se i o podchycování ta-
lentů, zejména v oblastech
výtvarných, hudebních a li-
terárních činností je podpo-
rován rozvoj pracovních čin-

ností. Velká pozornost je vě-
nována oblasti grafomotori-
ky a rozvíjení jazykových a
řečových schopností dětí. Úz-
ká a dlouholetá spolupráce
učitelek MŠ a rodičů s kli-
nickým logopedem p. Mgr. L.
Jeřábkem pomáhá odhalovat
případné vývojové řečové va-
dy dětí a zaměřovat se na je-
jich nápravu i prevenci.

Školka hrou
Prostřednictvím různých

typů her a didaktických me-
tod jsou děti vtaženy do světa
živé i neživé přírody, společ-
nosti a pohybových aktivit.
Důraz je kladen na prosoci-
ální a prožitkové učení.
Vzdělávací projekty jsou roz-
pracovány do tematických
integrovaných bloků, vzá-
jemně se doplňujících a pro-
línajících. Učitelkám je po-
nechána možnost vlastní in-
vence i dostatek prostoru pro
jejich kreativitu a potřebnou
improvizaci.

Nadstandardní
aktivity

V nabídce tzv. nadstan-
dardních aktivit, které MŠ
nabízí dětem k jejich dalšímu
rozvoji a podchycování ta-
lentů, byla ve školním roce
2012/2013, na základě zájmů
rodičů dětí, zahájena činnost
zájmových kroužků: anglič-
tiny a keramiky spoluprací
MŠ s externími lektory, dra-
maťáčku a tanečně pohybové
výchovy ve spolupráci se ZUŠ
Plumlov, a TŠ Hubený.
Kroužky jsou realizovány
převážně v odpoledních ho-
dinách, aby jejich činnost ni-
jak nenarušovala vlastní do-
polední vzdělávací program v
jendnotlivých třídách MŠ. V
rámci projektového učení se
u předškolního vzdělávání
snažíme uplatňovat cestu
přirozené výchovy, rozvíjet a
posilovat spolupráci s rodiči,
položit základy celoživotního
vzdělávání všem dětem v
souladu s jejich možnostmi,
zájmy a potřebami.

Přejeme si, aby se naše
školka, ve smyslu vymezení
dle J. A. Komenského, stala
„dílnou lidskosti, kde přiro-
zeně probíhá smysluplný a
hodnototvorný proces“. Spo-
kojenéděti i jejichrodiče jsou
našim přáním i cílem. (ms)



Děti se nenudí a pořádají i vánoční kabaret
Pestrý program dětí z Dětského domova v Plumlově od začátku školního roku

RADIM KRATOCHVÍL

Druhý zářijový víkend od-
jelo 7 mladších dětí se
strejdou Zdeňkem již počtvr-
té do Hamer na tradiční se-
tkání, které pořádal DDM
Prostějov ve spolupráci s vo-
jáky prostějovské posádky.
Také letos na děti čekal zají-
mavý a hlavně užitečný pro-
gram. Děti se procvičily v po-
skytování první pomoci, vy-
zkoušely si přenášení raně-
ného, zatančily si na diskoté-
ce a ty odvážnější se mohly
svézt na koloběžce tažené taž-
ným psem.

Následující týden proběhla
velmi prospěšná beseda pro
všechny děti. Pracovníci z
olomouckého E-bezpečí u
nás přednášeli dětem o rizi-
cích a nebezpečích spojených
s moderními komunikační-
mi technologiemi. Zvláště
užitečné byly informace o
možnostech zneužití Face-
booku a jiných sociálních sí-
tí. Toto bylo pro děti potřeb-
né, protože hlavně u dospí-
vajících dívek jsou tyto sítě
velmi oblíbené.

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny, kte-

ré byly od 25. do 28. října 2012,
tentokrát proběhly v hodně
neobvyklém duchu. Všechny
tři rodinné skupiny odjely na
rekreačně-výchovný pobyt,
který se v létě neuskutečnil z
organizačních důvodů. Tyto
pobyty probíhají již několi-
kátým rokem díky Českomo-
ravské unii odborových sva-
zů. První a druhá rodinná
skupina vyrazila do Krko-
noš, kde si děti užily prochá-
zek podzimní přírodou, ale
také prvního letošního sně-
hu. Rodinná skupina star-
ších se vydala na Máchovo je-
zero. Zde již bylo po letní se-
zóně, ale Máchův kraj má své
kouzlo v každé roční době.

Poslední říjnový den pak
podruhé proběhl „Den na ko-
le“, který uspořádal strejda
Zdeněk ve spolupráci s Čes-
kou spořitelnou. Děti absol-
vovaly test znalostí doprav-
ních předpisů a jízdu zruč-
nosti po naší zahradě. Mile
nás překvapilo, že děti jsou
nejen šikovné, ale že se i vel-
mi dobře orientují v doprav-
ních předpisech, a to i ti
mladší.

Haloween v dětském do-
mově proběhl 2. listopadu. Již
tradičně byl pro děti, zejmé-
na ty mladší, připraven stra-
šidelný program. Nejprve v
přítmí domovského sklepa
nasvíceného svíčkami a vy-
zdobeného záclonami byla
čtena Svatební košile od Kar-
la Jaromíra Erbena. Potom se
děti samostatně vydaly na
cestu noční zahradou, kde pl-
nily Stezku odvahy.

“Patříme k sobě“
Začátkem listopadu jsme

se účastnili setkání zdravé a
handicapované mládeže v
Nezamyslicích, který probí-
há již poněkolikáté pod ná-
zvem “Patříme k sobě“. Děti
se prezentovaly ve třech vy-
stoupeních, a to tanečním,
pěveckém a v beatboxu. Zde
jsme zaznamenali velký
úspěch.

10. 11. 2012 jsme byli pozvá-
ni na slavnostní předání pa-
mětní knihy z Domova pro se-
niory Soběsuky. Tohoto po-
zvání si velmi vážíme, velmi
si ceníme spolupráce a
vstřícnosti tohoto zařízení.
Domníváme se, že mezigene-
rační setkávání je inspira-
tivní pro obě strany. Děkuje-
me.

11. 11. 2012 jsme se ve Velké
Bystřici zúčastnili setkání s
názvem Svatomartinské
slavnosti. Smyslem bylo se-
tkání co největšího počtu
Martinů a Martin a jejich pří-
pitku. Došlo k zápisu tohoto
stavu do České knihy rekor-
dů. Atraktivní pro nás byl
fakt, že výtěžek z prodeje
skleniček byl ve prospěch na-
šeho dítěte.

A co připravujeme?
Blížíseobdobíkonceroku,

a to je pro nás spojeno přede-
vším s přípravami vánoc. Za-
stáváme nejen názor, že mu-
síme pro děti připravit pěkné
vánoce, ale také to, že děti mo-
hou potěšit svým vystoupe-
ním či vůbec svou přítom-
ností někoho jiného. Touto
formou se snažíme oplácet
dobro, které ostatní vkládají
do nás.

Prvního prosince proběhl
již 3. ročník horolezeckých
závodů na umělé horolezecké
stěně pro děti z okolních do-
movů “Mikuláš na laně“, a to

konkrétně pro domovy Olo-
mouckého a Zlínského kraje.
Akce se konala na půdě GJW
Prostějov, který je naším
hlavním partnerem. Akce by
nebyla možná bez podpory
dalších subjektů jako
Okrašlovacího spolku Pros-
tějov, Nadace Malý Noe, Ali-
ka, Computer Systems a

Sportovního klubu horole-
zeckého oddílu. Na závody se
přihlásilo cca 100 závodníků z
10 DD. Závodilo se ve 4 kate-
goriích.

Během prosince nás čeká
řada vystoupení, vánočních
besídek a kulturních akcí.

Několik z nich bude orga-
nizováno přímo v našem za-
řízení. Jedná se zpravidla o
tradiční vánoční a mikuláš-
ská setkání se sponzory a přá-
teli. Vše začne 17. prosince se-
tkáním se zaměstnanci firmy
Maloobchodní sítě Bala. 19.
prosince bude v našem do-
mově probíhat vánoční be-
sídka ve stylu kabaretu. Akci
pořádáme pro naše zaměst-
nance, přátele, kamarády,
spolupracovníky, spolužáky,
bývalé zaměstnance, aby toto
setkání s dětmi navodilo pří-
jemnou vánoční atmosféru.

Splněná přání
Pro děti připravujeme ta-

ké několik vánočních akcí,
které mají za cíl splnit dětem
jejich vánoční přání:

1. Jako již několikátým
rokem, i letos se náš domov
zapojil do akce Českého roz-
hlasu „Daruj hračku“. Jejím
cílem je oslovit posluchače

Českého rozhlasu, aby po-
mohli dětem z dětských do-
movů splnit jejich vánoční
přání. Tato akce probíhá ve
spolupráci se společností
Tango v.o.s. z Havlíčkova
Brodu, která pomáhá zdra-
votně znevýhodněným li-
dem. Bližší informace o této
společnosti můžete najít na

našich www stránkách. Kaž-
dé dítě namaluje a popíše
konkrétní přání. Pokud se
najdou dobří lidé, kteří mu jej
splní a pošlou do Českého
rozhlasu, přebere si osobně
dárek na předvánočním se-
tkání v Havlíčkově Brodě.
Pokud byste chtěli, vážení
přátelé našeho domova, “da-
rovat hračku“ našim dětem,
máte ještě možnost do 14. pro-
since.

2. Do podobné akce jsme se
zapojili v rámci projektu
„Strom splněných přání“,
který pořádá Nadace Dejme
šanci dětem. Více opět na
www.ddplumlov.org.

3. A do třetice možnost pod-
pořit náš domov zakoupením
dárku, tentokrát s nadací
Dobré místo pro život, které
pro nás organizuje Okrašlo-
vací spolek Prostějov v čele s
paní Ing. Miladou Sokolovou.
Více na stránkách www.dob-
remistoprozivot.cz.

A pak nás čekají Vánoce!
Kapr ve vaně, poté na talí-
ři, stromeček, koledy, sko-
řápky, svíčky ... a dárečky.
Všem, kdo nám pomáháte,
podporujete, respektujete,
děkujeme a přejeme vše
dobré v roce 2013. (rk)

Rozloučení s létem. FOTO: Dětský domov Plumlov
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Běla Jensen navštíví školu
Zavítejte na „Stonožkové dny“ v Základní škole v Plumlově. Jste zváni
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Hnutí Na vlastních nohou
je uznáváno jako zcela
dobrovolná humanitární a
mírová organizace, v níž
děti pomáhají jiným dě-
tem. Hnutí bylo založeno
roku 1990 Češkou žijící v
Norsku, paní Bělou Jen-
sen. V hnutí pracují dnes
tisíce dětí a stovky učitelů
v českých školách. I na
Slovensku, Polsku a v Ka-
nadě zapustilo hnutí své
kořeny.

Děti malují vánoční přá-
ní, získávají finanční pro-
středky organizováním Sto-
nožkových týdnů, pořádají
sbírkynapomocnemocnýma
postiženým dětem v Česku i v
jiných zemích světa. Stonož-
kové hnutí má své patrony
mezi významnými světový-
mi i českými osobnostmi. V
jeho činnosti mu velmi po-
máhají Generální štáb Ar-
mády ČR, Ministerstvo obra-
ny a velitelé a vojáci míro-
vých sborů AČR.

Práce Běly Jensen a sto-
nožkových dětí a učitelů byla
mnohokrát oceněna. Naše
škola je ve stonožkovém hnu-

tí zapojena již 22 let, tedy od
jeho založení.

Pestrý program
Letos žáci a učitelé při-

pravili Stonožkový týden od
11. 12 do 14. 12.

Všem návštěvníkům bude
nabízena pestrá výtvarná a
rukodělná činnost dětí, uči-
telů i rodičů na jarmarku, v
naší školní cukrárně a růz-
ných stáncích.

V úterý proběhne vedle
slavnostního zahájení také
hudebně dramatický pro-
gram pro rodiče a veřejnost,
kde se představí mnozí naši
žáci. Žáci 9. ročníku uspořá-
dají pro mladší spolužáky ve
čtvrtek diskotéku. Výtěžek z
prodeje výrobků, dobrovolné
vstupné i výtěžek z diskotéky
bude opět odeslán na konto
Stonožky. Naše konkrétní fi-
nanční podpora směřuje rov-
něž na Dětské oddělení Ne-
mocnicevProstějově.Stalose
tak již dvakrát a letos chceme
v této formě opět pokračovat.

Dne 13. 12. přivítáme u nás
ve škole osobně prezidentku
hnutí, paní Bělu Jensen. Na-
vštíví nás již podruhé a setká

se s ní úplně nová generace
žáků, kteří se opět pustili do
vánočních pohlednic a vý-
robků pro Stonožku.

Největší zahraniční
Češka

Význam její návštěvy podtrh-
ne také výrazný úspěch Běly Jen-
sen v poslední době. V anketě
Českého rozhlasu a České te-
levize u příležitosti Dne čes-
ké státnosti: Největší zahra-
niční Čech roku 2012 zvítězi-
la paní Běla. Bylo krásné po-
zorovat, kolik lidí zná Sto-
nožku a rádo pro ni dá hlas.
Podle slov paní Běly:
„Není to cena jen pro mou oso-
bu – je i pro všechny stonožko-
vé žáky a jejich učitele, kteří
obětavě pracují pro Hnutí Sto-
nožka. Stonožka nejen že po-
mohla spoustě dětí, ale dala
také mnoha dětem i dospělým
smysl života.“

A my jsme rádi, že mezi ta-
kové děti a učitele patříme.

Přijměte proto upřímné
pozvání na naše STONOŽ-
KOVÁNÍ. (dz)

Žáci si vyzkoušeli roli dopravních policistů
PAVEL BEDNÁŘ

V pátek 19. října 2012 žáci
dopravního kroužku ZŠ
Plumlov společně s prostě-
jovským a plumlovským
oddělením Policie ČR opět
prováděli dopravně bez-
pečnostní akci „Měření
rychlosti projíždějících
vozidel v okolí školy“.

Pavla Bukvová, Tereza
Sedláková, Kristýna Lysáko-
vá, Michal Marek, Jaroslav
Aujezdský, Karel Fajstl a Ma-
touš Hartmann kontrolova-
ným řidičům předávali upo-
mínkové předměty, které si
sami vyrobili při své práci v
kroužku dopravní výchovy.

Kromě sledování rychlos-
ti projíždějících vozidel v
blízkém okolí základní školy
žáci s příslušníky Policie ČR
kontrolovali technický stav
vozidel, používání bezpeč-
nostních pásů a telefonování
během řízení vozidla.

K úspěšnému průběhu po-

řádaného projektu přispěl ta-
ké krajský koordinátor od-
dělení BESIP Ing. Miroslav

Charouz, který pro kontrolo-
vané řidiče dodal propagační
materiály a alkoholtestry.
Naší škole navíc poskytl za-
jímavé výukové brožury, ná-

stěnné obrazy a CD. Během 45
minut byla změřena rychlost
jízdy 92 vozidel projíždějí-

cích směrem od Prostějova.
Během tohoto období nebyl
pokutován ani jeden řidič za
nedodržení maximální povo-
lené rychlosti. U kontrolova-

ných řidičů také nebylo zjiš-
těno požití alkoholu před
jízdou. Čtyři řidiči si zapo-
mněli před zahájením jízdy
zapnout osvětlení svého au-
tomobilu, v jednom případě
se přišlo na nepřipoutání ři-
diče během jízdy a jedenkrát
nemohla řidička osobního
automobilu najít doklady od
používaného vozidla. Uvede-
né prohřešky byly Policií ČR
„odměněny“ blokovou poku-
tou.

Akce byla doplňkovým
programem projektu, který
se nazývá „Plumlovem bez-
pečně na zelenou 2012“. Z je-
ho finančních zdrojů již byly
pořízeny reflexní vesty, bez-
pečnostní doplňky na jízdní
kola a oblečení žáků. Pro-
vedla se rekonstrukce šatny
pro převlékání žáků dojíždě-
jících na jízdním kole. Škola z
těchto peněz ještě zakoupí
stojanykuloženíjízdníchkol.

(pb)

Dopravně bezpečnostní akce s účastí žáků.FOTO: Pavel Bednář

Ekoškola volá
SIMONA ZAPLETALOVÁ

EKOŠKOLA je mezinárodní
program, v rámci kterého se
žáci snaží pomoci škole stát se
ekologicky šetrnější. Do pro-
jektu se zapojila i naše škola.

Jde o praktické začlenění
ekologické výchovy do výu-
ky, kdy se žáci o jednotlivých
tématech spojených s ochra-
nou přírody a udržitelným ži-
votem nejen učí, ale dělají i
konkrétní praktické kroky
přímo na škole.

Žácianalyzujístávajícístav
školy a navrhují, realizují
kroky k jeho zlepšení.

Kromě začlenění envi-
ronmentálních témat do výu-
ky zároveň sami usilují o mi-
nimalizaci a třídění odpadů,
úsporu energie i vody a zlep-
šení životního prostředí ško-
ly a jejího okolí.

Na škole vznikl EKOTÝM
složený z žáků různých tříd,
kteří postupně analyzují sou-
časnou situaci a navrhují
zlepšení, která se snaží po-
sléze naplnit. Také si vytvá-
řejí vlastní soubor pravidel,
podle kterých se chtějí řídit.

Jak se ekotýmu bude da-
řit, které akce budou realizo-
vat a co ukáže analýza školy?
O tom si povíme příště. (sz)
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Halloween aneb trošku jiná výuka
Ve 4.B si žáci užili Bezaktovkový den, netradičně jako strašidla
JANA ZELENÁ

V úterý 30. 10. se žáci 4.B
učili netradičně. Tento-
krát jsem pro ně připravi-
la projektový den na téma
Halloween.

Ne že bych byla zrovna
velkým příznivcem tohoto
svátku, ale děti možnost za-
hrát si na strašidla a vzít si na
sebe převleky určitě láká. Na
druhou stranu kořeny uctí-
vání mrtvých najdeme u Kel-
tů, o kterých jsme se nedávno
učili ve vlastivědě.
Halloweennámprostěhráldo
noty.

Běhací diktát, puzzle
i dopis

Děti měly postupně splnit 7
úkolů: matematické počítání
s dýněmi, práci s textem, bě-
hací diktát, puzzle, tvorbu
mandaly, úkol mluvnický a
na závěr měly napsat dopis
pro mě (paní učitelku) o tom,
jak se jim bezaktovkový den
líbil a co všechno prožily.

Proč zrovna dopis pro pa-
ní učitelku? Z toho důvodu, že
já jsem se v podstatě tohoto
bezaktovkového dne neú-
častnila. Žáky 4.B učila totiž
tajemná „Bílá paní“. A nutno
podotknout, že měla ve třídě
takovou kázeň, jakou by jí
leckterý učitel mohl závidět.

A jak se den dětem
líbil?

Celý den jsme strávili zá-

bavným učením. Dělali jsme
pracovní listy od Bílé paní. Na
jednom jsme počítali dýně, vy-
kreslovalimandaluadýněnás

provázely i českým jazykem.
Tento den bych ohodnotil ve-
likánskou jedničkou, protože
měl hezkou atmosféru a zá-
bavné úkoly. (Vojta Hýbl)

Milá paní učitelko, dnešní
Bezaktovkový den se mi moc
líbil.Nejvícsemilíbilo,žejsme
byli v maskách, a také mě ba-
vil běhací diktát. Bezaktov-
kové dny mě baví, protože si
hrajeme, a zároveň se u toho
učíme. Navíc je legrace. Ško-
da, že zlobíme a bezaktovkové
dny nemáme častěji. (Honzík
Chytil)

Dnešní halloweenský den
se mi moc líbil. Dělali jsme dý-

ňové počítání, běhací diktát a
další zajímavosti. Bílá paní
byla moc hodná. Připravila
nám na tabuli hezký dopis. Je

velká škoda, že jste tady neby-
lasnámi.Dnešnídensemimoc
líbil. (Sophinka Kišková)

Tento den byl dobrý. Setkali
jsmesesBíloupaní.Hrálijsme
si na strašidla. Bílá paní byla
bezvadná, ale vy jste, paní uči-
telko, lepší. Budeme čekat na
další bezaktovkový den.
(Míša Černochová)

Hodnocení dětí mě moc po-
těšilaaprobudilavemněchuť
vymyslet jim co nejdříve dal-
ší (bezaktovkové) projektové
vyučování. O tom, jak se nám
povedlo, vám určitě zase na-
píšu … (jz)

Bezaktovkový den ve4.B.FOTO: Jana Zelená

Bojujeme proti obezitě, pomáhá nám nový projekt
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

„Epidemie obezity – společný
problém: předávání znalostí,
vzdělávání, prevence“.

To je název nového pro-
jektu ZŠ Plumlov.

Cílem projektu je sledovat
tělesný vývoj, zdravotní stav
a životní styl dětí a mládeže a
současně informovat rodiče o
somatickém růstu a vývoji je-
jich dětí.

Co zjistíme?
Projekt spočívá ve zjištění

základních tělesných para-
metrů dětí, např. tělesné výš-

ky, hmotnosti, obvodu bři-
cha, boků, množství tělesné-
ho tuku, krevního tlaku a
měření tělesné zdatnosti žá-
ků.

Doprovodnou aktivitou
projektu bude hodnocení dr-
žení těla u žáků a začlenění
sezení na gymnastických mí-
čích v běžných hodinách.

Projektový den a
přednášky

V rámci řešeného projektu
bude pro děti organizován
projektový den zaměřený na
pohybovou aktivitu a zdra-

vou výživu a rodiče se dočka-
jí přednášky o výsledcích vý-
zkumu na škole a přednášky
zaměřené na problematiku
nadváhy a obezity u součas-
né populace dětí a mládeže.

Projekt je cíleně zaměřen
na podporu zdravého vývoje
našich dětí. (dz)

Realizaci projektu finančně
podporuje Všeobecná zdra-
votní pojišťovna České repub-
liky.

Zahrada v novém
BLANKA VLACHOVÁ

V rámci projektu Tradičně
a netradičně, který je sou-
částí aktivit naší školy v rám-
ci EVVO, jsme si vzali za cíl
nejen doplnit vhodné nářadí
pro práci na naší zahradě (rý-
če, motyky, hrábě, zahrad-
nické nůžky…), ale přede-
vším vtáhnout žáky do sku-
tečných aktivit, které budou
rozvíjet jejich vztah k příro-
dě a ochraně životního pro-
středí.

Naše školní zahrada za-
znamenala podstatné změny.
Došlo k odstranění starých a
nemocných dřevin. Tento
úkol nám obětavě pomohl
splnit p. Žvátora – školník na-
ší školy.

Žáci si v praxi ověřili vý-
znam zpracování odpadu ze
zahrady. Při přípravě no-
vých záhonů pro bylinkovou
zahradu jsme využili stávají-
cí zeminu ze starého kom-
postu a jako správní hospo-
dáři jsme založili kompost
nový, a to s využitím nového
kompostéru.

Dalším krokem bylo zalo-
žení bylinkové zahrady. Ně-
které sazenice jsme si vypěs-
tovali v našem skleníku, kte-
rý by potřeboval velké inves-
tice na svou obnovu. Snad se
v budoucnu podaří zajistit
dostatek financí. Naše od-
hodlání k jeho využití je veli-
ké. Žáci si při těchto pracích
uvědomili sounáležitost člo-
věka a přírody. Mnohé by-
linky pro ně byly téměř ne-
známé, přestože patří do naší
národní kuchyně (libeček,
oregano, šalvěj, dobromysl,
tymián, máta, pažitka,
majoránka…).

Poslední podzimní akcí
bylo zasazení nových ovoc-
ných dřevin. Vysadili jsme
třešeň, slivoň, hrušeň, tři od-
růdyjabloní(jednuletnía dvě
podzimní) a také ovocné keře
(rybíz, angrešt, borůvku, je-
řáb černý).

Nejkrásnější odměnou
pro mě bylo vyjádření žáků:
„To už je konec hodiny? To
nějak rychle uteklo!“ Člověk
a příroda k sobě opravdu pat-
ří.Přitěchtočinnostechnejde
jen o teorii, ale také o její pro-
pojení s praxí. Jsme rádi, že
máme na škole vlastní poze-
mek, kde můžeme tyto akti-
vity uplatnit. Žáci při nich
prokáží své dovednosti. Zá-
roveň vidí skutečné výsledky
a získají pocit přímé účasti na
něčem novém. (bv)
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Jak probíhají opravy?
Rok se pomalu chýlí ke své-
mu závěru, a také dění na
zámku pro letošní rok končí.
Můžeme se tedy ohlédnout i
za tím, co se na zámku změ-
nilo.

Z provozně technických
věcí je jistě nejdůležitější
změna, a to vybudování soci-
álního zařízení, které bylo
dokončeno před prázdnina-
mi, tedy před hlavní sezonou,
a sloužilo ke spokojenosti ná-
vštěvníků. Ti návštěvníci,
kteří měli zkušenost s WC na
zámku v minulosti, nešetřili
chválou. Právě nové sociální
zařízení bezpochyby přispělo
ke zkvalitnění celkového
dojmu návštěvníků z ná-
vštěvy zámku a realizova-
ných akcí.

Nová střecha i
vyklízení suti

Byla dokončena další etapa
zastřešení Nízkého zámku v
délce cca 20 m (měřeno v hře-
beni střechy). Byť v prvotním
záměru bylo navrženo opra-
vení cca 15 m střechy a do-
končení opravy věže nad
vstupní branou, nebyl tento

záměr dodržen. Důvodem by-
la změna technologie opravy
omítek dle určení památká-
řů, což vedlo k navýšení ceny
opravy. S tím původní rozpo-
čet nepočítal. Proto bylo roz-
hodnutoodložitopravuvěže a
použít ušetřené peníze do
další menší etapy opravy
střechy. Díky tomu je opra-
veno o 5 metrů střechy více.

Během sezony pomohlo s
vyklízením suti, uložené zde
již mnoho let po starších
opravách, šest skupin bri-
gádníků a v podzimních mě-
sících se do této i jiné práce
zapojili i lidé z úřadu práce,
vykonávající obecně pro-
spěšné práce pro Plumlov.

V zimních měsících probí-
hala také oprava interiérů
druhého nízkého patra Vy-
sokého zámku. Během zimy
byly vyměněny v půlce patra
podlahy a v jarních měsících
pak byly provedeny opravy
omítek a elektroinstalace.
Pokud bude dostatek financí
a žádná jiná neočekávaná
událost nezabrání plánova-
ným opravám, mohlo by být
toto patro v nové sezóně 2013
připraveno pro návštěvníky
ke zhlédnutí. (pz)

Zámek nabídl 57 akcí
Zaskvěli se šermíři a dorazil i Hubert

PAVEL ZÁSTĚRA

Návštěvnická sezona za-
čala jako každoročně v
dubnu a skončila v říjnu.
Přesto ještě v listopadu a
prosinci proběhlo pět ak-
cí. Zdá se to až k neuvěře-
ní, ale během letošní sezo-
ny se uskutečnilo v areálu
zámku celkem 57 akcí
většího či menšího rozsa-

hu.
Kromě akcí, které mají

svou tradici už více let, jako
jsou hudební pořady, akce
pořádané Plumlovskými
nadšenci, jarní a podzimní
noční prohlídky, Šermířský
den nebo Hubertské slavnos-
ti, což jsou akce na Plumlově
oblíbené, proběhly na zámku
i věci zcela nové.

Netradiční prohlídky
se šermíři

Zámek tak prožil čtyři ví-
kendy s divadelními před-
staveními denních netradič-
ních prohlídek se skupinou
historického šermu Exulis z
Brna v prostorách Vysokého
zámku i tři víkendové histo-
rické akce spolupořádané se
agenturou Dědictví.

Pořadatelská agentura
Dědictví je známá hlavně
svými aktivitami na hradě
Sovinci, kde již deset let po-
řádá své historické akce, a je-
jíž akce jsou zde velmi oblí-
bené a hojně navštěvované.
Bohužel akce s Exilem stejně
jako s Dědictvím, byť byly ná-

vštěvníky, kteří tyto akce
shlédli, hodnoceny velice
kladně, nebyly navštíveny
dle očekávání. Nevelký zá-
jem návštěvníků jde zřejmě
na účet novosti v plumlov-
ském prostředí a nejspíš i ne-
dostatečné propagaci. Je tře-
ba se zmínit ještě o jedné po-
vedené a divácky navštívené
akci, která byla také na
plumlovském zámku nová, a

to konkrétně Boj o Plumlov,
kde byly k vidění ukázky bo-
jů z 2. světové války.

42 svateb
Ve svatebním sále v letošním
roce proběhlo celkem 42 sva-
tebních obřadů a dvakrát ví-
tání občánků.

Mimo to se zde uskutečni-
lo vyhodnocení nejlepších
prostějovských policistů, je-
den koncert vážné hudby ve
spolupráci s mikroregionem
Plumlovsko a čtyři koncerty
ZUŠ Plumlov. Dále zde za-
znělo pět koncertů vážné
hudby, které byly velice zda-
řilé. Interpreti by si jistě za-
sloužili větší návštěvnost.

V prvním patře zámku
proběhly během sezony tři
výstavy s dvěma povedenými
vernisážemi. Třetí výstava
pana Reona bude ve zvětšené
formě pokračovat i v roce
příštím. Někdy na začátku
zámecké sezony 2013 bude po-
řádána vernisáž této výstavy
a spolupořadatel slibuje na
této akci zajímavé překvape-
ní. (pz)

Boj o Plumlov na nádvoří zámku.FOTO: Karel Rozehnal

Novinky v interiéru
V letošním roce byla pro-
hlídková trasa zámku obo-
hacena o dvě muzejní ex-
pozice. A to o expozici geo-
logie a archeologie v prv-
ním patře zámku. Ve spolu-
práci s Muzeem Prostějov-
ska se po letech vrátila na
zámek část archeologické
expozice Krajinského
plumlovského muzea. Jed-

ná se o část nálezů z okolí
Plumlova, ze kterých po
válce vybudoval plumlov-
ský „osvícenec“ Jozef Blek-
ta svou expozici archeolo-
gie. Mimo to přibylo do ex-
pozic, převážně díky darům
a zápůjčkám, 135 předmětů
a i dalších 51 kusů si najde
po drobných opravách své
místo v zámku. (pz)

Příští sezona? Má být ještě zajímavější
Sezona 2012 byla jistě zajíma-
vá a již se dokončuje kulturní
program na příští sezonu, kte-
rá by měla být ještě zajíma-
vější. Jistě nevynecháme akce,
které jsou návštěvníky oblíbe-
né. Nebudou chybět ani ty po-
řádané Plumlovskými nad-
šenci a připravujeme i akce
zcela nové. Byť se tvář zámku
mění pomalu, mění se stále k
lepšímu. Mnohý návštěvník,
který vídá zámek jen z venku,
navštěvuje zámecké nádvoří či
projíždí kolem zámku, a
uvnitř zámku byl naposledy
někdy před před lety, je pak

mile překvapen při návštěvě
interierů zámku tím, jaké
změny se zde za minulá léta
udály. Jistě je ovšem ještě hod-
ně práce před námi, aby byl
plumlovský zámek ještě vět-
ším turistickým magnetem. V
letošním roce byl plumlovský
zámek vyhodnocen v turistic-
ké anketě o nejzajímavější
místo jako třicáté osmé nejza-
jímavější turistické místo me-
zi hrady a zámky České re-
publiky a jako první v Olo-
mouckém kraji. (pz)



Žralok lákal na guláše, draky i vepřové hody
Kemp se během podzimu blýskl několika akcemi s hojnou účastí navštěvníků

PETR PIŇOS

V podzimních měsících to-
hoto roku nabídl kempink
Žralok svým návštěvní-
kům několik velmi vyda-
řených akcí.

Čí chutná nejlépe?
Počátkem října se zde

uskutečnil 1. ročník soutěže
ve vaření kotlíkových gulášů
„Plumlovský kotlík 2012“.
Soutěžního klání se zúčast-
nilo 9 družstev.

O tom NEJ guláši rozho-
dovala odborná porota a také
největší počet žetonů, věno-
vaných návštěvníky. Na prv-
ním místě se umístil
plumlovský tým „Zelená

švestka“ se znamenitým srn-
čím gulášem. K nebývale vel-
ké návštěvnosti přispělo
nejen teplé a slunečné počasí,
ale také hudební vystoupení
Dua Píštěk.

Drakiáda
Další říjnovou akcí v kem-

pu byla Drakiáda. Větrnému
počasí nám nebylo přáno, a
draci proto moc nelétali.
Všechny zúčastněné děti s
drakem byly odměněny slad-
kostmi a mohly si, spolu s ro-
diči, opéct špekáček či pose-
dět u táboráku.

Vůně zabíjačky
10. listopadu jsme se ve

Žraloku vepřovými hody lou-
čili se sezónou. Milovníci za-
bíjačkových specialit si po-
chutnali nejen na světlé a
tmavé polévce, tlačence a
ovaru, ale i na řízcích s bram-
borovým salátem. Nechyběly
také prejty a klasika – vepřo,
knedlo, zelo. Všechna jídla
byla za opravdu lidovou ce-
nu, a proto spokojení hosté
nešetřili chválou.

Zároveň bych chtěl za se-
be i ostatní pracovníky touto
cestou poděkovat všem na-
šim příznivcům za jejich pod-
poru a popřát jim šťastné a ve-
selé svátky vánoční a všech-
no nejlepší do nového roku
2013. (pp) Vítězné družstvo se srnčímgulá-

šem.FOTO: Deník/Pavel Moš
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Orientační běh? Sport v přírodě a pro každého
JAROMÍR KUBEŠ

Orientační běh je moderní
sportovní odvětví vytrva-
lostního charakteru, při
němž je nutno se správně a
rychle orientovat v nezná-
mém terénu.

Při závodě se hledají kon-
trolní stanoviště, tzv. kont-
roly, ve stanoveném pořadí a
v nejkratším možném čase.
Cestu mezi kontrolami si
každý volí podle vlastní úva-
hy za pomoci mapy, buzoly a
stručného popisu kontrol. O
úspěchu v závodě rozhoduje
tedy správná orientace a
rychlý běh. Dnes se již běhá s
čipy, do kterých si označíme
start, průběh tratě a nakonec
průběh cílem.

Asi největší krása orien-
tačního běhu tkví v jeho pro-
vázanosti s přírodou. Spor-
tovištěm může být každý les i
městský park. Běh po měkké
lesní půdě neničí vaše klouby
tak jako běh po asfaltu. V lese
bez diváků vás nic nenutí jít
až na hranici svých sil. Sami
si volíte tempo a není důleži-
té, zda závod pojmete jako
procházku, či boj s časem. Při
přípravě závodu není třeba
budovat nákladné sportovní
areály. Stačí zpracovat a vy-
tisknout speciální podrob-
nou mapu a do lesa roznést
kontroly. Ani při velkém po-
čtu startujících příroda neu-
trpí žádné újmy a obtížně

byste po týdnu hledali, kudy
závodníci běželi.

Vzhledem k tomu, že jsou
na závodech připravené tratě
pro všechny věkové katego-
rie, tak OB může být sportem
pro celou rodinu. Zároveň je
to sport, který nemusí být fi-

nančně náročný. K základní-
mu vybavení patří běžecké
boty se špunty, běžecké
kalhoty, tričko a buzola.

Plumlovský oddíl OB byl
založen před 40 roky někdej-
ším učitelem ZDŠ Plumlov
Drahoslavem Šmudlou ze Žá-
rovic. Vznikl z původního tu-
ristického kroužku při ZDŠ
do podoby oddílu orientační-
ho běhu a následně se začle-

nil pod hlavičku Sokola
Plumlov. Největšího úspěchu
za celou historii oddílu dosá-
hl plumlovský odchovanec
Marek Otruba, a to zlatou me-
dailí z Mistrovství ČR ve šta-
fetách v r. 1992 a druhým mís-
tem na Mistrovství ČR v krát-

ké trati na Malém Hradisku v
r. 1993. V té době ovšem běhal
za Prostějov. V současné do-
bě nejčastěji jezdíme na zá-
vody naší Hanácké oblasti,
popřípadě využíváme nabíd-
ky závodů pořádaných Br-
něnskou, či Valašskou oblas-
tí. Závody vyšší úrovně jsou
závody žebříčku „B“ Morava,
popřípadě celorepublikové
závody úrovně „A“.

Plumlovský oddíl čítající
v současné době 32 závodní-
ků, z toho je polovina dětí,
uspořádal v letošním roce 2.
až 3. června dvoudenní závod
žebříčku B Morava v Selout-
kách, kdy odstartovalo v so-
botu 630 a v neděli pak 406 zá-
vodníků. Běhalo se v selout-
ském lese. Počasí nám přálo a
závodníci si chválili výborně
zpracovanou mapu i připra-
vené tratě.

V červnu po našich závo-
dech jsme následně uspořá-
dali pro žáky prvního stupně
ZŠ Plumlov náborový závod
OB v okolí kempu Žralok. Pro
oddíl to mělo příznivý vliv na
získání nových členů z řad
dětí, a tak nám v září přibylo
12 nových žáků ve věku 6 až 11
roků. Chválíme si aktivní
přístup rodičů některých žá-
ků, kteří nám pomáhají v pře-
pravě dětí na tréninky a na
závody. V teplejším období
jsme trénovali venku v okolí
Plumlova a od listopadu se
scházíme každou středu na
tréninku v tělocvičně ZŠ
Plumlov.

Teď nás čeká zimní pří-
prava a OB na běžkách.

Pokud jste dobrodružné
povahy, rádi se pohybujete v
pěkné přírodě, mohla by to
být pro Vás příležitost, jak za-
čít sportovat s naším oddí-
lem. My vás rádi přivítáme.
Ozvěte se na email:
kubesjarek@seznam.cz (jk)

Orientační běžci v akci.FOTO: Jaromír Kubeš
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I. A třída, skupina B
1. Kojetín 14 12 1 1 43:14 37
2. Nové Sady 14 11 2 1 49:12 35
3. Čechovice 14 9 2 3 36:14 29
4. Hlubočky 14 7 2 5 26:26 23
5. Lipník 14 6 4 4 30:17 22
6. Dub nadMor. 14 5 3 6 26:31 18
7. Slatinice 14 5 3 6 18:29 18
8. Bělkovice 14 5 2 7 24:22 17
9. Klenovice 14 5 2 7 26:27 17
10.Bohuňovice 14 4 4 6 23:30 16
11.Náměšť na Hané14 4 0 10 20:41 12
12.Haná Prostějov 14 2 5 7 14:29 11
13.Bělotín 14 2 5 7 15:41 11
14.Plumlov 14 1 5 8 14:31 8

VÝSLEDKY PLUMLOVA

Plumlov – Hlubočky 1 : 1, Kojetín –
Plumlov 3 : 0, Plumlov –DubnadMo-
ravou 0 : 1, HANÁ Prostějov –
Plumlov 0 : 0, Plumlov – Nové Sady
0 :2,Slatinice–Plumlov3 : 1,Plumlov
– Čechovice 1 : 3, Plumlov – Bělotín 2
: 2, Klenovice n. H. – Plumlov 5 : 1,
Plumlov – Bohuňovice 1 : 1, VTJ Lip-
ník n. B. –Plumlov6 : 1, Plumlov –Ná-
měsť n. H. 2 : 3, Bělkovice – Plumlov
1 : 1, Hlubočky – Plumlov 0 : 3

FOTBALOVÝPODZIM
OP dorost

1. Němčice 7 5 2 0 37:7 17
2. Protivanov 7 5 1 1 31:17 16
3. Smržice 8 5 0 3 27:12 15
4. Plumlov 7 4 1 2 14:10 13
5. Nezamyslice 8 4 1 3 14:20 13
6. Pivín 7 3 0 4 13:13 9
7. Dobromilice 8 2 0 6 14:23 6
8. Přemyslovice 8 2 0 6 12:42 6
9. Vrahovice 8 1 1 6 3:21 4

VÝSLEDKY PLUMLOVA
Plumlov – Pivín 2 : 1, Němčice n. H. –
Plumlov1 : 1,Dobromilice –Plumlov
1 : 3, Plumlov –Smržice0 : 3, Plumlov
– Přemyslovice 6 : 3, Plumlov – Vra-
hovice 0 : 1, Nezamyslice – Plumlov
0 : 2, Protivanov – Plumlov – odlo-
ženo na 31. 3. 2013

OP starší žáci

1. Pivín 10 8 2 0 58:6 26
2. Dobromilice 10 8 1 1 36:16 25
3. Protivanov 9 7 1 1 57:8 22
4. Určice 8 5 1 2 26:15 16
5. Smržice 10 5 1 4 21:35 16
6. Kostelec 10 5 0 5 39:22 15
7. Plumlov 9 3 1 5 17:21 10
8. Kralice 10 3 1 6 17:32 10
9. Držovice 11 3 1 7 29:46 10
10.Výšovice 10 2 1 7 18:45 7
11.Vrahovice 2 0 0 2 2:19 0
12.Brodek u PV 9 0 0 9 4:59 0

VÝSLEDKY PLUMLOVA
Kostelecn.H.–Plumlov2 :4,Plumlov
– Brodek u PV 1 : 0, Určice – Plumlov
2 : 2, Smržice –Plumlov2 : 1, Plumlov
– Dobromilice 1 : 4, Plumlov – FC Vý-
šovice 2 : 3, Plumlov –Pivín 2 : 3. Kra-
lice n. H. – Plumlov 2 : 0, Plumlov –
Protivanov–odloženona30.3.2013,
Držovice – Plumlov 3 : 4

IV. třída
1. Skalka 2011 15 14 0 1 81:16 42
2. PlumlovB 15 13 2 0 58:18 41
3. ProtivanovB 14 9 3 2 47:15 30
4. Biskupice 15 8 3 444:24 27
5. Doloplazy 15 8 0 7 39:41 24
6. Tvorovice 15 7 2 6 37:36 23
7. Jesenec B 14 6 4 4 23:20 22
8. Čechy podKos. 15 6 2 7 42:37 20
9. Otaslavice B 15 6 2 7 42:41 20
10.Malé Hradisko 15 5 1 9 25:38 16
11. Kladky 15 4 2 9 32:47 14
12.PřemysloviceB 15 4 2 9 12:36 14
13.Brodek u PVB 15 4 0 1124:60 12
14.Hrubčice 14 2 3 9 23:56 9
15.Želeč 15 1 2 12 21:65 5

VÝSLEDKY PLUMLOVA

Plumlov „B“ – FK Skalka 5 : 1,
Plumlov „B“- Malé Hradisko 2 : 0,
Tvorovice – Plumlov „B“ 3 : 3,
Plumlov „B“ – Hrubčice 7 : 1, Brodek
u PV „B – Plumlov „B“ 1 : 3, Plumlov
„B“ – Doloplazy 8 : 0, Biskupice –
Plumlov „B“ 1 : 4, Plumlov „B“ – Če-
chy p. K. 3 : 2, Protivanov „B“ –
Plumlov „B“ 1 : 2, Plumlov „B“ – Je-
senec „B“ 3 : 3, Otaslavice „B“ –
Plumlov „B“ 3 : 4, Plumlov „B“ –Klad-
ky 8 : 2, Želeč – Plumlov „B“ – 0 : 3,
Plumlov „B“ – Přemyslovice „B“ 2 : 0,
Malé H. – Plumlov „B“ 0 : 1

OP mladší žáci

1. Čechovice 13 12 0 1 83:15 36
2. Olšany 13 11 1 1 86:27 34
3. 1.SK Prostějov 13 10 2 1 94:25 32
4. Nezamyslice 13 7 3 3 65:59 24
5. Haná Prostějov 12 7 2 3 54:33 23
6. Pivín 13 7 1 5 52:39 22
7. Přemyslovice 12 6 2 4 51:38 20
8. Brodek u PV 13 4 1 8 21:43 13
9. Kralice 12 4 0 8 24:54 12
10.Otaslavice 12 4 0 8 24:66 12
11. Klenovice 13 3 2 8 46:61 11
12.Plumlov 11 2 1 8 18:36 7
13.Bedihošť 11 1 1 9 29:77 4
14.Brodek u Konice13 1 0 12 10:84 3

VÝSLEDKY PLUMLOVA
Plumlov–Nezamyslice 3 : 5, Plumlov
– Otaslavice 6 : 3, 1.SK Prostějov –
Plumlov 4 : 2, Brodek u PV- Plumlov
1 : 0, Plumlov – Bedihošť odloženo
na 23. 3. 2013, Plumlov – Brodek u
Konice0 :2,Klenovicen.H. –Plumlov
1 : 1, Pivín – Plumlov 5 : 1, Plumlov –
Čechovice 1 : 4, Plumlov – Kralice n.
H. 2 : 1, Přemyslovice – Plumlov 4 : 0,
Plumlov – HANÁ Prostějov – odlo-
ženo na 30. 3. 2013, Olšany u PV –
Plumlov 6 : 2

Fotbal a dnešní

mládež
Konkurence ve sportu je velká, ale fotbal je fotbal

MIROSLAV NAVRÁTIL

Naše fotbalová organizace
TJ SOKOL PLUMLOV se v
letošním roce pustila s vel-
kou chutí a elánem do bu-
dování fotbalových mlá-
dežnických oddílů.

Sokolská organizace ne-
může nahradit rodičovskou a
pedagogickou autoritu u dětí
školního věku, přesto se sna-
žíme vést naše mladé spor-
tovce k odpovědnosti za své
chování a vystupování v ko-
lektivu fotbalového druž-
stva. Při výchovném působe-
ní se zaměřujeme na zajiště-
ní pravidelného režimu tré-
ninkového plánu, vytvoření
tělesné kondice, vzájemné to-
leranci a uznání trenéra jako
své přirozené autority na
hřišti.

Funkcionáři TJ SOKOLA
PLUMLOV nepřestávají ape-
lovat na rodiče, kteří si zatím
nenašli čas, aby zapojili své
kluky a holky do sportu na
Plumlově. Využijte možnos-
ti, které se vám nabízejí, a dej-
te dětem aktivní náplň pro
trávení jejich volného času.

Ono se to vlastně netýká
jen fotbalu, ale sportu obec-
ně. Ze všech stran slýcháme,
že je nutné se sportem něco
udělat, něco změnit. Na úvod
bych chtěl uvést některá fak-
ta, která si myslím, že jsou po-
měrně důležitá.

Fotbal a sport obecně v po-
sledních 20 letech prochází
zvláštním obdobím, které je
velmi závislé na ekonomické
situaci našeho státu, obcí,
klubů a v neposlední řadě i
rodičů. Doby, kdy sport a
hlavně fotbal byl všude číslo
jedna, na vesnicích, ale i ve
městech, už jsou dávno pryč.
Bojím se, že už nenávratně.
Před těmi více než 20 lety ne-
bylopromládežnicjinéhonež
sport, jak se aktivně bavit. A
to jak ve školách, tak i na
plácku před domem, na lou-
ce, prostě všude kde to šlo a
byla parta kluků (i holek), se
hrál fotbal. Dřív to šlo, nebyl
problém, rodiče se nebáli
pouštět děti ven, nikdo je ne-
musel hlídat. A tak dřív byl
pohyb prostě samozřejmostí.

Děti neměly většinou pro-
blémy s nadváhou, ve ško-
lách se při hodinách tělesné
výchovy učitelé pravidelně
věnovali gymnastice, atletice
a všeobecnému pohybovému
rozvoji. Pro dřívější fotbalo-
vé trenéry pak bylo snazší
takto připravené kluky tré-
novat. Nemuseli je učit, jak se
dělá kotrmelec, jak správně
běhat. Ve sportu dřív praco-
vala spousta dobrovolníků,
kteří měli na svého koníčka
spoustučasua věnovalise mu
opravdu naplno. A už vůbec
neřešili, jestli za to něco do-
stanou, nebo ne.

Dnešní doba je už bohužel
o těch více než 20 let jinde. Sa-
mi posuďte, jestli je lépe, ne-
bo hůř. Já se domnívám, že co
se týče sportu, jsme na tom
mnohem hůř. Dětí, které se
věnují aktivně sportu, kaž-
doročně ubývá. Každým
rokem je to tvrdý boj o malé
sportovce. A samozřejmě s
tím souvisí i to, že děti se
sportem začínají čím dál tím
dřív. Já jsem jako malý začí-
nal s fotbalem v 8 letech, ne-
bylo výjimkou, že kluk začal s
fotbalem aktivně až ve 12 le-
tech. Ano, on ho hrál už dřív s
kluky na plácku. Ale dnes se
vzhledem k veliké konku-
renci jiných sportů, ale i
vzhledem ke konkurenci me-
zi jednotlivými kluby, začíná
mnohdy už ve 4 letech. Reali-
ta je taková, že už od 4 let „dri-
lujeme“ malé kluky a holky,
trénujeme s nimi často dva-
krát až třikrát týdně, do toho
turnaje, zápasy, přáteláčky.
Sečteno podtrženo, ze 7 dnů v
týdnu jsou na hřišti mini-
málně tři až čtyři dny. Děti
fotbal hrají proto, že ho mají
rády, že je to baví. Ale jsou ta-
kové, které ho hrají proto, že
je do toho nutí rodiče, aby jen
neseděly doma u počítače. Je
to pro ně spíš takový krou-
žek. A jsme u dalšího problé-
mu, se kterým se mnozí z nás
trenérů potýkáme. Když už se
nám podaří dát dohromady
alespoň 15 kluků, kteří vy-
tvoří mužstvo, jsou mezi ni-
mi postupem času výrazné
výkonnostní rozdíly.

Pokračování na straně 19



Fotbal na Plumlově
MIROSLAV NAVRÁTIL

Fotbal, respektive fotbalová
základna, měl v Plumlově
vždy své pevné místo a velmi
dobrou úroveň. Bohužel mlá-
deži zde v posledních pár le-
tech byla věnována velmi ma-
lá pozornost.

Dnes na to dost doplácí hlav-
ně A mužstvo mužů, které je pře-
stárlé a nemá z čeho doplnit no-
vé ambiciózní mladé hráče. Pro-
to velmi oceňuji, že se nám zde

opět podařilo založit, posílit a
udržet mužstvo dorostu, ze kte-
rého bude možné doplnit A muž-
stvo mužů. Bohužel, s časovým
posunem, až za pár let. My však
potřebujeme mužstvo mužů do-
plnit o mladé kvalitní hráče již
dnes, jinak nám hrozí sestup do
nižších fotbalových tříd.

Všichni, kteří se pohybuje-
me ve fotbalovém prostředí, ví-
me, že sestoupit do nižší třídy je
lehké, ale vrátit se zpátky ne-
smírně těžké. A mužstvo nemá
jednoduchou pozici ani v tabul-
ce, kde se usadilo na posledním
místě. Kluci v zápasech statečně
bojují, ale bez mladých kvalit-
ních posil a trochy štěstí to v jar-
ní části asi nepůjde. A mužstvu
samozřejmě také velmi chybí fa-
noušci. Apeluji na vás, Plumlo-
váci, přijďte na jaře povzbudit a
vyhecovat kluky k lepším vý-
sledkům v boji o udržení se v I.A
třídě. Nenechávejte v tom kluky
sami, s podporou fanoušků v zá-
dech, se vždy lépe hraje. Dnešní
stav A mužstva je důsledkem to-
ho, že se na Plumlově zapomnělo
na výchovu mládeže, která je
velmi důležitým článkem ve fot-
bale.

Dalším velmi pozitivním či-
nem bylo založení nového muž-
stva, a to dětské přípravky. Její

zrození nebylo vůbec jednodu-
ché. Rodiče ze začátku chodili
sledovat dění na fotbalovém
hřišti a postupně pomalu zapo-
jovali své malé ratolesti do fot-
balového dění na hřišti. Naše fot-
balová žákovská mládež, rozdě-
lená na mladší a starší žáky, si
vedla v podzimní části soutěže se
střídavými úspěchy. Na herním
výkonu žákovských mužstev se
hodně podepsala neúčast klíčo-
vých hráčů, kteří měli v průbě-
hu soutěže zdravotní problémy a

nemohli v zápasech nastoupit do
hry. Opět si musím postěžovat na
nedostatek žáků a také na malou
podporu rodičů svých dětí.

Fotbalová sezóna zimou v žád-
ném případě nekončí. Trénuje-
me s kluky ve sportovních ha-
lách, kam bohužel musíme do-
jíždět vlastními vozidly. Takové
důležité sportovní zařízení nám
zatím na Plumlově moc chybí.
Přes dlouhé zimní období probí-
há řada fotbalových halových
žákovských turnajů, kterých se
pravidelně účastníme. Zde bu-
deme, vážení rodiče, potřebovat
vaši pomoc s dopravou dětí na
halové turnaje.

Jako všichni dobří hospodá-
ři, i my máje spoustu plánů v no-
vém roce 2013, které budeme
chtít uskutečnit. Proto vás oslo-
vuji a zvu, přijďte nám s nimi po-
moct je uskutečnit, děláte to také
pro svoje děti.

Celý výbor TJ SOKOL
PLUMLOV přeje svým členům,
občanům Plumlova i okolních
obcí zapojujících se do fotbalo-
vého dění příjemné prožití vá-
nočních svátků a vykročení do
nového roku pravou nohou v pl-
né fyzické, duševní a duchovní
síle. Přistupujme k životu s lás-
kou a pokorou ve svém srdci, bez
zloby a zášti. (mn)

TJSokol Oresvo Plumlov – družstvo dorostu.FOTO: archiv Sokola

Dětská radost za to úsilí stojí
Dokončení se strany 18

Je to samozřejmě dáno
tím, že v někom to prostě je, v
někom ne, pak také tím, jak
každý jednotlivě na sobě pra-
cuje, a pak také jak s nimi ro-
diče pracují.

Bohužel náš dnešní rodič
na toto nemá skoro vůbec čas,
a tak když kluk začne na ty
ostatní ztrácet, samozřejmě
ho to přestává bavit, a rodič to
začne řešit. Asi nejdřív zkusí
promluvit s trenérem. Ten
mu řekne, že se musí svému
dítěti více věnovat. Je to jako
ve škole s učením. Když to
klukovi nejde, musí se s ním
rodič učit. A podobné je to i ve
fotbale a ve sportu obecně.

Co ale udělá dnešní rodič?
Vybere si tu jednodušší cestu
a zkusí najít klukovi vhod-
nější sport nebo jinou aktivi-
tu. Výsledek bude pravděpo-
dobně po několika měsících
stejný. Abych nekřivdil ro-
dičům, nejsou všichni stejní a
nutno říct, že díky za ty, kte-
rým to není jedno a svým dě-
tem se věnují.

Co ale ve chvíli, kdy pros-
tě ten výkonnostní rozdíl me-
zi hráči je? Trenér má v tuto
chvíli velmi těžkou pozici a
jeho práce je velmi náročná.
Musí tým umět stmelit, musí
se snažit pomáhat těm slab-
ším, ale zase nesmí brzdit ty
lepší. Samozřejmě asi nejlep-
ší by bylo koncentrovat po-
spolu ty nejlepší v nějakém
sportovním středisku mlá-
deže. Ale co potom s těmi
slabšími? Od koho se mají
učit, kdo je má vést. Domní-
vám se, že i toto je prostě sou-
část výchovy, kdy se musí
učit jednak bojovat jako tým,
jeden za druhého a pomáhat
slabším. Pozice trenéra je v
tomto směru velmi důležitá.
Na něm mnohdy záleží, jak
zápas dopadne.

A jsme u dalšího problé-
mu – výsledky. Kluci dělají
sport a fotbal proto, že je to ba-
ví. Ale proč je to baví? Proto-
že je to o soutěživosti, o tom
dokázat, že jsem lepší než ten
druhý a když se mi to podaří,
mám z toho radost, a když ne,
musím na sobě pracovat,
abych byl příště lepší. Proto
se domnívám, že výsledky v
tomto směru hrají důležitou
výchovnou roli. Ve chvíli,
kdy totiž o nic nejde, často do-
chází k situacím, kdy kluci
záměrně nebojují, nesnaží se
a kazí tak úmyslně snažení
ostatních.

Pro mne z toho plyne, že
nad sebou musí stále mít ja-
kýsi „bič“, který je žene
kupředu. Tady se mnou asi
mnozí nebudou souhlasit, ale
toto jsem prostě na mých svě-
řencích vypozoroval.

Bohužel dnešní doba je ta-
ková, že výchova mládeže
příliš mnoho lidí nezajímá.
Přitom za pár let se nám vrá-
tí, jak se k dětem chováme.
Fotbal má tu sílu bojovat s ne-
gativními jevy dnešní doby.
Stále je to jeden z největších
fenoménů. Málokdo si uvě-
domuje,kolikúsilístojízatím
starat se o mládež. Není to
málo. Provozní podmínky
areálů se rok od roku zvyšují,
ale pokud zvednete příspěv-
ky, které s tím úzce souvisí,
vyvstane vlna nevole od ro-
dičů. Je důležité se nedívat na
svět pouze skrz své oči, ale i
přemýšlet nad tím, v jaké si-
tuaci jsou asi ostatní, když
musí přicházet s věcmi, které
jsou oboustranně nepříjem-
né.

Chápu, že v dnešní době se
najde plno lidí, kteří dokážou
peníze zneužít ke své vlastní
potřebě. Tací lidé byli, jsou a
budou. Od takových rychle
pryč, ale myslím, že není zas
tak těžké rozpoznat, kde chtě-
jí a něco dělají pro mládež, a
kde se jen tak tváří.

Rád bych tento dlouhý člá-
nek shrnul tak, abych vysti-
hl, proč jsem ho napsal a oč mi
vlastně jde.

Ve fotbale každoročně
ubývají děti, které buď fotbal
přestane bavit, nebo si na-
jdou atraktivnější zábavu.
Jde ale také o to, zda podmín-
ky, které těmto dětem vytvá-
říme, jsou pro jejich vývoj op-
timální.

Snažil jsem se vysvětlit
všechny změny, pozitiva, ta-
ké však negativa přicházející
s naší dobou. Snažil jsem se
vysvětlit, kde se fotbal, a to
zejména dětský, nachází. Dle
mého názoru jsme v těžkém
období. Já mám fotbal rád, ni-
kdy jsem nehrál nic vysoké-
ho, získal jsem ale přátele na
celý život a rád bych předal
dětem něco podobného.

Pojďme jim tedy vytvořit
ty nejlepší podmínky pro je-
jich rozvoj u sportu, který jim
má co dát, díky kterému mů-
žou mít hezké zážitky na celý
život. Ale ty zážitky jim
zejména v raném dětství vy-
tváříme my. Dětská radost za
to úsilí však stojí. (mn)
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Sedmé vinobraní

Spolek Plumlovských nadšenců uspořádal v září na zámku 7. roč-
ník Plumlovského vinobraní.FOTO: Jarek Huška

Starší žáci

TJSokol Oresvo Plumlov – družstvo starších žáků před utkáním
na hřišti v Kostelci.FOTO: archiv Sokola

Vánoce očima dětí

Děti ze ZŠPlumlov se pustily do tvorby vánočních pohlednic.
Představí je i na Stonožkových dnech.FOTO: Dagmar Zapletalová

Vážení čtenáři, jistě jste si při pročítání tohoto čísla Zpravodaje všimli, žemá novou grafickou podobu. Věřím, že změna bude v dlouhodobém horizontu
ku prospěchu věci, a že se podaří v dalších číslech kvalitu zpracování vypilovat tak, abyste bylimaximálně spokojeni. Karel Rozehnal

Mladší žáci

TJSokol Oresvo Plumlov – družstvomladších žáků. Vyrůstámezi
nimi novýNedvěd nebo Poborský?FOTO: archiv Sokola


