1/2022, LEDEN – BŘEZEN

PLUMLOVSKÝ

Strana 1
INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK MĚSTA PLUMLOVA,
1/2022, LEDEN – BŘEZEN

ZPRAVODAJ

Za fotografii děkujeme Lukáši Hrubanovi, místo fotografie Čubernice.

SLOVO STAROSTKY
Drazí spoluobčané,
Kdyby nebylo tmy, neviděli bychom
hvězdy. Na začátku svého slova starostky bych ráda poděkovala vám všem, kteří jste v té ošklivé tmě války na Ukrajině
dokázali projevit solidaritu lidem, kteří
trpí a žijí ve strachu. Někteří možná jen
díky vám zase mohou hvězdy spatřit.
Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu…staré a stále
pravdivé přísloví. A přidám ještě jedno,
které mě nedávno oslovilo.“ Žádný člověk nestojí tak vysoko jako ten, který se
sehne, aby pomohl druhým.“
Možností projevit solidaritu se nabízelo a nabízí spousty a i v Plumlově proběhla humanitární sbírka. Sešlo se veliké množství věcí, které byly postupně odváženy na slovensko-ukrajinskou hranici, kde stojí dlouhé hodiny či
dny ve frontách maminky s dětmi utíkající před válkou. V našem městečku našlo v době vzniku tohoto článku,
tedy 29. 3. 2022, azyl cca 30 lidí. Děti

navštěvují základní a mateřskou školu
a maminky řeší práci. Vážím si každého
z vás, kdo jste ochotni těmto lidem jakkoliv pomáhat a nepodílíte se na dezinformacích o tom, jak nám ukrajinské matky berou práci a ukrajinské děti
místa ve škole či školce. Všichni víme, že
prozatím je práce dost a některé firmy
by se již v minulých letech bez ukrajinských či jiných přeshraničních zaměstnanců neobešly. Taktéž je zatím možno bez větších problémů zapojit děti do
základní a mateřské školy. Zde musím
vyzdvihnout práci ředitelů našich školských zařízení (ZŠ, MŠ a ZUŠ) a potažmo poděkovat všem učitelům za skvělou práci. Ale je pochopitelné, že přijdou
časy, kdy se budeme muset uskromnit.
Koordinátorem projektu „ Pomoc
ukrajinským rodinám v Plumlově“ je paní Halina Fikarová, Jasinska
tel.601 015 551,která sídlí na městském
úřadě v Plumlově a lze ji kontaktovat.
Stále také vybíráme humanitární vybavení.
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PŘIŠEL ČAS JARNÍHO ÚKLIDU
Ve vzduchu je již cítit jaro a sluníčko nám prozářilo všechny špinavé a po
zimě zašlé kouty města. Příroda se
probouzí a my můžeme sledovat, jak
všechno krásně kvete. Přišel čas jarního úklidu. Město již tradičně pořádá
akci „ Ukliďme si Plumlov“ a já se na
ni vždy moc těším. Do akce se každoročně zapojují plumlovské organizace
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známy výsledky rozdělení dotací MMR
a v případě, že budeme úspěšní, tak se
hned v létě pustíme do navazující etapy opravy Wolkerovy ulice, která je též
již ve velmi špatném stavu.
V tuto chvíli probíhá projekční příprava dalšího, navazujícího chodníku
podél hlavní silnice na ulici Rudé Armády (od Kišků až ke škole) a projekční
příprava chodníku ze Soběsuk do Žárovic. Na podzim bychom se potom ucházeli o dotační peníze ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Z nově předlážděné plochy před kulturním domem se také mohou radovat Žarováci a návštěvníci kulturního
domu v Žárovicích. Během dubna se
také dočkáme nových schodů ke vstupním dveřím ke kulturnímu domu.
a spolky a je neuvěřitelné, kolik odpadků a smetí se po Plumlově nasbírá.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo se podílíte na jarním úklidu města a dovolím si přidat slova jednoho mého kamaráda, bývalého zastupitele. Je lepší pořádek udržovat, než
jej dělat.
STAVEBNÍ A ÚDRŽBOVÉ PRÁCE
VE MĚSTĚ
S postupujícím jarem též začínají
stavební a údržbové práce ve městě.
V prvním březnovém týdnu začala
stavební firma s druhou etapou rekonstrukce chodníku u školy a zdravotního střediska v Plumlově. Stavební práce zde budou probíhat do května letošního roku. Jsem moc ráda, že se nám
tuto rekonstrukci podařilo zrealizovat,
neboť dopravní situace před školou
a zdravotním střediskem již byla místy neúnosná a navíc vyřešíme odvodnění celé ulice do povrchové kanalizace. V nejbližší době by již měly být

VÝSTAVBA KANALIZACE
V HAMRÁCH
Již od podzimu probíhá výstavba
kanalizace v Hamrách. Od 4. dubna
jsou Hamry zcela uzavřeny a průjezd
je možný po dohodě se stavbyvedoucím jen místním obyvatelům k jejich
nemovitostem. Obslužnost autobusy
je zajištěna v obou směrech vždy na
točnu. Tato omezení budou zase v různých nuancích trvat do 31. 10. 2022.
Moc prosím vás, občany Hamer, o trpělivost. Velice si vážím doposud skvělé
spolupráce a vašeho pochopení. Myslím, že všechny vyvstalé nesrovnalosti a potíže byly vyřešeny k vaší spokojenosti a že budeme se stavební firmou
i nadále dobře spolupracovat.
Do konce dubna bude uvedena
do provozu budova osadního výboru v Hamrách, kde je kompletně zrekonstruované sociální zázemí včetně
nových rozvodů k napojení na kanalizaci.
REKONSTRUKCE
Dalším velkým projektem, kterým se
město zabývá, a který se nám pomalu
blíží ke stavebnímu povolení, je projekt
rekonstrukce vodovodní sítě s novým
přivaděčem z Vícova. Jedná se o složitý
a potažmo velmi finančně náročný projekt, jehož důležitost je neoddiskutovatelná. Vodovod v Plumlově je starý bezmála 100 let a jeho totální rekonstrukce bude nevyhnutelná.
V průběhu měsíce dubna budeme
pokládat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Veřejné
osvětlení není v dobrém stavu a stále

řešíme opravy nesvítících lamp. Projekt je rozdělen do několika etap a počítá s rekonstrukcí veřejného osvětlení v celém Plumlově i všech jeho místních částech.
Jsme v netrpělivém očekávání, jak
dopadne naše žádost o dotaci na MMR
na opravu WC v základní škole. Pokud
uspějeme rekonstrukce proběhne
v průběhu prázdnin.
Základní i mateřská škola se snaží o získání peněz z dotací MAS na
rekonstrukci a vybavení jednotlivých
tříd a město o získání dotace na výměnu oken ve společenském sále budovy STAVO.
Po skončení topné sezony se pustíme do výměny kotle na Zdravotním
středisku v Plumlově a v budově osadního výboru v Soběsukách a v nejbližší době zahájíme bourání garáže u MŠ
Na aleji, kde vzniknou nová parkovací místa. V Soběsukách řešíme výměny
oken v bytech na bývalé škole a v průběhu jara dojde k nové výsadbě zeleně
kolem pomníku padlých.
V Žárovicích v těchto dnech probíhá
pokládka optické sítě.
Během podzimu budeme mít
v rukou projekční dokumentaci na
rekonstrukci hospodářské budovy
MŠ Na stráži a budeme se pokoušet
o dotační titul IROP.
Na březnovém zastupitelstvu byl,
přes všechny složitosti a překážky, schválen nový územní plán. Vím,
nemohli jsme vyhovět všem, ale to
bohužel v naši branži ani nejde. Myslím, že jsme se snažili najít zlatou
střední cestu. Starý územní plán byl
starý 22 let a jeho znovuvytvoření bylo
opravdu nevyhnutelné.
PŘÁNÍ
Co říci závěrem? Blíží se Velikonoce a s nimi spojená radost ze vzkříšení
a probouzení nového života.
Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem a symbolem naděje a lásky.
Říká se, že člověk je tak krásný, jak
krásná je jeho duše. Tak velký, jak velké je jeho srdce. Tak silný, jak dokáže pomoci slabým. Tak šťastný, jak se
umí těšit z maličkostí. Tak moudrý, aby
inspiroval a zlepšil život ostatních.
Přeji vám všem, milí sousedé, abyste
tak krásné, velké, silné, šťastné a moudré lidi často potkávali a sami se takovými každý den stávali. Na konci toho
velikonočního příběhu zaznívá
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„RADUJTE SE“…Nečekejte, že bude
líp, nebo že bude něco jednodušší. Problémy budou vždycky, ale pojďme se
radovat a být šťastni zrovna teď. Jinak
se může stát, že to prostě nestihneme…
Radostné Velikonoce přeje
Vaše starostka
Gabriela Jančíková

VÝZVA

K OBČANŮM

AKTIVITY V DOMOVĚ
PRO SENIORY SOBĚSUKY
Rada města Plumlova vyzývá a prosí občany, kteří mají možnost, aby
připojení na kanalizaci zvážili, město jim bude maximálně nápomocné.
Jsme schopni doporučit i projektanta na přípravu realizace akce. Co se
týče stavebních záležitostí s připojením souvisejících, můžete se obracet
na paní Michaelu Chytráčkovou či na
pana Ing. Aleše Zapletala, vyjdou vám
rádi vstříc.
PLUMLOV
V Plumlově z celkového počtu 646 nemovitostí je na kanalizační síť napojeno 511
OM + 4 chaty, z celkového počtu 1664
obyvatel evidujeme 1458 napojených,
tedy téměř 88 %,
na počet nemovitostí pak téměř 79%.

Lenka Paulinová
Dlouhé zimní měsíce si naši klienti krátili různorodými činnostmi.
Jednou z nich byla výroba z keramické hlíny. Pro většinu klientů to byla
premiéra, ale práce nám šla od ruky.
Další tvoření patřilo výrobě šperků
z oblíbených korálků
.
Také jsme se pravidelně setkávali
u besed na různá témata. Vzpomínali jsme na vojnu, na plesovou sezónu,
povídali jsme si o pranostikách, které

jsou u klientů již tradicí a jsou velmi
oblíbené. K posezení nechyběla dobrá káva a něco sladkého, co jsme s klienty upekli.
O ostatkovou zábavu se postaral rej
masek, který klienty navštívil přímo na
jejich pokojích a pohostil je domácími
koblihami se šlehačkou, které připravili naši kuchaři.
Letos jsme si po loňské pauze zase
užili oslavu MDŽ, kde nechyběl dobrý zákusek, káva a kytička, kterou klientkám darovalo Tesco Prostějov.
O hudební zážitek a veselou atmosféru

SOBĚSUKY
V Soběsukách evidujeme z celkového počtu 103 nemovitostí
napojených 73, tedy cca 71%,
na počet obyvatel pak 186 z 285 pak více
než 65%
ŽÁROVICE
V Žárovicích ze 112 nemovitostí pak je napojeno 58, tedy cca 52 %,
na počet obyvatel z 204 obyvatel evidujeme cca 130, tedy až 64 % všech obyvatel.
(pokračování na straně 4.)
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se postaral pan Zdeněk, který zahrál
na harmoniku a zazpíval klientům i na
jejich přání.
Nyní se již těšíme na jaro, zaseli jsme
semínka rajčat a různé druhy letniček,
které na jaře zasadíme ven do mobilní zahrádky. V květnu chystáme oslavu
k výročí 20 let domova a na přípravě
se budou podílet i naši klienti. Budeme
vyrábět upomínkové předměty a také
se postaráme o květinovou výzdobu.
Snad se nám vše povede a užijeme si
krásnou oslavu.

Byl to například dřevěný betlém, mobil,
svítící sob, korálky, příze, vlněné
ponožky, panenka, předplatné novin
a časopisů. Betlém a lucerna posloužily
k vánoční výzdobě v hale domova. Světelný sob krásně rozzářil venkovní prostor v odpočinkové zóně. Klienti domova jej pozorovali z oken nebo balkonů
svých pokojů. Radost udělaly také balíky plné dobrot, které si senioři rozbalovali u vánočního stromku a potom si
na nich pochutnali při silvestrovském
posezení.

Ježíškova vnoučata

Co se podařilo

Jana Vaverková

Jana Vaverková

Také v roce 2021 jsme se zapojili do
projektu Ježíškova vnoučata, při které
jsou plněna přání seniorům.
Dárců bylo mnoho a do Vánoc byla
splněna všechna přání našich klientů.

V rámci projektu Zvířecí návštěvy
v zařízeních pro seniory jsme v letošním roce získali finanční příspěvek na
canisterapii. Příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu zajistí 10

návštěv pejska, se kterým přichází za
klienty jeho majitelka. Canisterapie se
provádí ve skupině, kdy klienti dávají
pejskovi různé pamlsky, hrají si s ním,
pejsek k nim chodí a senioři si jej hladí. K ležícím klientům chodí pejsek přímo na jejich pokoje a lehne si k nim
do lůžka. Senior cítí jeho teplo, tulí se
k němu a mazlí se. Kontakt se psem přispívá k zlepšení psychického stavu klientů a usnadňuje navazování kontaktu s okolím.
V letošním jsme se zapojili do projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
o získání finančního grantu. Projekt
vyhlašuje společnost Tesco s Nadací
rozvoje občanské společnosti. Z přihlášených projektů se náš domov se umístil na druhém místě. Získané finanční prostředky z nadačního příspěvku
budou využity pro činnost našeho zařízení.
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TĚŠÍM SE NA „MOJE“ SENIORY
Jana Zelená
Po dvou dlouhých covidových
letech se opět můžeme těšit na setkávání seniorů. První z nich se uskuteční na začátku dubna a bude ve znamení Velikonoc. Další setkání plánujeme na školní půdě. Babičky a dědečkové se jistě rádi podívají do budovy, kterou mnozí z nich navštěvovali v dobách, kdy byli ještě „školou

povinní“. Posezení plánujeme v prostorách nedávno vybudované školní
kuchyňky, jejíž perfektní vybavení přímo láká, abychom si k prohlížení školních kronik připravili i nějaké chutné
občerstvení.
V budoucnu máme v plánu samozřejmě i zájezd, tentokrát chceme využít možnosti svezení se vláčkem na
Kosíř. Opékání špekáčků pod rozhlednou potěší každého milovníka přírody

a dobrého jídla, na své si ale přijdou
i dámy, které by rády něco „více na
úrovni“ – v programu proto nebude chybět procházka krásným parkem v Čechách pod Kosířem, posezení v kavárničce nebo návštěva některé z expozic zámku. Věřím, že nejsem
jediná, komu podobné setkávání tolik
chybělo a těším se, že senioři se do
nabízených aktivit vrhnou s nadšením
a v plné síle.

VELIKONOCE 2022
MUDr. Milena Jeřábková
Žlutá kuřátka, zajíčci vykukující
z osení, barevné kraslice a pestré stužky na kocarech malých i velkých, více
či méně bujarých koledníků… Milý
a veselý folklór se mi letos nezdá vhodným tématem velikonočního zamyšlení.
Poselství křesťanských Velikonoc by
už tématem být mohlo. Naděje velikonočního Vzkříšení pomáhá srovnávat
se s ohraničeností naší pozemské existence. Rozšíření úhlu pohledu od přirozené sebestřednosti k hledání smyslu,
který přesahuje náš individuální osud
se však neuskutečňuje jen cestou náboženství. Spirituální cesty jsou mnohé.
Všechny ale vyžadují ochotu přemýšlet a pracovat - se svými myšlenkami,
se sebou. Může to pomoci nám samotným, může to pomoci našemu světu.
Už delší dobu jsem zkoušela zpracovat různé myšlenky do velikonočního Zpravodaje a výsledky byly děsivé –
zmatené, nesrozumitelné úvahy. Skoro jsem to vzdala. A pak jsem šla den
před uzávěrkou neplánovaně do práce,
na sobotní službu na dětském oddělení. Jedna z drobných pracovních příhod
mi pak shrnula mnohé z toho, co jsem
chtěla vyjádřit.
Oddělení NIP, následná intenzivní
péče. Odvrácená stránka technických
úspěchů medicíny. Podařilo se, aby
přežili, ale vlastně nežijí. Tělo přežívá
„ na přístrojích“, aktivita mozku výrazně utlumená, vědomí sporné. Možná
naštěstí. Je nějaká naděje?

Mezi dětmi je náctiletý chlapec z jižní Moravy. Není tu trvale, je doma
v péči maminky. Skvělé maminky, která dostatečně žije i pro zdravou mladší dceru a k tomu si dodělává sesterské
vzdělání. Slušnou praxi má už díky péči
o syna, který je několik let na ventilátoru, pochopitelně ale musí splnit
i předepsané stáže a jednou z nich je
ta současná dvoutýdenní na prostějovském oddělení NIP. Chlapec se na chvíli
zařadil mezi pacienty, maminka v rámci stáže pracuje s ostatními sestrami.
Nejsou tu takto poprvé. Maminka je
pro svoji srdečnou, chápavou povahu
a pracovitost oblíbena, rychle zapadá
do kolektivu a často plní roli smiřujícího prvku mezi ponorkovými žabomyšími různicemi. A nás mnohé určitě už dříve napadlo, jak se asi cítí mezi
těžkými pacienty bez perspektivy zlepšení, když sama u syna zažila období
krátkého relativně normálního vývoje dítěte a pak už jen trýznivý úpadek.
Není snadné o tom mluvit a není vždy
situace.
Včera se náhle zhoršil stav jedné z dlouhodobých pacientek. Pokusy
o záchranu, stážující maminka asistovala. Pacientku se podařilo znovu stabilizovat. Je to vždycky úleva, ale… je
to dobře? Stážující maminka pak řekla: „ Kdyby se to nepovedlo, bylo by to
pro dítě vysvobození.“ Situace navodila
možnost rozhovoru i o jejích osobních
pocitech. S vyrovnanou tváří vzpomněla na nádherné první tři roky chlapcova života, kdy ještě nevěděli o jeho
nemoci a žili obyčejný život. Je za ně

vděčná, následující roky utrpení to
dobré nezmenšily, Teď už nemůže nic
jiného, než starat se o chlapce co nejlépe, neopomenout potřeby jiných členů rodiny a v mezích možností se pozitivně zapojit i do života širší společnosti. Kontakty s jinými lidmi jsou pro
ni samozřejmě hodně osvěžující. Díky
svým velmi specifickým a náročným
životním podmínkám, které se zcela
odlišují od života většiny lidí kolem, si
vypěstovala vůči jejich názorům vysokou míru tolerance a chápavosti. Dobře ví, jak jsou naše individuální zkušenosti a názory odlišné.
Jsem ráda, že naše společnost, dříve plná obav a předsudků vůči uprchlíkům, ukazuje ukrajinským maminkám
a dětem vlídnou tvář. Vážím si každé
pomoci a s radostí vnímám, že mladá
generace, vůči které máme svoje klasické mezigenerační výhrady a nevnímáme ji jako extra pracovitou ukazuje
často větší míru tolerance, vstřícnosti a nezaujatosti než generace starší.
Že je často lépe schopna odlišit dezinformace, fake news, hledat jiné názory,
přemýšlet a nepodlehnout populistickému mainstreamu.
Nemyslím, že uprchlíkům každý
může pomáhat, každý musí konkrétně pomáhat. Byla bych ale ráda, kdyby nám vydržel vstřícný postoj a soucit, aby nás o ně nepřipravily obavy ze
zhoršení naší situace ani pak samotné skutečné negativní dopady, kterým
se těžko vyhneme. Bez širšího, hlubšího a vstřícného pohledu nemá náš svět
mnoho šancí a nemáme je ani my.
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PLUMLOVSKÉ VARHANY

Tereza Bradáčová
Žijeme v poměrně složité době, která je zkoušena mnoha těžkostmi - covidem, zvyšujícími se cenami nebo válkou na Ukrajině. I přes to všechno
bychom Vás chtěli opět požádat o podporu a finanční pomoc pro naše plumlovské varhany. Dílo, které bylo započato v roce 2020, stále pokračuje a nyní se
dostáváme do další etapy. Tento krok se
týká opravy vzduchové soustavy varhan.
Konkrétně budeme v roce 2022
o p ravo va t v z d u š n i c e m a n u á l u

v hodnotě 108.000,– Kč, vzdušnice
pedálu za 60.000,– Kč a také bychom
byli rádi za výrobu nového měchu
a jeho komponentů v hodnotě 50.000,–
Kč. Starý kožený měch byl z velké části
rozežrán a proto je nutná jeho výměna.
Ke dni 28. 3. 2022 byl disponibilní zůstatek na účtu veřejné sbírky
99.408,– Kč. Oprava varhan není financována pouze z těchto peněz. Snažíme
se získávat peníze i z dotačních programů. V letošním roce náš projekt podpoří Nadace Občanského fóra, Nadace
manželů Mistrikových a dotace města

Plumlov. Za tuto finanční pomoc jsme
velmi vděční, děkujeme.
Pokud byste chtěli také podpořit
opravu plumlovských varhan, můžete zaslat bezhotovostní sponzorský
dar na účet veřejné sbírky: číslo účtu:
2501930213/2010 nebo poskytnout
anonymní dar do pokladniček, které můžete nalézt v Plumlově na Městském úřadě (matrika), v Jednotě COOP,
v Samoobsluze U Frélichů a na Plumlovském zámku (pokladna).
Více informací, adopci píšťal a aktuální stav sbírky můžete sledovat na
webových stránkách www.varhany-plumlov.webnode.cz.
Letos bychom Vás také chtěli pozvat
na 1.benefiční koncert věnovaný opravě varhan, který proběhne 19. června 2022 v 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově. Můžete se těšit na
vystoupení Ženského pěveckého sboru ZUŠ Plumlov, kostelního pěveckého
sboru a varhanního koncertu. Všichni
jste srdečně zváni.
Děkujeme všem za podporu a pomoc.
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KARNEVAL
Jana Zelená
Po tříleté přestávce jsme opět mohli v Žárovicích udělat radost těm nejmenším. V neděli 22. března jsme pro děti
uspořádali karneval, tentokrát ve znamení pohádek. Mohli jsme tak dotáhnout do
konce přípravy z roku 2020, kdy jsme karnevalové „řáďění“ museli těsně před jeho
konáním zrušit.
Tříletá prodleva byla znát – kulturní
dům praskal ve švech a všichni organizátoři se shodli, že tolik malých dětí na
jednom místě už dlouho neviděli. Na děti
čekal zábavný program, kterým provázela paní starostka a o hudbu se postaral DJ Pája. Nejlepší masky, především ty
doma vyrobené, které již tradičně patří i k těm nejkrásnějším, byly oceněny
a děti se mohly nechat unášet programem nabitým nejrůznějšími zábavnými
vstupy. S nadšením přivítaly vystoupení
Šáši a jeho kamarádky a doslova unesené byly z tvarovaných balonků. Se záviděníhodným dětským zápalem objednávaly u DJ oblíbené písničky, aby pak na parketu předváděly svůj taneční um. O soutěžní vstupy se postarala dvojice oblíbených postaviček - Fanynky a Františka,
kteří jakoby těm televizním vypadly z oka.
Jejich úkol nebyl vůbec lehký, na parketě
se to dětmi totiž jen hemžilo. Na všechny
zúčastněné na závěr čekala bohatá tombola, ve které bylo více než 200 cen. Na
své si toto nedělní odpoledne přišli všichni, děti i dospěláci.

POČTY OBYVATEL
K 31. 12. 2021
Plumlov

1664

Soběsuky

285

Žárovice

204

Hamry

135

Celkem

2288

V tomto roce se narodilo 14 dětí
z toho 5 chlapců a 9 děvčátek.
Celkem se přihlásilo 67 občanů,
odhlásilo 58 občanů a zemřelo 39
obyvatel.
Nejstaršími občany byla žena 97 let
a muž 94 let.

5. A SBÍRKA
PRO
UKRAJINU
Žáci třídy 5.A se do
všech sběrových akcí
vrhají po hlavě. Ve sběrových soutěžích se umísťují
na prvních místech ať jde
o papír, nebo baterie. Tentokrát má ale jejich snažení charitativní rozměr. Pustili se totiž do sbírky pro
Ukrajinu pořádané městem Plumlov. Mnozí z žáků
věci do sbírky zakoupili ze
svých ušetřených peněz.
Klobouk dolů.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLUMLOV
Mgr. Simona Zapletalová
Se začátkem nového kalendářního roku jsme se vrhli do práce. Všechny nás omezovaly roušky a respirátory, různá vládní omezení a nemožnost
pořádat akce pro žáky. Leden a únor
byly velmi komplikované měsíce. Celé
třídy, pedagogové a správní zaměstnanci se opakovaně střídali v karanténě, výuka byla plná suplování, spojování tříd, střídání online a prezenční výuky. Volně můžeme všichni dýchat až od
14. března, současně můžeme najet
do před covidového režimu a žákům
umožnit různé projektové vyučování,
návštěvy divadel a výlety.
Postupně se rozjíždějí sportovní
a vědomostní soutěže.
Předprázdninový pátek patřil vědomostní soutěži o lese YPEF. Po dvouleté
pauze se k nám vrátilo místní kolo této
soutěže, kde žáci představují své znalosti o lesním ekosystému. Celkem soutěžilo
39 žaků v tříčlenných týmech. Prokázání
teoretických vědomostí v písemném testu bylo doplněno tradiční poznávačkou

lesních organismů a nástrojů spojených
s péčí o les. Tradičně soutěž organizoval Ing. Plaček a jeho tým lesních pedagogů z plumlovské divize Vojenských
lesů a statků. Postup do regionálního
kola v Hranicích na Moravě si vybojovala děvčata ze sedmého ročníku Pavlína
Dočkalová, Jana Procházková a Michaela Štefková.
Sportovní olympiádou v Číně se nechal
inspirovat školní parlament. Připravil pro
žáky pět netradičních úkolů, do kterých
se všichni pustili s vervou. Aby ne, když
si vítěz odnášel týden bez zkoušení, písemek a domácích úkolů. Parlament také
uspořádal charitativní Ponožkový den na
podporu Downova syndromu a zapojuje
se do veřejných sbírek Fondu Sidus.
Příznivá situace nám umožnila realizovat hned dva lyžařské kurzy ve Stříbrnicích. První se uskutečnil v lednu pro žáky
nynějších osmých tříd, kteří se v loňském
roce kvůli lockdownu nemohli zúčastnit.
V únoru odjeli na týdenní kurz žáci sedmých ročníků. Celkem se kurzů zúčastnilo 53 žáků. Stejnou situaci řešíme s plaváním pro čtvrťáky. V loňském roce se
výuky nemohli zúčastnit, proto v druhém

pololetí mají
náhradu. Školu v přírodě si
poslední březnový týden na Sluňákově
užívali žáci druhého ročníku.
Velký zájem je o doučování u žáků
prvního i druhého stupně. Takřka v každém třídě se vytvořila skupina žáků, kteří se zúčastňují pravidelného doučování, a dohání tak výpadky z distanční výuky nebo si utvrzují a procvičují nové učivo. Čtenářské a badatelské kluby jsou již
stálicí v naší vzdělávací nabídce a těší se
u žáků velkému zájmu. Novinkou je klub
robotiky, kdy žáci programují a sestavují roboty, ovládají beeboty a pronikají do
tajemství 3D tisku.
Páteční den 18. března žákům zpříjemnila bubenická show v podání olomoucké skupiny Jumping Drums. Celý koncert
byl doprovázen mluveným slovem o bubnování, druzích bubnů a jak správně bubnovat. Do svých skladeb bubeníci zapojili také žáky, se kterými si společně zahráli.
V jarních měsících nás čeká zápis do
první tříd, mnoho výletů a příjemných
setkání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLUMLOV
ZVE BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE NA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
který se koná v pátek 22. dubna 2022
od 13 do 18 hodin.

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Více informací na webových stránkách školy www.zsplumlov.cz

TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ ŠKOLÁKY!
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLUMLOV
/ Slovensko /.Tanečnice se také aktivně
podílejí na vzniku choreografie.
Do projektu byly osloveni též žáci
výtvarného oboru, kteří si vybrali
témata, která s nimi rezonují. Pomocí
různých výtvarných technik a instalací tak vznikají zajímavá díla, která nás
určitě potěší.

ÚSPĚCH ŠKOLY

Máš nějaké koníčky?
Závodně tancuji, jezdila jsem po různých závodech a mívala jsem 6x týdně
trénink. Ale teď už jsem tancování zanechala.
Čeho bys chtěla v životě dosáhnout? Jakou si v životě chceš zvolit
profesi??
Chtěla bych koncertovat nebo pak
učit…

Mgr. Tereza Boháčová

PROJEKT
„POZNÁVÁME
EVROPU”
Mgr. Tereza Boháčová,
Mgr. Renata Sovíková
a Ing. Blanka Hasová
S nápadem společného projektu hudebního, tanečního a výtvarného oboru přišla kolegyně Tereza Boháčová. Toto téma zpracovala
společně s dětmi v rámci předmětu Hudební dílna. V tomto předmětu také probíhá nácvik jednotlivých
skladeb, zápis těchto skladeb do
tabletů pomocí notačního programu Musescore 3 a posléze též natočení nahrávek a vytvoření zpěvníku
s CD nosičem jednotlivých skladeb.
Na začátku celého projektu se žáci
rozdělili do dvou až tříčlenných skupinek a vybrali si jeden ze státu Evropy. Poté si k jednotlivým evropským
státům měli vybrat 3 skladby vlastního výběru dle charakteru, jedna píseň
z oblasti vážné hudby, jedna lidová
píseň a jedna ze sféry nonartificiální
nebo filmové hudby. Při výběru museli žáci dbát na to, aby jedna ze skladeb
byla hrána čtyřručně a zbylé dvě byly
pro sólový klavír.
Z tanečního oboru se do projektu zapojí tři tanečnice, studentky II.
Stupně. Z každé země si vybraly jednu skladbu, kterou tanečně zpracovávají. V této chvíli se těší největší oblibě Kankán /Francie / a Tancuj, tancuj

V lednu roku 2022 úspěšně složila
talentové zkoušky na konzervatoř v Kroměříži mladá, talentovaná klavíristka
Lucie Baláková ze třídy Mgr. Vlasty Šafářové. Klavíru se věnuje již od svých 6
let a během svého studia získala mnoho ocenění na renomovaných soutěžích
pro žáky ZUŠ.
Se svým životním úspěchem a spousty zajímavými podněty se podělila v následujícím rozhovoru pro školní časopis.
Kdo tě inspirovat ke hře na klavír?
Ve školce byla jedna paní učitelka,
která hrála na klavír. Hrozně se mi to
zalíbilo, takže jsem chtěla taky hrát.
Máte v rodině vztah k hudbě? Hraje některý z rodičů na klavír?
Ne, jenom můj bratr hraje na kytaru
u p. uč. Václava Procházky.
Co tě motivuje ke hře na klavír?
Mám ze hry radost a baví mě to, takže
ráda svůj volný čas trávím za klavírem.
Máš nějakého oblíbeného skladatele?
Určitého nemám, ale ráda hraji skladby z období klasicismu a romantismu.
Míváš při hraní trému?
Mám trému, ale jakmile se posadím
za klavír a začnu hrát, tak už ta tréma
opadne a už si jen užívám to hraní.
Poraď ostatním hráčům a kamarádům, jak se zbavit nevynucené trémy?
Já prostě při hraní nevnímám okolí
a soustředím se jen na hraní.
Jak často cvičíš?
Každý den okolo tří hodin.
Máš nějaký harmonogram cvičení, aby jsi u toho tak dlouho vydržela?
Já třeba hraji hodinu a půl, potom
mám přestávku, jdu se učit nebo tancovat a pak se k hraní zase vrátím.

JAK JSME SE TĚŠILI,
ŽE SI ZAHRAJEME
ERBENOVU KYTICI
Kateřina Štenclová - LDO
Ve školním roce 2019/20 jsme si se
skupinou „druhocykláků „ vybrali jako
předlohu pro svou inscenaci Erbenovu
Kytici. Toto téma nás natolik oslovilo, že
jsme se pustili s nadšením do práce. Když
bylo dílo skoro hotové a my si plánovali premiéru, přišla první covidová vlna
a školy se na dlouhý čas uzavřely.
A nastal školní rok 2020/21. Říkali
jsme si: „Nevadí, v září představení oprášíme a uděláme krásnou halloweenskou
premiéru.“ Jaké bylo zklamání, když v říjnu došlo k opětovnému zavření škol. Dále
probíhala výuka v distančním duchu.
Ani jsme se nenadáli a byl tu další školní rok. Všichni jsme věřili, že si konečně zahrajeme. Udělali jsme generálku
a naplánovali na začátek listopadu představení. Pozvali jsme diváky na Erbenovu
divadelní kavárnu a napekli vdolečky. Sláva je to tady!!! Konečně předvedeme, na
čem jsme tak dlouho pracovali. Dva dny
před představením přišla nemoc a karanténa. „Ach jo, nesmíme se ale nechat otrávit. Naplánujeme další termín a jednou
(pokračování na straně 10.)
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BEZ MUZIKY
JE TO NUDA
Petr Nedbal - dechové a bicí
nástroje
Když se dnes potkají dva učitelé
hudby, hádejte, na co vždycky přijde
řeč?
“Nikdo dnes nechce hrát, nejsou
žáci!”

to určitě vyjde”, říkali jsme si. Druhý
termín měl být na začátku prosince, ale
další ze členů souboru onemocněl. Propadli jsme skepsi, že toto představení
snad nikdy nezahrajeme.

SOUTĚŽ V SÓLOVÉM
A KOMORNÍM
ZPĚVU

A stal se zázrak, 21. ledna 2022
jsme slavnostně odehráli naši vytouženou premiéru s baladami Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile. Za tímto představením bylo skutečně hodně
úsilí, ale o to víc jsme si to my a snad
i diváci užili. Nakonec to opravdu stálo
za to. Doufáme, že se nám Kytici podaří
ještě několikrát odehrát. Už teď se těšíme na první reprízu.

Eliška Zbořilová – zpěv

Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
Mgr. Renata Sovíková – TO
Žijeme v nelehké době, ale naši
tanečníci přes všechny karantény
a izolace pracují na choreografiích
a připravují se na taneční vystoupení
„Z pohádky do pohádky“. Bohužel termín premiéry se neustále posouvá, jelikož někdy zkouší z celé skupiny jen dvě
děti z deseti. Ale vše jednoho dne skončí a my určitě zatančíme všem, kteří se
na nás přijdou podívat.
Zvolili jsme si téma pohádek, protože
v pohádkách vždy vítězí dobro
a zlo je potrestáno. A tak se můžete
těšit na šašky, elfky, jezinky, piráty,
loupežníky… Chceme si to prostě
užít, zatančit si a vyřádit se. Tanec je
nádherné umění, které nás všechny
spojuje a umožňuje společné prožití
emocí.

Soutěž ZUŠ leží v hlavě každému
učiteli už od prázdnin. Zvlášť proto, že
se opakuje jen jednou za tři roky, což
(jak trefně řekl jeden z mých žáků) je
„skoro jako Olympiáda“
Na seznamu věcí, jež se musí do
soutěže zařídit, vždy ubývají položky
jen pomálu. Vybrat repertoár, zajistit
korepetici, poprat se s elektronickými
přihláškami a nacvičit písně, to jsou
vše úkoly, jež na klidu žádnému učiteli nepřidají.
V mém případě to bylo ještě trochu složitější, jelikož jsem byla v roli
pedagoga, jenž připravuje děti na soutěž, úplně poprvé. I z tohoto důvodu
organizace v mé režii ze začátku trochu pokulhávala.
Nebylo to však na dlouho a brzy se
podařilo vše ujasnit a řádně nacvičit.
Nakonec se největší nepříjemností stal
nedostatek besídek, na kterých by si
děti mohly repertoár pořádně „osahat“ a zvyknout si na publikum.
Přes všechny překážky jsme se však
probojovali se čtyřmi žáky do okresního kola v Prostějově. Nervy z cizího prostředí a první účast na pěvecké soutěži tohoto typu způsobila ve
zpěvu našich žáků zřetelnou nejistotu. Hlas však měli čistý a podařilo se
jim i přes nervozitu vytáhnout trochu
pěveckého výrazu. Díky všem těmto aspektům se třem z nich podařilo obsadit krásné druhé místo ve své
kategorii a odnést si odměnu a velkou
pochvalu.

Je to ale opravdu tak? Zajděte si
na jakoukoliv besídku hudební školy, uslyšíte minimálně deset, patnáct
účinkujících a sál bude plný posluchačů. Běžte se podívat do hudební nauky, uvidíte plnou třídu dětí. Stavte se
v základní škole a zeptejte se ve třídě,
kolik dětí na něco hraje, chodí tančit,
hrát divadlo nebo malovat a modelovat - všude se zvedne les rukou.
Zkrátka - děti možná chtějí hrát
a dělat umění jinak, než před 30lety,
ale chtějí. A rodiče je v tom chtějí podporovat. Je pravda, že hudba má silnou
konkurenci v podobě bezpočtu kroužků a zájmových aktivit na základní
škole, je pravda, že děti znají jiné písničky než my, když jsme byli mladí, ale
hudbu poslouchají, zpívají, tančí na ni
a mají ji rádi.
Jak je to možné a proč se to děje?
Hudbu, umění a krásu totiž máme
v sobě. Konkrétně v mozku. Mozek je
rozdělen na dvě poloviny, které jsou
sice propojené, ale každá má jinou
funkci. Jedna polovina mozku (levá)
má na starosti rozum, logiku: počítání,
peníze, majetek, mechanickou práci.
A celá jedna polovina mozku (pravá)
obstarává emoce, krásu, vztahy, umění. A když budeme tuto část naší osobnosti opomíjet, stanou se z nás roboti,
nebo kalkulačky. A robot, stejně jako
kalkulačka, není a nemůže být šťastný.
Takže co můžeme v této situaci jako
učitelé hudby dělat? Kdo se zajímá
o fotografování, určitě se setkal s návodem, jak fotit děti. Začínající fotograf
fotí děti ze své výšky, svrchu, ale profesionál si nejprve přidřepne na úroveň fotografovaného dítěte, a teprve potom mačká spoušť. A to je taky
možnost, jak dnešní děti zaujmout pro
hudbu: trochu “přidřepnout”, emočně
se jim přiblížit, nejprve zjistit, jakou
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hudbu mají rádi, a z toho vycházet při
výuce. Je třeba najít, co děti motivuje,
“na jaký benzín jedou”. Jinými slovy emočně je zaujmout. A emočně zaujatý žák bude chtít hrát, bude chtít cvičit, bude chtít vystupovat, a když bude
nadšený, tak pravděpodobně bude
chtít i soutěžit.

Zde je přehled výsledků žáků naší ZUŠ:

Jakub Štogryn
(trubka, III. kategorie, p. uč. Nedbal)

1. místo

Uplynulý rok a půl přinesl celé společnosti mnoho výzev. Roušky, karantény, lockdown, očkování - to vše se
pro nás stalo již každodenní realitou.
Na druhé straně jsme viděli spoustu
příkladů lidské statečnosti a solidarity. A český člověk znovu ukázal svoji schopnost přežít i ve ztížených podmínkách. Totéž platí o českém učiteli a českém žáku. Všední život jde dál,
vyučuje se dál, a to na všech školách,
i uměleckých. Bez hudby by byl náš
život smutný. I z toho důvodu žáci cvičili, i když byly školy zavřené, učitelé pořádali online besídky, a dokonce
jsme zvládli žáky motivovat a připravit na soutěže v jejich oborech.

Jan Měchura
(trubka, X. kategorie, p. uč. Jansa)

1. místo

Martin Dokládal
(trubka, XI. kategorie, p. uč. Jansa)

1. místo

Tereza Bendová
(zobcová flétna, VIII. kategorie, p. uč. Jansa)

1. místo

Při školním kole letošní soutěže ZUŠ se sešlo tolik soutěžících, že
jsme v porotě měli celé dopoledne co
poslouchat a hodnotit. Zobcové flétny, trubky, a dokonce i bicí nástroje
se rozezněly v rukou dětí, aby podaly
důkaz o tom, že děti chtějí hrát, chtějí se bavit a mít radost ze života. A že
se nebojí změřit síly se svými vrstevníky. Nebylo to žádné sveřepé klání, ale
inspirující přehlídka šikovnosti žáků
a práce jejich učitelů. A to, že naše škola má šikovných žáků i učitelů dostatek, se potvrdilo o týden později při
okresním kole této soutěže.

Daniela Pankivová
(saxofon, VI. kategorie, p. uč. Šafář)

1. místo

Hubert Hubík ‚
(trubka, II. kategorie, p. uč. Nedbal)

1. místo s postupem
do krajského kola

Václav Holubek
(zobcová flétna, VIII. kategorie, p. uč. Nedbalová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Alexandra Musilová
(zobcová flétna, X. kategorie, p. uč. Nedbalová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Jakub Holubek
(zobcová flétna, X. kategorie, p. uč. Nedbalová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Natálie Citová
(zobcová flétna, I. kategorie, p. uč. Krčová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Karolína Rozsívalová
(zobcová flétna, I. kategorie, p. uč. Krčová)

1. místo

Lucie Kolářová
(zobcová flétna, II. kategorie, p. uč. Krčová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Tereza Pajchlová
(zobcová flétna, II. kategorie, p. uč. Krčová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Eliška Strbáčková
(zobcová flétna, V. kategorie, p. uč. Krčová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Šimon Smékal
(zobcová flétna, V. kategorie, p. uč. Krčová)

2. místo

Markéta Pořízková
(zobcová flétna, X. kategorie, p. uč. Krčová)

1. místo s postupem
do krajského kola

Naše poděkování patří žákům, pedagogům, a samozřejmě rodičům našich
žáků, bez jejichž podpory by děti stěží dokázaly hrát tak krásně. Velký podíl
na výsledcích okresního kola mají i paní učitelky, které doprovázely naše soutěžící na klavír (p. uč. Ambrožová, p. uč. Bermúdezová, p. uč. Boháčová a p. uč.
Šafářová). Všem oceněným gratulujeme a těm, kteří postoupili, přejeme, ať se
jim stejně dobře daří i v krajském kole!
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VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE TO PRIMA
Jiří Trunda
Naše školní družina má již čtyři
oddělení, ve kterých paní vychovatelky a pan vychovatel připravují celou
řadu zajímavých aktivit a akcí. Za
poslední dobu to bylo například zdravotní divadélko, pyžamová párty, soutěž v královské chůzi, maškarní karneval, ochutnávka zdravé svačinky,
pexesiáda, návštěva knihovny, recitační soutěž, hledání pirátského pokladu,
návrhářské tvoření či florbalový turnaj. Pozadu nejsme ani v tvoření. Žáčci z našich oddělení pravidelně obsazují přední příčky výtvarných soutěží
a vytváří krásná přáníčka k nejrůznějším příležitostem. O tom, že je to v naší
družině prima, vás jistě přesvědčí přiložené fotografie. Za celý kolektiv školní družiny přejeme všem krásný příchod jara a spoustu slunečných dnů
plných úsměvů a radosti.

Úspěch v celostátní soutěži!
Milada Konečná
Výtvarné múzy nám přejí a vedou štětec nadaným dětem z našeho
oddělení l/A. Z malé nenápadné dívenky se stává velká hvězda umělců
barev a nadáním pro cit s nimi pracovat. Naše Markétka Novotná získala senzační 2. místo v celostátní dětské výtvarné soutěži „Příroda kolem
nás“. Ze všech koutů naší vlasti se do soutěže zapojilo 190 škol a porota
vybírala z 1524 prací ty nejkrásnější. Nelehká úloha poroty však přinesla
radost a fantastický úspěch naší škole, družině a v neposlední řadě osmileté Markétce. Markétko, velice Ti blahopřejeme a těšíme se na Tvé další
tak jedinečné výtvarné práce.
Jsme na Tebe moc pyšní.
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VÝLUKOVÝ AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Z DŮVODU VÝSTAVBY KANALIZACE V OBCI HAMRY - OD 4. 4. 2022 DO 31.10.2022

PROSTĚJOV (AUT. ST.) - PLUMLOV

PLUMLOV - PROSTĚJOV (AUT. ST.)

05. 20 6 Protivanov (780432)
05. 25 x Protivanov (780432)
05. 45 x Nové Sady (780431)
05. 55 x Boskovice (780432)
06. 05 x Prostějovičky (780430)
06. 10 + 6 Prostějovičky (780430
= zastávka Ohrozimská)
06. 20 x Vícov (780432)
06. 20 x Rozstání (780431)
06. 25 x 66 Prostějovičky
(780430 = zastávka Ohrozimská)
06. 45 6 Rozstání (780431)
07. 35 x + 6 M Prostějovičky
(780430 = zastávka Ohrozimská)
07. 55 x Buková (780434 = přes
Lipová)
07. 55 + 6 cc Protivanov (780434
= přes Lipová)
08. 10 x Boskovice (780432)
08. 20 + 6 Boskovice (780432)
09. 20 x N Rozstání (780431)
09. 35 x N Prostějovičky
(780430)
10. 10 x Protivanov (780434 =
zastávky: Tyršovo nám. a Ohrozimská = přes Lipová)
10. 45 x Hamry (780432 = točna)
11. 00 x + 6 N Rozstání (780431)
11. 30 + cc Buková (780432 =
přes Protivanov)
11. 30 x N Prostějovičky
(780430)
11. 45 x Boskovice (780432)
12. 15 x Lipová (780434 = zastávka Ohrozimská)
12. 10 6 cc Boskovice
(*729261*čsad*)
12. 20 x N Prostějovičky
(780430)
12. 35 + 6 Prostějovičky (780430
= přes Ohrozim)
12. 40 x 66 Hamry (780432 =
točna)
12. 45 6 cc Protivanov (780434 =

04. 57 6 Rozstání (780431)
04. 57 + 6 Prostějovičky (780430
= zastávka Ohrozimská)
04. 59 x Rozstání (780431)
04. 59 x Prostějovičky (780430)
05. 01 6 Protivanov (780432)
05. 08 x Protivanov (780432)
05. 09 x Otinoves (780431)
05. 57 x Protivanov (780432)
05. 57 x Prostějovičky (780430)
06. 34 x Boskovice (780432)
06. 34 x N Rozstání (780431)
06. 51 + 6 Protivanov (780432)
06. 50 6 Protivanov (780434 =
přes Lipová)
06. 51 + Buková (780434)
06. 53 x N Prostějovičky
(780430)
07. 02 + 6 Prostějovičky (780430
= zastávka Ohrozimská)
07. 08 x Buková (780432)
07. 11 x Vícov (780432)
07. 16 x Nové Sady (780431)
07. 20 x 66 Prostějovičky
(780430)
08. 13 x N Rozstání (780431)
08. 27 + 6 Prostějovičky
(780430)
08. 59 x N Prostějovičky
(780430)
09. 00 + 6 Rozstání (780431)
09. 32 x + cc N Protivanov
(780432)
09. 33 6 cc Boskovice
(*729261*čsad*)
09. 34 x Lipová (780434 = zastávka Ohrozimská)
10. 27 x N Prostějovičky
(780430)
11. 30 x Rozstání (780431)
11. 48 x Hamry (780432 = točna)
12. 22 x N Prostějovičky (780430
= zastávka Ohrozimská)
13. 01 + 6 Rozstání (780431)

přes Lipová)
13. 10 x 66 Protivanov (780432)
13. 35 x Prostějovičky (780430 =
zastávka Ohrozimská)
13. 40 x N Rozstání (780431)
13. 45 x Vícov (780432)
13. 45 6 Rozstání (780431)
14. 35 + 6 Protivanov (780432)
14. 40 x Hamry (780432 = točna)
14. 40 x Otinoves (780431)
14. 40 x Protivanov (780432)
14. 45 + Rozstání (780431)
15. 00 x Prostějovičky (780430)
15. 10 x Rozstání (780431)
15. 12 x Boskovice
(*729261*čsad*)
15. 45 x Protivanov (780432)
16. 10 x Prostějovičky (780430 =
zastávka Ohrozimská)
16. 35 + 6 Prostějovičky
(780430)
16. 40 x Rozstání (780431)
16. 45 x Protivanov (780432)
17. 15 x Prostějovičky (780430)
17. 30 + 6 Buková (780434 =
zastávky: Tyršovo nám. a Ohrozimská = přes Lipová)
17. 30 + Buková (780432 = přes
Protivanov)
17. 35 x cc Boskovice
(*729261*čsad*)
18. 15 x Prostějovičky (780430 =
zastávka Ohrozimská)
18. 30 x Protivanov (780432)
18. 35 + 6 Prostějovičky (780430
= zastávka Ohrozimská)
18. 45 x + 6 Rozstání (780431)
19. 15 x Prostějovičky (780430)
19. 35 x + 6 Protivanov (780432)
21. 30 + Rozstání (780433 = přes
Krumsín a Protivanov)
22. 30 x Rozstání (780433 = přes
Krumsín a Protivanov)

13. 05 x Prostějovičky (780430)
13. 18 x Boskovice (780432)
13. 17 x Rozstání (780431)
13. 24 + 6 Boskovice (780432)
13. 29 x 66 Plumlov (780434 =
zastávka Ohrozimská)
13. 37 + 6 Prostějovičky (780430
= zastávka Ohrozimská)
14. 01 x 66 Protivanov (780432)
14. 23 x Prostějovičky (780430 =
zastávka Ohrozimská)
14. 30 x Vícov (780432)
15. 14 x Lipová (780434 = zastávka Ohrozimská)
15. 21 x Hamry (780432 = točna)
15. 38 x Rozstání (780431)
15. 49 x Boskovice (780432)
15. 51 x Prostějovičky (780430)
16. 03 + 6 Protivanov (780432)
16. 33 x cc Boskovice
(*729261*čsad*)
16. 32 + 6 Rozstání (780431)
16. 30 + 6 cc Protivanov (780434
= přes Lipová)
17. 04 x Prostějovičky (780430 =
zastávka Ohrozimská)
17. 09 x Rozstání (780431)
17. 10 x Protivanov (780432)
17. 27 + 6 Prostějovičky
(780430)
18. 03 x Prostějovičky (780430 =
zastávka Ohrozimská)
18. 32 x Protivanov (780432)
18. 57 + Buková (780432 = přes
Protivanov)
21. 07 x + 25 Rozstání (780433
= odj.19.50 = přes Protivanov =
odj.20.27 a Krumsín = odj.21.01)
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PROSTĚJOV (aut. st.) - SOBĚSUKY
05. 20 - 6 (Protivanov=780432)*
05. 25 - x (Protivanov=780432)*
05. 45 - x (Nové Sady=780431)*
05. 55 - x (Boskovice=780432)*
06. 05 - x (Prostějovičky=780430)*
06. 10 - +, 6 (Prostějovičky 780430)*
06. 20 - x (Vícov=780432) * 06.
20 - x (Rozstání (780431)*
06. 25 - x, 66 (Prostějovičky=780430) *
06. 45 - 6 (Rozstání=780431)
* 07. 35 - x, +, 6, M (Prostějovičky=780430) * 08. 10 - x (Boskovice=780432) *
08. 20 - +,6(Boskovice=780432)*
09. 20 - x, N (Rozstání=780431)*
09. 35 - x, N (Prostějovičky=780430) *
10. 45 - x (Hamry=780432) *
11. 00 - x, +, 6, N (Rozstání=780431) *
11. 30 - x, N (Prostějovičky=780430)*
11. 35 - +, cc (Buková=780432) *
11. 45-x, N(Boskovice=780432)*
12. 10 - 6, cc (Boskovice
729261*čsad) *
12. 20 - x, N (Prostějovičky=780430) *
12. 35 - +, 6 (Prostějovičky=780430) *
12. 40 - x, 66 (Hamry=780432) *
13. 10 - x, 66 (Protivanov=780432) *
13.35-x(Prostějovičky=780430)

* 13. 40 - x, N (Rozstání=780431)
*
13. 45 - x (Vícov=780432) *
13. 45 - 6 (Rozstání=780431) *
14. 35 - +, 6 (Protivanov=780432) *
14. 40 - x (Hamry (780432) *
14. 40 - x (Otinoves=780431)
* 14. 45 - + (Rozstání=780431) *
15.00-x(Prostějovičky=780430)*
15. 10 - x (Rozstání=780431)
* 15. 12 - x (Boskovice=780432) *
16.10-x(Prostějovičky=780430) *
16. 35 - +, 6 (Prostějovičky=780430) *
16.40-x(Rozstání=780431)*
16. 45 -x(Protivanov=780432)* 17. 15 - x (Prostějovičky=780430) * 17. 30 - +
(Protivanov=780432) *
17. 35 - x, cc (Boskovice
729261*čsad) *
18. 15 - x (Prostějovičky=780430) *
18. 30 - x (Protivanov=780432) *
18. 35 - +, 6 (Prostějovičky=780430) *
18. 45 - x, +, 6 (Rozstání=780431)
*
19. 15 - x (Prostějovičky=780430) *
19. 35 - x, +, 6 (Protivanov=780432) *
21. 30 - +, 25 (Rozstání přes Protivanov=780433) *
22. 30 - x (Rozstání přes Protivanov=780433) *

PROSTĚJOV (aut. st.) - ŽÁROVICE
05.20-6(Protivanov=780432)*
05.25-x(Protivanov=780432)*
05.45-x(NovéSady=780431)*
05.55-x(Boskovice=780432)*
06.20-x(Vícov=780432)*
06.20-x(Rozstání=780431)*
06.45-6(Rozstání=780431)*
07.20-6,+,10,cc(Jedovnice780843*FTL)*
08.10-x(Boskovice=780432)*
08.20-+,6(Boskovice=780432)*
09.20-x,N(Rozstání=780431)*
10.45-x(Hamry=780432)*
11.00-x,+,6(Rozstání=780431)*
11.35-+,cc(Buková=780432)*
11.45-x,N(Boskovice=780432)*
12.10-6,33,cc(Boskovice729261*čsad)*
12.40-x,66(Hamry=780432)*
13.10-x,66(Protivanov=780432)*

13.40-x,N(Rozstání=780431)*
13.45-x(Vícov=780432)*
13.45-6(Rozstání=780431)*
14.35-+,6(Protivanov=780432)*
14.40-x(Hamry=780432)*
14.40-x(Otinoves=780431)*
14.45-+(Rozstání=780431)*
15.10-x(Rozstání=780431)*
15.12-x(Boskovice=780432)*
16.40-x(Rozstání=780431)*
16.45-x(Protivanov=780432)*
17.30-+(Protivanov=780432)*
18.30-x(Protivanov=780432)*
18.45-x,+,6(Rozstání=780431)*
19.35-x,+,6(Protivanov=780432)*
21.30-+,25(RozstánípřesProtivanov=780433)*
22.30-x(RozstánípřesProtivanov=780433)*

SOBĚSUKY - PROSTĚJOV (AUT. ST.)
04.54-6(Rozstání=780431)*
04.54-6,+(Prostějovičky=780430)*
04.55-x(Prostějovičky=780430)*
04.57-x(Rozstání=780431)*
04.58-6(Protivanov=780432)*
04.59-x(Protivanov=780432)*
05.06-x(Otinoves=780431)*
05.51-x(Protivanov=780432)*
05.54-x,(Prostějovičky=780430)*
06.28-x(Boskovice=780432)*
06.31-x, N(Rozstání=780431)*
06.45-+,6(Protivanov=780432)*
06.49-x, N(Prostějovičky=780430)*
06.59-+,6(Prostějovičky=780430)*
07.05-x(Vícov=780432)*
07.14-x(NovéSady=780431)*
07.16-x,66(Prostějovičky=780430)*
08.09-x, N(Rozstání=780431)*
08.24-+,6(Prostějovičky=780430)*
08.56-x, N(Prostějovičky=780430)*
08.57-+,6(Rozstání=780431)*
09.23-+,cc(Protivanov=780432)*
09.25-x, N(Protivanov=780432)*
09.30-6,cc(Boskovice729261*čsad)*
10.24-x, N(Prostějovičky=780430)*
11.27-x(Rozstání=780431)*
11.45-x(Hamry=780432)*
12.19-x, N(Prostějovičky=780430)*

12.57-+,6(Rozstání=780431)*
13.03-x(Prostějovičky=780430)*
13.10-x(Boskovice=780432)*
13.14-x(Rozstání=780431)*
13.15-+,6(Boskovice=780432)*
13.26-x,66,DP(Hamry-Plumlov=780432)*
13.34-+,6,24(Prostějovičky=780430)*
13.55-x,66(Protivanov=780432)*
14.20-x(Prostějovičky=780430)*
14.29-x(Vícov=780432)*
15.18-x(Hamry=780432)*
15.35-x(Rozstání=780431)*
15.41-x(Boskovice=780432)*
15.48-x(Prostějovičky=780430)*
16.00-+,6(Protivanov=780432)*
16.30-x, cc(Boskovice729261*čsad)*
16.29-+,6(Rozstání=780431)*
17.01-x(Prostějovičky=780430)*
17.07-x(Rozstání=780431)*
17.24-+,6(Prostějovičky=780430)*
17.59-x(Prostějovičky=780430)*
18.22-x(Protivanov=780432)*
21.01-x,+,25(RozstánípřesProtivanov=780433)*

ŽÁROVICE - PROSTĚJOV (aut. st.)
04.53-6(Rozstání=780431)*
04.57-x(Rozstání=780431)*
04.57-x,6(Protivanov=780432)*
05.05-x(Otinoves=780431)*
05.49-x(Protivanov=780432)*
05.05-x(Otinoves=780431)*
06.26-x(Boskovice=780432)*
06.29-x,N(Rozstání=780431)*
06.43-+,6(Protivanov=780432)*
07.03-x(Vícov=780432)*
07.12-x(NovéSady=780431)*
08.07-x,N(Rozstání=780431)*
08.56-6,+(Rozstání=780431)*
09.21-+,cc(Protivanov=780432)*
09.28-6,cc(Boskovice729261*čsad)*
09.23-x,N(Protivanov=780432)*
11.26-x(Rozstání=780431)*
11.43-x(Hamry=780432)*
12.55-+,6(Rozstání=780431)*

13.08-x(Boskovice=780432)*
13.13-+,6(Boskovice=780432)*
13.13-x(Rozstání=780431)*
13.24-x,66,DP(Hamry-Plumlov=780432)*
13.54-x,66(Protivanov-780432)*
14.27-x(Vícov=780432)*
15.16-x(Hamry=780432)*
15.34-x(Rozstání=780431)*
15.39-x(Boskovice=780432)*
15.59-+,6(Protivanov=780432)*
16.28-x,cc(Boskovice729261*čsad)*
16.28-+,6(Rozstání=780431)*
17.05-x(Rozstání=780431)*
17.45-6,+,10,cc(Jedovnice780843*FTL)*
18.21-x(Protivanov=780432)*
20.53-x,+,25(RozstánípřesProtivanov=780433)*
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PROSTĚJOV (aut. st.) - HAMRY
05.20-6(Protivanov=780432)*
05.25-x(Protivanov=780432)*
05.55-x(Boskovice=780432)*
06.20-x(Vícov=780432)*
08.10-x(Boskovice=780432)*
08.20-+,6(Boskovice=780432)*
10.45-x(Hamry=780432)*
11.30-+,cc(Buková=780432)*
11.45-x,N(Boskovice=780432)*
12.15-6,cc(Boskovice729261*čsad)*
12.40-x,66(Hamry=780432)*
13.10-x,66(Protivanov=780432)*
13.45-x(Vícov=780432)*

14.35-+,6(Protivanov=780432)*
14.40-x(Hamry=780432)*
15.12-x(Boskovice=780432)*
16.45-x(Protivanov=780432)*
17.30-+(Buková=780432)*
18.30-x(Protivanov=780432)*
19.35-x,+,6(Protivanov=780432)*
21.30-+,25(RozstánípřesProtivanov=780433)*
22.30-x(RozstánípřesProtivanov=780433)*

HAMRY - PROSTĚJOV
04.53-6(Protivanov=780432)*
04.54-x(Protivanov=780432)*
05.46-x(Protivanov=780432)*
06.23-x(Boskovice=780432)*
06.39-+,6(Protivanov=780432)*
06.58-x(Vícov=780432)*
09.18-+,cc(Protivanov=780432)*
09.26-6,cc(Boskovice=729261*čsad)*
09.20-x,N(Boskovice=780432)*
11.40-x(Hamry,točna=780432)*
13.05-x(Boskovice=780432)*
13.11-x(Boskovice729261*čsad)*

13.17-+,6(Boskovice=780432)*
13.21-x,66,DP(točnaHamry-Plumlov=780432)*
13.51-x,66(Protivanov=780432)*
14.24-x(Vícov=780432)*
15.13-x(Hamry,točna=780432)*
15.36-x(Boskovice=780432)*
15.56-+,6(Protivanov=780432)*
16.26-x,cc(Boskovice729261*čsad)*
18.18-x(Protivanov=780432)*
20.51-x,+,25(RozstánípřesProtivanov=780433)*

Vysvětlivky:
x
+
cc
6
DP
10
25
66
N
M

- jede v pracovních dnech
- jede v neděli a ve státem uznané svátky
- přeprava jízdních kol od 30. 4. 2022 do 2. 10. 2022
- jede v sobotu
- jede jen do Plumlova
- jede od 15. 4. 2022 do 28. 9. 2022, spoj přepravuje jízdní kola, výstup a nástup jen v zastávce Žárovice
- nejede 15. 4. 2022, 17. 4. 2022, 5. 7. 2022, 28. 10. 2022,
- nejede 14. 4. 2022, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022, od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022,
- jede přes zastávku NEMOCNICE v pracovních dnech
- jede přes zastávku NEMOCNICE v sobotu a v neděli a ve státem uznané svátky

Prázdniny: 14. 4. 2022 (velikonoční), od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (letní), od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022 *
Bez záruky . * Během platnosti jízdního řádu jsou možnosti provozních změn.
Výlukový jízdní řád, který platí od 4. 4. 2022 do 25. 11. 2022 se týká jen autobusových linek, které jedou přes Hamry * Zpracoval: P á l k a J o
s e f (Plumlov, Fučíkova 6)
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KULATÁ VÝROČÍ MŠ PLUMLOV
Bc. Silvie Soldánová
Zní to až neuvěřitelně, ale právě
rok 2022 je rokem, kdy si připomínáme kulatá výročí od vzniku Mateřských škol v Plumlově. A protože většina z Vás, vážení spoluobčané, některou z plumlovských mateřských škol
navštěvovala, ať už jako prarodiče,
rodiče nebo děti, dovoluji se poohlédnout zpět do historie a připomenout
některá důležitá fakta, která mateřské
školství v Plumlově ovlivnila.

Před 60 lety, v září 1962, byla slavnostně otevřena první vlastní samostatná budova Mateřské školy v Plumlově, Na
Aleji 45, která nahradila první veřejnou
mateřskou školu umístěnou v přízemní
budově zámeckého nádvoří z roku 1948
se dvěma místnostmi – hernou a šatnou.
Nově zrekonstruovaná budova byla
předána k užívání 20. září 1962 se dvěma
třídami, dvěma hernami, šatnou, lehárnou a novým sociálním zařízením. Ředitelkou MŠ byla jmenovaná paní Helena
Šebková. Další rekonstrukcí druhé části budovy, původně rodinného domku,

byla rozšířena kapacita MŠ. V roce 1978
byla již MŠ Na Aleji čtyřtřídní. Jedna třída s počtem 16 dětí - předškoláků, získala svou vlastní místnost v budově, tehdy LŠU v Plumlově, kterou v dopoledních
hodinách propůjčovala školce LŠU, tehdy pod vedení ředitele p. Zdeňka Přikryla. Od tohoto roku se také datuje úzká
spolupráce MŠ a LŠU (dnes ZUŠ), která
přetrvává po celá dlouhá desetiletí, za
což vedení LŠU, dnešní ZUŠ, patří obrovský dík.
Mateřská škola od tohoto roku rovněž
disponovala samostatnou školní kuchyní
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a jídlo se do MŠ přestalo dovážet ze školní jídelny při ZŠ v Plumlově.
Mateřská škola Na Aleji v této podobě
vykonávala svoji činnost až do roku 1982,
kdy se zredukovala na dvě třídy. V listopadu 1982 byla zrušena i školní vývařovna. Důvodem k tomuto kroku bylo otevření nové samostatné účelové budovy
typu Velox, dvoutřídní Mateřské školy
Na Stráži 512 s hospodářskou budovou
s vlastní kuchyní a prádelnou. Přibližně od této doby se strava začala dovážet
z MŠ Na Stráži do MŠ Na Aleji. K tomuto datu byly tedy v Plumlově v provozu
2 samostatné mateřské školy – Mateřská
škola I Na Aleji s paní ředitelkou Helenou
Šebkovou a Mateřská škola II Na Stráži s paní ředitelkou Janou Svozílkovou.
Děti byly zapisovány do školek na základě územních lokalit, bydliště dítěte, které
stanovil Místní národní výbor v Plumlově
(tzv. spádové lokality).
Mateřská škola II Plumlov byla oficiálně slavnostně otevřena 4. 11. 1982,
dětem však k užívání byla předána již
15. 3. 1982, tedy právě před 40 lety.
Takto obě samostatné mateřské školy svou podobu a organizaci zachovaly až do roku 1997, kdy došlo, na základě rozhodnutí OÚ v Plumlově, ke sloučení v jednu Mateřskou školu Plumlov,
s jedním ředitelstvím, pracovními plány,
jednotným stylem výchovně vzdělávací
práce, který odpovídal novým trendům
předškolního vzdělávaní, novým formám
a metodám výchovně vzdělávací práce.
Ředitelkou byla jmenovaná Mgr. Marta
Soldánová.
K 1. 1. 2002 se Mateřská škola Plumlov stala samostatným právním subjektem a do rejstříku sítě škol byla zapsána s názvem Mateřská škola Plumlov,

příspěvková organizace a tato právní forma je zachována dodnes.
K jisté organizační změně došlo ještě
v roce 2004, kdy byla zřizovatelem zrušena školní kuchyň - vývařovna i v MŠ
Na Stráži, protože byla uvedena do provozu zcela nová školní jídelna a kuchyň
při ZŠ Plumlov, která splňovala podmínky a požadavky EU, kapacitně dostatečná i pro děti a zaměstnance z mateřské
školy.
Obě budovy k dnešnímu dni prošly
nemalými změnami nejen formou stavebních úprav a modernizací, ale zejména stylem, metodami a formou výchovně vzdělávací práce v souladu s platnou
školskou legislativou a současnými vzdělávacími trendy předškolní pedagogiky.
Kromě postupné a průběžné modernizace interiérů obou budov MŠ nelze
nepřipomenout komplexní revitalizaci budovy MŠ Na Stráži v roce 2013
s výměnou oken, zateplením budovy,
fasádou a zcela novou střechou. Následně potom v roce 2015 celkovou sanací
školních zahrad při obou budovách, které nevyhovovaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům ani nastupujícím současným trendům vybavení dětských hřišť a zahrad, kde by děti přirozeně a spontánně mohly rozvíjet své pohybové a poznávací aktivity. Školní zahrady byly vybudovány v přírodním stylu
a slouží dětem nejen k pohybu, ale i k realizace vlastní výchovně vzdělávací práce, zejména v oblasti environmentální
výchovy.
Obě tyto velké akce, které měl plně
v kompetenci zřizovatel, byly na základě vypracovaných projektů, z velké části
dotovány z evropských fondů.

Dosud posledním větším zásahem,
z části i stavebními úpravy uvnitř budovy MŠ Na Aleji, bylo zřízení nové, v pořadí 4. třídy pro 13 dětí, která byla nově
a moderně vybavena, a byla otevřena
k 1. září 2020 a oprava sociálního zařízení dětí i zaměstnanců v budově Na Stráži.
Za několik desetiletí se toho v mateřských školách hodně změnilo. Změnil se
zejména systém, metody, formy a obsahové zaměření výchovně vzdělávací
práce s dětmi, celkový přístup k dětem
i rodičům. V posledních letech se výrazně
zkvalitnila vybavenost tříd, interiéry se
postupně stále modernizují v souladu se
současnými trendy, v souladu s požadavky s požadavky na předškolního vzdělávání. Poslední rok předškolního vzdělávání se stal, v souladu s Školským zákonem, v platném znění, povinným.
Děti předškolního věku ve všech třech
ročnících mají možnost pozvolna poznávat věci a jevy „opravdového světa“, poodkrývat nová poznání, objevovat, hledat
vzájemné souvislosti, učit se v množství nově poznaného orientovat, poprvé
vědomě využívat svých znalostí a praktických poznatků ve svém životě, učí
se řešit problémové situace, jsou vedeny k logickému myšlení i odpovědnosti za své chování a jednání a nést případně i jeho následky. Odbourávají zábrany z komunikace nejen mezi dětmi, ale
i s dospělými, učí se svou práci a chování hodnotit a poprvé si sestavovat „svůj“
hodnotový žebříček.
Předškolní vzdělávání je zaměřeno na celkový osobnostní rozvoj dítěte
předškolního věku s respektem všech
jeho věkových a vývojových zvláštností,
je dbáno zásad individuálního přístupu
k dítěti. Prostřednictvím různých typů
her a didaktických metod jsou vtaženy
(pokračování na straně 20.)
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do světa živé i neživé přírody, společnosti, pohybových aktivit, jednotlivých oblastí estetické výchovy, různorodých činností, grafomotoriky, systematicky je rozšiřována a zkvalitňována jejich slovní zásoba.
Důraz je kladen na prosociální a prožitkové učení. Vzdělávací projekty jsou
rozpracovány v integrovaných blocích,
vzájemně se doplňujících. Učitelkám
je ponechána možnost vlastní invence
a dostatek prostoru pro její kreativitu
a improvizaci.
V nabídce tzv. nadstandardních aktivit, které jsou na základě zájmu rodičů nabízeny MŠ ve spolupráci s jinými
organizacemi, se mohou děti zapojit do
činnosti zájmových kroužků anglického
jazyka pro děti předškolního věku, keramiky, dramatického kroužku a případně
dalších ZK, vždy na základě nabídky.
V rámci projektového předškolního
vzdělávání se snažíme uplatňovat cestu přirozené výchovy, položit základy
celoživotního vzdělávání všem dětem na
základě jejich možností, zájmů a potřeb.
Mateřská škola by se tak měla stát, ve
smyslu vymezení J.A. Komenského „ dílnou lidskosti, kde přirozeně probíhá smysluplný a hodnototvorný proces“. Šťastné
a spokojené dítě – je naše přání i cíl.
Myslím si, ba jsem přesvědčena, že

Mateřská škola Plumlov, která se svým
počtem dětí zařazuje mezi velké mateřinky v okrese Prostějov, patří mezi ty
mateřské školy, které děti rády navštěvují; nabízí dětem vše, co by malému
předškolákovi nabídnuto být mělo a co
dítě v tomto nejdůležitějším vývojovém
období potřebuje.
Samozřejmě plánů do budoucna je
hodně. Nejde však všechny realizovat
najednou, a samozřejmě vždy v závislosti na finančních prostředcích a je třeba
si rovněž stanovit priority. V současné
době s nadějí přistupujeme se zřizovatelem k plánu rekonstrukce nevyužitého
hospodářského pavilonu Na Stráži a další
pokračující modernizaci interiérů budov.
Ve vybavenosti MŠ učebními pomůckami, hračkami apod. si troufám říct, že
splňujeme víc, nežli je dnešní standard
současné moderní mateřské školy.
Dovolte mně také, abych při této příležitosti poděkovala zejména zřizovateli - městu Plumlov, ZŠ, ZUŠ, KZ, všem
menším i větším spolkům a organizacím
i všem jednotlivcům za dlouhá léta smysluplné a aktivní spolupráce, za projevovanou podporu a přízeň při zajišťování všeho, co souvisí s činností mateřské
školy, bez nichž si její provoz ani nedovedeme představit, a samozřejmě Vám, milí

rodiče, za projevovanou důvěru, vstřícnost a spolupráci. Bez Vaší pomoci, podpory a zázemí by plumlovská mateřinka nemohla tzv. „ být tam, kde dnes je
“. Na závěr patří obrovské poděkování
všem bývalým i současným zaměstnancům mateřské školy, bez jejichž přičinění by nemohlo být dosahováno kvalitních
výsledků ve výchovně vzdělávací práci.
Současně si dovoluji Vás pozvat na
malé slavnostní „připomenutí“ těchto
výročí výstavou výtvarných prací dětí
v prostorách nízkého zámku, tvořivou
dílnu s rodiči v jednotlivých třídách i slavnostní „ loučení“ s malými školáky v sále
vysokého zámku. To vše, samozřejmě, za
předpokladu, že nebude nutné dodržovat další přísná protiepidemická a hygienická opatření v návaznosti na pandemii Covidu, která by naše plánované akce
mohla ohrozit, tak jak tomu bylo v uplynulých dvou letech. Doufám a věřím, že se
tomu tak nestane!
Věřím také, že společným přáním nás
všech do budoucna je, aby mateřské školství v Plumlově vzkvétalo, dále se zkvalitňovalo a přinášelo radost a spokojenost dětem, rodičům, zřizovateli i všem
zaměstnancům Mateřské školy Plumlov.
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ZÁMEK PLUMLOV
P. Zástěra
I když zima nebyla nijak krutá, ani
dlouhá, všichni se těšíme na jaro a teplé jarní dny. Zdá se, mnohá omezení let
minulých odvál jarní větřík a letošní
sezóna na zámku bude naplněná, tak

jak je naplánováno.
Zaměstnanci zámku, také díky mírné zimě a dostatku personálu, měli
dost času zámek na sezónu uklidit
a dobře připravit expozice, nádvoří
a další užitné prostory zámku, aby se

návštěvník na zámku cítil dobře a rád
se vracel do příjemného prostředí.
Také všechna poškození střech, hlavně po poryvech větru v pozdním podzimu už jsou odborně odstraněna.
Začátek sezóny je v duch lidových
tradic-vynášením smrtky a Vítáním
jara a pak v rychlém sledu následují další akce a vernisáže výstav. První
větší akcí a to čtyřdenní je velikonoční Drátenický jarmak. Těšit se můžeme nejen na tradiční akce, ale čeká na
nás i řada novinek. Chybět nebudou
tradiční Pohádkové prohlídky, šermířské akce, divadelní představení, vojenské akce, koncerty a výstavy. Připravujeme poutavou sezonní výstavu fotografií Jana Saudka a jeho ženy Pavlíny. A pokud to autorovi zdraví dovolí, mohou se s ním plumlovští občané
setkat v červenci. Připravujeme totiž
s tímto světově známým fotografem
besedu.
Zámek se během let mění. Zarostlé nádvoří se vyřezáním prosvětlilo,
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opadané zdi se opravily, dřevěné prvky svítí nátěrem a poškozená dlažba je
opravena. Stejně tak i místnosti v nízkém i vysokém zámku mnohdy doznaly velkých změn k lepšímu a jsou obohaceny o zařízení a expozice. Všechny tyto změny jsou dokumentovány a v porovnání s fotkami z let více
minulých před opravami působí hodně dokumentovány. Porovnáváme-li
fotografie z let minulých, tedy z období před opravami, a ty současné, vidíme celou řadu kontrastů. Historických fotografií zámeckých místností i nádvoří z let osmdesátých a devadesátých však mnoho nemáme, proto
bych rád touto cestou požádal občany, kteří mají ve svém archivu tento
typ fotografií, o jejich zapůjčení. Pořídili bychom jejich kopie a fotografie
následně použili pro připravovanou
výstavu. Bylo by jistě zajímavé podívat se, jak „šel na zámku čas“.
V minulosti se projevili v souvislosti s konáním akcí a navyšováním
návštěvnosti jisté problémy s nedisciplinovanými návštěvníky, kteří nerespektovali přenosné dopravní značky navádějící k provizornímu parkovišti za rybníkem a pro ukrácení
vzdálenosti k bráně zámku, parkovali kde se jim zdálo vhodné, bez ohledu na místní občany a dopravní zákazy. Proto jsme po dohodě s dotčenými
stranami rozšířili možnost parkování
u všech větších akcí konaných na zámku o plochu střelnice pro šípové zbraně za hrází rybníka. Při akcích bude
fungovat personál starající se o umístění a aut na ploše. Budeme doufat,
že tak nedisciplinovaných parkujících
řidičů ubude.
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ZÁMEK PLUMLOV - AKCE 2022
2. 4.			

Vítání jara

9. 4.			

Otevírání výstavy děl seskupení PAMPEKLEC

15. 16. a 17. 18. 4.

Drátenický jarmark – šermířská akce

30.4 a 1. 5.		

Pohádkové prohlídky – akce pro rodiny s dětmi

7. a 8. 5.		

Jak vznikají dějiny – šermířská akce

14. 5.		

Divadlo Point

28. 5.		

Zámecký dětský den – akce pro rodiny s dětmi

1. 6.			

Otevření výstavy fotografií, J. Saudek a P. Saudková

4. 6.			

Koncert Létající rabín – kamený sál

25. 6.		

Branný den – akce pro rodiny s dětmi

25. 6.		

Vernisáž výstavy Srdcem, okem. objektivem

			

(výstava fotografíí do 31. 8.)

			

Klavírní koncert Barbora Dostalíková

2.–3. 7. a 5.–6. 7.

Dobývání hradu Plumlova – šermířská akce

5. 7.			

ČIK- jídla svýho života, divado Šumperk

8. 7.			

Setkání s autorem, J. Saudek a P.Saudková v 17h

16. 7.		

Divadlo Point

23.–24. 7.		

Pohádkový víkend

6.–7. 8.		

Šermířský víkend ŠERMÍŘSKÁ AKCE SEZÓNY

20. a 21. 8.		

Jarmark na Plumlově

27. 8.		

Moravské divadlo Olomouc, koncert

3. a 4. 9.		

Sokolníci – akce pro rodiny s dětmi

10. 9.		

Divadlo Týniště

11. 9.		

Klavírní koncert Barbora Dostalíková

16. 9.		

Vojenský den, militari akce pro školy

17. 9.		

Vojenský den

15. 10.		

Hubertské slavnosti

29. 10.		

Halloween

10. 12.		

Vánoční koncert

17. 12.		

Adventní prohlídky
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Vzpomínka na hrdinnou smrt Leopolda Dokoupila u Starého Martinova

Původní mohyla u Starého Martinova, stav před r. 2014
Ing. Antonín Hampl
Vypuknutí první světové války,
která se do historické paměti zapsala jako katastrofa bez mezí a hranic,
vyvolal u českého lidu pod nadvládou habsburské monarchie, často připomínané jako žalář národů, vlažné
postoje k válečnému nadšení. I přesto Češi uposlechli společně s ostatními rakousko-uherskými národnostmi mobilizační výzvy do takové míry,
že byl hoden obdivu. Jaroslav Kunz,
vojenský právník a plukovník rakousko-uherské armády, napsal: „…zdá se
býti nepochopitelné, že se čeští vojáci tak impozantním počtem dostavili
a nastoupili toto válečné tažení, podniknuté za cílem, jenž národnímu, slovanskému jich cítění byl tak odporný.“
Důvody, které vedly české odvedence

při mobilizaci pod jejich prapory ukázněně a hbitě, spočívaly v jejich vědomí vojenské povinnosti. Navíc se válka zpočátku jevila jen jako několikaměsíční výprava proti Srbsku odpovědnému za sarajevské atentáty, které byly převážně odsuzovány i Čechy.
Do Vánoc roku 1914 se ale Rakousko-Uhersko se Srbskem nevypořádalo, jak sebevědomé velení habsburské
armády předesílalo. Místo toho stály české pluky proti velkému „slovanskému Rusku“ ve světové válce, z níž
se statisíce vojáků nevrátilo, což byl
i případ Leopolda Dokoupila, rodáka ze Žárovic, jenž se narodil 9. dubna 1885.
Narukoval k 5. praporu polních
myslivců Olomouc, který patřil do elitních jednotek pěších vojsk rakousko-uherské armády, jejichž odlišnost od

stavební práce na mohyle u Starého Martinova, říjen 2021

ostatních útvarů spočívala ve výborném ovládání střelby. Válečné rozkazy
jeho prapor přivedly na počátku léta
roku 1915 na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti k obci Starý Martinov,
k jejímuž dobytí bylo nutno přebrodit
řeku Dněstr. Jelikož k tomu dali velitelé pokyn z 22. na 23. června, proběhlo překonání řeky pod rouškou
noci. Za ranní mlhy se vojáci zakopali u Sivka-Voinylivského mostu asi 150
kroků od Starého Martinova. Jakmile
se mlha nad haličskou krajinou rozestoupila, začaly řinčet ruské kulomety
a boje o Starý Martinov započaly. Podle dopadajících granátů vojáci poznali, že Rusové mají vzdálenost dobře
vyměřenou a běda bylo těm, kteří si
buď z pohodlí, nebo v kamenitém terénu nevydlabali hlubší úkryt. Postup
se odehrával v rojích směrem k vesnici. Když se mlha rozestoupila zcela, proměnila se ruská palba v hotové peklo: kanonáda bušila nepřetržitě,
kulomety řvaly jeden přes druhý jako
velikonoční řehtačky mladíků a kravál byl takový, že vojáci chtějíc si něco
sdělit, museli na sebe řvát, i když byla
vzdálenost mezi nimi jen 4 až 6 kroků.
Odpoledne, když již na bojišti ležely
zabití a zranění vojáci, vrhli se Rusové
v mnoha rojích do protiútoku s nasazenými bodáky. Za ohromného vedra, o hladu a žízni, zpitomělí celodenní kanonádou, neměli vojáci chuť klást
odpor ruské přesile. Někteří utekli, jiní
předstírali mrtvé, mnoho vojáků přešlo do zajetí – Rusové byli v přesile.
Zábřežské noviny Stráž severní Moravy vydaly k události 26. června 1915 tuto krátkou zprávu: „Severozápadně od Haliče musila být část
armády generála Linsingena povolána na jižní břeh Dněstru před protiútokem nepřátelské přesily před Martinovem“ Boje o levý břeh Dněstru se
tak odehrávaly několik dní, ztráty na
životech armády ústředních mocností
jen u Starého Martinova, kde Leopold
Dokoupil padl v boji 27. června 1915,
překročily šest set vojáků.
Klid nalezli v hromadném hrobě pod skromnou nízkou kamennou
mohylou, kterou postavil 14. pochodový prapor 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce. Je umístěna vedle silnice na staré části staromartinovského hřbitova mezi Sivka-Voinylivským
mostem a řeckokatolickým kostelem
sv. Archanděla Michaela. Ještě v roce
2014 byla tato mohyla označující hrob
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Jak to vidí letos hamerští hasiči?

původní mohyla u Starého Martinova,
západní strana, stav v r. 2015
rodáka ze Žárovic Leopolda Dokoupila a 636 dalších českých krajanů v ohybu řeky Dněstr téměř úplně zapomenuta. Nepečovali o ni ani domorodci, ani Češi, je s podivem, že za ta léta
nezanikla zcela. Pomalu se zapomínalo nejen na ni, ale i na všechnu tu
bídu a utrpení, jež připomínala. Znovuobjevena byla v roce 2015 v náručí přírody, mezi náletovými porosty.
Nebyla k ní vyšlapána ani útlá cestička
a barvu kamenů mohyly s okolní zelení sjednotil letitý mech.
Avšak hrdinové od Starého Martinova se přece jen po sto letech dočkali důstojného označení místa jejich
posledního odpočinku, neboť v současnosti probíhá projekt rekonstrukce
původní zanedbané mohyly. Starostka
Starého Martinova, Olga Chariv, podala
v prosinci roku 2021 zprávu, že stavba památníku je před svým dokončením. Původní záměr, označit hrob jen
jmény padlých vojáků 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce, jejichž ztráty zde dosáhly největšího počtu, byl
opuštěn, proto se svého náhrobku se
jménem a příjmením dočká i Leopold
Dokoupil z olomouckého praporu polních myslivců. Památník zbývá ještě
podle projektové dokumentace z května 2021 doplnit o 4 mohutné leštěné
žulové kvádry, do nichž budou vytesána jména obětí c. k. pěšího pluku 75 J.
Hradec, c. k. pěšího pluku 35 Plzeň, c.k.
praporu polních myslivců č. 6 Plzeň, c.
k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 29
České Budějovice, c. k. praporu polních myslivců č. 22 Cheb a c. k. praporu polních myslivců č. 5 Olomouc. Práce na pomníku by měly být dokončeny
v prvních měsících roku 2022.

Loňská sezóna byla pro nás nad míru úspěšná, a o to výše máme tak laťku nastavenou pro tu letošní. Čeká nás tradičně celá řada akcí v našem výletním hasičském areálu Na Točně i mimo něj. Nejvýznamnější letos jistě bude oslava 120. výročí od založení našeho sboru, kterou plánujeme na období měsíce srpna. Určitě všichni vzpomínáte
i na úspěšné hodové zábavy, kterými nás v minulých letech provázela legendární skupina Quercus, a nejinak tomu bude i v letošním roce. „Na tradiční hodovou se můžete
těšit druhý prázdninový víkend, tedy 2. července 2022.“ dodává starosta SDH Hamry
Dominik Vémola.
Přípravy na nadcházející období jsou také tradičně ve
znamení úklidu, oprav a rekonstrukcí areálu Na Točně
tak, abychom se mohli od května opět setkávat v krásném
hamerském prostředí. O termínu zahájení provozu a plánovaných akcích vás budeme opět pravidelně informovat,
a to především prostřednictvím rozhlasu a našich sociálních sítí.
„Závěrem bych vám chtěl popřát mnoho zdraví a radosti
z přicházejícího jarního období a také šťastné prožití krásných velikonočních svátků, které si po dvou letech pandemie budeme snad moci užít bez větších omezení. Krásné
Velikonoce!“ dodal závěrem jednatel SDH Hamry David
Vančík.

První Zasloužilý hasič devátého
okrsku!
Ve dnech 26. – 27. 10. 2021 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi proběhlo předávání
nejvyššího možného hasičského vyznamenání, titulu „Zasloužilý hasič“. Vzhledem k tomu, že
v roce 2020 nemohlo být vyznamenání předáváno, byl nyní slavnostní akt o to důležitější. Mezi
oceňovanými byl i Josef Pálka – starosta našeho okrsku, který převzal vyznamenání za svou
dlouholetou a aktivní činnost u sboru z rukou
starostky SH ČMS Ing. Moniky Němečkové, předsedy ÚKRR Ing. Jana Bochňáka, náměstka starostky Bc. Richarda Dudeka, DiS. a vedoucího
aktivu Zasloužilých hasičů Josefa Netíka. Josef
Pálka se tak stal zatím jediným držitelem tohoto
vyznamenání z 9.okrsku SH ČMS Plumlov.
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FALCON POŘÁDAL HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Jana Vyskočilová

TJ SOKOL PLUMLOV

Ve dnech 26.–27. 3. 2022 proběhlo halového Mistrovství ČR ve střelbě z polní kuše pořádané naším oddílem
Ing. František Kocourek
Falcon Crossbow Plumlov v Kostelci na Hané.
V sobotu 26. 3. 2022 proběhl závod MČR, který dle
ohlasů zúčastněných byl připraven na vysoké úrovni,
za což jsme byli velice rádi. Zazněla česká hymna v rocRozlosování TJ SOKOL Plumlov – muži A
jarní část soutěžního ročníku 2021/2022
kovém podání elektrické kytary. Závod zahájila starostI.A třída Olomouckého kraje, skupina B
ka města Plumlov Gabriela Jančíková, která současně po
sobota 26.3.22 15.00
Plumlov
Čechovice
skončení závodu předala nejlepším střelcům ceny.
neděle
3.4.22 15.30
Kostelec n.H.
Plumlov
odjezd-auta-14.15
Mistrem ČR v kategorii Kadeti se stal Josef Vymazal sobota 9.4.22 15.30 Plumlov
Určice
sobota
16.4.22
16.00
Hlubočky
Plumlov
odjezd-mikrobus-14.15
s 525 body a tím si vytvořil nový osobní rekord. V katego- sobota 23.4.22 16.00 Plumlov
Protivanov
rii Junioři se mistrem ČR stal Denis Vyskočil s 565 body sobota 30.4.22 16.30 Slavonín
Plumlov
odjezd-auta-14.45
7.5.22 16.30
Plumlov
Bělotín
a současně byl vyhlášen nejlepším střelcem závodu ze sobota
neděle 22.5.22 17.00
HFK Olomouc „B“
Plumlov
odjezd-auta-15.15
všech kategorií. Další junior Martin Hajný se umístil na sobota 28.5.22 17.00 Plumlov
Beňov
5.6.22 10.00
OL-Nové Sady „B“
Plumlov
odjezd-auta-8.15
4. místě s 520 body. Současně v sobotu proběhl i souboj neděle
neděle 12.6.22 17.00
Plumlov
Dub n.M.
družstev, kde se družstvo Falcon umístilo na 3. místě. sobota 18.6.22 17.00 Lipník n.B.
Plumlov
odjezd-mikrobus-14.45
V neděli 27. 3. 2022 probíhal tzv. eliminační závod, kde
Rozlosování TJ SOKOL Plumlov – muži B
se utkali střelci vyřazovacím závodem v každé kategojarní část soutěžního ročníku 2021/2022
okresní přebor – II.třída okresu Prostějov
rii. Absolutní vítězové Kadeti Josef Vymazal a Junioři
Denis Vyskočil. Klukům děkujeme za reprezentaci města neděle 27.3.22 15.00 Určice „B“
Plumlov „B“
odjezd-auta-13.45
sobota
2.4.22 15.30
Plumlov „B“
Ptení
hřiště Plumlov
Plumlov a TJ SOKOL Plumlov.
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle

9.4.22
17.4.22
24.4.22
30.4.22
8.5.22
15.5.22
21.5.22
29.5.22
5.6.22
12.6.22
19.6.22

15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Nezamyslice n.H.
Plumlov „B“
Tišťín
Držovice
Plumlov „B“
Plumlov „B“
Plumlov „B“
Dobromilice
Plumlov „B“
Olšany u PV
Plumlov „B“

Plumlov „B“
Kralice n.H. „B“
Plumlov „B“
Plumlov „B“
Brodek u Konice
Brodek u PV
Vícov
Plumlov „B“
Němčice n.H.
Plumlov „B“
Vrahovice

odjezd-auta-14.00
hřiště Plumlov
odjezd-auta-14.15
odjezd-auta-15.15
hřiště Plumlov
hřiště Plumlov
hřiště Plumlov
odjezd-auta-15.30
hřiště Plumlov
odjezd-auta-15.30
hřiště Plumlov

Rozlosování TJ SOKOL Plumlov+SK Protivanov – dorost
jarní část soutěžního ročníku 2021/2022
krajská soutěž Olomouckého kraje
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

10.4.22
16.4.22
24.4.22
30.4.22
8.5.22
15.5.22
22.5.22
29.5.22
5.6.22
12.6.22
19.6.22

10.00
11.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
11.00

Plumlov
Troubky
Plumlov
Želatovice
Plumlov
Čechovice „B“
Plumlov
Nezamyslice n.H.
Všechovice
Plumlov
Lověšice

Kozlovice „B“
Plumlov
Radslavice
Plumlov
Bělotín
Plumlov
Pivín/Určice
Plumlov
Plumlov
KMK ZUBR Přerov
Plumlov

hřiště Plumlov
odjezd-auta-9.30
hřiště Ptení
odjezd-mikrobus-12.15
hřiště Plumlov
odjezd-auta-8.45
hřiště Ptení
odjezd-auta-12.30
odjezd-mikrobus-8.00
hřiště Plumlov
odjezd-mikrobus-9.15
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POZVÁNKY
Hasiči města Plumlov
vás srdečně zvou na slavnostní předání nového
zásahového vozidla a slavnostní otevření nové
hasičské zbrojnice.

Kdy: 12. 6. 2022
Kde: areál „Stavo“ Plumlov –
hasičská zbrojnice.

Český svaz chovatelů, z. s.,
Základní organizace Plumlov,
Vás zve na tradiční místní výstavu králíků, drůbeže,
holubů, králíčků a beránků Teddy, která se koná

v sobotu 11. 6. 2022 od 8 do 18 hodin
(posuzování od 8 hod. bez účasti veřejnosti, pro veřejnost
otevřeno od 13 hod.) a v neděli 12. 6. 2022
od 8 do 16 hodin v chovatelském areálu č. 179 (naproti
Pošty a Policie ČR) na Tyršově náměstí ve městě
Plumlov.
Přihlášky zasílejte na e-mail: plumlov.csch@centrum.
cz, nebo josef.palka@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek je 30. května 2022. Další informace na mob.: 721 783 283. Těšíme se na Vaši účast.
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AKCE A ZÁBAVA
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