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PLUMLOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Foto: Lukáš Hruban

vás, občany, přínosné.
Nechci vám zde slibovat, co všech-

no postavíme a vybudujeme, protože 
možná přijde další krize a my bude-
me rádi, že udržíme to, co máme, ale 
můžu vám slíbit, že se budu ze všech 
sil snažit pro vás pracovat tak, jak 
nejlépe budu umět.

Vy už z minulého volebního období 
víte, že dveře do mojí kanceláře jsou 
stále otevřené, že vařím docela dob-
rou kávu, a i když vám třeba nedoká-
žu pomoct, tak si s vámi určitě ráda 
popovídám.

Nebojte se přijít zeptat, proč někte-
ré věci jsou tak, jak jsou, a nevěř-
te všemu, co slyšíte na ulici. Vždyť 
i sůl vypadá jak cukr. Ráda přivítám 

nové náměty či inovativní nápady na 
zlepšení života v tomto městečku. Je 
pochopitelné, že nejde všechno hned, 
ale je třeba s tím počítat v dlouhodo-
bějším plánu. Například začít zpraco-
vávat projekty či zajišťovat finance. 
Nebudujeme toto městečko jen pro 
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Vážení spoluobčané,

Na podzim proběhly komunál-
ní volby a já jsem byla znovuzvolena 
starostkou tohoto města. Moc děkuji 
za vaši důvěru a přijímám tento post 
s obrovskou pokorou a respektem, leč 
radostně a s láskou.

Byla jsem starostkou v předcho-
zích čtyřech letech a byly to pro mě 
roky velmi poučné a výchovné, nároč-
né, ale přesto moc krásné. Věřím, že 
i v novém volebním období budeme 
pokračovat v podobně přátelském 
duchu a moje starostování bude pro 

SLOVO STAROSTKY

Foto: Petr Školař



3/2022, SRPEN – PROSINECStrana 2

sebe, ale pro příští generace. Říká se, 
že ten, kdo sází stromy, ač ví, že nebu-
de moci spočinout v jejich stínu, ales-
poň začal chápat smysl života.

Dnešní doba je složitá. Dot ýká 
se nás energetická krize a válka na 
Ukrajině. Ale pamatujme si, že to, co 
se děje, nás nemá vyděsit, ale pro-
brat. Možná i díky tomu si pomalu 

začínáme vážit obyčejných malých 
věcí, které jsme brali jako samozřej-
most.

Já pocházím z kamenické rodi-
ny a jako malí jsme často jezdili 
s tatínkem po hřbitovech. On opra-
voval pomníky a my jsme mu pomá-
hali nebo jen tak chodili po hřbitově 
a četli si nápisy na hrobech. V mysli 

mi utkvěl jeden nápis, který nebyl na 
pomníku, ale na hřbitovní zdi. „Co jste 
vy, byli jsme i my, co jsme my, budete 
jednou vy.“

Největší hodnotu má to, co jsme 
dokázali udělat pro druhé.

Blíží se Vánoce a s nimi spojená 
radost z narození Ježíška. Svátky kli-
du, míru a pokoje. S dětmi jsme zpí-
vali krásnou písničku „ Obloha kabát 
si rozepla, a vločky začaly vířit, vojá-
ci sedli si do tepla, přestali po sobě 
mířit.“ Moc bych si přála, abychom 
letošní Vánoce mohli strávit v teple 
a bez válek. Ohlédneme-li se za uply-
nulým rokem, vidíme kus svého živo-
ta. Vidíme to, co se nám podařilo, i to, 
na co možná nejsme úplně nejpyšněj-
ší, ale v každém případě jsme o ty loň-
ské zkušenosti moudřejší. Milí spo-
luobčané, přeji vám krásné pokojné 
Vánoce plné radosti a světla naděje. 
Pamatujte, že rozsvítíte-li pro druhé-
ho lampu, bude svítit i vám.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková

PLUMLOV MÁ NOVÉ ZASTUPITELE

Foto: Petr Školař
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Noví zastupitelé města Plumlov se sešli 
dne 19. října 2022 na své ustavující schůzi 
v prostorách obřadní síně vysokého zám-
ku v Plumlově. Občané svým hlasová-
ním zvolili 8 mužů a 7 žen z 5 politických 
stran, kteří po následující volební období 
budou hájit jejich zájmy.

Ustavující jednání 
zastupitelstva
Hana Dopitová

Ustavující zasedání zahájila paní Jiřina 
Ševčíková, jakožto nejstarší zastupitelka 
a přivítala přítomné občany i nově zvole-
né zastupitele. Poté paní starostka podě-
kovala za odvedenou práci těm členům 
zastupitelstva, kteří již v novém zastupi-
telstvu nezasednou. Vtipně poznamena-
la, že všichni zastupitelé mají dohromady 
789 let, což je o 36 let víc než před čtyř-
mi roky. 😊

Starostkou města byla znovu jedno-
hlasně zvolena paní Gabriela Jančíková, 
prvním místostarostou pan Martin Hyn-
drich a druhým místostarostou pan Ing. 
Marek Otruba.

Paní Mgr. Jana Zelená spolu s Ondře-
jem Borským byli zvoleni radními měs-
ta Plumlova, pan Jiří Nezval předsedou 
kontrolního výboru a Ing. Otakar Svobo-
da předsedou finančního výboru.

Povolební střípky
Gabriela Jančíková

Letošní podzim probíhal v celé repub-
lice v duchu komunálních voleb. I na nás, 
Plumlováky, dýchala volební kampaň 
z letáků ve schránkách či na internetu, 
a i méně všímavý občan si musel všim-
nout, že se něco děje.

Do boje „o plumlovskou radnici“ se 
pustilo šest politických stran a uskupení.

NADŠENCI PRO PLUMLOV
Občanská demokratická strana s pod-

porou nezávislých kandidátů
KDU-ČSL
Plumlovští patrioti
TOP 09

Ondřej Borský 
47 let, vedoucí provozu 
(NADŠENCI PRO PLUMLOV)

Hana Dobšíčková 
46 let, kuchařka 
(NADŠENCI PRO PLUMLOV)

Vít Hladký 
57 let, údržbář na zámku 
(KDU-ČSL)

Mgr. Anna Hnilová 
28 let, referent stavebního úřadu 
(NADŠENCI PRO PLUMLOV)

Martin Hyndrich 
61 let, místostarosta města 
(NEZÁVISLÍ – Plumlov, Soběsuky, 
Žárovice, Hamry)

Gabriela Jančíková 
46 let, starostka města, zdravotní 
sestra, učitelka ZUŠ 
(KDU-ČSL)

MUDr. Milena Jeřábková 
59 let, lékařka 
(KDU-ČSL)

Jiří Nezval 
57 let, podnikatel 
(NEZÁVISLÍ – Plumlov, Soběsuky, 
Žárovice, Hamry)

Ing. Marek Otruba 
47 let, místostarosta města, vedoucí 
obchodního oddělení 
(NADŠENCI PRO PLUMLOV)

Tomáš Piňos, DiS. 
45 let, zdravotní sestra na ARO (NA-
DŠENCI PRO PLUMLOV)

Adolf Sušeň 
68 let, důchodce 
(Občanská demokratická strana 
s podporou nezávislých kandidátů)

Ing. Otakar Svoboda 
55 let, jednatel společnosti 
(TOP 09)

Jiřina Ševčíková 
69 let, důchodkyně 
(KDU-ČSL)

Mgr. Hana Švédová 
53 let, učitelka 
(KDU-ČSL)

Mgr. Jana Zelená 
51 let, speciální pedagog 
(KDU-ČSL)

Složení 
zastupitelstva

Jsme na začátku volebního období 
a postupně řešíme programové prohláše-
ní, kterým se budeme celé čtyři roky řídit. 
Máme před sebou prázdné, nepopsané 
listy. Je jen na nás, co na ně napíšeme.

NEZÁVISLÍ- Plumlov, Soběsuky, Žáro-
vice, Hamry

A jak to tak před volbami chodí, každý 
používal jinou formu volební kampaně. 
Někdo prodával svoji práci, jiný vymýšlel 
projekty a někdo jiný třeba poukazoval na 
chyby a slabosti soupeřů.

Volby skončily a je třeba se vrhnout 
do práce. Před volbami jsme byli soupe-
ři, po volbách spojenci. Jsme na jedné lodi 
a musíme se ze všech sil snažit budovat to, 
co jsme, vám, občanům slíbili.

Není vždy snadné najít řešení tak, aby 
vyhovovalo všem, a vždy musí někdo 
někde ustoupit. Taková je politika.

Všech plumlovských zastupitelů si veli-
ce vážím a jsem ráda, že jsme se dokáza-
li domluvit, byť to nebylo úplně snadné.

V našem městečku máme starostu, 
dva místostarosty, pětičlennou radu měs-
ta a poradní orgány v podobě jednotlivých 
výborů a komisí.

Já jako starostka mám na starosti 
zastupitelstvo a radu města, která se schá-
zí každých 14 dní. Řeším požadavky pří-
spěvkových organizací, osadních výborů, 
spolků atd. Jsem zodpovědná za investi-
ce, finance a dotace, komunikaci s obča-
ny a úřady. A také přerozděluji úkoly mezi 
místostarosty a radní.

V mojí nepřítomnosti mě zastupuje 
první místostarosta Martin Hyndrich, kte-
rý má na starosti klubové zařízení. Řeší 
především údržbu města, technické služ-
by, budovy v majetku města atd.

Druhý místostarosta Ing. Marek Otru-
ba má na starosti stavební záležitosti, věci 
týkající se územního plánu a Kemp Žra-
lok.

V radě města pravidelně zasedají ješ-
tě Mgr.  Jana Zelená, Ondřej Borský a vždy 
jsou k jednání přizváni i předsedové 
finančního výboru Ing. Otakar Svoboda 
a kontrolního výboru Jiří Nezval, který 
ještě navíc zastává funkci předsedy sta-
vební komise.

Poradním orgánem zastupitelstva jsou 
též osadní výbory, na jejichž předsedy se 
můžete v obcích obracet v případě pro-
blémů či námětů. V Soběsukách byl před-
sedou OV zvolen Miroslav Vrána, v Žárovi-
cích Mgr. Hana Švédová a v Hamrách Ing. 
David Vančík.

Foto: Lukáš Hruban Foto: Lukáš Hruban
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SE STAROSTKOU O INVESTICÍCH
Gabriela Jančíková

KANALIZACE HAMRY
V listopadu letošního roku byla dokon-

čena stavba kanalizace v Hamrech. Práce 
probíhaly více jak rok a v současné chvíli je 
již pracováno na drobnějších povrchových 
úpravách.

Nebyla to stavba jednoduchá, protože 
v Hamrách není snadné najít vhodné obec-
ní pozemky na výstavby šachet a přečerpá-
vacích stanic, ale přesto se dílo podařilo. Moc 
si vážím všech, kteří vyšli této stavbě vstříc 
a děkuji za trpělivost. Celá stavba se vyšplha-
la na 35 mil. a za další 2 mil. byly provedeny 
další úpravy (oprava a výstavba povrchové 
kanalizace, opravy živic na místních komuni-
kacích atd.) Na tuto investiční akci jsme zís-
kali dotaci 24 mil. korun.

Podařilo se zrekonstruovat hlavní silnici 
vedoucí přes obec. Jedná se o silnici III. tří-
dy, která je v majetku Olomouckého kraje. 
Tedy i případné opravy a údržba jsou v jejich 
kompetenci a režii. Rekonstrukce silnice stá-
la cca 4 mil. korun. Vím, máme (i pro mě 
z nepochopitelných důvodů) zrekonstruo-
váno „jen“ 90 % silnice a příjezdová cesta od 
Žárovic by si nějakou opravu také zaslouži-
la, ale snažíme se vyjednávat s Olomouckým 
krajem a hledat další možnosti. Přes všech-
ny nedokonalosti si myslím, že se můžeme 
radovat a že po všech úpravách obec krásně 
prokoukla. Byla zrealizována výstavba optic-
ké sítě a v brzké době nás čeká ještě rekon-
strukce veřejného osvětlení.

Z kraje příštího roku proběhne kolauda-
ce kanalizační sítě a poté bude možno napo-
jovat jednotlivé objekty. Před samotným 
napojováním proběhne ještě koordinační 
schůzka v budově osadního výboru. Ještě 
jednou děkuji všem „Hamerákům“ za spo-
lupráci a trpělivost při této náročné stavbě 

a přidávám na závěr jeden vtipný obrázek 
pro dobrou náladu.

REKONSTRUKCE ČOV
Na podzim byla dokončena celková 

rekonstrukce čističky odpadních vod za 
7,2 mil. korun. Na tuto investici se nám 
podařilo získat 5,3 mil. korun z dotačních 
peněz. Zpracováváme projekt na fotovol-
taickou elektrárnu, která by mohla být 
pro místní čistírnu velkou úsporou.

REKONSTRUKCE 
ULICE WOLKEROVA

Již v předchozím roce probíhaly 
postupné úpravy okolí školy, zdravotní-
ho střediska a mateřské školky Na Stráži. 
V listopadu byla dokončena další část, a to 
oprava ulice Wolkerova. V této ulici byla 
kompletně vybudována kanalizační síť, 
opraven vodovodní řád a zrekonstruova-
ná silnice. Další, navazující etapou bude 
výstavba chodníku na ulici Rudé armády.

ZŠ, MŠ, ZUŠ
Velkou radost s námi sdílí paní ředi-

telka základní školy a potažmo všech-
na děvčata, která navštěvují ZŠ Plumlov, 
neboť se nám podařilo získat dotaci na 
opravy dívčích záchodků a o prázdninách 
se pustíme do díla. Intenzivně pracuje-
me na získání dotačních peněz na ener-
getické úspory v ZŠ a školní kuchyni. Je 
třeba vyměnit většinu spotřebičů, které 
jsou energeticky náročné a hledat úspo-
ru ve výrobě vlastní elektřiny z fotovol-
taických panelů.

Do konce roku nabyde platnost staveb-
ní povolení na rekonstrukci hospodářské 
budovy MŠ Na Stráži a my už teď hledáme 
vhodný dotační titul.

Šest krásných parkovacích míst nám 
vzniklo po zbourání garáže u ZUŠ. Bude 
dokončeno oplocení a na jaře ještě pro-
stor vydláždíme.

ŽÁDOSTI O DOTACE
Na stavební povolení čeká projekt 

chodníku a cyklostezky SOBĚSUKY – 
ŽÁROVICE, a i zde již pokukujeme po 
vhodných dotačních penězích. Na jaře 
proběhne schůzka s obyvateli Lesnické 
ulice ohledně revitalizace sídliště a vytvo-
ření parkovacích míst.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Již v minulém čísle Plumlovského zpra-

vodaje jsme vás informovali o podané 
žádosti na rekonstrukci veřejného osvět-
lení. Stále čekáme na její zpracování ze 
strany poskytovatele dotace. Dle projektu 
bude celá rekonstrukce rozdělena do tří 
etap a v průběhu tří let bychom se dočka-
li nových úsporných svítidel v Plumlo-
vě i místních částech. Již v letošním roce 
došlo ke zbudování nové sítě na Bosko-
vické ulici.

Vzhledem k narůstajícím cenám ener-
gií jsme se rozhodli pro úsporné opatře-
ní. Od nového roku budeme v noci zha-
sínat veřejné osvětlení v některých čás-
tech Plumlova. V lednu a únoru prove-
deme zkušební provoz a pokusíme se 
zhasínání vyladit tak, aby bylo přijatel-
né po nás všechny. Večer tedy po příjezdu 
posledního autobusu od cca 23:30 hod. 
do 4:00 hod. do rána nebude svítit veřej-
né osvětlení. V současné době město pla-
tí měsíčně cca 58 tis. Kč za veřejné osvět-
lení. Pokud bychom šli cestou takto nasta-
vených úsporných opatření, snížila by se 
spotřeba, a tedy i cena na polovinu. Ve 
zkušebním provoze budeme velice rádi 
za vaši zpětnou vazbu, abychom dokázali 
toto opatření vyhodnotit.

Ing. Marek Otruba

V Plumlově máme krásný sběrný dvůr, 
ovšem příjezdová cesta k němu je ve vel-
mi špatném stavu. Začátkem listopadu 
jsme proto začali řešit přípravu projek-
tové dokumentace na budoucí výstavbu 
nové komunikace. Následovat bude sta-
vební povolení a předpokládáme, že nej-
později v roce 2024 se konečně dočká-
me i nového příjezdu ke sběrnému dvoru.

Projektově se také koncem roku začne 

PUSTILI 
JSME SE DO 
PŘÍPRAVY 
PROJEKTŮ
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

připravovat i nová rozvodna elektro 
a nové rozvody elektro v kempu Žralok. 
Stávající rozvody již nedostačují kapacit-
ně provozu v tomto městském zařízení 
a je proto nutné je modernizovat. V příš-
tím roce bychom rádi začali nejen s opra-
vou těchto elektro rozvodů, ale také 
i s opravami interiérů jednotlivých cha-
tek, pro zvýšení atraktivity tohoto rekre-
ačního střediska.

V příštím roce připravíme i návrhy 
komplexní revitalizace návsi v Soběsu-
kách. Tato revitalizace by měla zahrno-
vat jednak opravu komunikace, která se 
po vybudování kanalizace musí neustále 
opravovat, ale také bude zahrnovat i úpra-
vy veřejných prostor se zelení. Návrhy 
na realizaci budou předloženy občanům 
v Soběsukách, aby si vybrali takový, který 
jim bude u nich „doma“ nejbližší.

Pro rok 2023 máme také v plánu pří-
pravu projektu na kompletní revitalizaci 
hřbitova v Plumlově. Součástí bude i vyře-
šení parkování vybudováním nového 

parkoviště, oprava hřbitovní zdi, výsadba 
nové zeleně a výstavba nové urnové zdi 
na místním hřbitově.

Pytlíky pro hafíky

Ing. Marek Otruba

Před několika málo dny bylo na vyti-
povaných místech v Plumlově instalová-
no několik nových odpadkových košů, 
u kterých jsou nově k dispozici i sáčky na 
psí exkrementy. Tyto koše jsou instalo-
vány na nejfrekventovanějších místech, 
a to pod zámkem u mlýna, pod koste-
lem na ulici Bezručova a na křižovatce 
u Bidelce. V příštím roce plánujeme osa-
zení dalších takových košů. Prosíme tím-
to občany, kteří chodí venčit své miláčky, 
aby na veřejných prostranstvích po nich 
uklízeli. V příštím roce bychom také chtě-
li rozšířit i celkový počet odpadkových 
košů v našem městě. Pokud máte pocit, 

Gabriela Jančíková

První adventní neděli proběhla na 
plumlovském náměstí krásná akce - 
rozsvícení vánočního stromečku.
Příjemnou adventní atmosféru vytvořili 
skvělí muzikanti z kapely PUTYK ACOUS-
TIC ROCK a děti se svými učiteli ze ZUŠ 
a ZŠ Plumlov.
Za nádherný vánoční stromeček moc 
děkujeme chlapcům z technických 
služeb Klubového zařízení a za andělsk-
ou družinu na koních Petře Kolářové ze 
Žárovic.

že na některém místě chybí odpadkový 
koš, lavička nebo nějaké další prvky ven-
kovního mobiliáře, dejte prosím vědět na 
marek.otruba@mestoplumlov.cz

Foto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban
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Gabriela Jančíková

Datum 23. 11. 2022 bude neodmyslitel-
ně zapsán do historie plumlovského zám-
ku.

Tento den se stal pro náš zámek obzvláš-
tě významným, neboť krásná monumen-
tální stavba byla povýšena na Národní kul-
turní památku. Byl to proces nesnadný 
a zdlouhavý, ale v každém případě to stá-
lo za to.

O historii plumlovského zámku se 
můžeme dočíst na internetu či v knihách 
a brožurkách o Plumlově, ale pojďme si 
v krátkosti zavzpomínat na dobu nedáv-
no minulou, kterou si možná ještě někteří 
pamatujeme.

Do roku 1951 byl zámek sídlem Sprá-
vy politického okresu Plumlov. Sídlila zde 
finanční správa, notář a dokonce soud 
i s vězením pro malé tresty. Mnohdy jen 
na 48 hodin, například za potulku, kráde-
že slepic apod.

Dle vzpomínek posledního pracovníka 
vězeňské služby byl jejich trest štípání dří-
ví, jehož spotřeba byla pro vytopení zámec-
kých prostor veliká.

V roce 1951 byl politický okres zrušen 
a v zámku byly zřízeny byty. Ovšem byd-
lení v tak studené budově asi nebyl žádný 
med. My už si dnes ani neumíme předsta-
vit, jak tyto byty vytápěli. Všude byla stará 
okna, kterými muselo strašlivě fučet. Voda 
se nosila z přízemí a suché záchody byly na 
nádvoří před zámkem…no prostě pro naši 
zhýčkanou generaci…nepředstavitelné.

Do roku 1965 zde bylo ředitelství Vojen-
ských lesů Plumlov a poslední nájemní-
ci se odstěhovali koncem sedmdesátých 
let minulého století. Po jejich odstěhová-
ní byl zámek předán ke správě Středisku 

PIETNÍ AKT KE DNI VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

PLUMLOVSKÝ ZÁMEK POVÝŠEN 
NA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKU

Hana Dopitová

Dne 28. 10. 2022 se konal pietní akt ke 
Dni vzniku samostatného československé-
ho státu, během kterého byly k pomníku 
uloženy květiny a zapálena svíčka. Paní 
starostka současně pronesla krátkou řeč, 

památkové péče Brno. Objekty nízkého 
zámku se využívaly jako rekreační prostory 
pro pracovníky památkové péče, ve sklepě 
vysokého zámku byly sklady civilní obrany 
a v případě vojenského konfliktu měl být 
sklep využit jako kryt.

To je doba, kterou si já, jako dítě, již 
pamatuji. K zámku mám srdečný vztah, 
neboť jsem tam do svých sedmi let vyrůsta-
la. Moji rodiče tenkrát měli v nízkém zámku 
pronajatý byt a my děti jsme v okolí zámku 
prožívali nezapomenutelné dětství.

Vysoký zámek byl pochopitelně zavřený, 
oplocený a podél plotu běhal obrovský pes.

Po sametové revoluci probíhala různá 
jednání s všemožnými investory, ale vše 
vždy ztroskotalo na tom, že zámek nebyl 
v majetku obce. V roce 1994 tedy obecní 
zastupitelstvo rozhodlo o podání žádos-
ti a zámek byl převeden do majetku obce. 
A protože takových zchátralých pamá-
tek bylo v republice mnoho, vyhlásilo ten-
krát ministerstvo kultury dotační titul na 
jejich opravy a záchranu architektonického 

dědictví, ze kterého, byť po menších kous-
cích, čerpáme dodnes.

Zámek se za těch 28 let změnil k nepo-
znání. Opravila se střecha, vyměnila okna 
a uvnitř jsou krásně zrekonstruované inte-
riéry, které mohou návštěvníci obdivovat 
na několika prohlídkových trasách.

Vedení města se již v roce 2017 rozhod-
lo podat žádost o zařazení plumlovského 
zámku na seznam národních kulturních 
památek.

Když si vyhledáme definici národní 
kulturní památky, dozvíme se, že se jed-
ná o nejvýznamnější součást kulturního 
bohatství národa.

Myslím, že je to pro město veliký úspěch 
a pro plumlovský zámek obrovská pocta.

Věřím, že s titulem NKP budeme moci 
získat dotaci na opravu fasády vysoké-
ho zámku a v budoucnu i další úpravy či 
rekonstrukce nádvoří.

Již v příštím roce se pustíme do první 
etapy opravy vstupního portálu plumlov-
ského zámku.

připomínající tuto významnou událost. 
 
„Scházíme se dnes 28. října, abychom uctili 
památku těch, kteří pro nás bojovali a před 
104 lety se zasadili o vznik samostatného 
československého státu. Dnešníma očima 

nejsme schopni docenit ani pochopit teh-
dejší dobu a moc dobře víme, že v blahoby-
tu, ve kterém žijeme, bychom nikdy tako-
vými hrdiny být nedokázali. Dnes máme 
možnost alespoň všechny tyto vlastence 
uctít vzpomínkou a poděkovat za jejich sta-
tečnost.“

Foto: Petr Školař

Foto: Lukáš Hruban
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Mgr. Jana Zelená

V uplynulém volebním období jsme se 
rozhodli zaměřit na péči o naše místní seni-
ory. Připravili jsme několik setkání spoje-
ných i s vystoupením dětí a také jsme rea-
lizovali několik zájezdů. Poslední z nich 
byl za vůní tvarůžků do Loštic. Posezení 
s rekordní účastí se uskutečnilo v prosto-
rách školy. Návrat do školních let byl vidi-
telně obrovským lákadlem. Po úvodní bese-
dě s paní ředitelkou, následovala prohlíd-
ka celé budovy. Seniorům jen oči přechá-
zely nad novinkami a modernizací jednot-
livých učeben. Moc se jim líbila také škol-
ní jídelna. Mnozí účastníci setkání hledali, 
kde byla právě jejich třída a vzpomínali na 
své učitele, ředitele i spolužáky. Atraktivní 
bylo také prohlížení školních kronik a his-
torických fotografií. Nechybělo popovídání 

O SETKÁNÍ SENIORŮ JE ZÁJEM

BLÍŽÍ SE VÁNOCE A ZÁMECKÁ SEZÓNA UŽ KONČÍ.
Pavel Zástěra

Po covidovém omezení minulých let, 
proběhla tato sezóna 2022 bez nucených 
výluk, tak můžeme srovnávat s dobou před 
covidovou. Dá se říct, že lidé na památky 
nezanevřeli a i na náš zámek  se rádi vrace-
jí a že je i o zámecké akce srovnatelný zá-
jem. Jen strašák médií blížících se úbytků 
financí, nutí návštěvníky být opatrnější na 
vydanou korunu, což je cítit na tržbách za 
suvenýry atd.
Celá letošní sezóna proběhla dle scénáře 
a naštěstí nic negativního nenarušilo 
průběh a realizaci akcí. S připravovanými 
akcemi jsme nešli do nejistot a nepokouše-
li se o převratně nové prvky a akce. Během 
celé sezóny přišlo do zámku dvacet tři 
tisíc návštěvníků, což je číslo srovnatelné 
s dobou před omezeními. Tradiční akce 
jako Šermířský víkend, Halloween, nebo 
Hubertské slavnosti byly pečlivě přip-
ravené a taky hojně navštívené. Nechyběla 
divadelní představení, poutavé výstavy, 
hudební pořady a oblíbené kostýmované 
a hrané prohlídky zámku. V příštím roce 
chystáme opět nemálo zajímavých akcí, 
většinou těch prověřených a tradičních, 
ale i něco nového. Domluveny jsou už ter-
míny na pořádání, jinde velice oblíbených, 
farmářských trhů.

si a kávička se sladkou dobrotou.
Výborné bylo i setkání na netradičním 

místě a to v zahradě bývalého kina (na 
baru). Při posezení u táboráku měli přítom-
ní možnost si opéct špekáček a zazpívat si 
při kytaře s Víťou Hladkým a jeho synem.

Nejčastějším místem setkávání se stá-
vá fara, kde jsme se potkali už opakovaně. 
Naposledy 9. listopadu, kdy se o program 
postarala velká divadelnice paní Jarmila 
Hlaváčová.

Setkání na faře budou pokračovat i v dal-
ších měsících a to pod vedením paní Jiřiny 
Ševčíkové, která se v tomto volebním obdo-
bí stala nově zastupitelkou a také předsed-
kyní Sboru pro občanské záležitosti. Jiřince 
tak předávám jakési pomyslné „žezlo“, ale 
ráda jí s organizací péče o místní seniory 
budu dál pomáhat. Už teď se těším na další 
předvánoční setkání.
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Mgr. Simona Zapletalová

Čekají nás nejkrásnější dny v roce, 
kdy všichni bilancujeme a hodno-
tíme, co vše se událo, které věci se 
vydařily a naopak nezdařily. Dovolte 
mi se v tomto čase zamyslet, co nám 
přinesl dosavadní průběh aktuálního 
školního roku.

Od nového školního roku vyu-
čujeme podle inovovaného školní-
ho vzdělávacího programu. Na jeho 
změně pedagogové pracovali během 
loňského roku. V programu se odra-
zilo vyhodnocení dvou covidových 
roků, distanční výuky a dále cent-
rální úpravy MŠMT. Měnila se časová 
dotace výuky matematiky a českého 
jazyka. V šestém ročníku jsme posí-
lili výuku matematiky o jednu hodi-
nu a v devátém ročníku jsme přida-
li hodinu českého jazyka. Volitelné 
předměty jsme přesunuli do osmé-
ho devátého ročníku. S kladným ohla-
sem se u žáků setkala výuka polytech-
nické výchovy, kterou jsme zavedli 
již v osmém ročníku. A co se v poly-
technické výchově vyučuje? Pracu-
je se zde především s kovem, dřevem 
a plastem, ale nezapomínáme také na 
3D prostor a 3D tisk. Velkou novin-
kou je zavedení předmětu Informa-
tika již od čtvrtého ročníku. Žáci se 
v tomto předmětu budou učit pro-
gramovat, ovládat roboty, kódovat 
a algoritmizovat. Všechny vyučova-
cí předměty jsme obohatili o digitál-
ní kompetence. V praxi to znamená, 
že žáci budou např. životopis psát na 
počítači v textovém editoru místo do 
sešitu. Do vybavení a na didaktické 
pomůcky pro digitální kompetence 
jsme investovali přes 400 tisíc. Pení-
ze jsme získali z dotačních programů 
MŠMT. Škola také disponuje digitál-
ními mikroskopy, teploměry, senzo-
ry oxidu uhličitého, tablety, bee-bo-
ty, programovatelnými stavebnicemi 
Lego a Vex i 3D tiskárnami. Jsme také 
nesmírně rádi, že jsme díky aktivi-
tě ICT koordinátorů získali z grantu 
zdarma k výuce 3D brýle.

Žáci mají možnost navštěvovat 
odpolední doučování či vzdělávací 
kluby. Nabídka je bohatá i v oblasti 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLUMLOV

zájmových kroužků. Nabízíme žákům 
pohybové i výtvarné aktivity. Velkou 
novinkou je pravidelné hlášení škol-
ního rozhlasu v gesci žáků. Jednou 
za čtrnáct dnů seznamují svoje spo-
lužáky nejen se školními akcemi, ale 
i s významnými dny, výsledky soutě-
ží a problémy, které žáky tíží.

Podzimní měsíce ve školních lavi-
cích žákům zpestřily návštěvy diva-
del, různé naučné exkurze a výukové 
programy. Páťáci se vzdělávali v pros-
tějovské hvězdárně, šesťáci v Pevnos-
ti poznání v Olomouci. Ani na spor-
tování našich žáků nezapomínáme. 
Všichni žáci začátkem října plnili dis-
ciplíny olympijského víceboje. Čes-
ká školní inspekce zjišťovala těles-
nou zdatnost u žáků třetího a sedmé-
ho ročníku.

Žáky devátých ročníků čeká výběr 
střední školy či učiliště, proto navští-
vili v září Burzu práce a vzdělá-
ní a v listopadu Scholaris, přehlíd-
ku středních škol. Pravidelně se při 
náborech setkávají se zástupci střed-
ních škol, kteří jim představují studij-
ní program, výhody a nevýhody jejich 
školy.

Školní družina nabízí žákům boha-
tou zájmovou činnost. Děti pravidel-
ně chodí do přírody, podnikají výle-
ty například na plumlovský zámek, 
na Zlatou farmu do Štětovic, do Dět-
ského dopravního centra v Prostě-
jově či koňských stájí. Odpočinko-
vé trávení odpoledne jim obohatilo 

Ekocentrum Iris se svým programem. 
Družina pravidelně zajišťuje svoji 
činnost i o vedlejších prázdninách. 
V letošním roce nám krásně vyzdo-
bila plot kolem školy, a přispěla tak 
k navození správné vánoční atmosfé-
ry. Třídy prvního stupně se postara-
ly o vánoční stromečky, které zdobí 
plumlovské ulice.

Z komunitních akcí vzpomeňme 
Šipkovanou, která se konala kvůli 
nepřízni počasí až v náhradním ter-
mínu. Zábavnou formou si nahléd-
nutí do historie Plumlova nenecha-
lo ujít na devadesát dětí. Po dvoule-
té covidové pauze se také konal škol-
ní ples. Tentokrát na svatého Marti-
na, opět v Žárovicích. Díky přátelům 
školy a vám rodičům, jsme se všich-
ni výborně bavili. Veškerý zisk z ple-
su putuje k našim žákům. Aktuál-
ně všichni žáci mohli díky financím 
z plesu zhlédnout filmové předsta-
vení. Jako každá příspěvková orga-
nizace bojujeme celý rok s vysoký-
mi cenami energií a nárůstem cen 
všech služeb a potřeb ve škole. Pod-
nikli jsme některé kroky ke sníže-
ní spotřeby energií a celkově máme 
nastaven úsporný režim. O to více se 
snažíme získávat finanční prostředky 
z jiných zdrojů.

Vážení čtenáři plumlovského zpra-
vodaje, přejeme Vám klidné Vánoce, 
a o tom, co nám přinese do školy rok 
2023, vás budeme opět informovat.

Foto: Petr Školař
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V DRUŽINĚ TO ŽIJE!

Hned od začátku školního roku 
bylo v družině pěkně živo. Přibyly 
nám dvě třídy prvňáčků, a některé 
děti se tak přesunuly do jiných oddě-
lení. Bylo tedy na místě zařadit mno-
ho her na seznámení nejen se ško-
lou, ale i s novými kamarády. Začá-
tek roku přinesl také několik výletů. 
Díky plně obsazené kapacitě druži-
ny jsme museli vysílat děti na zajíma-
vá místa postupně. Během září a říj-
na jsme navštívili dopravní hřiště 
v Prostějově, plumlovský zámek, Zlatou 
farmu ve Štětovicích, pneuservis Bureš 
a jezdecký areál HELIOS v Mostko-
vicích. Na všech výletech jsme zažili 
spoustu legrace a moc jsme si je užili.

Nezůstali jsme pozadu ani v tvoře-
ní. Podzimní čas nabízí širokou škálu 
možností, jak naložit s přírodninami. 

O Halloweenu jsme dlabali dýně 
a mimo jiné v říjnu vznikly také krás-
né výkresy do soutěže. Listopad už 
pomalu patřil výrobě vánoční výzdo-
by na školní plot a vánočních přání 
pro veřejnost.

Zajímaví lidé dorazili i k nám do 
družiny. Napříč odděleními jsme se 
zúčastnili programu ekocentra Iris 
Podzimní skřítci, který probíhal na 
školní zahradě. V polovině listopadu 
nás čekala beseda a krátký trénink 
s basketbalistou Danem Žemličkou. 
V družině si  rádi  připomínáme 
významné dny a vždy k nim volíme 
i nejrůznější tematické aktivity. Za 
zmínku stojí Srdíčkový den, Den stro-
mů, Halloween, Dušičky či svátek sva-
tého Martina.

Pestrá je i nabídka kroužků, na 

které děti posíláme. Žáci pravidelně 
dochází na fotbal, florbal, gymnastiku, 
čtenářské a badatelské kluby, výtvar-
ku, keramiku, polytechnický kroužek 
či na hru na nejrůznější nástroje.

Jsme velice rádi, že jsme díky slu-
nečnému podzimu mohli trávit spous-
tu času v pestrobarevné přírodě. 
Nyní jsou však před námi už vánoč-
ní svátky, na které se už moc těší-
me. Nebudou chybět vánoční pohád-
ky, společná posezení s cukrovím 
u stromečku a kdo ví, třeba nám Ježí-
šek přinese i nějaké dárky. Za děti 
i  vychovatele závěrem přejeme 
všem krásné prožití vánočních svát-
ků a hlavně hodně zdraví do nové-
ho roku.

Kolektiv vychovatelů
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Bc. Silvie Soldánová

Téma „Draci“ a „Počasí“ patří v mateř-
ské škole k pravidelně zařazovaným. 
V minulých letech jsme s dětmi „drakiá-
du“ také absolvovali, ale pouze dopoled-
ne, poblíž školky nebo na školní zahradě.

V letošním školním roce ale zazněl 
nápad: „Pojďme uspořádat „drakiádu“ 
odpoledne s rodiči. Paní učitelky nelenily 
a pustily se do přípravy této akce.

Teď už si jen přát, aby nás nezradilo 
počasí.

Ve čtvrtek 24. října jsme se s dětmi 
a rodiči, ve čtyři hodiny odpoledne, sešli 
v Kempu Žralok. Počasí bylo krásné, ale….
foukalo opravdu jen maličko. To ale niko-
ho neodradilo od toho, aby se pokusil 

ŠKOLKOVSKÁ DRAKIÁDA

PROŽITKOVÉ UČENÍ

svého dráčka dostat do výšky. Netrvalo 
dlouho a draci vzlétli. Pravda, neudrželi se 
ve vzduchu dle představ a přání dětí, ale 
alespoň to byla pořádná motivace zkoušet 
to stále znovu a pořádně si u toho zabě-
hat. Věřte mi, že úsměvy na tvářích dětí 
a jejich rodičů stály za to. Spousta mami-
nek a tatínků se vrátila do dětských let 
a běhali spolu se svými dětmi o sto šest. 
Když se začalo stmívat, tatínci rozděla-
li oheň a kempem se linula vůně opeče-
ných špekáčků.

Ráda bych poděkovala všem, kdo se na 
akci podíleli: Kempu Žralok a panu Piňo-
sovi, za poskytnutí prostor i pomoc s orga-
nizací včetně zajištění drobného občerst-
vení, i když byl v tento den kemp zavře-
ný a bylo tzv.“po sezóně“, Školní jídelně 

Bc. Silvie Soldánová

Prožitkové učení je jedním z pilířů 
vzdělávání v mateřské škole a je jed-
nou z priorit Školního vzdělávacího 
programu MŠ.

Paní učitelky se snaží poskytnout 
dětem prostřednictvím vzdělávací 
nabídky co nejvíce prožitků z reál-
ného prostředí, ve kterém dítě žije. 
Plánování týdenních, či jinak dlou-
hých vzdělávacích bloků se odvíjí 

při ZŠ Plumlov za vynikající nápoj „horké 
jablíčko“, který na závěr zahřál nejen děti, 
Klubovému zařízení za přichystání dře-
va na oheň a převoz várnic a košů na opé-
kání, paním učitelkám, že akci zorgani-
zovaly a pro děti přichystaly spoustu her 
a úkolů s podzimní tématikou a i za výro-
bu dekorací a zajištění všeho potřebné-
ho materiálu.

Největší dík patří Vám, milé děti a rodi-
če, že jste za námi do kempu přišli a vyu-
žili tak možnost strávit podzimní odpole-
dne společně.

Věříme, že jste si „ školkovskou dra-
kiádu“ užili stejně jako my a doufám, že 
budeme mít příležitost si tuto akci příští 
rok zopakovat.

především od změn v okolním svě-
tě, který dítě obklopuje a časové trvá-
ní podle intenzity prožitku, zájmu 
a množství podnětů, učitelky pro-
mýšlí a stanoví aktivity, které žádou-
cí prožitek dětem skutečně poskyt-
nou. Během podzimu tak bylo dětem 
nabídnuto hned několik krásných 
tvořivých a nezapomenutelných akti-
vit.

V týdnu, kdy si děti povídaly o ovo-
ci a zelenině, si upekly svůj vlastní 

štrúdl. Zjistily, jaký nepořádek doká-
že udělat mouka, že nastrouhat jab-
líčko dá docela práci. Přivoněly ke 
skořici i vanilkovému cukru. Nedo-
čkavě nahlížely do kuchyňky a těši-
ly se, jak se jim sladká a oblíbená 
pochoutka povedla. O tom, že se po 
něm jen zaprášilo, se zmiňovat nemu-
sím. :-)

Jak zajímavě dětem přiblížit dětem 
státní svátek „Den české státnosti“? 
A co takhle nazdobit koníka před 
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VÁNOČNÍ POZDRAV 
A PODĚKOVÁNÍ Z MŠ

Bc. Silvie Soldánová

Dovolte mi, abych se, jménem všech 

zaměstnanců i dětí MŠ Plumlov, připojila 

k novoročním blahopřáním do roku 2023.

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky, 

tolerance a pochopení. Ať je nový rok pro 

všechny rokem klidu a hlavně míru.

Ráda bych na tomto místě poděkova-

la zřizovateli, všem rodičům, organizacím 

i jednotlivcům, kteří s námi po celý rok 

2022 spolupracovali. Děkujeme i za spon-

zorské dary i drobné dárečky.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a důvě-

ru, kterou nám prokazujete.

MŠ, postavit si své trůny a nazdobit 

si svou „svatováclavskou“ korunu na 

hlavu? I toto téma děti plně zaujalo.

Na svátek všech zemřelých děti 

položily vlastnoručně vyrobený věne-

ček z papíru k plumlovskému koste-

lu jako vzpomínku na všechny, kdo na 

nás shlížejí už jen „seshora…“.I toto 

téma se setkalo u dětí s obrovským 

prožitkem, provázeným spoustou 

otázek a následných odpovědí.

K tématu „Ukládání zvířátek k zim-

nímu spánku“ se skvěle hodil vzdělá-

vací program Ekocentra Iris „Dobrou 

noc, ježku“. Děti si mohly živé zvířát-

ko na vlastní oči prohlédnout. Násled-

ně si děti s paní učitelkou vyrobily 

domeček pro hmyz na zahradě MŠ 

a chodí pravidelně kontrolovat, kolik 

„obyvatel“ už tam bydlí? :-)

V mateřské škole by předškol-

ní vzdělávání mělo probíhat nejen 

cíleným, krátkodobým soustředě-

ním na nějaký výklad, plně podpo-

rovaný obrazovým či jiným názor-

ným materiálem, ale především for-

mou hry, aby si v průběhu celého dne 

dítě neuvědomovalo, že se učí, pro-

tože: „ Řekni mi, zapomenu. Ukaž mi, 

zapamatuji si. Nech mě to udělat a já 

pochopím.“
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DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
NEJEN O VÁNOCÍCH 
Z DOMOVA

PhDr. Yvona Andělová

Předvánoční čas běží v Soběsukách 
už naplno. Nastal čas krášlení a spolu 
s tím i další celkem běžné věci, tak jako se 
obvykle dělávají doma. A nejen to.

Tou první je výzdoba domova. A není 
to ledajaké krášlení. O dobré myšlenky 
a šikovné ruce u nás nikdy nebyla nou-
ze. Valná většina ozdob se dělá každoroč-
ně znovu, mnohé věci jsou přitom neopa-
kovatelný originál. Výrobky jsou vesměs 
dílem klientů, zaměstnanci poskytují 
nápady a materiál a při tvoření dopomá-
hají či vedou oči a ruce seniorů.

I letos naše klienty obdarovaly děti 
z partnerské mateřské školky z Mostko-
vic. Skládané andílky sice teprve dosta-
nou, nicméně půlmetrový adventní věnec 
s ručně malovanými ozdobami dětí již 
vévodí stolu v hale, aby se z něj každý 
kolemjdoucí potěšil.

Mimo zdobení všeho druhu se brzy 
začne péct vánoční cukroví. Domácí dob-
roty jsou vždy vítané, navíc pečení je na 
domově velmi oblíbená disciplína.

V prosinci se uskuteční řada akcí a akti-
vit – počínaje Vánočním turnajem v šupci 
o Cenu ředitelky. Pak možná přijde i Miku-
láš a domov provoní vánoční punč. V další 
dny se budou zpívat koledy, vystoupí malí 
i velcí muzikanti z další školky a hudeb-
ní školy z Plumlovska a okolí, včetně těch 
profi.

Celý rok bylo v našem soběsuckém 
domově pilno a veselo. Konečně jsme 
mohli pořádat aktivity bez zásadních 
omezení. A že jich nebylo málo. Hlavní 
akcí byla Oslava 20 let domova. Tato slá-
va proběhla v květnu, v pátek 13. Nutno 
na tomto místě ještě jednou poděkovat 
všem, kdo se na oslavě podíleli a přispěli, 
a to i za účast rodinám klientů, našim pod-
porovatelům a zřizovateli.

Všechny akce pro naše klienty jsou 
hrazeny z finančních příspěvků sponzo-
rů z řad obcí, jednotlivců či firem a nada-
cí. Jejich jména či názvy nalezne každý 
mj. na webu domova. Na našich nových 
webových stránkách průběžně informu-
jeme slovem i obrazem o dění a jednotli-
vých akcích.

Letos jsme uspěli s několika projek-
ty. Kupř. z projektu TESCO-NROS vznikl 

speciální výroční nástěnný kalendář 
z akcí klientů a konalo se rehabilitační cvi-
čení. Další podpora Města Prostějova při-
nesla hudební zážitek v podobě vystou-
pení cimbálovky Ječmínek na Hodovém 
odpoledni a aktivizační cvičení. Projek-
ty Českého rozhlasu Ježíškova vnouča-
ta uhradily jednak letošní návštěvy cani-
sterapeutického psa a doslova současně 
pomáhají plnit přání seniorům.

Rok se chýlí ke konci, událo se v něm 
mnohé. Věříme, že nový rok přinese kli-
entům a zaměstnancům domova, i jejich 
rodinám, vše dobré. Spokojenost a zdra-
ví po celý nový rok přejeme i všem našim 
příznivcům a podporovatelům.

DĚKUJEME…
Touto cestu děkujeme zřizovateli 

Domova pro seniory Soběsuky – Městu 
Plumlov a jeho vedení za celoroční pod-
poru, i za to že můžeme psát o svých akti-
vitách na stránkách Plumlovského zpra-
vodaje. Děkujeme Sboru pro občanské 
záležitosti Města Plumlova, že nezapo-
míná na své občany, kteří tráví podzim 
života v seniorském domě. Taktéž děku-
jeme za finanční podporu obcím, ze kte-
rých naši klienti do domova přišli. Vel-
ké poděkování všem firmám i jednotliv-
cům za jejich finanční i materiální pod-
poru na akce a aktivity pro klienty. Stej-
ně tak patří dík všem, kteří si na nás našli 
čas a potěšili naše seniory – ZŠ Krumsín, 

děti a Ženský pěvecký sbor při ZUŠ Plum-
lov, ZUŠ Konice, MŠ Mostkovice, senioři 
a seniorky z Klubu seniorů z Protivanova 
a řadě dalším.

Moc si vaší pomoci i zájmu vážíme. 
Děkujeme.

Za klienty a zaměstnance ředitelka 
Domova.

OHLÉDNUTÍ ZA 
PODZIMEM ANEB CO 
SE DĚLO V DOMOVĚ 
PRO SENIORY 
SOBĚSUKY
Lenka Paulinová

Podzimní dny jsme si v domově zpří-
jemnili svatomartinským posezením, na 
kterém nechyběly svatomartinské rohlíč-
ky, domácí paštika a letos dokonce i peče-
ný bůček a koleno. Vůně těchto dobrot 
byla cítit v celém domově. Pohoštění si kli-
enti připravili v rámci aktivit.

Během podzimních dnů jsme také 
navštívili restauraci Pácl v Plumlově. Klien-
ti si tak pochutnávali na pivku, kávě, nebo 
si dali něco dobrého k snědku. Návště-
va restaurace je u klientů velice oblíbená 
hlavně v letním období, kdy navštěvujeme 
místní hospůdku v Soběsukách. Protože je 
do léta ještě daleko, rozhodli jsme se tuto 
akci po novém roce zopakovat.



Strana 133/2022, SRPEN – PROSINEC

Adventní čas v našem 
domově

Podzimní čas pomalu končí a nastá-
vá období adventu. V našem domově se 
s klienty na advent poctivě připravujeme. 
Začali jsme výrobou adventních věneč-
ků, loupáním ořechů na cukroví a výro-
bou vaječného likéru, aby byl do Vánoc 
dobře uleželý. Ještě nás čeká pečení a zdo-
bení perníčků, pečení vánočního cukro-
ví, a dokonce se chystáme vyrábět origi-
nální soběsucké pralinky, kterými klienti 
v podobě vánočního dárku udělají radost 
svým rodinným příslušníkům. Během 
měsíce prosince se klienti mohou těšit 
na vánoční koncerty, tradiční punčování 
a setkání s dětmi ze ZŠ Krumsín a Plum-
lov, které klienti vždy rádi přivítají. Zkrát-
ka adventní čas si vychutnáváme plnými 
doušky.

Senioři z Protivanova 
potěšili obyvatele 
domova
Vladimíra Ptáčniková

Další velice vydařenou akcí byla návště-
va seniorů z Protivanova, kteří mají svůj 
klub, kde pořádají různé výlety, vycház-
ky, účastní se různých společenských akcí, 
jako byla právě návštěva našeho domova. 
Nejen že naše klienty potěšili svojí návště-
vou, ale dokonce je uctili pohoštěním 
v podobě výborných koláčků a jako pozor-
nost dostal každý malý dáreček. Jako pře-
kvapení si senioři z Protivanova nachys-
tali vtipné představení, které doprovázela 

harmonika. Všichni si odpoledne moc užili 
a senioři zůstali i na mši v kapličce domo-
va. Také se domluvili na dalším společ-
ném setkání, tentokrát v Protivanově. Už 
se moc těšíme.

VI. sportovní den
Bc. Jana Vaverková

V měsíci září se konal již VI. Sportov-
ní den v Domově pro seniory Soběsuky. 
Desítka klientů domova soutěžila ve čty-
řech disciplínách – holandském billiar-
du, poznávání povolání na čas, poznává-
ní předmětů hmatem a umístění kuliček 
nohama. Vítězové, umístění na prvních 
třech místech, obdrželi medaile, diplom 
a balíček se sladkostmi.

Týden sociálních 
služeb

Ve dnech 3. – 7. října 2022 se náš 
domov zapojil do Týdne sociálních služeb. 
V tomto týdnu se pro klienty konaly zají-
mavé akce. V pondělí 3. 10. k nám zavítaly 
děti ze ZŠ Krumsín, které seniory potěši-
ly několika písničkami a poté všichni spo-
lečně malovali obrázky s podzimní téma-
tikou. Úterní odpoledne patřilo besedě 
o vodoléčbě. Klienti se při přenášce Zdeň-
ky Řezáčové dozvěděli mnoho zajímavé-
ho o lázních v Jeseníku, zejména o jesenic-
kých pramenech a jejich zázračných účin-
cích na lidské neduhy.

Ve středu se konal den otevřených 
dveří. Návštěvníci si prohlédli prostory 
domova a získali informace o poskytova-
né službě. Ve čtvrtek si klienti zacvičili pod 

vedením Julie Švecové, která pravidelně 
zajišťuje individuální a skupinové cvičení. 
Tentokrát se cvičilo trochu jinak – při hud-
bě a s pomůckami, například s „padákem“.

Pro odpolední program pracovní-
ci kuchyně připravili ochutnávky zdravé 
výživy. Klienti mohli ochutnat například 
zeleninové pomazánky, saláty nebo tvaro-
hové pohárky s ovocem.

V pátek se konala přednáška Lucie 
Žilkové o léčivých čajích s ochutnávkou 
některých bylinných čajů. Paní magistra 
při přednášce vysvětlila, co je to imunitní 
systém, co jej oslabuje a co můžeme udě-
lat, abychom zůstali zdraví.

Senioři s dobrovolníky 
vzpomínali na mládí
Bc. Jana Vaverková

Letošní ročník projektu dobrovolníků 
nazvaného „72 hodin“ byl zaměřený na 
téma zachovávání tradic. V tomto duchu 
si Zdeňka Řezáčová, která do domova pra-
videlně dochází jako dobrovolník, připra-
vila program nazvaný Vzpomínky na mlá-
dí. Setkání se uskutečnilo v pátek 14. říj-
na. V jídelně domova si všichni zavzpomí-
nali na staré časy. Senioři vzpomínali na 
své zaměstnání, na oblečení, které se nosi-
lo a se zájmem si prohlíželi přinesenou 
výbavičku pro miminka, vlněný pléd nebo 
hračky. Další část programu byla vyhraze-
na vzpomínkám na vojenskou službu, kdy 
si klienti připomněli text vojenské přísa-
hy za socialismu. Senioři si prohlíželi sta-
ré fotografie, které jim připomínaly sta-
ré časy.
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Ivan Malík

Letošní školní rok jsme zahájili v dob-
ré víře, že nás již nebude ohrožovat covi-
dová pandemie. Budem tedy věřit, že to 
už nepřijde, zatím to vypadá dobře. Také 
letos jsme prošli alespoň malou změnou 
v pedagogickém sboru. Byla přijata na 
velmi zkrácený úvazek MgA. Pavla Zbo-
řilová, která zpívá v Brněnském filhar-
monickém sboru. U nás bude učit zpěv. 
Jinak se kolektiv nezměnil. Měli jsme cel-
kem velký strach ze zdražení, ke které-
mu jsme byli dotlačeni celkovým stavem 
společnosti, ale neupravovali jsme škol-
né dobrých dvacet let, na rozdíl od kon-
kurenčních škol v okrese. Samozřejmě 
jsme pár studentů oželeli, ale přihlásili se 
nám další a již teď jsme na stropě v přijí-
mání žáků.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLUMLOV

Zahájili jsme výborným koncertem 
u příležitosti Noci kostelů. Paní učitel-
ka Machačová z pobočky Kostelec na 
Hané tradičně uvedla žáky, kteří si muse-
li přes prázdniny udržet naučenou látku 
a dopadlo to skvěle. Dále se konal koncert 
žáků p. učitelky Jany Nedbalové, v domo-
vě důchodců v Kostelci na Hané. Netřeba 
dodávat, že takový koncert rozhodně oži-
vil dění v tomto domově, neboť žáci paní 
učitelky patří k nejlepším v republice.

Neméně krásným představením bylo 
tradiční „Uspávání broučků“, kde se před-
stavil předškolní a školní sbor s hezkým 
programem. Paní starostka, jako jeho 
vedoucí, se svým neopakovatelným pro-
jevem, celé akci dodala ten správný tah, 
obdobně jako na rozsvícení vánoční-
ho stromu, kde navíc přijeli „andělé“ na 
koních, což bylo jistě velmi pěkné oživení. 

Velmi hezkým počinem literárně drama-
tického oboru byla premiéra divadelní 
hry „Vezmeš si mě!“ napsané na moti-
vy divadelní hry Alana Balla „Pět ve stej-
ných šatech“. Paní učitelka Štenclová si 
sama ráda a výborně zahrála s bývalými 
žáky. Toto představení se bude reprízo-
vat 6. 12. v 19 hodin opět ve škole. V dal-
ším období se škola připravuje, zhru-
ba po třech letech, na vánoční vystou-
pení žáků na všech pobočkách, tradič-
ní rozsvícení vánočního stromu v neděli 
27. 11. na náměstí v Plumlově. 7. 12. roze-
zní náměstí koledy, které připravuje také 
p. starostka, jako každý (necovidový) rok, 
v rámci akce „Česko zpívá koledy“. Žáci se 
již aktivně připravují na letošní soutěže, 
kde budou reprezentovat školu v kate-
goriích komorních souborů v dechové 
a smyčcové kategorii.
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MATEŘÍDOUŠKA

P. Mgr. Pavel BARBOŘÁK SDS 

Když se narodí v nějaké rodině dítě, 
je to vždy velká událost. Známí a blízcí 
přicházejí blahopřát, nosí dary a všude 
je veliká radost. Něco podobného vidí-
me v poselství o narození Betlémské-
ho Dítěte. Do Betléma přichází prostí 
pastýři, ale také bohatí mágové, aby se 
poklonili Ježíškovi a dali něco ze své-
ho. Chudí dávali ze svého nedostatku 
a bohatí dávali ze svých pokladů. Tak to 
vidíme také v našich betlémech, každý 
nesl, co měl.

Můžeme se ptát „proč se dávají dár-
ky právě o Vánocích“? Odpovědi známe 
jistě různé – Ježíšek dostával dary, a tak 
rozdává dál z toho co dostal… Ale asi 
nejvýstižnější je obraz toho, že oslavu-
jeme narozeniny toho, který dal lidstvu 
dar největší - spásu, život věčný. Tak 
i když jsou naše dary v porovnání s tím-
to darem jistě nepatrné, chceme se také 
my přiblížit Bohu a plnit to největší při-
kázání, které nám Kristus připomíná 
„milovat Boha, milovat bližní, druhé-
ho člověka“ a to i tím, že udělám druhé-
mu radost. A tak je dobře, že o svátcích 
Narození Pána Ježíše jsou lidé k sobě 
pozornější a chtějí si navzájem proka-
zovat lásku a dělat jiným radost.

Nezapomínejme vést děti a mladé 

lidi k tomu, aby dělali radost svým nej-
bližším. Každý dar nás učí myslet na 
druhé, a tak trochu zapomínat na sebe 
a skrze toto pomalu do společenství 
v němž žijeme vstupuje Boží králov-
ství. Vždyť On proto přišel na svět, aby 
byla vzdána „Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem v nichž má Bůh 
zalíbení.“

Vše dobré o svátcích vánočních 
a mnoho radosti ze setkání s blízký-
mi přeje a k tomu všemu Vám žehná 
P. Mgr. Pavel Barbořák SDS, plumlov-
ský farář.

Srdečně Vás zveme 
na mše svaté v místním 
kostele Nejsvětější Trojice.

Sobota 24. 12. 2022 
půlnoční mše, 21:30 hod.

Neděle 25. 12. 2022 
Boží hod vánoční, 10:45 hod.

Pondělí 26. 12. 2022 
sv. Štěpán, 10:45 hod.

Sobota 31. 12. 2022 
Silvestr, 15:00 hod.

Neděle 1. 1. 2023 
Nový rok, 10:45 hod.

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ

Klára Hlubinková

Mateřídouška je mateřské centrum, kde 
se setkávají maminky s dětmi každý čt-
vrtek od 9:00 do 11:30 hodin.
V tomto ročním období, kdy počasí 
nedovoluje trávit tolik času venku, je 
Mateřídouška ideální místo. Tady si mo-
hou děti malovat, stavět kostky, skládat 
puzzle, jezdit na odrážedlech a hrát různé 
hry. Velký přínos vidím v tom, že si děti 
zvykají na kolektiv a vznikají tu nová přá-
telství jak mezi dětmi, tak maminkami.
V novém roce rádi přivítáme nové účast-
níky, kteří by se k nám chtěli ve čtvrtek 
připojit.
Přeji všem krásné Vánoce plné pohody 
a šťastný nový rok.

Foto: Petr Školař
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05.25 6 41 Protivanov (780432)
05.30 x Protivanov (780432)
05.45 x Nové Sady (780431)
06.00 x Boskovice (780432)
06.05 x Prostějovičky (780430)
06.10 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozímská) 
06.20 x Vícov (780432)
06.20 x Rozstání (780431)
06.25 x 66 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozímská)
06.45 6 41 Rozstání (780431)
07.30 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozímská)
07.35 + 6 M 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozímská)
07.55 x 6 + R cc Lipová (780434 
= do Buková (x) a do Protivanov 
(ostatní značky)
08.15 x Boskovice (780432)
08.05 + 6 Boskovice (780432)
09.20 x N Rozstání (780431)
09.35 x N Prostějovičky 
(780430)
10.10 x Lipová (780434 
= zastávky: Tyršovo nám. 
a Ohrozímská / do Protivanov)
10.45 x Hamry (780432)
11.00 x + 6 N Rozstání (780431)
11.30 x N Prostějovičky 
(780430)
11.35 + R cc Buková (780432 = 
přes Protivanov)
11.45 x Boskovice (780432)
12.15 x Lipová (780434 = zastáv-
ka Ohrozímská)
12.15 6 cc-jmk @ Boskovice 
(Boskovice (IDS Jihomoravského 
kraje - 729261)
12.20 x N Prostějovičky 
(780430)
12.35 + 6 Prostějovičky (780430 
/ jede přes Ohrozim i přes přeh-
radu)

13.18 + 6 Boskovice (780432)
13.29 x 66 Plumlov (780434 * 
zastávka Ohrozímská)
13.37 + 6 31 Prostějovičky 
(780430 * zastávka Ohrozímská)
13.58 x 66 Protivanov (780432)
14.23 x Prostějovičky (780430 * 
zastávka Ohrozímská)
14.32 x Vícov (780432)
15.14 x Lipová (780434 * zastávka 
Ohrozímská)
15.21 x Hamry (780432)
15.38 x Rozstání (780431)
15.44 x Boskovice (780432)
15.51 x Prostějovičky (780430)
16.04 + 6 31 Protivanov (780432)
16.28 x cc-jmk @ Boskovice (IDS 
Jihomoravského kraje - 729261)
16.30 + 6 31 R cc Protivanov 
(780434 = přes Lipová)
16.32 + 6 31 Rozstání (780431)
17.09 x Rozstání (780431)
17.11 x Plumlov (780434 * 
zastávka Ohrozímská)
17.27 + 6 32 Prostějovičky 
(780430)
18.03 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozímská)
18.25 x Protivanov (780432)
18.57 + 34 Protivanov (780432)
21.04 x + 25 30 Rozstání (odj. 
19.55 * 780433 * přes Protivanov 
odj. 20.32 / a Krumsín odj. 20.59)

12.40 x 66 Hamry (780432)
12.45 6 41 R cc Lipová (780434 = 
do Protivanov (všechny značky)
13.10 x 66 Protivanov (780432)
13.35 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozímská)
13.40 x N Rozstání (780431)
13.45 x Vícov (780432)
13.45 6 41 Rozstání (780431)
14.35 + 6 Protivanov (780432)
14.40 x Hamry (780432)
14.40 x Otinoves (780431)
14.40 x Protivanov (780432)
14. 45 + Rozstání (780431)
15.00 x Prostějovičky (780430)
15.10 x Rozstání (780431)
15.15 x Boskovice (780432)
15.45 x Protivanov (780432)
16.10 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozímská)
16.35 + 6 31 Prostějovičky 
(780430)
16.40 x Rozstání (780431)
16.45 x Protivanov (780432)
17.15 x Prostějovičky (780430)
17.30 + 6 31 Buková (780434 
= zastávky: Tyršovo nám. 
a Ohrozímská = přes Lipová)
17.35 + 24 Buková (780432 = 
přes Protivanov)
17.35 x cc-jmk @ Boskovice (IDS 
Jihomoravského kraje - 729261)
18.30 x Protivanov (780432)
18.35 + 6 32 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozímská)
18.40 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozímská)
18.45 x + 6 31 Rozstání (780431)
19.35 x + 6 32 Protivanov 
(780432)
21.35 + 25 Rozstání (780433 = 
přes Krumsín a Protivanov)
22.35 x 30 Rozstání (780433 = 
přes Krumsín a Protivanov)

04.57 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 * zastávka Ohrozímská)
04.59 x Rozstání (780431)
04.59 x Prostějovičky (780430)
05.00 6 41 Protivanov (780432)
05.03 x Protivanov (780432)
05.07 6 41 Rozstání (780431)
05.09 x Otinoves (780431)
05.55 x Protivanov (780432)
05.57 x Prostějovičky (780430)
06.31 x Boskovice (780432)
06.34 x N Rozstání (780431)
06.48 + 6 Protivanov (780432)
06.50 6 41 Protivanov (780434 * 
přes Lipová)
06.51 + Buková (780434)
06.53 x N Prostějovičky (780430)
07.02 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 * zastávka Ohrozímská)
07.08 x Vícov (780432)
07.08 x Buková (780432 * přes 
Protivanov)
07.15 x Nové Sady (780431)
07.20 x 66 Prostějovičky 
(780430)
08.13 x N Rozstání (780431)
08.27 + 6 Prostějovičky (780430)
09.00 x N Prostějovičky (780430)
09.00 + 6 Rozstání (780431)
09.26 + R cc Protivanov (780432)
09.28 6 cc-jmk @ Boskovice (IDS 
Jihomoravského kraje - 729261)
09.30 x Protivanov (780432)
09.34 x Lipová (780434 * zastáv-
ka Ohrozímská)
10.27 x N Prostějovičky (780430)
11.30 x Rozstání (780431)
11.48 x Hamry (780432)
12.22 x N Prostějovičky (780430 
* zastávka Ohrozímská)
13.01 + 6 Rozstání (780431)
13.11 x Prostějovičky (780430)
13.15 x Boskovice (780432)
13.17 x Rozstání (780431)

AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023

PROSTĚJOV (AUT. ST.) - PLUMLOV PLUMLOV - PROSTĚJOV (AUT. ST.)
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05.25-6,41 (Protivanov=780432)
05.30-x (Protivanov=780432)
05.45-x (NovéSady=780431)
06.00-x (Boskovice=780432)
06.05-x (Prostějovičky=780430)
06.10-+,6,33 (Prostějovičky-780430)

06.20-x (Vícov=780432)
06.20-x (Rozstání(780431)
06.25-x,66 (Prostějovičky=780430)

06.45-6,41 (Rozstání=780431)
07.30-x (Prostějovičky=780430)
07.35-+,6,33,M (Prostějovičky=780430)

08.15-x (Boskovice=780432)
08.25-+,6 (Boskovice=780432)
09.20-x (Rozstání=780431)
09.35-x, N (Prostějovičky=780430)

10.45-x (Hamry=780432)
11.00-x,+,6 (Rozstání=780431)
11.30-x, N (Prostějovičky=780430)

11.35-+,R,cc (Buková=780432)
11.45-x (Boskovice=780432)
12.20-x, N (Prostějovičky=780430)

12.35-+,6 (Prostějovičky=780430)

12.40-x,66 (Hamry=780432)
12.15-6 (Boskovice=IDSJMK-729261)

04.58-6,41 (Protivanov=780432)
04.54-6,+,33 (Prostějovičky=780430)

04.55-x (Prostějovičky=780430)
04.57-x (Rozstání=780431)
05.00-x (Protivanov=780432)
05.04-6,41 (Rozstání=780431)
05.06-x (Otinoves=780431)
05.51-x (Protivanov=780432)
05.54-x (Prostějovičky=780430)
06.28-x (Boskovice=780432)
06.31-x (Rozstání=780431)
06.45-+,6 (Protivanov=780432)
06.49-x (Prostějovičky=780430)
06.59-+,6,33 (Prostějovičky=780430)

07.05-x (Vícov=780432)
07.14-x (NovéSady=780431)
07.16-x,66 (Prostějovičky=780430)

08.09-x (Rozstání=780431)
08.24-+,6 (Prostějovičky=780430)

08.56-x (Prostějovičky=780430)
08.57-6,+ (Rozstání=780431)
09.23-+,cc (Protivanov=780432)
09.25-x (Protivanov=780432)
09.25-6 (Boskovice=IDSJMK-729261)

10.24-x (Prostějovičky=780430)

06.00-x (Boskovice=780432)
06.20-x (Vícov=780432)
06.20-x (Rozstání=780431)
06.45-6,41 (Rozstání=780431)
08.15-x (Boskovice=780432)
08.25-+,6 (Boskovice=780432)
09.20-x (Rozstání=780431)
10.45-x (Hamry=780432)
11.00-x,+,6 (Rozstání=780431)
11.35-+,R,cc (Buková=780432)
11.45-x(Boskovice=780432)
12.15-6 (Boskovice=IDSJMK-729261)

12.40-x,66 (Hamry=780432)
13.10-x,66 (Protivanov=780432)
13.40-x (Rozstání=780431)
13.45-x (Vícov=780432)
13.45-6,41 (Rozstání=780431)

04.55-x (Rozstání=780431)
04.57-6,41 (Protivanov=780432)
04.59-x (Protivanov=780432)
05.03-6,41 (Rozstání=780431)
05.05-x (Otinoves=780431)
05.49-x (Protivanov=780432)
06.26-x (Boskovice=780432)
06.29-x (Rozstání=780431)
06.43-+,6 (Protivanov=780432)
07.03-x (Vícov=780432)
07.12-x (NovéSady=780431)
08.07-x (Rozstání=780431)
08.56-6,+ (Rozstání=780431)
09.21-+,cc (Protivanov=780432)
09.23-6 (Boskovice=IDSJMK-729261)

09.24-x (Protivanov=780432)
11.26-x (Rozstání=780431)
11.43-x (Hamry=780432)

14.35-+,6 (Protivanov=780432)
14.40-x (Hamry=780432)
14.40-x (Otinoves=780431)
14.45-+ (Rozstání=780431)
15.10-x (Rozstání=780431)
15.15-x,31 (Boskovice=780432)
16.40-x (Rozstání=780431)
16.45-x (Protivanov=780432)
16.54-x (MČ-Ž17,04=780430)
17.35-+,24 (Buková=780432)
18.30-x (Protivanov=780432)
18.45-x,+,6,31 (Rozstání=780431)

19.35-x,+,6,32 (Protivanov=780432)

20.00-x (MČ-Ž19,45=780430)
21.35-+,25 (Rozstání=780433)
22.35-x,30 (Rozstání=780433)

12.55-+,6 (Rozstání=780431)
13.10-x (Boskovice=780432)
13.13-x (Rozstání=780431)
13.13-+,6 (Boskovice=780432)
13.24-x,66,DP (Hamry-Plumlov=780432)

13.53-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-+,6,31 (Protivanov=780432)

16.23-x (Boskovice=IDSJMK-729261)

16.28-+,6,31 (Rozstání=780431)
17.05-x (Rozstání=780431)
17.11-x (MČ-P17,21=780430)
18.21-x (Protivanov=780432)
19.45-x (MČ-P=780430)
20.00-x (MČ-P20,10=780430)
20.54-x,+,25,30 (Rozstání=780433)

13.10-x,66 (Protivanov=780432)
13.35-x (Prostějovičky=780430)
13.40-x (Rozstání=780431)
13.45-x (Vícov=780432)
13.45-6,41 (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)
15.15-x (Boskovice=780432)
16.10-x (Prostějovičky=780430)
16.35-+,6,31 (Prostějovičky=780430)

16.40-x (Rozstání=780431)
16.45-x (Protivanov=780432)
17.15-x (Prostějovičky=780430)
17.35-+,24 (Buková=780432)
18.30-x (Protivanov=780432)
18.35-+,6,32 (Prostějovičky=780430)

18.40-x (Prostějovičky=780430)
18.45-x,+,6,31 (Rozstání=780431)

19.35-x,+,6,32 (Protivanov=780432)

21.35-+,25 (Rozstání=780433)
22.35-x,30 (Rozstání=780433)

11.27-x (Rozstání=780431)
11.45-x (Hamry=780432)
12.19-x (Prostějovičky=780430)
12.57-+,6 (Rozstání=780431)
13.07-x (Prostějovičky=780430)
13.12-x (Boskovice=780432)
13.14-x (Rozstání=780431)
13.15-+,6 (Boskovice=780432)
13.26-x, DP (Hamry-Plumlov=780432)

13.34-+,6,31 (Prostějovičky=780430)

13.54-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-+,6,31 (Protivanov=780432)

16.25-x (Boskovice=IDSJMK-729261)

16.29-+,6,31 (Rozstání=780431)
17.07-x (Rozstání=780431)
17.24-+,6,32 (Prostějovičky=780430)

17.59-x (Prostějovičky=780430)
18.22-x (Protivanov=780432)
21.02-x,+,25,30 (Rozstání=780433)

PROSTĚJOV (aut. st.) - SOBĚSUKY

PROSTĚJOV (aut. st.) - ŽÁROVICE ŽÁROVICE - PROSTĚJOV (aut. st.)

SOBĚSUKY - PROSTĚJOV (AUT. ST.)

05.25-6,41 (Protivanov=780432)
05.30-x (Protivanov=780432)
06.00-x (Boskovice=780432)
06.20-x (Vícov=780432)
08.15-x (Boskovice=780432)
08.25-+,6 (Boskovice=780432)
10.45-x (Hamry=780432)
11.35-+,R,cc (Buková=780432)
11.45-x (Boskovice=780432)
12.15-6 
(Boskovice=IDSJMK-729261)
12.40-x,66 (Hamry=780432)

04.53-6,41 (Protivanov=780432)
04.56-x (Protivanov=780432)
05.46-x (Protivanov=780432)
06.23-x (Boskovice=780432)
06.39-+,6 (Protivanov=780432)
06.58-x, HT (Vícov=780432)
09.18-+,R,cc (Protivanov=780432)

09.20-6 (Boskovice=IDSJMK-729261)

09.21-x (Boskovice=780432)
11.40-x (Hamry/točna=780432)
13.06-x (Boskovice=780432)
13.10-+,6 (Boskovice=780432)

PROSTĚJOV (aut. st.) - HAMRY HAMRY - PROSTĚJOV

13.10-x,66 (Protivanov=780432)
13.45-x (Vícov=780432)
14.35-+,6 (Protivanov=780432)
14.40-x (Hamry(780432)
15.15-x (Boskovice=780432)
16.45-x (Protivanov=780432)
17.35-+,24 (Buková=780432)
18.30-x (Protivanov=780432)
19.35-x,+,6,32 
(Protivanov=780432)
21.35-+,25 (Rozstání=780433)
22.35-x,30 (Rozstání=780433)

13.21-x,66,MČ (točnaHam-
ry-Plumlov=780432)
13.50-x,66 (Protivanov=780432)
14.24-x, HT (Vícov=780432)
15.13-x (Hamry, točna=780432)
15.36-x (Boskovice=780432)
15.56-+,6,31 (Protivanov=780432)

16.20-x (Boskovice=IDS-
JMK-729261)
18.18-x (Protivanov=780432)
20.51-x,+,25,30 (Rozstání=780433)
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Vysvětlivky:
x - jede v pracovních dnech
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky
6 - jede v sobotu
7 - jede v neděli
31 - nejede 24. 12. 2022 a 31. 12. 2022
32 - nejede od 24. 12. 2022 do 25. 12. 2022, 31. 12. 2022
33 - nejede 25. 12. 2022 a 1. 1. 2023
34 - nejede od 24. 12. 2022 do 25. 12. 2022
41 - nejede 24. 12. 2022, 28. 10. 2023
66 - nejede 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023, 3. 2. 2023, od 6. 3. 2023 

do 10. 3. 2023, 6. 4. 2023,
od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2023, od 26. 10. 2023 do 27. 10. 2023,
cc - přeprava jízdních kol od 29. 4. 2023 do 1. 10. 2023 vozidla 

Olomouckého kraje
cc-jmk - přeprava jízdních kol od 15. 4. 2023 do 2. 10. 2023 

vozidla Jihomoravského kraje
@ - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem 

Jihomoravského kraje

TERMÍNY SVOZU ODPADU

Sběrný dvůr v Plumlově bude v zimních měsících 2022-2023 otevřen v těchto termínech
soboty: 17. 12. 2022, 7. 1. 2023, 21. 1. 2023, 4. 2. 2023 a 18. 2. 2023, vždy v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Komunitní kompostárna v Plumlově (v areálu ZOD Plumlov) je v zimních měsících (prosinec 2022, leden a únor 2023) uzavřena.

HT - odjezdy (6,58 od kapličky a odjezd 7,00 z točny; odjezd 
14,24 od kapličky a odjezd 14,25 z točny)

MČ - jede jen do Místní části Plumlov
MČ-P - jede jen do obcí Krumsín a Prostějovičky
MČ-Ž - jede jen do místní části Žárovice
N - jede přes zastávku NEMOCNICE - jen v pracovních dnech
M - jede přes zastávku NEMOCNICE - v sobotu, v neděli 

a ve státem uznané svátky
R - k jízdence je možné zakoupit místenku

Prázdniny: 3. 2. 2023 (pololetní), od 6. 3. 2023 do 10. 3. 2023 (jarní), 
6. 4. 2023 (velikonoční),
od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2023 (letní), od 26. 10. 2021 do 27. 10. 2023 
(podzimní)
BEZ ZÁRUKY * Během platnosti jízdního řádu jsou možnosti provoz-
ních změn.
Jízdní řád platí od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023 ***** 
Zpracoval: Pálka Josef (Plumlov, Fučíkova 6)

13.1. 27.1. 10.2. 24.2. 10.3. 24.3. 7.4. 21.4. 5.5. 19.5. 2.6. 16.6. 30.6.

14.7. 28.7. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10. 20.10. 3.11. 17.11. 1.12. 15.12. 29.12.

11.1. 25.1. 8.2. 22.2. 8.3. 22.3. 5.4. 19.4. 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6.
12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11. 29.11. 13.12. 27.12.

6.1. 20.1. 3.2. 17.2. 3.3. 17.3. 31.3. 14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6.

7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10. 10.11. 24.11. 8.12. 22.12.

10.1. 24.1. 7.2. 21.2. 7.3. 21.3. 4.4. 18.4. 2.5. 16.5. 30.5. 13.6. 27.6.

11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10. 14.11. 28.11. 12.12. 26.12.

17.1. 14.2. 14.3. 11.4. 9.5. 6.6. 4.7. 1.8. 29.8. 26.9. 24.10. 21.11. 19.12.

3.1. 31.1. 28.2. 28.3. 25.4. 23.5. 20.6. 18.7. 15.8. 12.9. 10.10. 7.11. 5.12.

PAPÍR  -  Soběsuky, Žárovice, Hamry  -  2023

KOMUNÁLNÍ ODPAD  -  Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry  -  2023                    PÁTEK

KOMUNÁLNÍ ODPAD  -  Plumlov sídliště  -  (9.května, Cvrčelka, Lesnická)   -  2023              STŘEDA

BIOODPAD  -  Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry  -   2023

PLASTY  - Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry  -  2023

PAPÍR  -  Plumlov  -   2023
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ČAS PŘEDVÁNOČNÍ 
V DĚTSKÉM DOMOVĚ PLUMLOV
Hana Kovaříková

Od podzimních dní nabírá život 
v domově na obrátkách, chystáme se totiž 
na Vánoce. V odpoledních a večerních 
časech se děti pod vedením vychovate-
lů věnují přípravě a zhotovování výrob-
ků pro předvánoční prodejní výstavku 
a prezentaci v logistickém centru AHOLD 
v Olomouci a prodejně Albert v Prostějo-
vě. A tak postupně vznikají obrazy a obráz-
ky, vonné svíce, mýdla, adventní věnce, 
vánoční ozdoby, nejrůznější keramické 
výrobky (misky, andílci). Jejich prodejem 
v prosinci děti posilují znalosti finanční 
gramotnosti, sociální interakce, komu-
nikace s dospělými a finance opět slou-
ží k nákupu výtvarných činností a potřeb 
a pro zájmovou činnost dětí.

Ve zbylém čase je třeba věnovat pozor-
nost i nácviku na před(vánoční) besídku, 
která ve spolupráci s trvalým partnerem 
a sponzorem RK Okno nemovitostí pro-
běhne 15. 12. na Hotelu Plumlov s účas-
tí všech dětí a pracovníků domova. Letos 
chystáme živý betlém, takže mají všich-
ni plné ruce práce. S tímto vystoupením 
chceme také v době předvánoční potěšit 
klienty Sanca v Prostějově.

Předvánoční čas je pro děvčata i kluky 
v domově také dobou nejrůznějších spor-
tovních, kulturních a společenských akcí 
a setkávání. Z několika akcí na přelomu lis-
topadu a prosince vybíráme:

Největší sportovní akcí byly Sportovní 
hvězdy dětem 2022, pořádanou již poně-
kolikáté v Národním tenisovém centru 
Prostějov. V dopoledním klání družstev 
bojují v nejrůznějších disciplínách (střelba 
na branku, slalom na koloběžkách, ale také 
skládání puzzle či poznávání státních vla-
jek) mezi sebou žáci 3 a 4. tříd. Z našich to 
byli Mia, Karolína, Radim z Plumlova, Julie, 
Amalie a Patrik z Konice a k nim se přida-
ly děti z prostějovského domova. Všich-
ni společně skvěle zvládli všechny úkoly 
a pod vedením svého patrona – olympij-
ského medailisty Jakuba Vadlejcha bojo-
vali od začátku o první místo. V závěreč-
ném souboji všech patronů - osobností 
(tenista Jíří Novák, fotbalista Karel Krou-
pa, volejbalistka Simona Bajusz a oštěpař 
Jan Železný) svou výhrou potvrdili 1. mís-
to. Společné družstvo dětských domovů 
Plumlova a Prostějova tak získalo velký 
pohár, zlaté medaile, ocení i obdiv všech 

sportujících, diváků i pořadatelů. Díky TK 
Plus si všechny týmy odnesly i finanční 
odměnu, kterou použijeme na další spor-
tovní rozvoj dětí.

Další sportovní akcí byl turnaj dětských 
domovů ve florbalu, pořádaný Dětským 
domovem Přerov. Tam získalo družstvo 
starších dětí z Plumlova po vyrovnaném 
průběhu pěkné 3. místo.

Na začátku prosince se všechny děti 
vydaly do prostor Vojenského útvaru Vyš-
kov, kde navštívili tradiční Mikulášskou 
besídku. Tam se také potkali se svými 

kamarády a přáteli z útvaru, kteří s námi 
již léta spolupracují a podporují nás. I letos 
jsme si odvezli balíčky sladkostí a dárky 
pro celý domov.

Tak teď máme opravdu napilno ve 
všech směrech. Všichni se snažíme, aby 
naše děti strávily zajímavý adventní čas 
a ty, které nemohou odjet ani na vánoční 
svátky ke svým rodinám, aby je v domově 
strávily spokojeně a v hojnosti.

Totéž přejeme také všem čtenářům 
Plumlovského zpravodaje. Klidné a poho-
dové Vánoce, přátelé!
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O NENÁPADNÉM HRDINSTVÍ

Ing. Otakar Svoboda

24. února letošního roku se změnil 
svět. Ruská Putinova vojska napadla 
sousední Ukrajinu. Zahájila tak v novo-
dobé historii Evropy bezprecedentní 
barbarské tažení proti svrchovanému 
státu a jeho obyvatelům, které přiná-
ší jen nezměrné utrpení, bolest, zmar 
a smrt. Civilizovanému světu zcela 
nepředstavitelný a nepochopitelný akt 
agrese vyhnal z napadené země mili-
ony jejích obyvatel, válečných uprchlí-
ků, kteří ve snaze zachránit své zdra-
ví, životy a lidskou důstojnost, hleda-
li útočiště a pomoc v zemích v blízkém 
i vzdálenějším sousedství.

Více než 400.000 uprchlíků z Ukra-
jiny přijaly i jednotlivé kraje, města 
a obce České republiky. A tak se stalo, 
že už v prvních týdnech války na Ukra-
jině přibylo několik desítek uprchlíků, 
v drtivé většině matek s dětmi, i k nám 
do Plumlova. Ocitnout se náhle v cizí 
zemi, víceméně bez prostředků, jen 
s několika taškami či kufry, bez znalos-
ti prostředí a jazyka, daleko od domova, 
kde zuří válka, to je pro člověka velmi 
skličující okamžik. Velkou oporou v této 
těžké chvíli se uprchlíkům v Plumlově 
a v okolních vesnicích stala paní Halyna 
Fikarová Jasinska. Plumlovská občanka, 
drobná blondýnka původem z Ukraji-
ny, se bez zaváhání okamžitě pustila do 
práce a začala intenzivně pomáhat jak 
svým krajanům, tak i obecním samo-
správám řešit nastalou situaci. A to je 
důvod, proč jsem paní Halynu požádal 

když jsme museli zařídit úkony spojené 
s úmrtím jednoho z uprchlíků.

Když mluvíme o vaší snaze najít 
uprchlíkům práci, kde všude se to poda-
řilo?

Pracují třeba ve firmě Gala v Pros-
tějově, v úklidových firmách, v kuchy-
ních restaurací, v místních Vojen-
ských lesích. Jedné mamince se poda-
řilo uplatnit v jejím oboru, kterým je 
psychologie, a pracuje jako psycho-
ložka v Olomouci. Částečně vykoná-
vá svou psychologickou praxi i on-line 
formou na Ukrajině. Snažíme se také 
zapojovat maminky s dětmi i do akti-
vit místní komunity. Účastnili jsme se 
např. Halloweenu, Šipkované, Uspává-
ní broučků.

A jaké mají uprchlíci v Plumlově plá-
ny do budoucna, chtějí se vrátit zpět na 
Ukrajinu, nebo už chtějí zůstat u nás?

To je různé. Někteří počítají s návra-
tem zpět domů. Mnozí z nich se však už 
nemají kam vrátit, jejich města a domo-
vy jsou zcela zničené. A některé mamin-
ky přišly ve válce i o své manžely a part-
nery. Ty pak zvažují, že by zůstaly u nás, 
protože tady mají alespoň nějaké záze-
mí, práci a děti školu.

Máme tu adventní čas a blíží se Váno-
ce, jak je budou ukrajinské mamin-
ky u nás slavit?

No, to je otázka. Pravoslavní křes-
ťané tradičně slaví Vánoce o dva týdny 
později, takže pravděpodobně budou 
slavit až na začátku ledna. Ale za vše-
ho nejradši by asi slavily se svými blíz-
kými v klidu a míru doma na Ukrajině.

Děkuji za rozhovor a za váš čas Haly-
no.

Halyna Fikarová Jasinska pochází 
ze západní Ukrajiny z města Ternopil. 
Do České republiky přijela po absolvo-
vání střední oděvní školy v roce 2002 
na tříměsíční praxi. Praxe se protáhla 
na rok, následně přijala nabídku další 
zajímavější práce a po pěti letech při-
šlo rozhodnutí zůstat v České repub-
lice natrvalo. Nejdříve bydlela v Pros-
tějově, nyní již 13 let žije s manželem 
a dětmi v Plumlově. Od března do červ-
na letošního roku pracovala jako koor-
dinátorka pomoci ukrajinským uprch-
líkům na Městkém úřadě v Plumlově, 
v současnosti pracuje jako dvojjazyčná 
asistentka ukrajinských i českých dětí 
pro Základní školu Plumlov.

o krátký rozhovor na toto téma.
Halyno, kdy to pro vás všechno zača-

lo a jak se maminky z Ukrajiny dostaly 
právě k nám do Plumlova?

Bylo to už na přelomu února a břez-
na, kdy se první uprchlíci objevili v Kraj-
ském asistenčním centru pomoci Ukra-
jině v Olomouci. Tam byli informováni 
o nabídce volných ubytovacích kapacit 
v Plumlově, kterou vděčně přijali. Jed-
na rodina pak přijela do Plumlova pří-
mo, protože zde má příbuzné.

Ze kterých částí Ukrajiny k nám 
maminky s dětmi přijely?

Jsou to města napříč Ukrajinou. 
Například Luck, Kyjev, tragicky zasa-
žená Buča, Krematorsk, Severodoněck.

Kolik z nich máte aktuálně na starost 
a jakou pomoc jim poskytujete?

V současné době jsem v kontak-
tu přibližně s 30 lidmi. V první fázi 
bylo třeba zprostředkovat komunika-
ci s úřady a vyřídit potřebné dokumen-
ty. Dále pak opatřit co nejdříve prá-
ci maminkám a školu a školku dětem. 
V tuto chvíli už mají práci všechny 
maminky, což mě opravdu velmi těší. 
Stejně tak všechny děti chodí do školy 
a téměř všichni předškoláci do školky. 
Mým úkolem bylo také sehnat praktic-
kého lékaře nebo zubaře jak pro dospě-
lé, tak i pro děti. Pomáhala jsem napří-
klad i se zakládáním účtů v bance nebo 
se sbírkou ošacení a hraček pro děti. 
Teď už pro děti řešíme třeba kroužky 
a Zušku, pro dospělé kurzy češtiny, kte-
ré probíhají v centru Mozaika v Prostě-
jově. Bohužel jsem měla i smutný úkol, 
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Ing. David Vančík

Po dlouhé roky k našemu městu 
a obcím přiléhá Vojenský újezd Bře-
zina, táhnoucího se od Vyškova Dra-
hanskou vrchovinou až téměř za naše 
zahrádky v obcích Žárovice a Hamry. 
Všichni se snažíme stále nacházet sou-
lad mezi výcvikovými činnostmi Armá-
dy ČR a občany.

Důležitost komunikace mezi oběma 
stranami nabírá ještě většího význa-
mu v současné celosvětově neklid-
né geopolitické době, se kterou bude 
v budoucnu jistě spojena i vyšší míra 
výcvikových aktivit armády v naší blíz-
kosti.

K tomu, aby vzájemná komunika-
ce byla co možná nejkvalitnější, slou-
ží i pravidelná jednání zástupců Armá-
dy ČR se zástupci místních dotčených 
samospráv. Jedno takové jednání pro-
běhlo ve čtvrtek 24. listopadu v pro-
storách Společenského klubu kasá-
ren Dědice ve Vyškově a bylo tak prv-
ní příležitostí pro společné setkání 

staronových i nových zástupců obcí 
a měst po zářijových komunálních vol-
bách. Město Plumlov na setkání zastu-
povala starostka města Gabriela Jan-
číková společně s předsedou hamer-
ského osadního výboru Davidem Van-
číkem.

,Oceňuji snahy armády stále nachá-
zet řešení a kompromisy v našem vzá-
jemném soužití, které není vždy jedno-
duché. Naším společným zájmem musí 
být vždy bezpečnost občanů, která je na 
prvním místě. Druhotně však stále do 
našich vztahů vstupují zájmy občanů, 
které se snažíme hájit. Dobrým příkla-
dem vzájemné spolupráce bylo zajiště-
ní dopravní obslužnosti dotčených čás-
tí obce Hamry při letošním budování 
hloubkové kanalizace. Armáda našim 
požadavků vycházela vstříc a dokáza-
li jsme vždy dospět funkčního řešení. 
Za to Armádě ČR moc děkuji a budeme 
všichni doufat, že takto vstřícný přístup 
bude pokračovat i nadále.“ dodala po 
jednání starostka Gabriela Jančíková.

Veškeré  aktuální  in formace , 

režimová opatření a mapy zpřístup-
něný ploch naleznete vždy na inter-
netové adrese www.vojujezd-brezi-
na.cz. Dbejte vždy platných nařízení, 
značení a před vstupem se vždy ujistě-
te, že vašemu záměru vstupu nebrání 
některé z aktuálních opatření. Mysle-
me na to, že vstup na území vojenského 
újezdu je bez povolení přísně zakázán, 
a to v zájmu naší vlastní bezpečnosti! 
Dokážeme-li všichni v sobě najít smysl 
pro odpovědnost, budeme se vzájem-
ně respektovat, tak předejdeme nejen 
nepříjemnému řešení četných přestup-
ků, ale pomůžeme i vzájemné spolu-
práci.

,Ze setkání jsme, myslím, všichni 
odcházeli s dobrým pocitem příslibu 
stále rozvíjející se spolupráce v nadchá-
zejících letech. Oceňuji přístup armá-
dy z minulých let hledat řešení zmír-
nění hlukové zátěže. I když celá řada 
řešení stále zůstává na papíře, věřím, že 
v nejbližší době se dočkáme i reálných 
řešení přímo ve vojenském prostoru.“ 
závěrem dodal David Vančík, předseda 
Osadního výboru Hamry.

SETKÁNÍ VYŠKOV
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OPRAVA VARHAN V ROCE 2022 A NEJEN TO.

Mgr. Tereza Bradáčová 

Nový pan farář 
a soutěž Máme 
vybráno

Rok 2022 byl pro nás plný novot, na 
konci června se s námi rozloučil P.Tomasz 
Salaga, který byl přeložen do jiné farnosti, 
a přivítali jsme nového pana faráře P. Pav-
la Barbořáka. Tento rok jsme se poprvé 
zúčastnili soutěže veřejných sbírek Máme 
vybráno. Jako vítězové olomouckého kra-
je jsme postoupili do celostátního hlaso-
vání a získali jsme 4. místo z 15 finalistů.

Oprava varhan v roce 
2022

V letošním roce jsme s opravou varhan 
opět postoupili dál. Povedlo se nám opra-
vit téměř celé vzduchové zařízení varhan. 
Konkrétně se jedná o vzdušnice manuálu, 
vzdušnice pedálu a vzduchovou soustavu. 
Celá tato dílčí část opravy stála 218.000,– 
Kč. Díky grantu Nadace OF, dotaci města 
Plumlov a Vaší štědrosti bylo vše řádně 
vyúčtováno. Děkujeme.

Benefiční koncerty
Snažíme se o to, aby se plumlovské var-

hany dostaly do podvědomí širší veřej-
nosti. Proto jsme letos uspořádali 2 bene-
fiční koncerty. Na koncertech jste moh-
li slyšet krásná vystoupení operní pěvky-
ně Andrey Široké, klavíristy Pavla Juráše, 
souboru Musica organum nebo vystou-
pení Pěveckého mužského sboru Orlice či 
Ženského pěveckého sboru při ZUŠ Plum-
lov. Všichni protagonisté vystupovali bez 
nároku na honorář a proto celý výtěžek 
putoval na opravu varhan. Ještě jednou 
všem děkujeme. Jen je škoda, že účast na 
benefičních koncertech není vyšší.

Výstava betlémů
I letos farnost Plumlov pořádala výsta-

vu betlémů o víkendu 26. – 27. 11. 2022 
v prostorách plumlovského zámku. Velké 
díky patří paní Dagmar Burgetové, která 
celou výstavu zorganizovala a připravila. 
Na výstavě jste mohli shlédnout betlémy 

vyrobené z různých materiálů či netradič-
ní určický betlém. Na výstavu přišlo přes 
350 návštěvníků a výtěžek z dobrovol-
ného vstupu byl 11.841,– Kč. Děkujeme 
všem, kteří se přišli podívat na výstavu, či 
s výstavou pomáhali.

Plány na rok 2023
V roce 2023 bychom chtěli dokončit 

opravu vzduchové soustavy, konkrétně 
trakturu varhan (45.000,– ) a také opravit 
dřevěné píšťaly (50.000,– ), kovové Zn/
Sn píšťaly manuálu (50.000,– ) a komplet 
píšťaly pedálu (50.000,– ). Nyní máme na 
účtu veřejné sbírky 143.021,– . Pokud by 
se nám povedl splnit tento cíl, už by nám 
chyběla jen poslední fáze opravy a to kom-
pletní montáž nástroje, intonace a ladění 
varhan za 90.000,– a celá generální opra-
va plumlovských varhan by byla dokon-
čena! Budeme se opět snažit získat gran-
ty a dotace na opravu, aby se v roce 2023 
mohly plumlovské varhany opět rozeznít 
v celé své kráse! Držte nám palce.

Chtěli byste podpořit opravu varhan? 
Můžete poslat finanční příspěvek na účet 
veřejné sbírky: 2501930213/2010 či dát 
dar do zapečetěné pokladničky v Samo-
obsluze u Frélichů či na podatelně na 
radnici. Je možnost vystavení Potvrzení 
o daru pro daňové přiznání.

Aktuální informace o varhanách 
i o adopci píšťal naleznete na www.var-
hany-plumlov.webnode.cz 
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PÁLENICE PLUMLOV
NOVĚ OTEVŘENO

Vypalte to
s námi!

www.paleniceplumlov.cz +420 774 265 664

Boskovická 641, Plumlov

Pálenice Plumlov

Mgr. Lenka Smičková, DiS.

Pro zákazníky kvalitních ovocných 
pálenek je ode dne 14. 11. 2022 ote-
vřena nová pěstitelská pálenice, Pále-
nice Plumlov. Nachází se v Plumlově 
na adrese Boskovická 641 (areál býva-
lých stavebnin). Destilační kotle Pále-
nici Plumlov dodala renomovaná spo-
lečnost Kovoděl Janča s.r.o., která se 
v oblasti výroby a prodeje destilačních 
technologií pohybuje již více jako 50 let.

Pálenice Plumlov disponuje dvěma 
destilačními kotli o objemu 150 l a 300 
l, oba destilační kotle mají nejmoder-
nější celoměděný jednokotlový systém 
s třístupňovou rektifikační kolonou. Lze 
přijímat kvasy už od 50 l. Destilační kot-
le jsou dvouplášťové, díky tomu se eli-
minuje připálení kvasu při samotném 
pálení.

Mezi velké výhody tohoto systému 
patří možnost ovlivňování stupňovi-
tosti a bohatosti aroma v pálence, vyšší 
výtěžnost destilátu, vysoká kvalita a čis-
tota pálenky.

Mimo jiné lze v pálenici zakoupit 

lahvová vína ze zahraničí, převážně 
z Itálie, Francie, Maďarska, ale i Argenti-
ny a Portugalska. Prodej vín se uskuteč-
ňuje od úterý do pátku v čase od 14:00 – 
18:00 hodin.

Pálenice Plumlov přijímá objednáv-
ky na tel. 774 265 664. Mnoho informací 

najdete na webových stránkách www.

paleniceplumlov.cz. Ovšem tou nejlepší 

cestou, jak se objednat je osobní návště-

va spojená s prohlídkou, kde vám může-

me zodpovědět veškeré vaše dotazy. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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66. DÍVČÍ ODDÍL VODNÍCH SKAUTŮ 
BUKANÝR PLUMLOV

OHLÉDNUTÍ 
ZA ROKEM 2022 
V SOBĚSUKÁCH

Veronika Vémolová

Rok se chýlí ke konci a co všechno nám 
přinesl magický rok tří dvojek? Největ-
ší bitvu naše vikinská bratrstva Medvě-
dů a Vlků sváděla při pátrání v průběhu 
roku po artefaktech (na jarním výšlapu na 
Domamyslickou skálu, na zimním tábo-
ře v Písařově). Ty je pak na letním táboře 
na Sázavě zavedly až k ukrytému dračí-
mu vejci, o které měl zájem i pán podsvě-
tí Ser Regnish.

Na svátek sv. Jiřího, patrona skautů 
a skautek, jsme se letos účastnili výstu-
pu na Ivančenu. Jako vytížení vodní skau-
ti máme v plánu tuto akci každý pátý rok, 
ale díky covidu, který zamíchal vším, se 
výprava realizovala až letos. Přidali jsme 
ruku k dílu při akci Ukliďme si Česko, 
s oddílovým rekordem nasbíraných 20 –
ti pytlů odpadu. Účastnili jsme se projek-
tu s 3D tiskárnou pro neziskové organi-
zace a výukové účely, který jsme zdárně 
zvládli a tudíž si vysloužily novou pomoc-
nici do oddílu. Rádi vzdáme hold i čestnou 
stráží u pomníku na naše významné státní 
svátky. Organizovanou městskou hru po 
Plumlově shledáváme velmi povedenou 
a doufáme, že i vám se strávené odpoled-
ne s námi líbilo.

Letos jsme soutěžili se třemi družinami 

PhDr. Kamila Krychtálková

Rozhovor se starostou SDH Soběsu-
ky Janem Vysloužilem

Hasičům skončila hlavní sezóna 
roku 2022. Jaká pro vás byla?

Byla náročná, ale myslím, že vydařená. 
Po dvou letech covidu se konečně všechno 
pomalu vrátilo do starých kolejí a my jsme 
mohli navázat tam, kde jsme byli nuceni 
přestat.

Bylo to náročné?
Jak se to vezme. Všichni jsme se těšili, že 

se zase budeme moct setkávat a dělat to, 
co nás baví, ale rozjezd byl docela pomalý. 
Ještě v lednu jsme museli zrušit ples, kte-
rý je pro nás v podstatě jediným zdrojem 
vlastních výdělků, a to bylo pro nás citel-
nou ztrátou. Co se týká hasičského spor-
tu, ten už naštěstí nebyl po celou sezónu 
ničím omezovaný a snad už to tak zůsta-
ne napořád.

Projevila se covidová pauza úbytkem 
hasičů?

Naštěstí ne. Členská základna se urči-
tě pozměnila, protože za ty dva roky děti 
povyrostly a musely přejít do starších kate-
gorií. Naštěstí je ale pořád dost těch malič-
kých, kteří chtějí cvičit, takže sestavu sice 
obměňujeme, ale počet družstev zůstává 

na Lobinově závodu. Lobinův závod je 
jedním z nejtěžších skautských závodů 
v republice pro roje, šestky, družiny skau-
tů, vlčat či světlušek ze SSS ČR a ABS. Jed-
ná se o 24 hodinový závod, kdy skauti 
jdou pod dohledem přiděleného rozhod-
čího a v terénu plní připravené úkoly, při-
pravují si jídlo na ohni a dokazují svou 
schopnost bezpečně přenocovat v příro-
dě. V nejmladší I. kategorii vlčat si naši 
Ledňáčci vysloužili 3. místo, stejně tak II. 
kategorie dívek Sasanky obsadili 3.místo. 
Nejstarší III. kategorie byla nabitá a i když 
naši Kormoráni usedli na 7. místo, byl to 
úctyhodný výkon.

Byli jsme součástí oslav 100 let skau-
tingu v Jevíčku, máme za sebou i pod-
zimní brněnskou výpravu a samozřej-
mě pravidelně smáčíme své vodní dušič-
ky na bazénu. Letos se náš oddíl rozros-
tl o nováčky, tudíž bylo potřeba rozšířit 
i vodácké vybavení, na které nám přispě-
lo město Plumlov, kterému patří velký dík, 
že nás v naší činnosti podporuje.

Na základně jsme udělali také kus 
práce, jelikož jsme zrušili plátěnou jur-
tu a místo ní se dali do stavby dřevěného 
osmihranu. Mouchy ještě musíme vychy-
tat, ale už i tak se z ní těšíme.

Pevně věříme, že i vám se bude dařit, 
tak jako nám. Přejeme pohodové proži-
tí vánočních svátků a do Nového roku, ať 
vám fouká vítr do plachet! Vodní skau-
te z Hané Bukanýr Plumlov www.vodnis-
kauti.cz
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v podstatě stejný. A dospělí – to jsou už 
víceméně stálice. Tam se složení obměni-
lo jen minimálně.

Váš sbor je široko daleko známý vel-
kým počtem družstev. Kolik jich vlast-
ně máte?

Letos to bylo sedm družstev mladých 
hasičů – tři v kategorii mladších, dvě star-
ších a dvě v dorostu. U dospělých jsou to 
dvě družstva žen a jedno družstvo mužů, 
a když je nějaká slavnostní příležitost, 
sejdou se i veteráni a třetí družstvo žen.

Jak se dá vůbec zkombinovat tolik 
družstev – na trénincích i závodech?

To bývá dost náročné. Hlavně tehdy, 
když se v jeden den konají závody dětí 
i dospělých. To se pak musí hodně pláno-
vat, jak se pojede, kdo koho poveze a jest-
li se dá vůbec stihnout obojí. Naštěstí to 
vždycky nějak jde a za to patří zásluha 
hlavně rodičům, kteří nám pomáhají děti 
přemisťovat, protože převážet 50 dětí, na 
to už by byl potřeba hodně velký autobus. 
A na ten pochopitelně nemáme prostřed-
ky.

Jak dopadl rok 2022 v podání soběs-
uckých družstev?

Já myslím, že velmi úspěšně. Jak mladí, 
tak dospělí hasiči navštívili kolem dvace-
ti soutěží a podařilo se nám přivézt i řadu 
medailí. Konkurence každoročně ros-
te spolu se zájmem lidí o požární sport, 
takže jsme šťastní za každé dobré umís-
tění. Děti ze svých závodů letos přivezly 
7 zlatých, 13 stříbrných a 17 bronzových 
medailí. Dospělí získali 6 zlatých, 5 stříbr-
ných a 2 bronzové medaile. Jak mladí hasi-
či, tak i dospělí se zapojili do celoročního 
bodování ligových soutěží a to nakonec při-
neslo dorostencům (A) 2. místo a mladším 
žákům (B) 3. místo v Okresní dětské lize 
Prostějovska a ženám (A) 2. místo v Olo-
moucké noční lize a i dobrá umístění ve 
Velké ceně Prostějovska.

Bylo i něco, co kazilo dobrý dojem 
z celé sezóny?

Určitě nás vždycky mrzí, když se něco 
nepodaří, ale to se stává a příště je to zase 
o kousek lepší. Jsou však bohužel i věci, 
které člověk neovlivní, a najednou je na 
světě velký problém, se kterým si nevíte 
rady.

Myslíte problémy s dětskou stříkač-
kou, o kterých se v létě hodně mluvilo? 
Přesně tak.

Co se vlastně stalo?
Při jednom z tréninků zničehonic doslo-

va vyletěla část motoru ze stroje ven. Když 
opadl prvotní šok, stačilo se rozhlédnout 
a vidět všude kolem rozeseté části stříkač-
ky a všem bylo jasné, že tenhle problém 
je opravdu velký. Ke všemu k tomu došlo 
uprostřed slibně rozjeté sezóny a najednou 

to vypadalo, že ze dne na den dětský hasič-
ský sport v Soběsukách bude mít dlouhou 
neplánovanou přestávku.

K tomu ale nakonec naštěstí nedošlo. 
Kdo vám pomohl?

Využili jsme sociální sítě a požáda-
li o pomoc veřejnost. Zkusili jsme téměř 
nemožné – v době, kdy se všechno zdra-
žuje a peněz nemá téměř nikdo nazbyt, 
jsme poprosili lidi kolem sebe, zda by se 
mohli jakoukoliv malou částkou zapojit do 
záchrany sportování soběsuckých mladých 
hasičů. A můžu říct, že jsme byli hrozně 
mile překvapení, kolik lidí se rozhodlo nás 
v tom nenechat. Byli to samozřejmě naši 
kamarádi a zase jejich kamarádi, rodiče 
a prarodiče malých hasičů, ale i úplně cizí 
lidé. Díky jejich pomoci a také díky rychlé 
práci pana Kamila Nevřely, našeho „dvor-
ního doktora“ požárních stříkaček, bylo 
zanedlouho všechno, jak má být, a sezóna 
mohla pokračovat.

Takže jste se věnovali hlavně spor-
tování. Proběhly i nějaké jiné akce, jak 
tomu bývalo v předchozích letech?

Na konci prázdnin jsme uspořáda-
li taneční zábavu na tradičním místě pod 
Křébem. Mezi našimi mladými členy je 
i bubenice skupiny The Rusters a jsme 
rádi, že jsme tuto kapelu mohli představit 
místním lidem. Myslím, že vystoupení bylo 

hodně úspěšné, a v tomto směru chceme 
pokračovat i nadále. Před pár týdny se ješ-
tě konal lampionový průvod – ten je urče-
ný hlavně těm nejmenším, protože v prů-
běhu průvodu vystupují různé pohádkové 
postavy s drobnými úkoly a odměnami pro 
děti. Na závěr se pak opékají špekáčky pod 
Křébem. Tuhle tradici jsme zavedli před 
deseti lety, teď byla covidem bohužel na 
dva roky přerušena, ale jsme rádi, že lidé 
na ni nezapomněli a i přes celkem nepříz-
nivé počasí dorazila spousta návštěvníků.

Co tedy říci na závěr?
Na závěr bych chtěl určitě poděkovat 

všem, kdo nás podporují. Vážíme si všech 
příspěvků, které lidé poslali na opravu 
dětské požární stříkačky, vážíme si rodičů 
a kamarádů, kteří nám pomáhají organi-
zovat a přesouvat děti na soutěže i na tré-
ninky, vážíme si těch, kteří chodí na námi 
pořádané akce. A děkujeme za podporu 
i státním institucím – Městu Plumlov, Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Olo-
mouckému kraji a Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Zároveň bych chtěl všechny pozvat na 
jubilejní 30. hasičský ples, který musel být 
už dvakrát odložen. Věříme, že tentokrát 
se všechno podaří a budeme Vás moct při-
vítat v sobotu 28. ledna 2023 v Kulturním 
domě v Žárovicích.
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HAMRY
Ing. David Vančík

Na Točně: Výrazným 
omezením navzdory!

I skrze výrazná omezení, která přines-
la letošní výstavba hloubkové kanalizace 
v Hamrech, jsme si letošní sezónu v hasič-
ském občerstvení řádně užili.

Krásné prostředí obce Hamer i naše-
ho občerstvení, navzdory četným výko-
pům, v letním období obdivovaly opět 
stovky místních i přespolních návštěvní-
ků. Společně jsme si mohli užít charita-
tivní vaření guláše, tradiční výstavu drob-
ného zvířectva, kterou jsme opět pořáda-
li v kooperaci s místním svazem chovate-
lů, potažmo p. Démalem z Krumsína, kte-
rý nám krásné výstavní zvířectvo s ocho-
tou poskytl.

V srpnu jsme si mohli všichni společ-
ně užít i novinku v našem repertoáru let-
ních akcí, a to vojenské odpoledne. Spo-
lečně s nadšenci pro vojsko z řad Česko-
slovenské obce legionářské, senátorkou 
Parlamentu ČR Jitkou Chalánkovou a dal-
šími jsme navařili desítky litrů opravdo-
vého vojenského polního guláše, vepřo-
vého vývaru i buřtů. K tomu jsme společ-
ně mohli prohlédnout i celou řadu výstav-
ních exponátů ze sbírky Petra Adamuse 
a Davida Vančíka.

Rodinnou atmosféru Občerstvení Na 
Točně letos podtrhla i další novinka, a to 
soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Nultý 
ročník přilákal nečekaně spoustu labuž-
níků historicky maďarského pastýřské-
ho pokrmu, který jsme si dokázali – my, 
Moraváci, dotáhnout k dokonalosti. Stráv-
níci hovězího guláše týmu Hujerů nebo 
lesního guláše týmu Houbiček by moh-
li povídat.

Závěr letní sezóny nám přinesl nejen 
svátek demokracie – komunální volby, 
ale i tradiční Hamerskou svini nebo-li 

hamerský svátek obžerství, založený par-
tou místních patriotů před dvěma lety. 
Volební klání kandidátům z Hamer sice 
stále nepřálo a ani po více než dvaceti 
letech se nepodařilo nikomu z místních 
zástupců se probojovat do plumlovského 
zastupitelstva. To však nemělo žádný vliv 
na to, že jsme si závěr sezóny řádně užili!

Akce gruntem 
místních vztahů!

Tradiční pouštění létajících draků na 
stráni pod vedením Pavla Klíče, Hallowen-
ská stezka, kde se měly děti opravdu čeho 
bát! I oslava 104. výročí založení samo-
statného Československého státu za pří-
tomnosti starostky města Gabriely Jan-
číkové, místních hasičů a senátorky PČR 
Jitka Chalánkové u pomníku hamerských 
legionářů dokreslila nástup období pod-
zimu.

Z Hamer do Londýna 
za kolegy veterány

11. listopad je Dnem válečných vete-
ránů věnovaný nejen památce ukončení 
bojů první světové války.

Ve Velké Británii se tradičně schází 

na londýnských oslavách britští veterá-
ni, kteří se účastnili válek po celém svě-
tě, a u příležitosti tohoto dne si připomí-
nají hrdiny válek minulých i soudobých. 
Poslední roky na akci, kterou zahajuje 
královská rodina a původně byla urče-
na jen britským příslušníkům ozbroje-
ných sil, doprovází nově i účast české-
ho zastoupení. Mezi vybranými válečný-
mi veterány z České republiky v letošním 
roce byl i prap. Pavel Vlach, v.v. z Hamer. 
Pavel je veteránem celé řady misí Armá-
dy ČR v Kosovu, Iráku nebo Afghánistánu.
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Z historie hasičů místní části Hamry.

Pálka Josef 

V dubnu 2023 uběhne 80let od vystěhování obce Hamry a celý prostor byl určen k vojenským účelům. 

Historické události: V roce 1943 Okresní úřad Prostějov vydal nařízení, že se občané obce Hamry v 

době od 10. 4. do 24. 4. 1943 musí vystěhovati a od 1. 5. 1943 bude obec zlikvidována z  důvodu jejího 

přiřazení k  výcvikovému vojenskému území na Drahanské vysočině.

Dne 6. 3. 1943 se konala schůze k účelu rozpuštění sboru Hamry a jeho vyloučení z Okresní hasičské 

jednoty Prostějov za účasti velitele okrsku Plumlov.

Dne 9. 4. 1943 na Valné hromadě byl sbor Hamry rozpuštěn. Za zbývající pokladní hotovost ve výši 

1 500 K se členové rozhodli na památku si pořídit společnou fotografii. 

Sbor Hamry v době Protektorátu.

Nařízení Okresního úřadu Prostějov hasičskému sboru Hamry: Ve smyslu § 9 nařízení zemského 

presidenta v Brně ze dne 2. 10. 1939 č. j. 43430/III/13/1939 Vám sdělujeme: 1) Vaše nové stanovy, 

schválené výměrem zemského úřadu v Brně ze dne 2. 10. 1939 neobsahují názvy, uvedené v § 1 výše 

uvedeného výnosu. 2) Z přileb i opasků odstranit znak bývalé republiky. 3) Prapor nebude používán a 

zůstane uložen jako musejní kus tak aby nebyl veřejnosti ani členstvu přístupný. 4) Znaky republiky 

odstranit  ze  spolkových  místností.  5) Ve  smyslu  citovaného  výnosu  upravit  Služební  řád.  6) 
Nepoužívat obálek a dopisních papírů se znakem bývalé republiky.  7) Nová razítka dodá Zemská 

jednota, prozatím ze stávajících z nich odstranit střed.

      stávající razítko            *           nové razítko      

Dne 10. 6. 1945 podána žádost na Okresní národní výbor Prostějov o povolení obnovy sboru Hamry, 

které bylo následně vyhověno. A tak sbor založený 19. dubna 1902 pokračoval dále ve své činnosti a  

letos měl již 120. let, ale oslava tohoto výročí se bude konat z důvodů velkých oprav v obci, až v roce 

2023. 
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Pálka Josef

Bratr Stavěl Jan (*30. 6. 1858 / 
+22. 2. 1933, pohřeb 25. 2. 1933) rolník 
a zakladatel SDH Kostelec na Hané v roce 
1882 a jeho dlouholetý velitel. Byl sta-
rosta 27. župy Plumlovské v letech od 
23. 6. 1901 do 12. 7. 1903 a od 1. 7. 1906 
do 25. 2. 1933. V této funkci ho střídával 
dlouholetý velitel SDH Plumlov br. Lou-
bal Jan, který byl starostou v letech 1897 - 
1901 a 1903 - 1906. V roce 1925 se kona-
la oslava předání a odhalení praporu 27. 
župy Plumlovské. V roce 1926 byla 27. 
župa Plumlovská přejmenována na 27. 
župu Stavělovu, ale v roce 1932 bylo na 
prapor 27. župy Plumlovské vyšito „Župa 
Stavělova“. Na sjezdu 27. župy Stavělovy, 
který se konal ve dnech 11.–12. 6. 1932 

90. let od udělení Slovenského 
Kříže Za zásluhy o hasičstvo 
bratru Janu Stavělovi v roce 
1932.

v obci Kostelec na Hané udělil 12. 6. 1932 
br. Janu Stavělovi br. František Hrab (1. 
náměstek MZHJ) Za 50 let činnosti Zásluž-
ný kříž Moravské zemské hasičské jed-
noty. Sjezdu 27. župy se také zúčastnila 
delegace Zemské hasičské jednoty Slo-
venska br. Robert Brossman a br. Milo-
slav Schmidt (starosta Zemské hasičské 
jednoty na Slovensku), který mu k jeho 
50 letům služby udělil 12. 6. 1932 Čestné 
členství Zemské hasičské jednoty Sloven-
ska a vyznamenal jej Křížem Za zásluhy 
o hasičstvo. Bratr Jan Stavěl, zastával růz-
né funkce: byl 12 let starosta obce Koste-
lec na Hané a doživotní starosta jedno-
ty Sokol Kostelec na Hané (nechal v obci 
postavit sokolovnu). Člen několika správ-
ních rad (Rolnická záložna Kostelec na 
Hané, Kontribučenský fond a i několika 

hasičských závodů). Také do roku 1927 
byl předseda Okresního silničního výbo-
ru Plumlov. Během života obdržel vyso-
ká hasičská vyznamenání: od Moravské 
zemské hasičské jednoty: Záslužná hasič-
ská čestná medaile Za vynikající zásluhy 
a úkony hasičsko-samaritské, Za činnost 
50letou, Slezské zemské hasičské jednoty: 
Za zásluhy a od Zemské hasičské jedno-
ty na Slovensku: Kříž Za zásluhy o hasič-
stvo. Obdržel od Selské jízdy okresu Pros-
tějovsko - Plumlovského Čestnou plaketu 
a také Plaketu Na stráž od Obce Sokolské.
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Jaromír Kubeš

Plumlovští orientační běžci uspořádali 
dne 29. října.2022 Poslední kufr ve Vojen-
ském újezdu Březina s centrem závodu 
ve sportovním areálu u fotbalového hři-
ště ve Vícově. Odpovědní velitelé Armá-
dy ČR nám povolili zmapovat a uspořádat 
závody pouze v okrajové části vojenského 
prostoru s povoleným vstupem pro veřej-
nost pouze o víkendech. Ale i tak jsme 
byli naší armádě nesmírně vděčni za mož-
nost využít tak pestrý a krásný terén pro 
naše závody. V tomto lese jsem totiž pořá-
dal poslední závody v orientačním běhu 
před více jak dvaceti roky s centrem závo-
dů v Hamrech.

Tentokrát se postu ředitelky ujala Joha-
na Otrubová, stavitelé tratí byl její man-
žel Karel Otruba a Hubert Hubík, hlavním 
rozhodčí byl Radoslav Matyšek.

Po příjezdu do centra závodu jsem 
byl mile překvapen krásným sportovní 
zázemím vícovských sportovců, které jim 

2. místo Johana Otrubová, Super žebříček

můžeme závidět. O zázemí a občerstvení 
závodníků se skvěle postaral pan Franti-
šek Vlach.

Na trať do podzimem zbarveného 
lesa se postupně vydalo 400 závodníků 
z Moravy, Čech i Slovenska. Počasí nám 
na naše závody přálo a tak po odstartová-
ní posledního závodníka jsem se na trať 
vydal i já, přestože jsem na závody nebyl 
správně vybavený. Ale svého rozhodnu-
tí jsem vůbec nelitoval. Nejvíc se mi líbi-
la kontrola na mé trati, která byla umístě-
ná v jeskyni.

Závody jsem vnímal velmi pozitivně, 
stejně tak, jak ostatní závodníci. Někdo 
v lese chyboval a bloudil, ale se stavbou 
tratí byli závodníci velmi spokojení, stejně 
tak s krásným zázemím a skvělým občer-
stvením.

Po našich závodech proběhlo nejen 
vyhodnocení našich závodů, ale také 
vyhodnocení dlouhodobé soutěže s pře-
dáním diplomů a věcných cen nejlep-
ším závodníkům. Moderování akce 

a vyhlášení nejlepších závodníků se tra-
dičně ujal Marek Otruba. Z našich závod-
níků se nejlépe umístili v kat D10 Vero-
nika Otrubová – 1. místo, kat. D12 Laura 
Luterová – 3. místo, stejně jako třetí mís-
to jejího bratra Olivera Lutery v kat H14.

V dlouhodobé soutěži se družstvo žáků 
plumlovského oddílu umístilo na krás-
ném 3. místě. Naše děti se tak dokáza-
ly prosadit i před oddíly s vyšší počtem 
závodníků, což svědčí o výborné práci 
naší šéftrenérky Johany Otrubové, která 
se dětem intenzivně věnuje. Za její činnost 
jí tak patří velký dík.

Po vyhlášení soutěže se pak závodní-
ci vraceli s krásnými pocity aktivně pro-
žité soboty.

Co napsat závěrem? Určitě to, že pokud 
máte dobrodružství v krvi, vedete aktivní 
život, máte rádi pohyb v přírodě, potom 
i Vás rádi přivítáme v našem kolektivu, od 
dětí až po kmety :-)

POSLEDNÍ KUFR 2022

1. místo 
Veronika Otrubová

3. místo 
Laura Luterová

3. místo 
Oliver Lutera

1. místo 
Karolína Otrubová, 
podzimní žebříček

3. místo družtvo žáků
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V úterý 6. 9. 2022 převzal v Praze 
pan Antonín Lázna – dlouholetý člen TJ 
SOKOL Plumlov nejvyšší fotbalové oce-
nění – cenu Dr. Václava Jíry za rok 2022.

Pan Antonín Lázna se narodil 4. 4. 1941 
v Ohrozimi. Do organizovaného sportu se 
zapojil asi v 11 letech, kdy zahájil docház-
ku na ZŠ Plumlov. Po krátké době začal 
hrávat fotbal za školní mužstvo i TJ SOKOL 
Plumlov. V roce 1955 nastoupil do uče-
ní v SIGMĚ Lutín-v té době hrál házenou, 
volejbal, stolní tenis, ale nejvíc ho bavil 
fotbal, který v těch letech hrál za dorost 
Lutína. Po vyučení se vrátil do Ohrozi-
mi, obnovil svou fotbalovou kariéru v TJ 
SOKOL Plumlov, kdy v roce 1959 postou-
pil s tamními dorostenci do I.B třídy Olo-
mouckého kraje. Následovala vojenská 
služba, po jejímž absolvování se opět 
zapojil do plumlovského fotbalu (1962). 
Už v těchto letech se postupně zapojo-
val do trénování, hlavně u dorostenců, 

NEJVYŠŠÍ FOTBALOVÉ OCENĚNÍ CENA DR. VÁCLAVA JÍRY ZA ROK 2022

později (po získání trenérské licence) 
i u mužstva mužů.

V roce 1968 se s rodinou přestěho-
val do Plumlova a po skončení hráčské 
kariéry (cca v roce 1966) začal praco-
vat i ve výboru oddílu kopané. Nejprve 
byl členem výboru, později jako poklad-
ník a v roce 1981 byl zvolen předsedou. 
V té dob měl TJ SOKOL Plumlov v soutě-
žích 2 mužstva dospělých, 2 mládežnické 
týmy a přípravku. Bylo nutné řešit celou 
řadu problémů spojených s chodem oddí-
lu (praní dresů, sečení hřiště, trénování, 
zajištění finančních prostředků, přestu-
py hráčů apod…). V této době měl oddíl 
kopané TJ SOKOL Plumlov družbu s oddí-
lem kopané tehdejší NDR – BSG STAHL 
Brandis. Vedle předsednictví oddílu kopa-
né byl p. A. Lázna i členem VV TJ SOKOL 
Plumlov.

Činnost ve výboru oddílu fotbalu TJ 
SOKOL Plumlov ukončil pan A. Lázna 
v roce 1992, ale u fotbalu působí až do 
dnešních dnů. Od roku 1992 trénoval 
úspěšně mužstvo TJ Sokol Vícov, potom 
působil jako trenér v FC Ptení a poslední 
trenérskou stopu zanechal v B mužstvu 
TJ SOKOL Plumlov (za jeho společného 
fungování s TJ Krumsín-cca v roce 2015).

V současné době stále aktivně pomáhá 
jako pořadatel při domácích zápasech TJ 
SOKOL Plumlov.

Od roku 2010 se aktivně se podílí i na 
řešení disciplinárních provinění v discip-
linární komisi Okresního fotbalového sva-
zu Prostějov.

TJ SOKOL Plumlov se připojuje ke gra-
tulantům a přeje hodně zdraví a radosti 
z fotbalu do příštích let…

Ing. František Kocourek, místopředse-
da TJ SOKOL Plumlov, z.s.

FALCON 
REPREZENTUJE 
MĚSTO PLUMLOV 
V EVROPĚ

Druhá polovina roku 2022 byla pro 
FALCON CROSSBOW Plumlov (oddíl střel-
by z polní kuše TJ SOKOL Plumlov) ve 
znamení úspěchů. V červenci naši střelci 
vycestovali na Světový pohár do přímoř-
ského Chorvatska do města Veliko Trgo-
višće hrdě reprezentovat Českou repub-
liku a TJ SOKOL Plumlov. Na střeleckou 
čáru se postavili společně se střelci z Fran-
cie, Německa, Švýcarska, USA a jedineč-
nými domácími chorvatskými střelci. Za 
„kadety“ poprvé bojoval Josef Vymazal, pro 
kterého to byla premiéra na zahraničním 
závodě typu Světového poháru.

V kategorii „juniorů“ se popasoval se 
silnými soupeři Denis Vyskočil, který se 
umístil na krásném 3.místě a společně 
s týmem složeným ze střelců Denis Vysko-
čil, Jaroslava Nedělníková a Josef Neděl-
ník (oba Kostelec na Hané) obhájili úžas-
né 2.místo.

Asi nevětším úspěchem FALCONu byla 
účast koncem srpna 2022 na Mistrovství 
světa v maďarské Budapešti, kde se sešla 
světová střelecká elita. Junior Denis Vysko-
čil držel kuši pevně v rukou a soupeřům 
nedal šanci. Denis nakonec zakončil nároč-
ný souboj na 3.místě. Společně s Denisem 
se MS zúčastnila i Jana Vyskočilová, která 
se umístila za ženský tým složený z dalších 
dvou členek Irena Hynková a Jana Koleňá-
ková (obě Kostelec na Hané) na krásném 
3.místě.

V září 2022 FALCON dokázal na České 
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Ing. František Kocourek

Fotbalová sezona v roce 2022 skonči-
la, nastal čas na krátké zhodnocení. Město 
Plumlov reprezentuje ve fotbalových sou-
těžích různých úrovní celkem 5 mužstev.

A mužstvo:
Po uvolnění hygienických opatřeních 

spojených s nemocí COVID 19 se podaři-
lo odehrát kompletně všechny zápasy sou-
těžního ročníku 2021-2022. Mužstvo TJ 
SOKOL Plumlov bylo účastníkem I.A tří-
dy, skupiny B Olomouckého kraje (druhá 
nejvyšší krajská soutěž) a skončilo na 8. 
místě tabulky. Ze 24 soutěžních utkáních 
jsme měli vyrovnanou bilanci: 12 vítěz-
ství (z toho 2 v dodatečných penaltových 
rozstřelech) a 12 porážek, celkové skó-
re 37:48 a 34 bodů. Nejlepším střelcem 
našeho týmu v sezoně 2021/2 byl Adam 
Hladký s 15 vstřelenými brankami, „želez-
ným mužem (hráčem, který odehrál nejvíc 
minut) byl pak Karel Fajstl – 2.191 minut 
odehraných v soutěžních utkáních. Muž-
stvo trénoval Míra Takáč, který ve svých 61 
letech naskočil do několika zápasů a splnil 
si tak pro většinu fotbalistů nepředstavitel-
ný cíl – nastoupit k více než 2.000 fotbalo-
vým utkáním.

Do nové fotbalové sezony 2022/3 jsme 
šli se změnou na trenérském postu – muž-
stvo jako hrající trenér koučoval plumlov-
ský patriot Karel Frantík. Podstatnou změ-
nou pro nás „administrativní rozhodnu-
tí“ krajského fotbalového svazu, kdy jsme 
po mnoha ročnících odehraných v B sku-
pině I.A třídy (kde jsme měli převážně sou-
peře z okresů Olomouc a Přerov) byli „pře-
řazeni skupiny A, ve které zajíždíme pře-
vážně na hřiště soupeřů z okresu Olo-
mouc a Šumperk. Co se týká sportovních 
výsledků – „polepšili jsme si“ – po skonče-
ní 14 podzimních zápasů jsme na 7.místě 

TJ SOKOL PLUMLOV, ODDÍL KOPANÉ 
HODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZONY 2022

tabulky s bilancí 4 výhry, 6 remíz a 4 pro-
hry – skóre 29:34 a 18 body. Jsme „remízo-
vým králem“ a je škodou, že se nám některé 
zápasy nepodařilo „překlopit“ na naši stra-
nu – bodů mohlo být více… Karel Frantík 
odvádí dobrou práci nejen na trenérském 
postu, ale současně (možná překvapivě) je 
i naším nejlepším střelcem s 8 vstřelený-
mi brankami. Přes počáteční obavy i zápa-
sy s novými soupeři „užíváme“ – k nejpoda-
řenějším zápasům podzimu řadím gólovou 
„přestřelku“ s týmem z Náměště na Hané, 
kdy jsem „otočili“ průběžné vedení soupe-
ře 2:5 na naše vítězství 6:5 po 90 minu-
tách zápasu.

Není vše bohužel „růžové“ – „horší čas“ 
pro fotbalové „zájezdy“ k mistrovským 
utkání jsme si nemohli „vybrat“. Sport je 
v ČR obecně „podfinancován“, finanční pro-
středky na činnost jsme obtížně sháněli už 
v letech minulých a že se v době krize situ-
ace nezlepšila je jasné.

B mužstvo:
Naše B mužstvo je účastníkem okresní-

ho přeboru Prostějovska II.třídy. V soutěž-
ním ročníku 2021/2 jsme skončili v „klid-
ném středu“ tabulky – na 8. místě s bilan-
cí 13 vítězství (z toho 3 po penaltách) a 13 
porážek – skóre 64 vstřelených branek a 67 
obdržených, 37 bodů. Nejlepším střelcem 
našeho mužstva byl Karel Fajstl s 9 branka-
mi, mužstvo trénoval Radek Bureš a Ladi-
slav Ševcůj. Mám-li zavzpomínat na zápa-
sy, které mi „utkvěly“ v paměti, vybaví se 
mí vítězství nad Vrahovicemi v poměru 5:3 
popř. výhra 5:1 s Němčicemi nad Hanou.

Podzimní část ročníku 2022/3 se naše-
mu „béčku“ vydařila méně – ze 13 soutěž-
ních zápasů jsme zapsali 5 vítězství (2x po 
penaltách) a 8 porážek, skóre 25:37. Našich 
14 získaných bodů není mnoho a chceme-li 
nemít sestupové starosti musíme se do jar-
ních odvet zlepšit.

B mužstvo střelecky táhne Karel Fajstl, 
který zaznamenal 11 branek.

Mládež:
Budu-li hovořit o mládeži musím ocenit 

práci všech trenérů a pomoc rodičů. Dostat 
a udržet děti v dnešní době u sportu není 
lehký úkol a proto všem, kdo nám s tím 
pomáhají patří velké poděkování.

Už několik roků není v rámci okresu 
Prostějov organizována samostatná doros-
tenecká soutěž- musíme i mládeží jezdit 
k zápasům mimo hranice regionu. V sezoně 
2021/2, stejně jako i v té probíhající jsme 
vytvořili společný tým dorostu s SK Pro-
tivanov. Fakt, že píšu o „týmu“ jednoznač-
ně jde za „dobrou duší“ tohoto mužstva – 
trenérem a organizátorem Michalem Bra-
chtlem. V soutěžním ročníku 2021/2 jsme 
se s mužstvem s nejnižším věkovým prů-
měrem „aklimatizovali“ a domnívám se 
že 6 vítězných zápasů (konečné 10.místo 
v tabulce z 12 zúčastněných mužstev) u klu-
ků, kteří do dorostu přešli z žákovské kate-
gorie nebylo špatným počinem. Po pod-
zimní části sezony 2022/3 jsme průběž-
ně na 7 místě tabulky (z celkových 13 muž-
stev), když jsme vyhráli 7 zápasů (z toho 2 
po penaltovém rozstřelu) a 5 x jsme odešli 
poraženi, při skóre 23:32 a získali jsme už 
19 bodů. Nejlepšími střelci našeho doros-
teneckého mužstva jsou Tomáš Urban se 
7 brankami a Lukáš Vítek, který se trefil 
6x. Odstup od celků na chvostu tabulky je 
dostatečný a ztráta na bronzovou pozici je 
pouze šestibodová. Věřím, že v jarní části 
bude mužstvo stoupat nahoru.

půdě obhájit prvenství na Mistrovství Čes-
ké republiky v Otrokovicích a v katego-
rii „kadet“ Josef Vymazal a „junior“ Denis 
Vyskočil se stali mistry ČR.

Předposlední a další z důležitých Svě-
tových pohárů se konal opět v Chorvatsku 
ve městě Slavonski Brod. Odtud si Denis 
Vyskočil opět dovezl medaili za 3.místo.

Díky výše zmiňovaným úspěchům byl 
Denis Vyskočil nominován na finále Svě-
tového poháru mezi 10 nejlepších střelců 
mužské kategorie světové elity jako 4. nej-
lepší střelec.

Tímto celý náš oddíl FALCON 
CROSSBOW přeje všem občanům Plum-
lova krásné a pohodové Vánoce a mnoho 

štěstí a úspěchů do nového roku 2023.

Váš FALCON CROSSBOW Plumlov
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V žákovské kategorii máme co dohá-
nět – žáků máme poskrovnu a jsme za kaž-
dého rádi. Vytvořili jsme společné týmy 
starších i mladších žáků s TJ Sokol Vícov, 
s nimiž hrajeme okresní fotbalovou soutěž.

Mám-li z něčeho radost je to zájem 
a chuť do fotbalu našich nejmenších – 
mladší přípravky a minipřípravky. V pro-
sinci loňského roku jsem psal do zpravo-
daje o prvních turnajích dětí ve věku 5-7 
roků. Velká většina z těchto dětí u fotbalu 
zůstala, pokračuje v sezoně 2022/3 v kate-
gorii mladší přípravky 6-8 roků), která se 
v rámci prostějovského regionu hraje tur-
najovým způsobem. Hrajeme ve společ-
ném mužstvu s TJ SOKOL Vícov, zúčast-
nili jsme se 6 turnajů. Přestože se v této 

věkové kategorii výsledky nezaznamená-
vají, domnívám se, že počet námi vstřele-
ných branek výrazně převýšil počet těch, 
které jsme inkasovali.

Nechci se opakovat, ale v i u těch nej-
menších fotbalistů musím děkovat za 
pomoc trenérům a rodičům.

Minipřípravka odehrála v podzimní čás-
ti 3 turnaje, včetně jednoho na domácí hři-
šti. Prvořadým cílem v této kategorii je, 
aby měli děti radost ze hry a rozvíjeli své 
pohybové schopnosti. Samozřejmě bude-
me rádi, když se k nám přidají i další děti – 
pravidelné tréninky se konají každý týden 
ve čtvrtek od 16.00 hodin (aktuálně v tělo-
cvičně ZŠ, za pěkného počasí na fotbalo-
vém hřišti…).

I v letošním roce jsme s omezený-
mi finančními možnostmi pokračovali 
v úpravě našeho areálu v Plumlově-Bor-
kách. S využitím dotace Olomouckého kra-
je a finanční podpory Města Plumlov jsme 
realizovali solární ohřev vody, od čehož si 
v době rostoucích nákladů na elektrickou 
energii slibujeme nemalé úspory.

Závěrem svého hodnocení a s blížícím se 
koncem letošního roku mám pro Vás jedno 
přání – přeju Vám všem hlavně zdraví, hod-
ně radosti a těším se na viděnou při fotbalo-
vých zápasech…

Pěkné dny
Ing. František Kocourek, 

místopředseda TJ SOKOL Plumlov, z.s.
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Michal Brachtl

Po vydařené jarní sezóně jsme se posta-
vili na začátek sezóny nové. No, abych řekl 
pravdu, málem nepostavili. Kdyby nebylo 
příchodu hráčů z jiných týmů, tak ani spo-
lečně s Protivanovem nepostavíme doros-
tenecký tým na právě probíhající sezónu.

Příprava proběhla podle představ 
s docela slušnou účastí. Skvěle se vydaři-
ly oba přípravné zápasy, ve kterých jsme 
nadělovali. Ovšem v prvním zápase jsme 
pocítili, že týmy kolem Olomouce, které 
máme ve skupině, nebudou žádná ořezá-
vátka. Navíc se nám dlouhodobě zranili 

HODNOCENÍ FOTBALU TRENÉR DOROSTENECKÉHO MUŽSTVA
dva hráči a jeden se zbytečně vykartoval. 
I přesto jsme se dokázali v průběhu podzi-
mu sehrát a posledních pět zápasů odehrát 
v plné síle. V posledních pěti zápasech jsme 
dokázali pětkrát vyhrát a z toho udržel náš 
brankář čtyřikrát čisté konto. Bravo.

Bez mládeže to bohužel dál nepůjde. 
Pro příští sezónu bude zase oříšek složit 
tým, který dokáže konkurovat ostatním. 
Do zbytku sezóny, tedy její jarní části si pře-
ji, abychom hráli stejně jako na konci té 
podzimní. Ať hrajeme fair-play a s úctou 
k soupeři, jako hráči, ať nezapomeneme 
na slušné vychování, které nám dali rodiče 

a aby všichni diváci, hlavně dospělí, kteří 
navštěvují mládežnický fotbal, fandili všem 
klukům, kteří běhají po hřišti a určitě se 
snaží hrát nejlépe jak umí, jelikož tuhle hru 
mají rádi!

Náš tým tvoří: Jozef Kšenzulák, Maty-
áš Krénar, Lukáš Nejedlý, Daniel Moučka, 
Peter Linney, Ján Kšenzulák, David Urban, 
Pavel Jonšta, Jakub Sedlo, Denis Dvorský, 
Lukáš Vítek, Tomáš Urban, Michal Fied-
ler, Martin Koleda, Ondřej Sekanina, Jakub 
Sychra. Trenéři: Michal Brachtl, Jiří Rolenc. 
Pomocník Lukáš Křupka.


