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ZPRAVODAJ
ZÁMEK V OBLEŽENÍ VOJÁKŮ

V sobotu 5. června 2021 se na nádvoří zámku konal druhý ročník vojenského dětského dne. Čtěte na str. 6. Foto: Petr Školař

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY

materiální. Ale vraťme se k dění v naši obci.

Milí spoluobčané,

ŽÁDOSTI O DOTACE

dovolte mi, abych hned na začátku
svého článku vzpomněla na událost,
která se stala před nedávnem na jihu
Moravy, kdy tornádo poničilo části několika vesnic. O tornádech jsme myslím všichni někdy slyšeli, ale vždy to
bylo někde hodně daleko od nás. Tato tragédie mě hluboce zasáhla a byla umocněna tím, že v jedné z poničených obcí mám známé. I město Plumlov se zapojilo do veřejné sbírky a poslalo postiženým finanční dar. Možná
bych na tomto místě mohla svoje psaní ukončit, protože naše starosti jsou
malicherné ve srovnání se starostmi
těch, kteří přišli o střechu nad hlavou,
ale velké poděkování patří vám všem,
kteří jste se jakkoli zapojili do veřejné sbírky, ať už formou finanční či

Začátkem léta vždy býváme v očekávání výsledků podaných žádostí o dotace. Jak jsem již v minulosti psala, dotace jsou důležitou složkou městského rozpočtu, a proto každý rok podáváme spoustu žádostí.
Jak už tomu bývá, na některých dotačních titulech jsme uspěli a pro ty neúspěšné budeme hledat jiný zdroj peněz nebo je pokládat znovu v příštím roce. V každém případě si v letošním roce nemůžeme stěžovat, protože mimo rekonstrukce WC dívky v základní škole a rekonstrukce vozovky
ve Wolkrově ulici jsme, alespoň částečně, uspěli úplně všude. Pro oba tyto neúspěšné projekty budeme hledat jiné finanční možnosti. Ke konci se nám pomalu chýlí stavba cyklostezky, na kterou jsme z mimořádné

V DOMOVĚ PRO SENIORY V
SOBĚSUKÁCH MAJÍ NABITÝ
PROGRAM
LÉTO NA PLUMLOVSKÉM
ZÁMKU V PLNÉM PROUDU

LOUČENÍ MALÝCH ŠKOLÁČKŮ
SE ŠKOLKOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLUMLOV,
COVIDOVÝ ŠKOLNÍ ROK
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dotace olomouckého kraje získali 2,5
milionu korun a dalších 500 tisíc od
města Prostějova. V současné chvíli
na cyklostezce stavební firma dokončuje most. A u mostu se ještě chvíli pozastavím. Často se mě ptáte, proč
na cyklostezku stavíme most jako pro
vlak, když bude jen pro cyklisty a pro
pěší? Stojí to mnoho peněz a realizace je zbytečně zdlouhavá. Ano, musím
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s vámi souhlasit, i já si myslím, že by
pro potřeby cyklistů a chodců stačila
dřevěná lávka, ale bohužel stavíme na
pozemcích Povodí Moravy a musíme
respektovat jejich požadavek – stoletá
voda plus půl metru, nosnost na pojezd techniky Povodí Moravy atd. Dokonce ani nabídka toho, že v případě
velké vody město tuto menší dřevěnou lávku na vlastní náklady strhne a
znovu postaví (vzhledem k současné
ceně mostu by to bylo jistě výhodnější) nebyla akceptována. Přes všechna tato úskalí bude cyklostezka v brzké době dokončena. No a o tom, proč
nevede cyklostezka po druhém břehu
přehrady se asi nemusím dlouze rozepisovat. ...cesta pod Zlechovem patří
soukromému majiteli, který tam žádnou cyklostezku nechce. Je majitelem
cesty, která patří k lesu a on ji chce
využívat pro těžbu dřeva.
CHODNÍK KOLEM BIDELCE
Další stavební akcí, kterou jsme dokončili a ze které mám obrovskou radost, je chodník kolem Bidelce směrem na hřbitov. Moc jsem se bála požadavku dopravního inspektorátu na
ostrůvek v rušné křižovatce, ale myslím, že jsme si na něj velmi rychle
zvykli. Není asi úplně nejkomfortnější
pro řidiče nákladních aut, ale my musíme chránit chodce.  Už když já jsem
byla dítě, byla tato křižovatka nejnebezpečnějším místem v Plumlově, a to
přesto, že byl před čtyřiceti roky zcela
jiný provoz na silnicích. Jsem moc ráda, že nyní se i děti z Lesnické či Vinohrádků dostanou do školy bezpečně.
Tato akce byla z velké části dotovaná

z dotace SFDI a příspěvkem Olomouckého kraje.
V loňském roce jsme postavili
chodník v Soběsukách a další, navazující etapou, je chodník do Žárovic, Zde
aktuálně řešíme projekt.
Další chodník, který se opraví během letních prázdnin, je chodník před
vstupem do zdravotního střediska.
Moc se omlouvám za komplikace, které tato stavba způsobuje pacientům,
zákazníkům lékárny a obyvatelům
bytů nad střediskem, ale nelze provést opravu bez toho, že tu bude nějakou dobu staveniště. Krom chodníku vznikne před střediskem záliv pro
auta a já věřím, že se alespoň částečně vyřeší každodenní ranní zmatek
před základní školou. Na tento projekt jsme získali finance z evropských
dotací MAS a čekáme na vyhodnocení další žádosti, která by nám měla pokrýt zbytek revitalizace chodníku kolem školy a zdravotního střediska s bezpečným přechodem do MŠ Na
stráži a s vybudováním nových parkovacích míst.
STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ZÁKLADNÍ A
MATEŘSKÉ ŠKOLE
Již tradičně, vždy o prázdninách,
probíhají stavební úpravy v základní škole. Jak jsem již psala, letos jsme
bohužel neuspěli s projektem na rekonstrukci WC dívky, což mě moc mrzí, neb si pamatuji, jak už za nás záchodky ve škole vypadaly. Nicméně budeme se snažit získat jiné zdroje. V letošním roce budujeme novou
učebnu pro první třídu, nové oddělení
školní družiny a spisovnu.
Také mateřská školka o prázdninách buduje a zvelebuje svoje budovy.
DALŠÍ PROJEKTY
Z dotací MASky se nám podařilo získat peníze na opravu sociálního
zařízení v budově osadního výboru
Hamry. Opravovat budeme letos v zimě. Ministerstvo kultury nám podpořilo opravu sochy svatého Floriána na plumlovském náměstí a MMR
nám přiznalo dotaci na vybudování
dětského hřiště v kempu Žralok.
Olomoucký kraj nám podpořil
projekt na vybudování kanalizace na
Běliskách, takže v průběhu podzimu budeme realizovat. Po dokončení této stavební akce budou kompletně odkanalizovaná Běliska s kempem
Žralok.

PLUMLOVSKÝ ZÁMEK
Co se týče plumlovského zámku, letos dokončíme opravu bašty a v příštím roce se vrhneme na vstupní portál. I zde jsme získali příspěvky jak
z ministerstva kultury, tak z dotace
Olomouckého kraje.
Pochopitelně pracujeme se skutečností, že se zámek Plumlov, po dlouholetém úsilí, dostal na indikativní seznam Národních kulturních památek
a hledáme vhodný dotační titul.
Aktuálně řešíme studii a následnou
žádost o dotaci z programu EFEKT
na rekonstrukci veřejného osvětlení v celém Plumlově i jeho místních
částech. Veřejné osvětlení je bohužel
v havarijním stavu a bude vyžadovat
kompletní rekonstrukci.
V Žárovicích bude v letošním roce
E-ON realizovat přeložku nízkého napětí vzdušného vedení do země a výstavbu nové trafostanice a firma Cetin
vysokorychlostní internet. Rádi bychom během léta opravili prostranství a chodníky u Kulturního domu.
V září a říjnu budeme realizovat
v Žárovicích a Hamrech výsadbu lokálních biokoridorů, které vzešly
z pozemkových úprav. Tuto akci bude
provádět firma H-REKULTIVACE, a.s.
za cca 1.5 milionů a bude dotována
z dotačního programu OPŽP
Během léta též proběhnou drobnější opravy komunikací.
VÝSTAVBA KANALIZACE
V HAMRECH
Bezesporu největší investiční akcí
částí letošního a poloviny příštího roku bude výstavba kanalizace v místní části Hamry. Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála firma Quantum a.s.
Vyškov. Vysoutěžená cena je bez mála 30 milionů bez DPH. Dotace činí cca
21 milionů korun.
Milí Hameráci, já moc dobře vím,
jak dlouho jste na tuto stavbu čekali a jak velká to bude pomoc životnímu prostředí a mám obrovskou radost, že se nám podařilo vytvořit projekt a získat peníze. Nebude to stavba jednoduchá a bude vyžadovat některá omezení (např. v dopravě), moc
vás prosím o trpělivost a shovívavost.
Začátkem září proběhne u vás, v budově osadního výboru Hamry, koordinační schůzka s projektantem a stavbyvedoucím z realizační firmy, který potom bude každý den na stavbě
a na kterého se budete moci obracet
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s dotazy. O termínu schůzky budete
řádně informováni. Vzápětí, po položení kanalizačního vedení, bude firma
Cetin vkládat do země vysokorychlostní internet a poté E-On elektrické
vedení a město veřejné osvětlení.
Již více než rok žijeme v různých
restrikcích a covidových omezeních,
která se dotýkají každého z nás.
Často slýchám obavu z toho, jaké
tato covidová doba bude mít následky
a jak dlouho s nimi budeme vyrovnávat nejen my, ale i příští generace.
Děti se téměř po roce, alespoň na
chvíli, vrátily do školních lavic, v základní umělecké škole mohly proběhnou besídky a představení a mateřská
i základní škola se mohly důstojně,

v prostorách plumlovského zámku
rozloučit se svými absolventy. Toto
všechno bylo příjemným osvěžením
našich, covidovou dobou, skleslých
duší. Moc bych si přála, aby to, co nás
čeká byl už jen návrat k lepším časům.
Nedávno jsem četla krásný citát: „ Zapomeň na těžké chvíle, ale nikdy nezapomeň na to, co Tě naučily…buď takovým člověkem, jakého bys sám rád
potkal.“
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné
letní dny plné slunce. A pokud vás něco trápí, v čem vám můžeme pomoct,
dejte nám o tom vědět.
Vaše starostka
Gabriela Jančíková
tel: +420 774 302 162

TRADIČNÍ HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA PLUMLOV 2021.
Pálka Josef
Ve dnech 29. a 30. května 2021 se v
areálu ZO ČSCH Plumlov po dlouhé době zaviněné epidemií COVID-19 setkali chovatelé z Prostějovska na tradiční Místní hodové výstavě drobného zvířectva. Soutěžilo se zde také o putovní pro Pohár nejlepšího chovatele králíků ZO Plumlov, který získal Josef Riedl za kolekci králíka Novozélandský červený. Celkem bylo vystaveno 109 ks králíků v počtu 39 druhů. Úkolu posuzovatele králíků se zhostil přítel Oldřich Lakomý z obce Slatinky a celkově udělil 22
čestných cen. Soutěžilo se také o putovní
pro Pohár nejlepšího chovatele drůbeže
ZO Plumlov, který získal Lubomír Démal
st. za kohouta zdrobnělá Fenixka zlatá. Drůbež ohodnotil posuzovatel Peter

Čanecký z obce Velké Albrechtice a udělil 22 čestných cen. Vystaveno také bylo
46 holubů v 10 druzích a v 10 barevných
rázech, které ohodnotil posuzovatel
František Dostál z Prostějova a udělil 6
čestných cen. Z exotů byly vystaveny tyto druhy: Zebřička australská, Chůvička
japonská, Papoušek vlnkovaný (Andulka), Agapornis růžohrdlý, Papoušek šedokřídlý, Korela chocholatá, Rosela penant, Pyrula modrobradá a také expozice morčat domácích. Ke každé čestné ceně na památku byla udělena také tradiční magnetka se známou památkou města Plumlov, místním zámkem. Místní výstava, se koná tradičně na svátek Nejsvětější Trojice, kdy jsou v Plumlově hody
a navštívili ji návštěvníci z okresu Prostějov, ale někteří byli i ze vzdálenějších
míst ČR. Vystavujících bylo 34 chovatelů,

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SOBĚSUKY
Vás zve do soběsuk na soutěže v požárním útoku

SOBOTA 18. ZÁŘÍ OD 10.00 HODIN

předposlední kolo ODL Prostějovska

NEDĚLE 19. ZÁŘÍ OD 13.00 HODIN

poslední kolo VC Prostějovska

převážně z Prostějovského okresu, ale i
z okolních okresů. Výstava se vydařila,
protože bylo hezké teplé počasí a veřejnosti byla předvedena chovatelská práce, při které se zachovává genofond tohoto drobného zvířectva. Tato tradiční hodová místní výstava, která se jako
chovatelská akce dlouhodobě pořádává ve městě Plumlov, by chtěla zapůsobit
hlavně na mladou generaci a přivést ji k
chovatelství, neboť dnes se drobnému
chovatelství převážně věnují již jen starší občané. Výstavu podpořil nejen Olomoucký kraj, ale i město Plumlov, kteří tímto umožnili chovatelskou činnost
prezentovat před širokou veřejností, což
má na chovatele v této základní organizaci kladný dopad a podpořili současně
tím také zachování různorodosti chovů
drobného zvířectva.
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NABITÝ PROGRAM V DOMOVĚ PRO SENIORY SOBĚSUKY
Lenka Paulinová
Začátkem léta se senioři mohli po
delší pauze opět naplno věnovat aktivitám. Začali jsme vysázením rybízové aleje spolu s dětmi z MŠ Prostějovičky. Dále jsme využili hezkého počasí k sázení bylinek do mobilního záhonu a také jahod do nových
vyvýšených záhonů. Vytvořili jsme
tak příjemné venkovní prostředí,
které jsme doladili novými lavičkami, které jsou umístěny pod vzrostlými stromy a také markýzou, která
klientům dodává příjemné zastínění a je umístěna hned u budovy. Markýza byla spolufinancována z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ z Nadace rozvoje občanské společnosti. Letní období nabízí spoustu krásných květin, které využíváme
k aranžování a výzdobě prostor domova.
V červnu domov navštívily studentky oboru kosmetiky SOŠ Prostějov a v rámci praxe seniorkám provedly masáž rukou spolu

s manikúrou a možností nalakování
nehtů.  Klientky těchto služeb využily v hojném počtu. Manikúra i masáž
rukou se seniorkám velice líbila a my
moc studentkám děkujeme a těšíme
se na další setkání na podzim.
Počasí nám opravdu přálo a všechny kulturní akce jsme uspořádali
venku v odpočinkové zóně. Konalo se
vystoupení country kapely Poslední

kovboj, grilování s kytarou, na kterou nám zahrál pan Víťa a také do
našeho domova zamířilo brněnské
divadlo Slunečnice s hudebním vystoupením známých českých a zahraničních písní. V altánku domova také
mohli senioři ochutnat ledovou kávu nebo některý z míchaných nápojů,
jejichž příprava se stala již tradicí.
Prostě léto si užíváme!

SENIOŘI SI PROHLÉDLI ZÁMECKÝ PARK V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM
Jana Vaverková
Dne 24.6.2021 se uskutečnil dlouho naplánovaný výlet do areálu zámku v Čechách pod Kosířem. O účast
byl mezi klienty Domova pro seniory Soběsuky velký zájem a v autobusu zbylo jen pár volných míst. Při odjezdu jsme se obávali deště, ale v Čechách pod Kosířem nás přivítalo sluníčko s modrou oblohou, takže připravené  deštníky zůstaly nepoužity. V zámeckém parku čekala usměvavá průvodkyně, která nás provedla

zámeckým parkem a přidala zajímavý výklad o historii parku.
Dozvěděli jsme se, že park patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice.
Na jeho tvorbě se významnou měrou
podílel portugalský hraběcí rod Silva-Tarouca.  Franitšek Josef I. jej založil, když okolí zámku na přelomu
dvacátých a třicátých let 19. století velkoryse upravil jako krajinářský
areál, vybudoval zde síť kanálů, pěšinek a první drobné architektonické
objekty. Na zámku často zde pobýval

malíř Josef Mánes. Prošli jsme pod
Červenou věží, která sloužila jako
rozhledna, minuli jsme rybník, ve
kterém se učil plavat Josef Mánes.
Někteří účastníci zájezdu vystoupali
k malé jeskyňce s drakem, kde se vyfotili. V další části parku jsme nahlédli  do Mánesova pavilonu, který malíři sloučil jako ateliér, a prošli se alejí
vzrostlých stromů.  Všichni obdivovali cizokrajné dřeviny, byliny a celkové uspořádání parku. Viděli jsme také krásnou budovu oranžérie.
Příjemným zakončením dopoledního výletu bylo posezení na nádvoří
zámku v zámecké kavárně s dobrou
kávou, zákuskem nebo zmrzlinou.
Poděkování za realizaci výletu patří Olomouckému kraji, který poskytl  nízkopodlažní autobus a ochotnému řidiči. Vstupné za komentovanou prohlídku parku bylo hrazeno
z veřejné podpory města Prostějova.
Dík patří také všem zaměstnancům a
dobrovolníkům za doprovod klientů
při výletě.
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KAVÁRNIČKA
JINAK A LÉPE
Yvona Andělová
Velké překvapení začátkem prázdnin přichystalo vedení domova pro
obyvatele seniorského domova.
V přízemí domova totiž vzniklo nové zázemí pro konání volnočasových
aktivit a setkání. Tento prostor měl
před 20 lety sloužit jako holičství a kadeřnictví tehdejším obyvatelům domova v Soběsukách. K tomu ale nakonec
nikdy nedošlo. Přesto byl záměr „oficíny“ donedávna v místnosti zvané kavárnička patrný.  
Stavební úpravou místnosti vznikl zcela nový prostor, který bude sloužit nejen pro různé skupinové aktivity – prosté povídání si či drobné tvoření. Díky plně vybavené kuchyňské lince si nově budou moci zdejší seniorky kdykoli upéct nějakou buchtu či koláče a nebudou už odkázány na provoz
kuchyně. Na řadu může, a snad přijde,

LETNÍ OSVĚŽENÍ NA GRILU A SE ŽRALOKEM
Yvona Andělová
Měsíc červen přál řadě aktivit, které patří ke stálicím v programu pro
seniory soběsuckého domova. Život
v domově se tak vrátil v plné síle aspoň pro jeho obyvatele.
Senioři ze Soběsuk tráví volný čas
podle vlastního výběru. Využít tak
mohou upravené venkovní prostory, k procházkám či posezením uprostřed bohaté zeleně. V rámci nabídky domova je každý měsíc k dispozici
pestrý program. Některé akce přitom
probíhají přímo v domově, ve vnitřních či venkovních prostorách, další
aktivity se pak konají v blízkém okolí.  
V hojném počtu tak senioři navštívili místní hospůdku. Mnozí zde   

měli možnost letos prvně ochutnat
„tekuté zlato“, nebo si dopřát zmrzlinu s kávou a přitom si hezky popovídat.
Zájmu se vždy těší tradiční grilování, které bývá dvakrát do roka a
obvykle je spojeno s hudebním vystoupením.  Počasí tentokrát lehce ustoupilo a příjemné letní teploty dovolily úspěšný průběh celé akce. Ta byla korunována nejen krásnými melodiemi - zpěvem a hrou na kytaru oblíbeného Víti, taky grilovanou
klobásou a pivem.
Další „trochu“ vzdálenější zastávkou byl výjezd do kempu Žralok. Každoroční návštěvu tamní hospůdky
a kuchyně si účastníci krátkého, zato
populárního zájezdu opět užili.

časem klidně i „něco“ od masa. Nápady
by už byly. Každoměsíční aktivita Pečení s Lenkou se totiž těší velké oblibě a jejich výrobky mají možnost vždy
ochutnat i ostatní senioři. A nemusí
přitom jít jen o jídlo.
Premiéra v kavárničce se vydařila,
pro začátek se podával zmrzlinový pohár. Další dobrotu si už budou muset
senioři a seniorky vyrobit sami.
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PLUMLOVSKÝ ZÁMEK
Jiří Trunda
POHÁDKY SE STÁLE TĚŠÍ VELKÉ OBLIBĚ
Po dlouhé zimní pauze otevřel zámek své brány opět oblíbeným pohádkovým
prohlídkám. I když je organizátoři společně s herci připravovali již od zimních
měsíců, museli si na svoji premiéru počkat až do soboty 5. června. Téměř dvacítka herců v kouzelných kostýmech vtáhla stovky malých i velkých návštěvníků do
děje tří známých českých pohádek. Všichni, kdo o tomto víkendu zámek navštívili, se dozvěděli, zda strach má velké oči, byli svědky toho, jak princ Velen bojoval
ze zlým čarodějem Mrakomorem a podívali se na to, zda Jindřich ve mlejně ustál
nástrahy zdejšího čertíka. Nechyběl ani stánkový prodej se spoustou dobrot a řemesel. Velké poděkování patří všem hercům a organizátorům pohádkových prohlídek. Někteří z nich se jim věnují již více jak deset let.
Velmi si vážíme Vaší práce.

ŠERMÍŘI DOBÝVALI HRAD PLUMLOV
První červencový prodloužený víkend obsadili zámek šermíři a přivezli sebou
bohatý čtyřdenní program. Malí i velcí diváci sledovali program v podobě šermířských pohádek, soubojů a šarvátek či výcviku a příletu dravých ptáků. Každý den
ve třináct hodin pak vždy vypukla bitva o hrad Plumlov. Součástí programu byly také prohlídky Vysokého zámku a pohádkového sklepa a nechyběl ani jarmark
na nádvoří.
Na další šermíře se mohou návštěvníci těšit o víkendu 7. - 8. srpna 2021.
ZÁMEK V OBLEŽENÍ VOJÁKŮ
V sobotu 5. června 2021 se na nádvoří zámku konal druhý ročník vojenského
dětského dne s kluby vojenské historie. Na své si zde přišli děti i dospělí. Velké
poděkování patří všem nadšencům a organizátorům za přípravu pěkné akce.

ZÁMEK ZA SVITU SVÍČEK
Ve dnech 13. - 14. srpna 2021
proběhnou na zámku již tradiční
noční prohlídky.  “Zavítáme společně do doby Lichtenštejnského úsilí o
postavení nového monumentu,
a jak už to tak bývá, čeká naše hrdiny spousta komplikací a intrik. Staňte se svědky představení plného tance, krásných dam i hrdinných kavalírů,” zve Jitka Kastnerová scénáristka
a režisérka prohlídek s tím, že první prohlídka vychází v 18 hodin, poslední pak o půlnoci. Samotná prohlídka bude stejně jako v minulých
letech doplněna šermířskými souboji a ohňovými show v podání skupiny historického šermu BellaTorres.
“Přijďte se bát i smát,” dodává na závěr Kastnerová.
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DNE 18. ZÁŘÍ 2021 VOJENSKÝ DEN!

18. září

Dne
se koná, pod záštitou
starostky města Plumlov Gabriely Jančíkové,
KVH při W.P.E.P. a CZECH SPITFIRE CLUB, akce:

ZÁMEK PLUMLOV V OBLEˇŽZENÍ
VS

RMA
A
D
Z
TUP

MEDIÁLNÍ PARTNEˇŘRI:

ŽIVÉ OBRAZY
10:00 - 17:00
-VÁLEČNÁ A HISTORICKÁ TECHNIKA
-LEGENDA: SUPERMARINE
SPITFIRE MK. IX C
-DOBOVÉ TÁBORY
-ŽIVÉ REKOSTRUKCE BITEV
-BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI

Pod záštitou starostky města Plumlov Gabriely Jančíkové a KVH při W.P.E.P.
a Czech Spitfire club se bude konat akce
s vojenskou tématikou nazvaný ZÁMEK
PLUMLOV V OBLEŽENÍ.
Kde uvidíte od 10:00 nejen válečnou
a historickou techniku, ale hlavně legendu vzdušného válečného prostoru letoun: Supermarine spitfire Mk.IX C, který připomene velkou památku československých letců a vojáků působících při
osvobození od nacismu během 2. světové války a který bude přímo na zámeckém nádvoří. Dále můžete na vlastní oči
vidět i jednotlivé dobové tábory prakticky všech armád z období 2. světové války a pro dokreslení válečné historie a nesmyslnosti válek jako takových i některých armád 1. světové války.
K navození atmosféry a vzpomínek
na vojáky válek, které byly a stále jsou
otřesným vedením politiky tam, kde diplomacie nestačila a nestačí, tak budou
samozřejmostí živé obrazy samotných
bojů či bitev.
Jednotlivé kluby vojenské historie
Vám téměř autenticky předvedou to, co
známe z dějin, co jsme se všichni mohli
dočíst v učebnicích dějepisu a jak je skutečně důležité si připomínat vlastní dějiny a nesmyslnost všech válek.
Na tento vojenský den, plný zážitků
pro celou rodinu s bohatým programem
i pro děti, kde při hrách mohou pěstovat
a zdokonalovat své dovednosti, je VSTUP
ZDARMA.
Občerstvení je zajištěno námi všemi
oblíbeným Ivanem Mirgou a jeho týmem
a to skutečně po celý den v podobě různých pochutin a specialit, jakožto i výčep piva Radegast za přijatelnou cenu. I
po skončení programu, přibližně v 17:00,
je připravena zábava, která nám všem
umožní vstřebat zážitky z prožitého dne.
Věříme, že jsme Vás alespoň trošičku navnadili na den 18. září a že se budete těšit všichni tak, jak se těší kluby vojenské historie na Vás. Přijďte v hojném
počtu na PLUMLOVSKÝ ZÁMEK, prožijeme společně krásný den plný vzpomínek
a zážitků.
Navštivte naše facebookové stránky www.facebook.com/kvhwpep, kde si
můžete prohlédnout vše co Vás zajímá
a dozvíte se na jakých filmech a dokumentech jsme se nemalou mírou podíleli. Prohlédněte si naše fotky, naše videa a
staňte se našimi příznivci či fanoušky.
S láskou k historii za pořádající KVH
při W.P.E.P. Mgr. Pytel Jaromír.
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LOUČENÍ MALÝCH ŠKOLÁČKŮ SE ŠKOLKOU
Silvie Soldánová
Po roční vynucené odmlce z důvodu zákazu konání hromadných akcí, v důsledku pandemie koronaviru v roce 2020, jsme se v letošním,
i když rovněž nestandardním, školním roce, opět mohli sejít na slavnostním rozloučení s malými školáčky ve velkém, krásném sále plumlovského zámku. Podmínkou bylo splnění všech stanovených vládních opatření a dodržení protiepidemických
předpisů, což nebylo pro zorganizování této slavnostní akce vůbec jednoduché. Dnes už můžeme s čistým svědomím říct, že jsme to všichni zvládli a mohli se tak těšit z krásného, chvílemi až dojemného, kulturního vystoupení dětí, které odcházejí po prázdninách do 1. tř. ZŠ. Společné setkání muselo být přesto striktně
omezeno povoleným počtem hostů.
Nedostalo se tak na některé prarodiče, sourozence i jiné návštěvníky, kteří se chtěli přijít podívat. Zajisté tato
skutečnost přinesla i určitá zklamání,
ale věřte, že ne naší vinou a budeme
všichni doufat a věřit, že v příštím roce se tato omezení nevrátí.
A kdo přítomen být mohl, určitě bude se mnou souhlasit, že děti byly úžasné a odnášíme si všichni,
spolu s dětmi „NĚCO“, co se už nikdy

nevrátí - zážitky a vzpomínky.
Děti zavzpomínaly, jak poprvé, jako ti nejmenší, překročily práh
školky, kdy překonávaly první úskalí,  
odloučení od rodičů, stesk i jistou nedůvěru ze všeho dosud nepoznaného, kdy poznávaly nové lidičky okolo
sebe, cizí prostředí, věci, nový životní rytmus, ale i spoustu rodících se, i
když malých, povinností. Pomalu, pomaloučku však získávaly svoji jistotu,
důvěru v paní učitelky, které se staly
takovým majákem bezpečí, pochopení, zdrojem rad i nabídnuté pomoci.
Tak šel den za dnem a děti, učitelky
i rodiče zjistili, že jsou již tak velké a
samostatné s potenciálem poznatků a
vědomostí, sociální zralosti a spoustou jiných předností a předpokladů,
že mohou postoupit „ O KROK DÁL“.
Mohou přejít do ZŠ a onen koloběh se
může začít opakovat. Opět se objeví
určité obavy, nejistota i nedůvěra atd.
Věřme však, že jejich  školní start
bude úspěšný, včetně jeho pokračování a škola děti připraví, ruku v ruce s rodinou,  na opravdový životní
start, otevře jim cestu do světa, cestu
za novým poznáním, zkušenostmi a
umožní jim prožít smysluplný a plnohodnotný život, což jim z celého srdce všichni přejeme.
Dovolte mi, abych poděkovala

touto cestou všem rodičům za několikaletou spolupráci, za podporu a důvěru, kterou nám věnovali, poděkovala zřizovateli za úžasnou podporu a vytváření podmínek pro realizaci předškolního vzdělávání v duchu
současných pedagogických trendů.
Děkuji rovněž za tradičně výbornou spolupráci se ZŠ, která není u jiných MŠ v regionu až tak běžná. Dále ZUŠ, KZ i jiným organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří pomáhali  naši práci s dětmi  zkvalitňovat a
obohacovat.
Prošli jsme školním rokem, kdy i
v MŠ probíhala distanční výuka a nebylo to vždy pro obě strany jednoduché, a proto i zde patří obrovské
poděkování rodičům za projevenou
účast, spolupráci , trpělivost a pochopení.
No a v neposlední řadě náleží obrovské poděkování všem pedagogům,
asistentům i provozním zaměstnancům MŠ, kteří po celý a nelehký školní rok celou situaci v klidu a s dávkou
profesionality zvládali, i když, organizace zajištění řádného provozu a chodu MŠ nebyla jednoduchá…. a hlavně
…..v blízkosti děti vždy s úsměvem
Společně se těšme na školní rok
2021/2022 a věřme, že přinese jen
VŠE DOBRÉ!!!!!
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DEN DĚTÍ PRO
DĚTI Z MŠ
VE ŽRALOKU
Eva Taberyová
Po poměrně dlouhé době zákazu
jakýchkoliv aktivit, konaných mimo
prostory školní budovy, v důsledku
přísných protikoronavirových opatření, se tak mohly děti z MŠ setkat  
mimo areál školní budovy a oslavit,
trošku netradičně, svůj svátek  - Den
dětí.
Poslední květnový den si tak děti užily v autokempu Žralok, kdy byl
celý areál  rezervovaný jen pro ně.
Poděkování patří p. Hyndrichovi a p.
Piňosovi, kteří byli organizační záštitou. Mohla tak být dodržována

všechna, tehdy platná, požadovaná
hygienická opatření.
Na celé dopoledne byl učitelkami
MŠ sestaven bohatý program, který střídaly poznávací činnosti, pohybové aktivity, zpěv, koncert pohádkových melodií, divadelní představení, soutěže a plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, zkrátka vše, co
děti mají rády a co je baví.
Zahájeno bylo dobrou svačinkou
(samozřejmě vakuově balenou pro
každé dítě), uložením si svých věcí,
hygienou a program mohl začít. Jako
první to byla pohádka Divadla Plyšového medvídka „ O zatoulané notičce“.
Dále pak děti mohly v menších
skupinkách uplatnit své poznatky
z oblasti přírodovědy, svoji bystrost,
postřeh, fyzickou zdatnost, orientaci

v prostoru, rychlost, logické myšlení
a i předvídavost na jednotlivých stanovištích, kde tyto úkoly plnily. Až
byly rozdány všechny medaile a diplomy, sdělení si prvotních dojmů a
zážitků a malém občerstvení, se děti
zaposlouchaly do „ Hudební abecedy“ pohádkových melodií s kytarou
a na závěr si  mohly  zazpívat a zatančit na malé  školkovské diskotéce.
Celé dopoledne umocnila nejen
krásná příroda kolem autokempu
Žralok, ale i krásné počasí, které se
naštěstí po dlouhém období dešťů a
zimy umoudřilo.
S dobrou náladou, pocitem uspokojení, ale i trochou únavy se děti
vrátily na oběd do školky, kde je již
čekali rodiče nebo většinu z nich, zasloužený odpočinek.:-)
Byl to moc krásný den!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V PLUMLOVĚ UDĚLALA
V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE VELKÝ KUS PRÁCE.
I když se to nezdá, tak přes veškeré
překážky, jsme dokázali s menšími či
většími problémy dálkově učit, a mnohým tato výuka i přesto, že nemohli vidět naživo svého učitele, vyhovovala. O distanční výuce je možné se dočíst v mnoha periodikách a na internetu, ať odborné názory nebo svým způsobem „lidové“. Už jsem v předchozích
článcích zmínil, že výuka v nehudebních oborech prakticky nebyla možná, přesto učitelé dělali co mohli a taky učili dálkově i když zde to šlo mnohem hůře. Učitel může vést rozhovory
s žáky například na téma problémů a
obav z možného selhání v rámci školních výsledků nebo budování sociální

pozice. Bohužel názory psychologů budou z tohoto pohledu velice důležité,
až zásadní.
Dalším důležitým faktem je 65. výročí školy, které proběhlo v kulatém
roce 2020. My jsme měli mimo jiné nachystáno kolem patnácti akcí k tomuto
výročí, které nám pandemie nedovolila uvést. Takže jak to bude možné, budeme se snažit připomenout toto výročí alespoň slovně.
Je nutné zmínit, že škola má letos
už druhou učitelku, která dosáhla na
ocenění „Pedagog Olomouckého kraje“. Po paní učitelce Janě Nedbalové je
to letos Mgr. Renata Sovíková, která
svou skromností a pracovitostí v roli

zástupkyně ředitele rozhodně toto
ocenění zaslouží. Příkladem může být
právě doba „Covidová“, kde nejednou
přispěla radou, nebo vlastním příkladem, jak situaci řešit.
No a na závěr bych zmínil záležitost,
která nám výrazně pomohla v rámci propagace, a to je naše prezentace
na www stránkách školy. Nyní máme
název www.zusplumlov.cz a vycházíme z toho, co děláme všichni, jen to víc
prezentujeme před veřejností. Můžete se dočíst v části „časopis“ například
názory vedoucích učitelů na dobu „Covidovou“ apod.
I.M. 11. 7. 2021
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prázdninový čas plný sluníčka, odpočinku a zážitků. Žáci, rodiče i učitelé a
obecně celý vzdělávací proces prošel v
posledním roce velmi složitým obdobím. Společnými silami jsme toto náročné období zvládli. Přejeme všem
klidné chvíle, pozitivní myšlenky a
krásné léto, všichni si to zasloužíme!
NAŠI ŽÁCI SE VYDALI
NA EXPEDICI LOCH NESS

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLUMLOV
S. Zapletalová
COVIDOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Máme za sebou další školní rok poznamenaný covidem. I když jsme na
tuto situaci byli dobře připraveni, výuka na dálku přinášela řadu komplikací pro pedagogy, žáky i rodiče. Mnohé technické problémy byly znásobeny
hackerskými útoky na naši školu. Pedagogové prošli rozsáhlým školením
a během celého školního roku absolvovali řadu webinářů, které prezentovaly nové aplikace vhodné do distanční výuky.  Díky projektům jsme mohli
žákům půjčit přes padesát notebooků,
všichni pedagogové byli také vybaveni
moderním notebookem.  
S žáky devátých ročníků jsme se
slavnostně rozloučili 25. června, s
ostatními žáky 30. června. Všichni žáci měli na vysvědčení velmi dobré chování, čtyři žáci neprospěli. Čekají je tedy v srpnu opravné zkoušky. Objektivita hodnocení v letošním roce není relevantní. Při distanční výuce zejména u starších žáků docházelo k opisování, napovídání a jiné pomoci. Po
návratu do školy jsme mohli částečně vyhodnotit efektivitu distanční výuky. Žáci měli po návratu problémy se
soustředěním, někteří ztratili pracovní návyky, významně se zhoršila kvalita písma. Mezi žáky se vyskytly výrazné rozdíly ve zvládnutí učiva. U některých žáků vyšších ročníků byl poslední zápis v sešitě právě z 13. října, tedy
v den podzimního uzavření škol. Malému počtu žáků online výuka se samostudiem vyhovovala.  Můžeme ale konstatovat, že všichni žáci se do školy těšili. V první řadě na spolužáky.

Po otevření škol byla naše škola vybraná Českou školní inspekcí k šetření, jak jsme zvládli návrat žáků do školy. I naše škola realizovala anonymní dotazník spokojenosti s námi nastavenou distanční výukou. Z odeslaných
odpovědí vyplývá, že téměř 94 procent
rodičů je spokojeno s nastavením distanční výuky na naší škole.
Během období návratu žáků do škol
jsme provedli přes 3000 antigenních
testů. Pouze dva žáci byli pozitivní, následný PCR test prokázal naštěstí negativní výsledek.
I přes organizační komplikace s covidem jsme se snažili plnit náš vzdělávací program a naplánované akce. Některé učivo přesouváme na další školní
rok.  Podařilo se nám realizovat školičku na nečisto, kde jsme se přivítali s
38 budoucími prvňáčky. Uskutečnili
jsme Den Země, sběrové týdny, exkurze a některé výlety.
Školní rok sice skončil 30. června,
žáci se vydali na prázdniny, ale činnost
školy pokračovala. Do 16. července byla v provozu školní družina, která žákům nachystala bohatý prázdninový
program. Ve třetím červencovém týdnu proběhl vzdělávací kemp, kde žáci druhého stupně v dopoledním vzdělávacím bloku prohlubovali zábavnou
formou svoje znalosti z matematiky,
českého jazyka, dějepisu, angličtiny či
přírodopisu, odpoledne se vydávali na
výlety a za sportovní aktivitou.
Během prázdnin probíhají ve škole
stavební práce a mnohé úpravy. Budujeme novou první třídu a další oddělení školní družiny. Součástí rekonstrukce je vybudování spisovny. Na žáky od
září čekají opět novinky.
Nyní máme všichni před sebou

Během uzavření škol jsme nezapomínali ani na pohyb. Jednou z cest, jak přinutit žáky ke sportovní aktivitě, se staly
sportovní výzvy. Na internetové stránky
školy byly umísťovány různé více či méně náročné úkoly, žáci splnění úkolu dokazovali zasláním fotky, videa nebo pomocí různých aplikací. Celkem bylo pro
žáky připraveno pět výzev, ve kterých si
procvičili rovnováhu, sílu, motoriku a šikovnost. Největšímu zájmu se ale od samého začátku těšila hned první výzva
Expedice Loch Ness.
Navzdory zavřeným okresům a omezenému cestování se naše škola vydala na dalekou cestu k tajemnému jezeru Loch Ness, které je známé tím, že se
zde dějí prazvláštní věci a údajně zde žije příšera zvaná Nessie. Na virtuální cestě bojovalo celkem dvanáct výprav, které
musely překonat trasu dlouhou 2345 kilometrů. Celé tři týdny jednotlivé výpravy posílaly kilometry z chůze, běhu, jízdy na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Postupně se tak přibližovaly k tomuto zvláštnímu místu. Dostat se až ke břehu jezera a pozorovat jeho hladinu, jestli se neobjeví příšera Nessie, se povedlo
těm, kteří se do plnění úkolu pustili s velkou chutí už od začátku a nezastavilo je
ani špatné počasí.
Výzva to nebyla vůbec jednoduchá, na
výpravy čekala opravdu velká porce kilometrů. Jezero Loch Ness pokořily a své
unavené nohy si v něm osvěžily výpravy 8. AB a 4. třídy. Žáci obou úspěšných
týmů pravidelně a někdy až neuvěřitelně
sbírali kilometry, zapojili se téměř všichni ze třídy včetně třídních učitelek. Děkujeme všem za účast, žákům i rodičům
patří obrovská pochvala.
1.stupeň
• 1.místo: 4. tř.
• 2.místo: 3. AB
• 3.místo: 2.tř.
2. stupeň
• 1. místo: 8.AB
• 2. místo: 6.A
• 3. místo: 9.A
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DEVÁŤÁCI DALI ZÁKLADCE SBOHEM
Pátek 25. června 2021 se stal posledním dnem na základní škole pro
žáky devátého ročníku. I když epidemiologická situace není úplně dobrá,
zavedené tradice se mají dodržovat.
Proto i tentokrát proběhlo slavnostní předávání vysvědčení na plumlovském zámku. Zrekonstruovaný a vyzdobený hudební sál v nejvyšším zámeckém podlaží ve čtrnáct hodin přivítal nejdříve žáky, rodiče a hosty třídy
9.A  a o dvě hodiny později absolventy 9.B třídy.
Na úvod slavnostního odpoledne
předvedli něco ze svého umu žáci devátých tříd. Na klavír zahráli Jan Marek, Michal Vymazal a Eliška Zapletalová, kytaru rozezněl Tomáš Pálka a na
flétnu vystoupila Veronika Vítková.
Na školní léta zavzpomínala a pár
cenných rad absolventům předala starostka města Plumlova Gabriela Jančíková. Školní rok zhodnotila ředitelka
školy Simona Zapletalová. Připomněla
dvouleté velmi složité období a na závěr projevu citátem zdůraznila, aby se
žáci nevzdávali svých snů. K žákům také promluvili jejich třídní učitelé Vlastimil Volčko a Martina Švédová, kteří se svými svěřenci mnohé prožili. Poté už přišla řada na slavnostní předání
vysvědčení, drobných dárků a pozorností. Z každé třídy byli oceněni tři žáci, kteří dosahovali výborných studijních výsledků a úspěšně reprezentovali školu. Na samotný závěr zazněla rozlučková píseň a absolventi mohli vyrazit vstříc prázdninám a středním školám.
ÚSPĚŠNÝ PROJEKT
Plumlovská škola se snaží získávat
finanční dotace z různých zdrojů. Každoročně předkládá žádost o dotaci

Strana 11

Olomouckému kraji v rámci Programu na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty na realizaci environmentální výchovy, které
se ve škole soustavně věnujeme.  A letos jsme byli opět úspěšní. Olomoucký kraj podpořil náš projekt Dny EVVO
částkou 30 000 Kč.
Cílem projektu je podpora školních
aktivit, které souvisejí s environmentální tématikou – konkrétně realizace
projektových dnů. Od dubna do listopadu bude realizováno deset projektových dnů, každý zaměřen na jiné téma.
Všechna témata odráží mezinárodně
významné dny spojené s přírodou. Do
projektu budou zapojeni všichni žáci
školy. Projektové dny budou probíhat
v rámci školního vyučování a některé
i v rámci činnosti školní družiny.  Během prezenční výuky jsme realizovali Den Země, Světový den oceánů a Evropský den parků. Děti ze školní družiny oslavily zábavnou formou Den otevírání studánek a Den ptactva. Všechny dny jsou pro žáky spojením zajímavých badatelských aktivit s novými poznatky.
TOVAČOV OPĚT NEZKLAMAL
V posledních letech jezdili žáci plumlovské školy na zkušenou na
Střední školu řezbářskou do Tovačova. V rámci projektu IKAP se tam učili práci se dřevem. Od ledna 2021 je
naše škola součástí projektu IKAP II a
jsme velmi rádi, že osvědčená spolupráce z minulých let může pokračovat.
Ve středu 16. června tak mohla do
města pod Spanilou věží vyrazit jedenáctka statečných z osmého ročníku.
V krásném venkovním prostředí si žáci osmých ročníků vyzkoušeli vyrobit tác. Připravené dřevo museli nejdřív pomocí smirkového papíru řádně
očistit. Pod vedením zkušených mistrů

poté sestavili obvodovou část a doplnili dno. Na závěr pomocí jutových provázků vyrobili úchytky. Celá činnost
vyžadovala soustředění, přesnost, vytrvalost a sílu. Po tvořivé práci se žáci vydali na prohlídku ateliéru školy, ve
kterém viděli maturitní práce studentů školy.
Na závěr workshopu osmáci přešli
do tovačovského zámku, kde absolvovali prohlídku pernštýnského i vídeňského křídla a mimo jiné viděli další
z prací studentů řezbářské školy. Z Tovačova odjížděli žáci unavení, ale spokojení, každý z nich si totiž odvážel
svůj vlastní výrobek, měli možnost vidět šikovnost zkušených řezbářů, a dokonce vystoupali za krásným výhledem ze Spanilé věže.
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Plány do budoucna

OPRAVA VARHAN POKRAČUJE … I DÍKY VÁM!
Tereza Bradáčová
Na začátku trochu čísel
V březnu byla vyhlášena veřejná sbírka na opravu varhan v kostele Nejsvětější
Trojice v Plumlově. Velmi si vážíme Vaší štědrosti. V krátké době se na účtu sešlo
dostatek peněz, abychom mohli realizovat 2. krok opravy, který se týká opravy
varhanní skříně a hracího stolu (dokončení), štafířské práce na varhanní skříni
a hracím stole, nosné konstrukce varhan a kompletní opravy varhanního stolu a
elektrozařízení hracího stolu. Zmíněné práce vychází na částku 116.000,- Kč. Ke
dni 14.7. 2021 bylo na účtu veřejné sbírky 141.031,- Kč. V letošním roce jsme získali dotaci 30.000,- Kč od města Plumlov na opravu varhan. Proto všem dárcům i
městu Plumlov patří náš velký dík a práce na varhanách mohou dále pokračovat!
Jak konkrétně práce pokračují…
Nyní je kompletně opraven hrací stůl, postavena nosná konstrukce varhan a
korpusy varhanních skříní, které čekají na výspravy a štafířské práce. Pan Stehlík
postupně opravuje i píšťaly, které se vrací zpět na kur.

Dalším krokem opravy je vzdušnicový systém, který je plícemi varhan. Pokud nastřádáme dostatek peněz, můžeme opravit trakturu varhan
(45.000,- Kč) a vzdušnice manuálu a
pedálu (108.000,- a 60.000,- Kč).
Chtěli byste také přispět?
Pokud byste chtěli podpořit naše úsilí, můžete zaslat bezhotovostní
sponzorský dar na účet veřejné sbírky: číslo účtu: 2501930213/2010 nebo anonymní dar do pokladničky, které můžete nalézt v Plumlově na Městském úřadě (matrika), v Jednotě COOP,
v Samoobsluze U Frélichů a na Plumlovském zámku (pokladna).
Více informací, adopci píšťal a aktuální stav sbírky můžete sledovat na
webových stránkách www.varhany-plumlov.webnode.cz.

Děti ze školní družiny ZŠ Plumlov a jejich obrázky.

Stavba varhanní skříně.

Opravená píšťala se vrací zpět na kůr.

Gentlemen´s club v akci.

Děkujeme za pomoc
Nejen finanční dary pomáhají varhanám. Do opravy věnovali svůj čas a síly také kostelníci, farníci, ale i gentlemeni z plumlovského klubu a děti ze školní družiny ZŠ Plumlov pod vedením paní učitelky M. Konečné. Děti nakreslily krásné
obrázky, které můžete zakoupit na webových stránkách: https://varhany-plumlov.webnode.cz/portfolio/. Stále si můžete také adoptovat píšťaly varhan. Každý
dárce obdrží originální certifikát.

Informační čtvrtletník „ Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru
, zejména místním občanům a firmám. Zpravodaj vychází 4 krát ročně .
Vydavatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov,
IČO: 00288632. Místo vydání: Plumlov. Číslo a den vydání: 2/2021, 1.8.2021 . náklad: 1100 výtisků.
Redakční rada: Karel Rozehnal, Gabriele Jančíková, Jana Zelená, Jiří Trunda, František Kocourek,
Petr Školař. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod č. MK ČR – E- 10972
ze dne 4.12.2000. Příspěvky či inzerci směřujte na podatelnu -MÚ Plumlov nebo e-mailem na adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně upravit.
Tisk: JOLA v.o.s. Kostelec na Hané.

Přípravné práce na kůru.

Prodej obrázku na webu.

