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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
JAK NA ODPAD

Plumlov chystá revoluční
změnu v odpadovém hospo-
dářství města. Nabádá vás
lépe třídit odpad a šetřit tak
přírodu i peněženku.

Najdete na stranách 2 a 3

ZKUSTE POLE DANCE

Sportovkyně Bohdana
Šafranová z Plumlova vás
zve, abyste vyzkoušeli tanec
na tyči či létací jógu. Dámy,
neváhejte.

Čtěte na stranách 18 a 19

HASIČI POCHODOVALI MĚSTEM

Květnové Floriánské slavnosti v Plumlově odstartoval pomši pochod hasičůměstem. Foto: Karel Rozehnal

Těšte se na nová hřiště pro děti
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Jak víte z předešlých zpravo-
dajů, již nějakou dobu se
Plumlov snažil získat dotaci
na nová dětská hřiště.

Dvě opakující se žádosti,
podané na Ministerstvo pro
místní rozvoj, byly neúspěš-
né, proto jsme začali hledat
náhradní řešení a ejhle – za-
dařilo se. Dotaci ve výši 400
000 korun nám poskytne na-
dační fond ČEZ, město přidá

dalších 300 000 korun. A v nej-
bližší době můžeme začít sta-
vět.

V Plumlově se opraví hřiš-
tě ve Cvrčelce a vyrostou tam
nové herní prvky. Nové hřiš-
tě se vybuduje v Soběsukách
na návsi u potoka a v Žárovi-
cích u kulturního domu.

Možná si říkáte: A co Ham-
ry? Jak jsem již zmiňovala
výše, dvakrát jsme neuspěli
sežádostínaMinisterstvopro
místní rozvoj, je tudíž před-

poklad, že uspějeme v roce
příštím a hamerské hřiště
pod vilkou bývalé školy kom-
plet opravíme.

Plumlovské hřiště u koste-
la se dočká některých úprav
časem. Půjde o menší opravy,
případně oplocení.

Podle vedení města jde v
případě výstavby a oprav
hřišť o smysluplné investice,
které se nám vrátí v podobě
nadšených a spokojenějších
dětí i rodičů.

Co nás čeká

27. srpna – Baletní Galavečer
3. září – Divadlo Týniště nad
Orlicí
4. září – Koncert Barbory Ha-
louzkové
9. září – Koncert Marka Sol-
dána
17. září – Plumlovské vino-
braní
24. září – Dobývání Plumlova
8. a 9. října – Pověsti v pro-
hlídkách
22. října – Hubertské slav.
29. října – Haloween
Listopad – Vepřové hody, Po-
věsti v prohlídkách
26. listopadu – Rozsvěcení vá-
nočního stromu, Andělské
slavnosti, vánoční výstava
3. a 4. prosince – Vánoční pro-
hlídky
4. prosince – Vánoční koncert
Zdina Krausová-Otrubová

28. srpna – Loučení s prázdni-
nami
3. září – Plumlovský kotlík
10. září – 1. Moravské setkání
automobilů RVHP

24. září – Soutěž v požárním
útoku mužů a žen

Fotbal A-tým (Borky)
3. září 16.00
Plumlov – Všechovice
17. září 15.30
Plumlov – Lipová
1. října 15.00
Plumlov – Lipník nad Bečvou
15. října 14.30
Plumlov – Mostkovice
30. října 14.30
Plumlov – Konice
12. listopadu 14.00
Plumlov-Slatinice
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Společně si poradíme s odpadem. Ekologicky
Projekt „Inteligentní
systém sběru komunál-
ního a tříděného odpa-
du“

Vedení Města Plumlov při-
pravilo ve spolupráci se svo-
zovou firmou .A.S.A. TS Pro-
stějov, s.r.o., členem skupiny
FCC Environment, zásadní
změnu ve způsobu svozu a li-
kvidace odpadů ve městě. Dů-
vody pro toto rozhodnutí by-
ly následující:

•ekologické (životní pro-
středí) – třídění odpadů a je-
jich recyklace šetří přírodní
zdroje surovin a energie a
snižuje množství vyprodu-
kovaného směsného komu-
nálního odpadu,

• legislativní – třídění vy-
užitelných složek odpadů
ukládá zákon o odpadech,

•ekonomické – třídění od-
padu může výrazně ovlivnit
výši poplatku za odpady.

Jak myšlenka
projektu vznikla?
Nově připravovaný zákon o
odpadech stanovuje mimo ji-
né v letech 2018–2024 postup-
né zvyšování poplatku za li-
kvidaci směsného komunál-
ního odpadu. To bude mít zá-
sadní dopad i na stanovení
výše poplatku za odpady. Ře-
šením může být snížení po-
dílu směsného komunálního
odpadu, čehož lze docílit po-
ctivým a důsledným třídě-
ním odpadů. Separace sníží
objem směsného komunál-
ního odpadu, a naopak zvýší
objem odpadu, který je vyu-
žitelný pro další zpracování.

Plánovaný termín
zahájení: 01. 10. 2016
Příprava systému probíhá již
v současných dnech, kdy se
zajišťují potřebné svozové ná-
doby (popelnice) a připravuje
se elektronická evidence sve-
zených nádob. Harmonogram
přípravy je následující:

• do 05/2016 – zajištění do-
tace ze SFŽP pro nákup nádob

• do 08-09/2016 – příprava a
zřízení elektronické evidence
svezených nádob a webového
portálu pro občany pro na-
hlížení do evidence, fyzické
zajištění nádob

• 08-09/2016 – veřejná pre-
zentace systému ve spolu-
práci s .A.S.A. TS Prostějov,
s.r.o.

• 09/2016 a dále – přihlášení
občanů do systému s výdejem
nádob

• 10/2016 – spuštění systé-
mu elektronické evidence ná-
dob

• od 01. 10. 2016 bude platit
nový harmonogram svozu
tříděného i komunálního od-
padu, předchozí harmono-
gram se tím stane neplatným.

Jaké jsou technické
požadavky?
Pro to, aby systém mohl fun-
govat, musí Město Plumlov
(dále jen „Plumlov“) a svozo-
vá firma .A.S.A. TS Prostějov,
s.r.o. (dále jen „ASA“), zajis-
tit následující:

• nádoby pro sběr separo-
vaného odpadu (plastové po-
pelnice o velikosti 120 l s ko-
lečky pro snadnou manipula-
ci), tyto pořídí Plumlov s vy-

užitím dotací ze SFŽP na svůj
náklad a následně na základě
smlouvy zapůjčí občanům,

RFID čip
• pro zajištění evidence vý-
sypů musí být ze strany ASA
všechny nádoby opatřeny
elektronickým RFID (Radio
Frequency Identification) či-
pem, a to jak nové separační
nádoby (budou při zapůjčení
již čipem označeny), tak i stá-
vající nádoby na odpad ve
vlastnictví občanů,

• elektronický RFID čip je
ukryt v plastové nálepce, kte-
rá bude umístěna na každou
nádobu (popelnici) určenou
ke svozu odpadu, separova-
ného odpadu a bioodpadu,

• svozové vozidlo ASA musí
být vybaveno zařízením k
identifikaci a záznamu elek-
tronickýchRFIDčipů,kteréje
složeno z následujících kom-
ponentů:

o mechanicky odolné
antény pro komunikaci s
RFID čipem

o obslužný počítač s
možností přenosu načtených
dat a s lokalizací polohy vý-
sypu

o akustická a světelná
signalizace stavu načtených
dat

o čidlo identifikace
poškozených/chybějících
RFID čipů s identifikací neo-
právněných výsypů

o kameru pro monito-
ring naplněnosti nádob,

• zajištění provozu ev. soft-
ware a web. portálu pro zprac.
dat o výsypech a pro nahlíže-
ní do ev. dat o výsypech. (asa)

TRABANTÍ KRASAVCI

Na začátku července se konal v kempuŽralokXII. ročník
Trabant srazu. Přijelo přes 100 veteránů. Foto: K. Rozehnal

ŠARMANTNÍ ŽENY

Zámecké nádvoří hostilo v červnu akcí Šarmantní ženy na
zámku anebCharitativní FashionDRINK. Foto: Zámek Plumlov
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Jak systém evidence funguje? Podívejte se

Jak systém elektronic-
ké evidence funguje?

• do systému vstupují pou-
ze nádoby opatřené elektro-
nickým RFID čipem, tzn. že
pro zajištění objektivnosti
systému budou čipem ozna-
čeny všechny nádoby na se-
paraci a směsný komunální
odpad (u těchto i nádoby na
číslech popisných, které se do
dobrovolného systému sběru
separací nezapojí),

• po naplnění nádoby, resp.
v plánovaném termínu bude
nádoba svezena, výsyp, včet-
ně informace o naplněnosti
nádoby, bude zaznamenán do

počítače osazeného na svozo-
vém vozidle,

•naplněnost nádoby ¼, ½,
¾, plná nádoba a 1½ nádoby
(přiložené pytle),

• nahrání zaznamenaných
dat o výsypech do evidenční-
ho software ve správě ASA,
kde dojde k přiřazení kon-
krétních nádob na konkrét-
ních číslech popisných a ná-
sledně po zadání hmotnosti
svezeného odpadu k výpočtu
váhy svezeného odpadu na
každou svezenou nádobu,

• vygenerování sestav pro-
vedených výsypů a z toho vy-
plývající váhy svezených od-
padů a jejich následný im-
port na webový portál spra-

vovaný ASA, kde se bude mo-
ci každý občan na základě
přístupového hesla přiděle-
ného Plumlovem podívat na
aktuální stav své evidence
odpadů dle příslušného čísla
popisného, včetně informace
o splnění či nesplnění para-
metrů stanovených pro po-
skytnutí slevy na místním
poplatku,

• systém je pro občany tr-
vale otevřený, tzn. kdykoliv
se do něho mohou přihlásit
další občané.

Motivační prvky
Cílem projektu třídění odpa-
dů je maximální snížení
směsného komunálního od-
padu. K tomu je důležité za-
pojení co největšího počtu
obyvatel, kteří budou třídit
účelně a poctivě. Proto bude
zavedeno finanční zvýhod-
nění občanů, kteří budou tří-
dit. Úroveň třídění bude po-
suzována dle poměru třídě-
ného odpadu (papír + plast +
bio) k celkovému množství
odpadu z každé rodiny. Dle
takto vypočítaného procenta
třídění budou nastaveny
stupně zvýhodnění, o kte-
rých vás budeme v příštích
měsících informovat.

Jedná se o projekt, který je
na svém začátku. Jedná se o
projekt, který je významný. A

aby byl efektivní a přinesl pro
nás všechny očekávaný pří-
nos, vyžádá si od nás všech
zúčastněných velkou dávku
sebekázně a trpělivosti.
Všichni se budeme učit
správně třídit.

Motto je: „Čím více třídí-
me, tím menší je objem směs-
ného komunálního odpadu,
tím více ušetříme ve své kap-
se, tím více budeme šetrní k
přírodě okolo nás.“

Ilustrační ukázka elektronického
RFID čipu. Zdroj: archiv společnostiSystémběží dle schématu (viz snímek). Zdroj: archiv společnosti

Termíny veřejných
prezentací
22. srpna v 17.00 – Hamry, budova
Osadního výboru
24. srpna v 17.00 – Žárovice, kul-
turní dům
30. srpna v 17.00 – Soběsuky, bu-
dova bývalé školy – Osadní výbor
31. srpna v 17.00 – Plumlov, tělo-
cvična Základní školy v Plumlově

VAK upozorňuje na důležité změny
VAK svazku obcí Plumlov -
Vícov upozorňuje své od-
běratele na následující
změny:

Od 16. 1. 2016 byla zrušena
pevná linka 582 393 436 do
kanceláře VAK. V případě
potřeby se lze dovolat přes
pevnou linku městského úřa-
du: 582 393 217, kl. 31. Pracov-
níky VAK je možné zastih-
nout na následujících tele-
fonních číslech:
777 786 700 vedoucí VAK
777 786 699 provozní mon-
tér
777 786 698 účetní
Své požadavky nám rovněž
můžete zanechat na e-mailu:
vakplumlov@volny.cz

Změna banky
Vzhledem k nepříznivým
bankovním poplatkům u KB
a.s. Prostějov, přechází VAK
s.o. Plumlov - Vícov k nové

bance. Od 20. 7. 2016 byl zří-
zen nový účet u FIO banka,
č. ú. 2201030643/2010. Všech-
ny platby budeme směřovat
postupně na tento nově zří-
zený účet.

Do konce r. 2016 budou sou-
běžněfungovatobaúčtystím,
že od 1. 1. 2017 bude účet
86-3289060277/0100 zrušen
úplně.

Žádáme vás, abyste všech-
ny bezhotovostní operace
plynule přesměrovali na no-
vý účet vedený u FIO banky.
V případě potřeby se spojte s
naší účetní a upřesněte si
bankovní spojení a variabil-
ní symboly pro jednotlivá od-
běrná místa.

Úhrada faktur
Další plánovanou změnou je
změna ve způsobu úhrady
faktur za vodné a stočné v
Plumlově i ve Vícově. Vysta-
vené faktury budeme u zá-

kazníků, kteří projeví zájem,
zasílat elektronicky a rovněž
upřednostníme bezhotovost-
ní úhradu faktur přímo na
účet.

K tomuto způsobu nás ve-
dou bezpečnostní a ekono-
mická opatření.

U některých zákazníků,
kteří nemají dosud zřízené
bankovní konto, zůstanou
platby nadále vedeny v hoto-
vosti.

Nejen z tohoto důvodu vás
žádáme o poskytnutí telefon-
ního kontaktu a e-mailové
adresy. Tyto kontakty nám
slouží rovněž pro zjednodu-
šeníazlepšeníkomunikacese
zákazníkem.

Bližší informace získáte v
kanceláři VAK s.o. Plumlov –
Vícov na MěÚ v Plumlově v
úřední dny (po + st) od 8:00 do
17:00 hodin nebo na tel. čísle:
777 786 700 – Ing. Aleš Zapletal

Aleš Zapletal

Pište a posílejte
Chcete se podílet na obsahu
Plumlovského zpravodaje? Máte
možnost. Své příspěvky v podobě
tematických článků, reportáží ze
zajímavých událostí či akcí, glos,
názorů a fotografií s popiskem
posílejte na e-mailovou adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com,
nebo odevzdávejte na podatelně
MÚ v Plumlově.
Zpravodaj je otevřený příspěvkům
od všech občanů, kteří mají něco
zajímavého ke sdělení. Tak nevá-
hejte a přispějte svou troškou do
mlýna.
Chcete ve Zpravodaji inzerovat?
Ozvěte se pro další informace na
výše zmíněný email a přidejte do
předmětu heslo: Inzerce.

Důležité odkazy
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz
ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz
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Hasiči na Rallye Hamry

ANEŽKA VÍTKOVÁ

Již několik ročníků po sobě se
zásahová jednotka města
Plumlov zapojuje do cvičení
„Rallye Hamry“.

Toto taktické cvičení
umožňuje jednotkám využít
znalosti, které se naučí pod
vedením svých velitelů, a to v
různých situacích, ke kterým
se při své dobrovolné práci
mohou dostat. Vždy jde o si-
tuace záchrany osob, majet-
ku a zvířat.

Letošní ročník 2016 jim na-
příklad připravil záchranu
člověka v bezvědomí při se-
kání dřeva v rodinném dom-
ku, zraněného houbaře v blí-
že neurčeném prostoru les-
ního porostu, hromadnou au-
tonehodu se zraněnými oso-
bami, vyhledávání utonulé
osoby na hladině rybníka,
hašení požáru v rodinném
domku, únik nebezpečné lát-
ky do obytné zóny atd.

„Moji chlapci opakovaně
prokázali, že jsou dobře při-
praveni na zásahy a jejich

zodpovědný přístup k pravi-
delným taktickým cvičením
zúročili“ uvedl velitel zása-
hové jednotky Ctibor Kocou-
rek s tím, že obhájili loňské
vítězství a v letošním roční-
ku 2016 se zásahová jednotka
umístila opět na prvním mís-
tě!

Hasiči si však nenechávají
svoje znalosti a dovednosti
jen pro sebe, ale v rámci pre-
ventivních akcí předvádějí
formou ukázek, jak se má člo-
věk chovat v různých nároč-
ných životních situacích.

Uveďme například ukázku
záchrany tonoucího z rybní-
ka, kterou si jednotka při-
pravila pro studenty Střední
zdravotnické školy v Prostě-
jově současně s přednáškou
na téma, jak se chovat při let-
ních koupáních nejen ve zná-
mých vodách.

Tak to jsou hasiči z
plumlovské zásahové jed-
notky. Jak v závěru uvedl ve-
litel, rádi mezi sebou přivíta-
jí nové členy, kteří by se chtě-
li zapojit do jejich řad.

Zásahová jednotka plumlovských hasičů. Foto: archiv jednotky

Plumlov hostil hasičskou
extraligu, konečně i bodoval
MARTIN ŠUTA

Páté kolo extraligy zavítalo
po dvou letech opět do
Plumlova. Připomeňme, že
naposledy v roce 2014 se zde
přepisovala extraligová his-
torie, kdy muži z Jinolic usta-
novili stávající extraligový
rekord.

Extraligový závod v
Plumlově má dlouholetou
tradici; letos se zde konala ex-
traliga již podesáté. Zajíma-
vostí je, že se všechny tyto zá-
vody odehrály na čtyřech
různých drahách. V letech
2001–2008 na původním tré-
ninkovém hřišti, v roce 2009
na fotbalovém hřišti směrem
„dolů“ a v roce 2014 na fotba-
lovém hřišti opačným smě-
rem. Letos organizátoři před-
stavili zbrusu novou trať s
rychlým asfaltovým nábě-
hem a kvalitním tvrdým
travnatým povrchem.

Součástí tohoto závodu by-
lo také páté kolo Velké ceny
Prostějovska v požárním úto-
ku. Tento fakt možná odradil
místní družstva, aby se po-
měřila s extraligovou špič-
kou, a ta bojovala převážně
jen o body do Velké ceny; do
extraligy se přihlásilo jen 32
družstev mužů a 12 žen. Do zá-
vodu Velké ceny Prostějov-
ska se registrovalo 19 druž-
stev mužů a 7 žen.

Babické překvapení
V mužské kategorii byly k vi-
dění, jako celý letošní ročník,
kvalitní výkony. Překvapi-
vým vítězem se stalo mladé
družstvo mužů z Babic (VS,
16,46), kteří jako jedni z mála

předvedli vyrovnané sestři-
ky na obou terčích. Druhé
místo, neméně překvapivě,
braly Velké Hoštice (OP) ča-
sem 16,57. Na stupně vítězů je
doprovodil ještě Prchalov
(NJ) časem 16,60. Nepopulár-
ní bramborovou medaili bral
obhájce extraligového titulu
Bezděkov pod Třemšínem
(PB, 16,76).

Domácí Plumlov konečně
prolomil prokletí letošní se-
zony a dosáhl na první letoš-
ní body díky pátému místu za
čas 16,79. Malou náplastí mu
mohlo být alespoň vítězství a
upevnění vedení ve Velké ce-
ně Prostějovska. Na dalších
místech v této kategorii se
umístily Domamyslice a
Myslejovice.

V kategorii žen letos padly
dva nejrychlejší časy v histo-
rii extraligy v Plumlově. Je
až k nevíře, že se dosud nej-
rychlejším časem na
plumlovské půdě mohly
chlubit ženy z Nevcehle (JI) z
roku 2008 (16,86). Těm se letos
podařilo na tento úspěch na-
vázat a vylepšit si výkon z
roku 2008 na vítězný čas 16,35.
Na druhém místě se umístily
Chrášťany (LT) časem 16,57.
Další pořadí již ovlivnily pro-
střiky proudařek, a tak se ze
třetího místa radovaly ženy z
Vitiněvsi (JC) časem 17,37. Z
prostějovských družstev se v

extraligové kategorii přesta-
vil jenPěnčín,kterývšaksvůj
pokus po zaváhání na levém
proudu nedokončil.

Závěrem bychom chtěli
jménem pořadatelů poděko-
vat městu Plumlov a všem
sponzorům za finanční pod-
poru a hodnotné věcné ceny.

Mužské stupně vítězů na hasičské extralize v Plumlově. Foto: archiv závodu
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Soběsuky bavilo klání
hasičů i dětský den

KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

V sobotu 18. června se na
hřišti v Soběsukách usku-
tečnila soutěž v požárním
útoku mladých hasičů.

Sjelo se na ni třiadvacet tý-
mů z celého okresu Prostějov
(nejbližší „sousedé“ dorazili z
Vícova, nejvzdálenější účast-
níci přijeli z Nezamyslic).
Čtrnáct z nich patřilo do ka-
tegorie mladších a devět do
kategorie starších žáků.

Tři domácí týmy
Nejprve se na startovní čáru
postavila družstva mladších
hasičů. Většina cvičících dě-
tí navštěvuje 1. – 5. ročník ZŠ,
ale k vidění byli i mladší sou-
těžící. Domácí Soběsuky re-
prezentovala v této kategorii
hned tři družstva – pravidel-
ně cvičící družstva „A“ a „B“,
ale i nově sestavené družstvo
„C“. Vítězství nakonec při-
padlo Klenovicím na Hané,
které do Soběsuk dorazily v
počtu dvou družstev a prá-
vem obsadily nejen první, ale
i třetí místo.

Domácí mladší žáci skon-
čili na pátém, šestém a jede-
náctém místě.

Po skončení soutěže mlad-
ších hasičů se začali připra-
vovat starší žáci. Tady Sobě-
suky reprezentovala dvě
družstva a v jejich případě se
naštěstí nepotvrdilo, že doma
se nevyhrává. Družstvo „A“
předvedlo bezchybný požár-
ní útok a zaslouženě ve své

kategorii zvítězilo. Družstvo
„B“ skončilo na 5. místě. Na
závěr celé soutěže byla všech-
na družstva oceněna zaslou-
ženou odměnou a soběsučtí
hasiči navíc získali ještě do-
datečně medaile za vítězství v
kategoriích mladších i star-
ších žáků, kterého se jim po-
dařilo dosáhnout o týden dří-
ve na soutěži v Hrušce.

Soutěže a hry
Poté už nic nebránilo tomu,
aby mohl vydařený den v
Soběsukách pokračovat hra-
mi a soutěžemi pro všechny
děti, protože na odpoledne
byla naplánovaná trochu
opožděná oslava Dne dětí.
Každý, kdo měl zájem, si mohl
ověřit svou šikovnost, rych-
lost i zručnost při nejrůzněj-
ších aktivitách a nechybělo
ani malování na obličej nebo
zdobení perníčků.

Den 18. červen se v Soběsu-
kách vydařil, a to i přesto, že
se v nejbližším okolí konaly
ve stejné době dvě další akce.
Návštěvníci se tedy rozptýlili
na každou z nich a na účasti to
bylo určitě znát.

Lepší domluva
Pro příští rok by bylo jistě
lepší, kdyby měla každá z ak-
cí vyhrazena svůj samostat-
ný čas. Pozornost diváků si
jistě zaslouží všechny aktivi-
ty, které přispívají k rozvoji
kulturního či sportovního ži-
vota na Plumlovsku.

Mladí hasiči ze Soběsuk si den skvěle užili.

SRPEN
báseň Břetislava Jurníčka

Byl letní večer srpnový, tak ja-
ko každý jiný,
lid z polí vracel se po práci, ja-
ko vždy vesel a klidný,
však náhle v nočních hodi-
nách, ozval se rozhlas temně,
zprávu podal tak smutnou,
pro všechen lid této země.

Vojska k nám ze všech stran
vstoupila,
byla to krutá zpráva, žádný z
nás tomu nevěřil,
byla to opravdu pravda? Proč
jsi přišel tak smutný k nám,
jedenadvacátý srpne, muselo
to být opravdu?

Přišli k nám dělat pořádek a
říkáme jim bratři,
oni však střílí do matek, do
všeho, nač se dá zhřešit.

Do dětí malých i do mužů, je to-
to vůbec možné,
mají být bratry našimi, při-
nesli nám nože.

Před léty jsme jich vítali, byli
to naši bratři,
oni nám přinesli svobodu a
každý si jich vážil.
Dnes nám donesli zármutek,
zármutek matek na syny,
stali se jejich zlosiny, kdo za to
může, ptám se já.

Však i temno přebudem, svit-
ne nám nové jitro,
a budem moci svobodně, při-
vítat nové jitro.
Bude to ovšem doba zlá, při-
jdou i těžké časy,
však národ náš vše odolá, při-
vítá srpen zas krásný.

Inzerce v Plumlovském zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji inze-
rovat? Máte možnost.
Plumlovský zpravodaj vy-
chází v nákladu 1000 kusů a
je distribuován v Plumlově,
Soběsukách, Žárovicích i
Hamrech. Místní firmy a
živnostníci tak mají s na-
bídkou svých produktů
šanci být díky Zpravodaji
pořádně vidět po celém
Plumlovsku. V případě
zájmu se obraťte na poda-
telnu MÚ Plumlov nebo
pište na emailovou adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com

Budeme se snažit vše vy-
řešit k vaší nejvyšší spoko-
jenosti. Jaké jsou ceny?

Černobílá strana – do čtvrt
strany cca 150 – 350 korun,
čtvrt strany (formát A6) cca
350 korun, polovina strany
(formát A5 na šířku) cca 800
korun, celá strana cca 1800
korun. Barevná strana – do
čtvrt strany cca 200 – 500
korun, čtvrt strany (formát
A6) cca 500 korun, polovina
strany (formát A5 na šířku)
cca 1200 korun, celá strana
cca 2600 korun.

Jde o ceny, kdy si sami
dodáte graficky zpracovaný
návrh k otištění. Pokud
budete vyžadovat grafické
zpracování od nás, cena
vzroste po dohodě. (red)
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

9. zasedání 6. 6. 2016

Účast: pí. Ambrožová, p. Bc.
Hýbl, p. Hyndrich, pí. Jančí-
ková, p. Mgr. Jeřábek, pí.
MUDr. Jeřábková, p. Mirga, p.
Nezval, p. Bc. Němec, p. Sušeň,
p. Ing. Svoboda, p. Vrána, pí.
Mgr. Zapletalová, pí. Mgr. Ze-
lená
Omluven: p. Ing. Koutný (pra-
covní cesta)
Zapisovatel: p. Ing. Kocourek
Návrhová komise: p. Ing. Svo-
boda, pí. Mgr. Zelená
Ověřovatelé zápisu: pí. Am-
brožová, p. Mirga

Zápis

K bodu 1:
9. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova zahájil v pondělí
6. 6. 2016 cca v 17.00 hodin v za-
sedací místnosti Městského
úřadu v Plumlově p. Sušeň, sta-
rosta města. Úvodem přivítal
přítomné, konstatoval, že je
přítomno 14 členů zastupitel-
stva města, pan Ing. Koutný se
omluvil (je na pracovní cestě) –
dnešní zasedání je usnášení-

schopné. Pan starosta navrhl
přítomným určit do funkce za-
pisovatele p. Ing. Kocourka, do
návrhové komise doporučil
jmenovat pana Ing. Svobodu a
paní Mgr. Zelenou, za ověřo-
vatele zápisu z dnešního zase-
dání pak paní Ambrožovou a
pana Mirgu. Žádný z přítom-
ných členů zastupitelstva ne-
přednesl jiný návrh. Hlasová-
ním bylo složení návrhové ko-
mise a jmenování ověřovatelů
zápisu jednomyslně odsouhla-
seno.
UZ-9/2016/1/1 – Zastupitelstvo
Města Plumlova (dále jen
„ZMP“) schválilo složení návr-
hové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele.
Hlasování: 14 hlasů pro.

Pan Sušeň přečetl přítomným
připravený program 9. zasedá-
ní zastupitelstva města. S
prosbou o drobnou „stylistic-
kou“ úpravu vystoupil předse-
da kontrolního výboru ZMP,
který zmínil, že plán kontrol
bude realizován již od měsíce
června (což není v 2. pololetí r.
2016). Nikdo další ze zúčastně-
ných již neměl návrh na dopl-
nění programu či jiné připo-
mínky. Program 9. zasedání za-
stupitelstva města byl poté jed-
nomyslně odsouhlasen.
UZ-9/2016/1/3 – ZMP schválilo
program 9. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 2:
Po schválení programu dneš-
ního jednání provedl p. Sušeň
kontrolu plnění úkolů ulože-
ných na minulých jednáních. Z
minulých zasedání zastupitel-
stva města nejsou evidována
žádná nesplněná „ukládací“
usnesení. Informace byla pří-
tomnými vzata na vědomí.
UZ-9/2016/2/1 – ZMP bere na
vědomí informace o plnění úko-
lů uložených na minulých zase-
dáních zastupitelstva města.

K bodu 3:
Dalším pravidelným bodem
jednání zastupitelstva byly
zprávy o činnosti finančního a
kontrolního výboru zastupi-
telstva města.
a) pan Mgr. Jeřábek (předse-
da FV ZMP) informoval pří-
tomné, že finanční výbor ZMP
se od března 2016 (termín po-
sledního jednání zastupitel-
stva města) nesešel,
b) pan Ing. Svoboda (předseda
KV ZMP) seznámil přítomné s
obsahem jednání výboru, kte-
ré proběhlo 18. 5. 2016, kontro-

lováno bylo plnění usnesení
uložených na zasedání rady
města, kdy bylo konstatováno,
že tato jsou průběžně plněna,
řádně je vedena i evidence ne-
splněných úkolů, zabývali se
přípravou plánu kontrolní čin-
nosti na rok 2016 a debatovali o
způsobu „omezení“ existence
skládek materiálu na veřej-
ných prostranstvích, znepoko-
jení vyslovili nad nepořádkem
u sběrných míst odpadu (pou-
kazovali hlavně na skládku u
„staré cesty“).
UZ-9/2016/3/1 – ZMP bere na
vědomí informace o činnosti fi-
nančního a kontrolního výboru
ZMP.

K bodu 4:
Jak zmínil pan Ing. Svoboda,
připravili členové KV plán je-
ho kontrolní činnosti ve zbý-
vajících měsících roku 2016. V
měsíci červnu by chtěli pro-
vést kontrolu účetních dokla-
dů za roky 2014-5 v Domově pro
seniory Soběsuky, p.o., v září
2016 kontrolu Klubového zaří-
zení Plumlov, p.o., se zaměře-
ním na středisko „kemp“ a v
listopadu 2016 zamýšlejí kont-
rolovat účetní doklady v Ma-
teřské škole Plumlov, p.o..Pan
Sušeň upozornil, že kontrola by
měla být zaměřena na využití
finančních prostředků poskyt-
nutých zřizovatelem.
UZ-9/2016/4/1 – ZMP schválilo
plán kontrolní činnosti KV ZMP
na období červen-prosinec 2016.
Hlasování: 14 hlasů pro.

UZ-9/2016/4/2 – ZMP pověřilo
členy KV ZMP k provedení kon-
trol dle schváleného plánu kon-
trolní činnosti. Hlasování: 13
hlasů pro.

Pověření ke kontrole pro členy
kontrolního výboru zastupi-
telstva města bylo schváleno až
v rámci diskuse (bod č. 13).

K bodu 5:
Jednání členů zastupitelstva
pokračovalo předáním infor-
mací o probíhajících investič-
ních akcích, zprávu přednesl p.
Sušeň, který zmínil tyto při-
pravované investice:
a) vysoký“ zámek – probíhá
výběr dodavatele na okna s
okenicemi v 6. NP (severní
strana), byla nainstalována
okna v 6. nadzemním podlaží
(jižní strana), máme příslib do-
tace Ministerstva kultury ČR
ve výši 600.000,- Kč,
b) projekt na opravu fasády
zámku – podle smlouvy o dílo
by měl být zpracován do 30. 6.

2016, část nákladů (200.000,- Kč)
bude hrazena z dotačního titu-
lu Olomouckého kraje, pro po-
třeby kulturních akcí bude po-
řízeno mobilní podium,
c) intenzifikace sběru třídě-
ného odpadu – žádost o dotaci
na popelnice do „domácností“
by podle neoficiálních zpráv
měla být úspěšná, bude násle-
dovat výběr dodavatele svozo-
vých nádob, připravena bude
propagační kampaň,
e) „dopojení“ objektů ve vlast-
nictví města na splaškovou ka-
nalizaci resp. vodovod – byty v
Soběsukách a Žárovicích,
městský úřad,
f) projektová příprava – cyk-
lostezka,
g) projekty – kanalizace Bě-
liska, Hamry,
h) přeložení veřejného osvět-
lení ve Cvrčelce, Žárovicích a
Hamrech,
i) opravy místních komuni-
kací – nebyli jsme úspěšní se
žádostí o dotaci na opravu
místních komunikací, po do-
hodě se SSOK se budeme podí-
let na opravě silnice v Soběsu-
kách, směr Krumsín (obrubní-
ky),
j) zahájení výstavby urnové
zdi na hřbitově,
k) oprava osvětlení a strop-
ních podhledů na KD Žárovice.

Pan Ing. Svoboda se dotázal na
případný termín realizace pro-
jektu na „dotřiďování“ odpadu
– pan starosta mu odpověděl, že
už v červnu by mělo být vypsá-
no výběrové řízení na dodava-
tele popelnic a vlastní „spuště-
ní“ předpokládá ve 4. čtvrtletí
2016.
Pan Bc. Hýbl se dotázal, zda
jsou již známy podrobnosti o
plánované rekonstrukci NN v
Hamrech – pan Sušeň řekl, že
akci teprve připravují projek-
tanti, problém je ve složitých
geologických, resp. majetko-
právních vztazích.
UZ-9/2016/4/1 – ZMP bere na
vědomí informace o probíhají-
cích a připravovaných investič-
ních akcích Města Plumlov.

K bodu 6:
Účetní výkazy (závěrka) Města
Plumlov sestavená k 31. 12. 2015
byla řádně zveřejněna,
e-mailem rozeslána členům za-
stupitelstva města Plumlova. S
jediným dotazem vystoupil pan
Ing. Svoboda – ptal se, proč ne-
byla ve výdajích naplněna po-
ložka 1012 – podnikání v země-
dělství.

Pokračování na straně 7
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Pokračování ze strany6

Účetní (paní Vykydalová) mu
odpověděla, že zde byly původ-
ně plánovány prostředky na
nákup pozemků pro cyklos-
tezku, tyto prostředky pak byly
rozpočtovou změnou čerpány z
jiné kapitoly rozpočtu.
UZ-9/2016/6/1 – ZMP schválilo
účetní závěrku Města Plumlov
za rok 2015.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 7:

Závěrečný účet Města Plumlov
za rok 2015 byl zveřejněn na
úředních deskách po zákonem
stanovenou dobu. Pan Sušeň
zmínil, že jeho součástí je i
zpráva o přezkoumání hospo-
daření města zpracovaná au-
ditory Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje, závěr auditu
zní – bez zjištěných nedostat-
ků. Nikdo z členů zastupitel-
stva neměl žádný dotaz, po
přednesení návrhu usnesení
paní Mgr. Zelenou bylo toto
jednomyslně odsouhlaseno.
UZ-9/2016/7/1 – ZMP schválilo
Závěrečný účet Města Plumlov
za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 8:

Členům zastupitelstva města
byl zaslán e-mailem návrh
partnerské smlouvy s MAS
Prostějov venkov o.p.s.
Plumlov byl členem této orga-
nizace prostřednictvím Mik-
roregionu Plumlovsko, byli
jsme požádáni, abychom se sta-
li partnerem. MAS Prostějov
venkov připravuje rozvojovou
strategii pro nové programové
období, v tom minulém jsme je-
jím prostřednictvím „dosáhli“
na dotaci na pořízení bezdrá-
tového rozhlasu, TJ SOKOL
získal dotaci na rekonstrukci
sportovního areálu, místní
podnikatelé byli úspěšní se žá-
dostmi o finanční podporu…
Pan Ing. Svoboda se dotázal na
důvody – „proč není možné“
účastnit se dál činnosti společ-
nosti prostřednictvím mikro-
regionu – pan Hyndrich mu od-
pověděl, že předpisy IROP ur-
čují, že žadatelem o dotace ne-
mohou být mikroregiony, ale
jednotlivé obce. Pan starosta jej
doplnil, že místní akční skupi-
ny mají „předepsanou“ struk-
turu – je určen podíl veřejného
sektoru (obcí), podíl nezisko-
vých organizací, podnikatel-
ských subjektů…
UZ-9/2016/8/1 – ZMP schválilo
uzavření Rámcové partnerské
smlouvy s Místní akční skupi-

nou Prostějov venkov o.p.s.
Hlasování: 14 hlasů pro.

UZ-9/2016/8/2 – ZMP pověřilo
pana A. Sušně, starostu města, k
zastupování Města Plumlov při
jednání s MAS Prostějov ven-
kov o.p.s.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 9:

Manželé Růžičkovi z Plumlova
požádali o zastavení prací na
zpracování regulačního plánu
pro lokalitu 13a, Plumlov, U
Boží muky. Důvodem je sku-
tečnost, že nedošlo k dohodě o
směně pozemků mezi vlastní-
ky (předpoklad realizace – pří-
pravy budoucích stavebních
pozemků). Dnešní usnesení
bude předáno zpracovateli re-
gulačního plánu, existující ná-
klady spojené s doposud pro-
vedenými pracemi uhradí ža-
datelé.
UZ-9/2016/9/1 – ZMP schválilo
ukončení prací na zpracování
regulačního plánu – Plumlov,
U Boží muky, lokalita 13a.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 10:

Úvodní slovo k tomuto bodu
jednání přednesl pan starosta.
Uvedl, že vlastníci pozemků
určených v územním plánu k
zastavění rodinnými domy (p.
Kubeš, manželé Urbanovi),
chtějí výstavbu realizovat,
popř. prodat pozemek zájem-
cům o výstavbu. Podle názoru
členů rady města by měla být
stanovena pravidla pro vý-
stavbu, základním dokumen-
tem by měla být tzv. zástavbo-
vá studie. Konzultací na odbo-
ru územního plánování Magis-
trátu Města Prostějova bylo
zjištěno, že požadavek města na
její zpracování stavebníky je
legitimní. Jak zmínil pan Su-
šeň, zpracování zástavbové
studie, která by měla řešit mj.
dopravní obslužnost, napojení
jednotlivých nemovitostí na
inženýrské sítě, včetně záměru
financování infrastruktury, je
podstatně časově méně nároč-
né než zpracování regulačního
plánu.
Pan Kubeš (žadatel) doplnil ně-
kolik informací ke své žádosti o
souhlas k záměru výstavby ro-
dinných domů na pozemcích p.
č. 427/3-4 v k. ú. Žárovice. Vý-
stavba domů dle aktuálně plat-
ného územního plánu je ne-
proveditelná mj. i proto, že ob-
služná komunikace má vést po
pozemku, na kterém je vysta-
věna rekreační chata.
Pan Hyndrich odpověděl, že

stavebník (stavebníci) by měli
navrhnout „řešení“ celé loka-
lity – příjezd, inženýrské sítě…,
zadavatelem zástavbové studie
by byli vlastníci pozemků. Pan
Kubeš diskutoval s členy za-
stupitelstva o „rozsahu“ zá-
stavbové studie, argumentoval
tím, že celá lokalita za Žárovi-
cemi má cca 2 hektary, podle je-
ho názoru není reálné se do-
hodnout se všemi vlastníky a
navíc lze očekávat velké ná-
klady na její pořízení. Pan Su-
šeň vyslovil názor, že výstavbu
nelze umožnit bez zástavbové
studie projednané se všemi do-
tčenými orgány. Mimo to pan
starosta uvedl, že výstavbu v
zastavěném území obce (pro-
luky mezi existujícími domy)
nebude nutno regulovat zá-
stavbovou studií. U nově za-
stavované lokality je potřebné
mít „naplánováno“ rozložení
stavebních pozemků, mít vy-
řešeny sjezdy na komunikace,
napojení na vodovod, kanali-
zaci, elektrickou energii,
plyn… Zástavbovou studii by
projednávalo zastupitelstvo
města a stala by se závazným
dokumentem.
V diskusi k tomuto bodu dále
vystoupili:
a) paní Jančíková –vyjádřila
názor, že je přáním členů za-
stupitelstva, aby se v Plumlově
stavěly nové rodinné domy, ur-
čitá regulace je dle jejího názo-
ru nutná,
b) pan Nezval – podpořil pana
Kubeše, chápe jeho názor – má
svůj pozemek, chce na něm sta-
vět, ale „musí“ řešit i další
okolní pozemky,
c) pan Kubeš – vzpomenul na
praxi v minulosti – obec vy-
koupila pozemky, vybudovala
inženýrské sítě a následně po-
zemky prodala, má obavu, že
dohoda s dalšími vlastníky po-
zemků bude obtížná, navrho-
val rozdělit celou lokalitu na
menší díly, nezná záměry
ostatních vlastníků,
d) pan Bc. Němec – potvrdil, že
Prostějov požaduje jednoznač-
ně zástavbovou studii,
e) pan Sušeň – výstavba musí
být koordinována (systémově
řešena), není možné, aby si
„první stavebník“ realizoval
přípojky ke své nemovitosti,
bez ohledu na potencionální
výstavbu na dalších pozem-
cích,
f) pan Bc. Hýbl – souhlasil se
zpracováním zástavbové stu-
die na část lokality za Žárovi-
cemi, pan starosta řekl, že po-
kud bude zpracována zástav-
bová studie pro výstavbu a bu-

de doplněna kladnými stano-
visky dotčených orgánů, pak
předpokládá, že ji členové za-
stupitelstva města schválí,
g) pan Hyndrich – zdůraznil,
že požadavek na zpracování
studie budoucí výstavby se ne-
bude týkat pouze „aktuálních“
žádostí, bude to požadavkem
města i pro další lokality urče-
né k zastavění,
h) pan Sušeň – zmínil, že i Měs-
to Plumlov má v Žárovicích cca
2.500 m2 pozemků a mohlo by se
zapojit do budoucí přípravy po-
zemků pro výstavbu rodin-
ných domů.
Paní Mgr. Zelená přečetla ná-
vrh textu usnesení, pan Ing.
Svoboda požádal o jeho zpřes-
nění. Po debatě s panem sta-
rostou bylo vyjasněno, že
schváleno by mělo být obecné
„pravidlo“, zástavbová studie
pro konkrétní lokalitu bude
projednávána na zasedání za-
stupitelstva.
UZ-9/2016/10/1 – ZMP schváli-
lo podmínku pro výstavbu ro-
dinných domů v lokalitách ur-
čených k zástavbě – zpracování
zástavbové studie.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 11:

Dalším bodem jednání je ná-
vrh na zakoupení svahové se-
kačky SPIDER ILD02. O poža-
davku Klubového zařízení
Plumlov, p.o., na zakoupení to-
hoto stroje bylo již hovořeno na
zasedání rady města. Zmiňo-
vány byly především 2 hlavní
důvody pro jeho pořízení, kte-
ré zopakoval i pan Sušeň -
zvýšení efektivity práce
(zrychlení sečení) a předchá-
zení škodám na majetku obča-
nů, kdy při sečení křovinořezy
dochází k poškození fasád a
skleněných výplní oken, resp.
aut odlétávajícím štěrkem. By-
lo realizováno poptávkové ří-
zení a s dodavatelskou firmou
(Dvořák–svahové sekačky,
s.r.o., Pohled) jsme dohodnuti
na rozložení prodejní ceny do 3
splátek (splatných v letech
2016-8). Mimo to pořídí KZ
Plumlov z vlastních prostřed-
ků výkonnou sekačku na seče-
ní rovných ploch. Svahová se-
kačka je dálkově ovládaný au-
tomatický stroj, má 4 samo-
statně uložené nože, stroj nám
byl prezentován na ukázce.
Pan místostarosta Hyndrich
doplnil slova pana starosty, že
každoročně přibývá sečených
ploch, sečení křovinořezy je
podle něj pomalé a navíc také
rizikové.

Pokračování na straně8
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Dokončení ze strany7

Klubové zařízení musí inovo-
vat „technický park“, aby do-
šlo ke zrychlení jejich práce,
stávající křovinořezy jsou mi-
nimálně 5 roků staré. Problém
je i s nedostatkem lidí, resp.
kvalitou zaměstnanců, kteří
techniku obsluhují – osoby z
úřadu práce-zaměstnanci na
veřejně prospěšné práce. Cestu
vidí v pořízení adekvátní tech-
niky, protože sečou od zastáv-
ky U Valáška až na konec Ha-
mer, požádal o podpoření to-
hoto záměru.
Pan Ing. Svoboda souhlasil s
názorem, že svahová sekačka
přispěje ke zrychlení práce, ale
část travnatých ploch bude
muset být sečena jiným stro-
jem i křovinořezy, toto pan
Hyndrich potvrdil, ale zdůraz-
nil, že místo dnes potřebných
cca 7 zaměstnanců obsluhují-
cích křovinořezy (kteří ani na
trhu práce nejsou), bude po-
třebovat 2-3 pracovníky. Deba-
továno bylo o technických
vlastnostech navrhovaného
stroje, sekačka mulčuje trávu,
nebude se po ní muset hrabat. K
výhradě pana Pírka, jak se sva-
hová sekačka „vypořádá“ s po-
hybem v podmáčeném terénu,
odpověděl pan místostarosta,
že sekačka má samostatný na-
viják a velmi dobrou svahovou
dostupnost.
Další část debaty byla vedena o
plánu sečení pro obec – pan
Hyndrich na otázku pana Bc.
Hýbla uvedl, že tento doku-
ment existuje, ale po „zapoje-
ní“ nové techniky jej bude ak-
tualizovat, navíc jej ovlivňuje i
faktor rozdílů v počasí (srov-
nával růst trávy v loňském „su-
chém“ roce a v letošním roce,
kdy jsou srážky vydatnější).
Pan Sušeň upozornil rovněž na
skutečnost, že pracovníci KZ
Plumlov, p.o., jen nezajišťují
sečení, musí zabezpečovat
úklid města, musí se podílet na
zabezpečení kulturních akcí…
K návrhu paní Mgr. Zapletalo-
vé – požádat občany o pomoc
při sečení travnatých ploch,
vyjádřili přítomní (pan Sušeň,
pan Ing. Svoboda) skeptický
názor. Na otázku pana Ing. Svo-
body, jak brzy bude v případě
schválení sekačka dodána, od-
pověděl pana starosta, že před-
běžně byla objednána a měla by
být dodána do týdne, prodejce
bude zajišťovat i servis.
UZ-9/2016/11/1 – ZMP schváli-
lo kupní smlouvu na svahovou
sekačku SPIDER ILD02, kdy
kupní cena bude rozdělena na 3

splátky – splatné v letech 2016-
2018.
Hlasování: 14 hlasů pro.

K bodu 12:

Členům zastupitelstva města
byl rozeslán návrh rozpočto-
vého opatření Města Plumlov č.
4/2016 ke dni 6. 6. 2016. Paní Vy-
kydalová popsala, že návrh
rozpočtového opatření obsa-
huje účtování daně z příjmu
právnických osob (za město),
příjem dodatečně získané do-
tace na kanalizaci a její „roz-
puštění (první splátka za se-
kačku). Rozdělen byl i finanč-
ní příspěvek Domovu pro se-
niory Soběsuky, p.o.
(investice+ provoz), nově mu-
sely být „nalezeny“ finanční
prostředky na zpracování pro-
jektu na výstavbu chodníků
(průtah Plumlov a do Soběsuk,
včetně výměny veřejného
osvětlení). Pan starosta doplnil
informaci o „dodatečně“ zís-
kané dotaci na kanalizaci, po-
skytovatel dotace nám propla-
til náklady spojené s vícepra-
cemi. Nikdo z přítomných ne-
měl žádný dotaz, jednomyslně
odsouhlaseno.
UZ-9/2016/12/1 – ZMP schváli-
lo rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 4/2016 ke dni 6. 6.
2016.
Hlasování: 14 hlasů pro.

Po projednání tohoto bodu (cca
v 18.10) odešel z jednání p. Bc.
Němec – přítomno 13 členů

K bodu 13:

Pan Sušeň otevřel diskusi, v níž
vystoupili:
a) pan Nezval – požádal o zvá-
žení možnosti umístit doprav-
ní zrcadlo před STAVO (do míst
přecházení chodců z chodníku
vedoucího od Soběsuk na as-
faltový chodník), jedná se o ne-
přehledný úsek, musíme to
podle slov pana starosty řešit s
p. Vafkem, při předběžné de-
batě požadoval umístění se-
maforů, poté to přehodnotil,
bude instalováno svislé do-
pravní značení,
b) pan Nezval – dotazoval se na
možnost obnovení bývalé polní
cesty z Krumsína do Žárovic,
pan Sušeň odpověděl, že každá
obec si komplexní pozemkové
úpravy řeší samostatně, není si
vědom toho, že by cesta měla
být obnovena, musí být ale za-
jištěn přístup k pozemkům,
c) pan Sušeň – podal aktuální
informaci o průběhu komplex-
ních pozemkových úprav, v ka-
tastru Žárovice jsou dokonče-
ny, na konec měsíce června

2016 je vypsáno závěrečné jed-
nání, v k. ú. Hamry jsou před
dokončením, problémy s nedo-
statkem státní a obecní půdy
jsou v katastru Soběsuky a
Plumlov, uvažováno bylo o
plošném krácení výměr po-
zemků vlastníků, jedná se o
možnosti směnit pozemky v ji-
ném katastrálním území,
d) pan Nezval – litoval, že se
nepodařilo získat dotaci na
opravu místních komunikací,
řekl, že by bylo vhodné opravit
místní komunikaci v Soběsu-
kách za hospodou, její stav je
hodně špatný, pan Sušeň rea-
goval slovy, že pokud se podaří
ušetřit nějaké finanční pro-
středky, pak by komunikaci
opravil, nechal si zpracovat ce-
novou nabídku, aby měl před-
stavu o cenové hladině,
e) pan Vrána – upozornil na
špatně opravenou místní ko-
munikaci v Soběsukách (před
domem p. Hudce), pan starosta
přislíbil,žeuplatníreklamaciu
zhotovitele kanalizace,
f) pan Sušeň – pokračoval v
informování o pracích, které
by ještě měl dodavatel staveb-
ních prací na kanalizaci do-
končit – aktuálně opravují
splaškovou kanalizaci v Žáro-
vicích, měli by opravit – zhoto-
vit asfalt na Sičce v Hamrech,
opravit komunikaci v Žárovi-
cích k farmě, opravit povrch na
točně v Hamrech,
g) pan Novotný – připomněl se
s dotazem na výstavbu chodní-
ku pro pěší mezi obcemi Sobě-
suky a Žárovice, pan starosta
jej seznámils podanoužádostío
dotaci na výstavbu chodníku
na Vinohrádek a k Soběsukám
od pily, tazatelem požadovaný
chodník by mohl být další eta-
pou, zatím však není ani na-
projektován, ani nebyl řešen s
vlastníky pozemků,
h) pan Novotný – postěžoval si
na skutečnost, že opakovaně
mu nebyla vyvezena popelni-
ce, kdy popeláři „usoudili“, že
není dostatečně plná, pan Su-
šeň slíbil sjednání nápravy,
i) pan Novotný – poukázal na
prosychající stromy (kaštany)
u Podhradského rybníka, stro-
my jsou podle pana starosty na
pozemku Pozemkového fondu
ČR, vyvoláme s ním jednání,
j) paní PhDr. Palacká (ředi-
telka DpS Soběsuky, p.o.) – vrá-
tila se k bodu č. 4 dnešního jed-
nání zastupitelstva a dala na
zvážení, aby členové kontrol-
ního výboru obdrželi pověření
k provedení kontroly – mělo by
být přesně specifikováno, po
krátké diskusi bylo schváleno

usnesení č. UZ-9/2016(/4/2 – viz
výše,
k) paní PhDr. Palacká – před
jednáním zastupitelstva města
předala přítomným členům za-
stupitelstva dopis (viz příloha
zápisu), informuje v něm o ne-
schválení účetní závěrky Do-
mova pro seniory Soběsuky za
1. čtvrtletí r. 2016 na jednání ra-
dy města a žádá o sdělení dů-
vodů, které vedly k neschvále-
ní závěrky, odůvodnění tohoto
rozhodnutí a stanovení lhůty k
odstranění zjištěných závad,
resp. stanovení osoby, která je
o důvodech neschválení zá-
věrky bude informovat, pan
Sušeň odpověděl, že nebylo do-
saženo při hlasování nadpolo-
viční většiny, důvodem je ne-
provedení kontroly členů kon-
trolního výboru,
l) paní PhDr. Palacká – rea-
govala na slova pana starosty
na minulém zasedání, že ředi-
telé příspěvkových organizací
by měli znát předpisy přijaté
zřizovatelem, požádala, aby
jim byly rozesílány,
m) pan Ing. Svoboda – vrátil se
k debatě o nepořádku u kontej-
nerů na komunální odpad na
staré cestě, na pracovní poradě
členů zastupitelstva bylo zva-
žováno jejich přemístění blíže
k chatám, on sám ale po po-
chůzce přímo na místě změnil
názor, souhlasil s ním pan
Hyndrich, přesunuli bychom
kontejnery lidem pod okna, což
by se nesetkalo s kladnou ode-
zvou, rozběhla se diskuse o
množství odpadu a shromaž-
ďovaných místech odpadu,
resp. sběrném dvoře,
n) paní MUDr. Jeřábková – po-
prosila o posečení části po-
zemku u bytového domu
Plumlov č. p. 500, část nájem-
níků bytového domu už poze-
mek nevyužívá jako zahrádku,
o) pan Pírek – požádal o dosy-
pání recyklátu do cesty na Bě-
liskách, poukázal i na nedobrý
stav obloukového mostu, po-
prosil o dodání odp. koše ke
splavu Podhradského rybníka,
p) pan Pírek + pan Sušeň – de-
batovali o řešení situace s ko-
munikací U Mlýna, pod hrází,
zkusíme vyvolat jednání s Po-
vodím Moravy, s.p., aby vysta-
věli opěrnou zeď na vzdušném
líci hráze.
Diskuse byla ukončena.

K bodu 14:

Pan starosta poděkoval všem
přítomným za účast, popřál
příjemné prožití dovolených a
cca v 18.55 zasedání ukončil.

Připravil FrantišekKocourek
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ELEKTROWIN: Čekají nás vyšší
kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by v ro-
ce 2016 měl každý z nás ročně
odevzdat k recyklaci zhruba 7
kg starého elektra, což bylo
ještě před pár lety nepředsta-
vitelné množství. Nakonec to
ale opravdu dokážeme.

Podle původního požadav-
ku evropské směrnice bylo ur-
čeno, že se musí v každé člen-
ské zemi ročně vysbírat nejmé-
ně čtyři kilogramy elektrood-
padu na každého obyvatele.
Na každého obyvatele České
republiky včetně dětí nyní při-
padá kolem pěti kilogramů re-
álného sběru.

V roce 2016 ale vstoupil v
platnost již zmíněný nový
způsob výpočtu těchto kvót,
který tuto kvótu významně na-
výšil. Doposud jsme však bez
problémů požadavek evrop-
ské směrnice plnili, dokonce i
s rezervou.

Česká republika bude muset
podle nových parametrů za-
jistit sběr a recyklaci takového
množství vysloužilého elek-

tra, jaké odpovídá 40 procen-
tům hmotnosti prodaných no-
vých spotřebičů průměrně za
tři roky zpětně.

Ročně se u nás prodá zhru-
ba 175 000 tun elektrozařízení,
každý z nás by tedy měl ode-
vzdat k recyklaci minimálně
zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v
roce 2015, které jsou k dispozi-
ci, naznačují, že by se to mohlo
podařit.

Jen sběrnými místy vytvo-
řenými kolektivním systémem
ELEKTROWIN prošlo od led-
na do října na 30 000 tun sta-
rých spotřebičů, což odpovídá
celoročnímu sběru v roce 2014.

Věříme, že především díky
podpoře široké veřejnosti, kte-
ré není lhostejný osud naší
planety, i novou vyšší kvótu le-
tos opět s rezervou naplníme.

(Materiál společnosti ELEKTROWIN)

Čím se společnost ELEK-
TROWIN zabývá, najdete na
www.electrowin.cz

Goodbye Holidays!!! ve Žraloku

MARTIN PÍŠTĚK

Parádní jízda s názvem Go-
odbye Holidays!!! čeká na
obyvatele i návštěvníky
Plumlova v závěru srpna. V
areálu autokempu Žralok se
společně 28. srpna od 14 ho-
din rozloučíme s létem.

Můžete se těšit na nejrůz-
nější hudební vystoupení –
svoji účast potvrdil finalista
soutěže Pianista roku 2016
Elly Jay ( JAR ), zpěvačka Ka-
roline (Kanada), Martin
Píštěk (Plumlov?), Bon Jovi
Absolute Acoustic (CZ) a jako
překvapení odpoledne vy-
stoupí vycházející hvězda
českého šoubyznysu!

Název akce Goodbye Holi-
days!!! sám o sobě napovídá o
loučení s prázdninami, které
bude mít v naší režii vzdělá-
vací charakter. Chceme, aby
děti získaly spoustu nových
vědomostí formou metody
„škola hrou“, kdy se dokáží
naučit a hlavně uchovat v
dlouhodobé paměti často
mnohem více věcí než ve

školní lavici. Akce Goodbye
Holidays!!! má především
edukativní charakter, v rám-
ci kterého chceme rozvíjet i
vztah dětí k přírodě.

Akci podporuje město
Plumlov, spolupracujeme s
Vojenskými lesy a statky ČR,
s.p., které zapůjčí skákací
hrad a budou mít připraveny
pro děti vzdělávací program,
vědomostní soutěže apod. V
programu se dále objeví di-
vadélko v podání ZUŠ
Plumlov, sportovní vyžití –
skákací boty, malé lanové
centrum, prezentace dětské-
ho klubu Vodníček a hudební
školy Yamaha a výuka ang-
ličtiny formou her v podání
zpěvačky Karoline z Kanady.
Celou událost bude provázet
známý a oblíbený moderátor
Ladislav „Sovjet“ Rus.

Další akce konané v kempu
Žralok najdete na www.camp-
zralok.cz. Hned 3. září nás zde
čeká 5. ročník Plumlovského
kotlíku a 10. září 1. Moravské
setkání automobilů RVHP.
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Na zámku je živo. Zajímavých akcí přibývá
PAVEL ZÁSTĚRA

V letošním roce se spojily sí-
ly pořadatelů kulturních ak-
cí v Plumlově a vytvořili je-
den leták, který zahrnuje
všechny události pořádané v
sezóně 2016 v Plumlově. Ob-
sahuje akce pořádané Klubo-
vým zařízením na zámku a v
kempu Žralok, koncerty or-
ganizované manželi Valen-
tovými v Kamenném sále
zámku a v neposlední řadě
akce tvořené Plumlovskými
nadšenci na obou místech.

V letáku také najdete ote-
vírací dobu zámku a infor-
mace o vstupném a navíc i
otevírací dobu a ceny ubyto-
vání v kempu Žralok. Letáky
jsou volně k odběru v infor-
mačním středisku na po-
kladně zámku a na recepci
kempu.

Zámecká sezona, která le-
tos začala již v březnu, po-
kračuje svými akcemi i o
prázdninách. V jarních mě-
sících proběhly klavírní kon-
certy Zdiny Krausové – Otru-

bové a Barbory Halouzkové v
obřadním zámeckém sále i
oblíbené a hojně navštívené
Pohádkové prohlídky zám-
ku. Poté prostějovské divadlo
Point odehrálo představení
E=mc2, které se konalo ve

sklepním sále a sklidilo za-
sloužený a dlouhý potlesk.

Šermířská letní akce Zvo-
nící kordy, zkřížené meče ko-
naná 9. a 10. 7. měla svými
představeními vysokou kva-
litu, kterou doplňoval dobo-

vý jarmark. V areálu zvonily
meče i 13. a 14. 8. v rámci Šer-
mířského víkendu s podtitu-
lem ,,Přijíždí pan Jan z Pern-
štejna“, kde na návštěvníky
mimo plno poutavých soubo-
jů čekaly i šermířské šarvát-
ky, turnaj, historický jar-
mark, zvířátka a ochutnávka
zajímavých jídel.

Na přelomu jara a léta jsme
vernisážemi otevřeli výstavy
obrazů Lilian Amann, České
grafiky, zahrnující i velice
známé autory, za přítomnos-
ti senátorky Boženy Sekani-
nové.

Dále výstavy ozdob kach-
lových kamen a fotografií
českých a maďarských foto-
grafů. Tato expozice fotogra-
fií byla jako každoročně za-
hájena skvělým koncertem
vibrafonistů z maďarského
Halásteléku, za přítomnosti
starostů měst Halásteléku a
Rousínova.

Ještě nás pár zajímavých
výstav a akcí v letošním roce
čeká. Více o nich se dočtete na
www.plumlov-zamek.cz.

Velkou oblibu si na zámku získávají i šermířské víkendy. Foto: Zámek Plumlov

Na zámek za pohádkou se vydaly stovky dětí

JIŘÍ TRUNDA

Oslavy dětského dne se ne-
vyhnuly ani zámku Plumlov.
I letos si tady pro děti z ma-
teřských škol připravili bo-
hatý program. A ten byl
opravdu pestrý. Nechyběla
pohádka v zámku, prohlídka
strašidelného sklepení či
stezka plná úkolů a pohádko-
vých bytostí.

Celý týden probíhaly na
zámku v Plumlově dětské dny

pro nejmenší děti z mateř-
ských škol, které dorazily z
celého regionu. Během dopo-
ledne se na nádvoří zámku
vystřídalo hned několik de-
sítek dětí.

Hodinu a půl dlouhý pro-
gram nabídl pohádku v zá-
mecké obřadní síni, prohlíd-
ku strašidelného sklepa a ne-
chyběly ani dobrodružné
úkoly a soutěže na nádvoří
zámku. „Myslím, že se akce
vydařila a do budoucna na-

bídneme určitě více podob-
ných programů. Již teď mů-
žeme slíbit například vánoč-
ní prohlídky,“ řekla s úsmě-
vem Gabriela Jančíková, kte-
rá měla celou akci na staros-
ti.

Velké poděkování patří
studentům Střední odborné
školy podnikání a obchodu v
Prostějově, kteří se postarali
o program na nádvoří. Asi
dvacítka studentů zde dopro-
vázela pohádkové soutěže v
nádherných kostýmech.

„Čas strávený na zámku
byl super. I my jsme se na
chvíli mohli vrátit do dět-
ských let,“ svěřili se studen-
ti.

„Většina dětí na zámku ni-
kdy nebyla, a tak nám tato ak-
ce přišla jako dobrá příleži-
tost ukázat dětem, že taková
prohlídka není jen nudná
historie. A to se organizáto-
rům opravdu povedlo,“ sdě-
lila paní učitelka, která do-
provázela skupinku dětí už
směrem k autobusu.

I počasí se krásně vydařilo,
a tak dětem nic nebránilo užít
si parádní výlet se svými ka-
marády. O tom, že se pohád-
kové dny vydařily, svědčí i to,
že děti odcházely s úsměvem,
a to je přece nejdůležitější.

Děti si svůj výlet na plumlovský zámek užívaly. Foto: AdamMráček, SOŠPO

Vzhůru na
hady a ještěry
LUCIE ZELENÁ

Zajímá vás, jak vypadá cha-
meleon zblízka? Jak se ještěři
vysvlékají z kůže? Nebo byste
chtěli vidět anakondu na
vlastní oči?

Pokud ano, zavítejte na ná-
dvoří zámku Plumlov, kde
nyní probíhá výstava ještěrů
a hadů.

Tato výstava se pyšní vy-
sokým počtem vystavova-
ných exotických živočichů,
na které v České republice ni-
kde nenarazíte.

Za velice příznivé vstupné
dostanete možnost si tato zví-
řata zblízka prohlédnout, ně-
co se o nich dozvědět, a pokud
budete mít štěstí, stát se svěd-
ky velice zajímavého krmení
jednotlivých predátorů živý-
mi cvrčky či sarančaty.

Výstava potrvá do konce
srpna a máte možnost ji na-
vštívit každý den kromě pon-
dělí od 10 h do 18 h.

Program zámku
Hledáte pro sebe tu správnou akci?
Mrkněte na zámecké webovky:
www.plumlov-zamek.cz

12/ ZÁMEK PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ



Rabíni přiletěli do Plumlova. A hned roztleskali Kamenný sál

PETR NOVOTNÝ

Obleky, klasické nástroje,
dobrá nálada a skvělý před-
nes ovládly v pátek 1. čer-
vence Kamenný sál na ná-
dvoří plumlovského zámku.
Konal se zde koncert instru-

mentální klezmerové kapely
Létající Rabín.

Klezmer je světská hudba
Aškenázských Židů, vychá-
zející z jejich liturgické tra-
dice. Styl hraní je ovlivněn
technikou zpěvu synagogál-
ních zpěváků – chazanů, ale i

přesto je označován za čistě
instrumentální hudbu. Tato
pětičlenná skupina byla za-
ložena v roce 2001 a stihla
mnoho koncertů po celém
světě – od České republiky až
po USA.

Vybrané místo koncertu
svou atmosférou skvěle do-
plňovalo náladu hudby. V sá-
le byla všechna místa plná a
někteří dokonce sledovali
koncert i zvenku – všechny
vstupenky do jedné byly totiž
vyprodány.

Optimistický a často i vtip-
ný přednes kapely si získal
náklonnost celého publika a
nejednomu divákovi se chtě-
lo díky rytmu a náladě hudby
tancovat. Písně byly proklá-
dány krátkými vysvětlivka-
mi jazyka jidiš, ve kterém
jsou psány texty, což ještě
umocnilo zážitek z celého ve-
čera.

Myslím, že nebudu mluvit
jen za sebe, když řeknu, že mi
na konci koncertu bylo líto,
že už se s námi hudebníci lou-
čí. Snad zase někdy poctí
Plumlov svou návštěvou!

(informace o kapele byly

čerpány z jejich webových
stránek http://www.letajici-
rabin.cz/, kde se také můžete
dozvědět víc)

Klezmerová kapela Létající Rabín vKamennémsále. Foto: Petr Novotný

Programové střípky
z Kamenného sálu

Letošní sezónu v Kamenném sále
jsme zahájili hudebním večerem s
uskupením ANGEL FACTORY
(27. 5.), následovala vernisáž
výstavy* RENATY LACINOVÉ a
TOMÁŠE LACINY (10. 6 .), kon-
cert folk-rockové kapely DOJEM
(11. 6.) a bigbeatový večírek Sto-
ne Beat (24. 6.) se skupinami MI-
MO PROVOZ, A.T.D., DUR-
CHUMDURCH a VADA MATERI-
ÁLU. Prázdniny započaly fantas-
tickým koncertem LÉTAJÍCÍHO
RABÍNA (1. 7.) a pokračovali ve
skvělém duchu – zatím posledními
akcemi byl koncert MARKA SOL-
DÁNA (29. 7.) a vystoupení kape-
ly BEZ SOUCITU (5. 8.). Z další
nabídky se můžete těšit třeba
znovu na MARKA SOLDÁNA
(9. září).
*) Výstava obrazů LACINOVÁ –
LACINA trvá do konce prázdnin.
Přehled připravila Iveta Valentová

Pohádkové prohlídky lákají. Na podzim se vrátí
KATEŘINA JENEŠOVÁ

Všichni určitě víte, že
plumlovský zámek je jedním
z center kulturního dění v
Plumlově. Je velmi znatelně
viditelné, že kvalita a rozma-
nitost akcí, které se v něm ko-
nají, roste.

Snažíme se zajistit ná-
vštěvníkům kulturní vyžití
nejen s určitým zaměřením,
ale hlavně získat zájem ce-
lých rodin s dětmi.

Mezi jedny z nejoblíbeněj-
ších patří Pohádkové pro-
hlídky na zámku. Návštěv-
nost těchto prohlídek rok od
roku roste, a tak je to pro nás
i jistý závazek.

Tři příběhy
Letos jsme návštěvníky při-
vítali v zámeckém sklepení
pohádkou S čerty nejsou žer-
ty, a tak si všichni mohli pro-
hlédnout i část druhé pro-
hlídkové trasy. Po vystoupe-
ní do prvních pater zámku
jsme se ocitli v krásné filmo-
vé pohádce Zlatovláska a děti
se zatajeným dechem po-
mohly vybrat Jiříkovi tu pra-

vou zlatovlasou pannu pro
svého krále. Tu nejkrásnější
pohádku jsme si nechali na
konec. Popelka postupně roz-
louskla všechny tři oříšky a
na plese okouzlila prince
svou krásou a nevinností.

Děti i dospělí se zatajeným
dechem sledovali tyto po-
hádkové postavy v dokona-
lých krásných kostýmech a

na chvíli zapomněli na sta-
rosti všedních dnů. Po celou
dobu prohlídek vás provází
hudební melodie a písničky,
která k těmto pohádkám pat-
ří.

Poděkování
Chtěla bych velmi poděkovat
všem lidem, kteří se podílí na

našich Pohádkových pro-
hlídkách. Ať už jsou to herci,
pomoc při psaní scénářů ne-
bo při nacvičování tanců.

Bez těchto nadšených příz-
nivců zámku bychom nikdy
neviděli tolikněméhoúžasuv
tolika dětských očích. Je pří-
jemné slyšet od odcházejí-
cích návštěvníků, že byli vel-
mi příjemně překvapeni a že
určitě přijdou na další po-
hádky. Každý rok máme jiný
scénář, a tak se můžete projít
opět novými pohádkovými
příběhy.

Pozvání
Letos na podzim chceme ná-
vštěvníkům nabídnout pro-
hlídky v podobném duchu.
Tímto bychom vás všechny
na ně chtěli pozvat.

A o čem že budou? Tak to se
budete muset nechat překva-
pit. Jen prozradím, že zůsta-
neme věrni oblíbeným po-
hádkám. Tak přijďte a vraťte
se spolu s námi do těchto pří-
běhů z našich dětských let,
kdy každá princezna našla
svého prince a dobro vždy
zvítězilo nad zlem.

Netradiční pohádkové prohlídky pro vás připravuje týmpracovníků zámku,
průvodců i nadšených dobrovolníků. Foto: archiv zámku

PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ ZÁMEK /13



14/ CO SE DĚJE VE ŠKOLE? PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Jak v devátém ročníku na absolventskou práci?

MARTINA ŠVÉDOVÁ

Absolventské práce jsou pro
žáky příležitostí nalézt pro-
pojení jednotlivých poznatků
a dovedností s vlastními mož-
nostmi.

Jsou příležitostí plánovat a
zažít osobní úspěch, uvědo-
mit si, že úspěchu může do-
sáhnout každý.

Absolventská práce je tedy
jednou z forem ověření do-
vedností, schopností a zna-
lostí žáků končících základní
vzdělání. Prověřuje žákovy
získané klíčové kompetence

za dobu studia na základní
škole a jeho připravenost na
další studium. Ověřuje žáko-
vu dovednost syntetizovat a
analyzovat osvojené infor-
mace, získávat je a třídit, a ta-
ké posuzovat jejich platnost.

Jejím cílem není shromaž-
ďování co největšího počtu
konkrétních informací, ale
prezentace osobnosti žáka a
jeho kompetencí.

Pro nás učitele je důležitou
zpětnou vazbou o našem pe-
dagogickém působení, ale i
mimořádnou příležitostí po-
znat o něco lépe své žáky.

Proč píšeme
absolventské práce?
Přesvědčíme se tak o tom, jak
samostatně žák dokáže pra-
covat na zadaném tématu, jak
se orientuje v informačních
zdrojích, jak je používá, zda je
práci schopen zpracovat za
použití výpočetní techniky,
jestli dovede o práci ústně po-
hovořit při její obhajobě. Je to
pro žáky první samostatná
práce většího rozsahu.

Obhajoby
absolventských prací
Obhajoby absolventských
prací se konaly v pondělí
6. června. V učebně fyziky se
střídal jeden žák devátého
ročníku za druhým, aby do-
kázal všem přítomným, ale
především sobě, že téma, kte-
ré si vybral, uměl nejen zpra-
covat, ale následně i obhájit.
Témata byla zajímavá a
téměř všichni, kteří před-
stoupili, ukázali, že své ab-
solventské práci věnovali do-
statekčasuaúsilí. Troufámsi
říct, že letošní absolventi po-
ložili budoucím deváťákům
laťku značně vysoko.

Gratuluji a ať se našim žá-
kům (nyní již vlastně absol-
ventům) daří stejně dobře i v
dalším studiu!

Obhajoba absolventských prací na ZŠPlumlov. Foto: archiv školy

Zajímavé filmy osmáků zabodovaly v celorepublikové soutěži
TOMÁŠ POLÁK

Stalo se již tradicí, že se žáci
plumlovské školy účastní
soutěže Ministerstva vnitra
České republiky Svět očima
dětí. Stejně tomu bylo i letos,
kdy se do třináctého ročníku
soutěže aktivně zapojili
zejména žáci osmého roční-
ku.

Během března a dubna tak
vzniklyčtyřifilmy.Dvaznich
se věnovaly tématu Rizika in-
ternetové komunikace, zbý-
vající dva se zaměřily na té-
ma Závislosti – tabák, alko-
hol, hazard. Tvrdá a dlouho-
dobá práce se vyplatila, pro-
tože odborná porota ocenila
tři filmy.

V audiovizuální kategorii
tématu Závislosti – tabák, al-
kohol, hazard si osmačky Lu-
cie Apalovičová a Klára Kra-
tochvílová za film Odmítnout
je těžké odnesly krásné dru-
hé místo. V audiovizuální ka-

tegorii tématu Rizika inter-
netové komunikace zabodo-
valy dva filmy. Děvčata Te-
reza Hýblová a Eliška Sedlá-
ková za příběh Osudný Face-
book, jenž se věnoval dívce,
kterou sociální sítě málem
stály život, získala také dru-

hé místo. Na nejvyšší stupí-
nek v této kategorii vystou-
pala Eva Buriánková s Ane-
tou Soldánovou. Jejich čás-
tečně hraný poučný pořad Co
na nás číhá na internetu si
získal porotu, a děvčata tak
mohla slavit první místo. V

úterý 14. června žákyně vy-
razily do Prahy, aby si pře-
vzaly ocenění. Před slav-
nostním vyhlášením výsled-
ků navštívily Národní pa-
mátník hrdinů Heydrichiá-
dy. Poté se vydala děvčata do
muzea Policie ČR, kde probí-
halo slavnostní předání cen s
doprovodným programem.
Na závěr osmačky zavítaly na
Pražský hrad.

Obrovské poděkování
patří všem žákům, kteří se
podíleli na vzniku těchto fil-
mů. Tvorba filmů je velmi ná-
ročná činnost zabírající
množství času a stojí velké
úsilí. Děvčata si zaslouží po-
chvalu za skvělou reprezen-
taci naší školy, protože tako-
vé úspěchy nejsou samozřej-
mostí a nepřicházejí každý
den. Poděkování zaslouží ta-
ké Klub rodičů při ZŠ
Plumlov, který zaplatil ná-
klady na cestovné a vstupné
do Prahy.

Úspěšné filmařky na výletě v Praze. Foto: archiv školy
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Bilance úspěchů plumlovské školy
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Na konci školního roku
2015/2016 se sluší bilancovat,
co přinesl školní rok, jaká by-
la práce školy? Škola je živý,
stále se vyvíjející organis-
mus. Reaguje na společenské
změny, musí je nějak ucho-
pit a poradit si s nimi.

Její hlavní rolí je přede-
vším vzdělávat a také vycho-
vávat. Letos se podařilo na
konci školního roku udržet
čistý štít – všichni žáci pro-
spěli. Dokonce z 295 žáků, kte-
ří ukončili školní rok, bylo
168 vyznamenaných, 70 z
nich si odneslo samé jednič-
ky. S chováním nejsme příliš
spokojeni, protože 5 žáků ne-
mohlo být hodnoceno velmi
dobře, hrubě totiž porušili
školní řád. Ale vše se dá na-
pravit. Letos skončilo 29 de-
váťáků studium na naší škole
a byli velice úspěšní. 20 z nich
bylo přijato na různé střední
školy, z toho 4 z nich byli
úspěšně přijati na gymnázia.
9 zbývajících bude pokračo-
vat ve studiu na SOU.

Svými prezentacemi ab-
solventských prací nadchli
žáci 9. r. nejen své učitele, ve-
dení školy, ale také pana sta-
rostu, předsedu Klubu rodi-
čů O. Borského i zástupce
Školské rady R. Bureše, kteří
tříhodinovému maratonu
přihlíželi. Na víceletá gym-
názia odchází z 5. a 7. ročníku
3žáci.Nakonciškolníhoroku
2015/2016 bylo uděleno našim
žákům celkem 33 pochval ře-
ditelky školy a 89 pochval
třídních učitelů.

A co bylo ředitelkou oce-
něno? Především vzorná re-
prezentace školy v krajských
kolech soutěží. Například to
byl výrazný úspěch žáků
6. třídy v celorepublikové
soutěži Souboj čtenářů – naši
žáci obsadili celkově 5. místo.
Svědčí to o velmi dobré prá-
ci s dětmi v oblasti čtenářské
gramotnosti. V soutěži ve fi-
nanční gramotnosti uspěly
dívky z 5. r. – V. Kubešová a N.
Němcová v krajském kole na
krásném2. místě. SoutěžSvět
očima dětí pro nás již několik
let za sebou znamená výraz-
ný úspěch v celostátním kole,
letos přivezla děvčata z 8.A –
A. Soldánová a E. Buriánko-
vá – 1. místo a E. Sedláková s
T. Hýblovou z 8.B a L. Apalo-
vičová s K. Kratochvílovou
také z 8.B dvakrát 2. místo.

A v krajském kole země-
pisné olympiády byl rovněž

výrazný úspěch. Tradičně
jsme slavili postup do kraj-
ského kola německé olympi-
ády v Olomouci a získali jsme
pěkné 6. místo zásluhou
S. Gottwaldové z 9. třídy. Žák
T. Ferguson z 9. třídy repre-
zentoval naši školu v kraj-
ském kole matematické
olympiády.

Obsadili jsme hodně sou-
těží v okresních kolech a zís-
kali také čelní umístění v pří-
rodovědných soutěžích, ve
výtvarných soutěžích, např.
účast v soutěži Karel IV. oči-
ma dětí a Jaro je tady přines-
la dvakrát Čestné uznání.

Je to velká věc, když zrov-
na naše škola v silné konku-
renci ostatních prostějov-
ských škol a dalších venkov-
ských či městských škol v
okrese Prostějov hájí barvy
tohoto okresu v kraji či re-
prezentuje kraj v celorepub-
likovém měření vědomostí,
znalostí a dovedností. Jsme
na naše žáky hrdi.

Životní styl
V oblasti prevence rizik upo-
zorňujeme na nebezpečí ná-
vykových látek, hlídáme
záškoláctví, šikanu, kyberši-
kanu, školní neúspěšnost,
motivujeme žáky k učení, ale
bez podpory rodičů se nepo-
hneme dopředu. Přednáška
pro rodiče a veřejnost s ná-
zvem Drogová problematika
dětí a mládeže přilákala do
školy velmi málo rodičů. Mr-
zí nás to.

Úspěšná je škola při vý-
chově ke zdravému životní-
mu stylu s podporou naší ŠJ.
Již po čtvrté za sebou získaný
titul Zelená škola Olomouc-
kého kraje také svědčí o dob-
ré práci školy. Třídíme od-
pad, sbíráme starý papír, po-
dílíme se na úklidu obce. Spo-
lupracujeme při akcích pro
žáky v oblasti prevence soci-
álně patologických jevů s
hasiči HZS Prostějov, s orga-
nizací Podané ruce, s Policií
ČR , s ČČK v Prostějově.

Informační technologie je
dnes nedílnou součástí výu-
ky, ale nenahradí osobní vý-
klad učitele, nenahradí jeho
bezprostřední kontakt se žá-
kem. Počítač, tablet by neměl
zaměstnávat dítě velkou část
dne. Snažíme se nabídkou zá-
jmové činnosti ve škole roz-
víjet jazykové dovednosti,
výtvarné činnosti, přírodo-
vědné znalosti, funguje u nás
také logopedický kroužek a

speciální pedagogický krou-
žek pomáhá dětem s řečový-
mi a speciálními vzdělávací-
mi potřebami.

Sportovní pole
Nejrozšířenější jsou však
sportovní kroužky, protože
rozvíjí pohyb u dětí, a ten je
velmi důležitý. Kroužek se-
beobrany, sportovních her,
ringa, miniházené, florbalu,
dopravní výchovy, minita-
nečních pro 8. a 9. r. a další k
pravidelnému pohybu u dětí
určitě přispěly, pomáhaly u
nich pěstovat bojovnost, vy-
trvalost, sportovní doved-
nost a spolu s výukou v ho-
dinách TV přispěly k tomu,
aby naši sportovci poměřili
své síly v rámci okresních i
krajských kol.

Úspěšně si vedly mladší
dívky v přespolním běhu, ho-
ši ze 4. – 5. r. ve vybíjené ob-
sadili 2. místo a postoupili, v
ringu získala mladší i starší
děvčata dvakrát 2. místo, rov-
něž mladší a starší hoši obsa-
dili 2. místa v okrese. Úspěšní
byli naši žáci na atletických
soutěžích, zvláště při plnění
Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. 1.místo
M. Bureše z 5.třídy , 2. místo
V. Němce ze 4.A a 3. místo
R. Racka z 5. třídy v daných
sportovních disciplínách
znamenaly postup do kraj-
ského kola. Nejúspěšnější byl
Marek Bureš z 5. tř. na 2. mís-
tě v kraji a Vojta Němec ze 4.
A na 3. místě. Nejlepší žák
Marek Bureš nás bude re-
prezentovat v celostátním fi-
nále. Ve streethockey žáci
5. r. získali 1. místo v oblast-
ním kole.

A konečně Dopravní sou-
těž mladých cyklistů přines-
la vítězství v okrese, v kraj-
ském kole vybojovali
P. Chlup, M. Cetkovský,
M. Lysáková a N. Marková
krásné 3. místo.

Za všemi úspěchy našich
žáků stojí obětavá práce pe-
dagogů školy, jejich opako-
vaná snaha motivovat žáky,
rozvíjet jejich talent, podpo-
řit jejich úsilí dosahovat stá-
le lepších výsledků a vynik-
nout. Vždyť reprezentovat
svou školu je čest pro každé-
ho žáka a jsem ráda, že je hod-
ně takových našich dětí. Stojí
za nimi i jejich obětaví rodiče
a učitelé. Děkuji tedy všem,
kteří se zasloužili o dobré
jméno naší plumlovské ško-
ly.

Žáci jsou také
skvělí modeláři

PAVEL MAJORŠIN

Na konci měsíce května, v
týdnu od 23. do 27. 5., se na na-
ší škole uskutečnila tradiční
modelářská soutěž. Vyhod-
nocení a předání cen proběh-
lo v pátek 27. května. Modely
byly vystaveny celý týden ve
společenské místnosti školy.

Potěšila mě vysoká úroveň
modelů. Soutěžilo se v těchto
kategoriích: plastikové mo-
dely letadel, papírové modely
techniky a modely staveb a
diorámat. Byly uděleny i
zvláštní ceny za křižník Au-
rora a tank T-34/85. Velmi za-
jímavým byl papírový model
domu č. 149 z Drahan vyro-
bený od nuly Petrem Cetkov-
ským nebo právě tank T-34/85
s propracovaným interiérem
a postavený ze špejlí. Zpest-
řením byl krásný model ko-
lejiště od Petra Halabrína z
8.B, kterému se železnice sta-
la velkým koníčkem.

Výtvory, jež žáci přihlásili
do soutěže, byly pěkné. Vy-
zdvihnout musím především
pečlivou a čistou práci Honzy
Chytila ze 7.B, Petra a Matěje
Cetkovských. Na vystavené
modely se přišly již tradičně
podívat i děti ze školní druži-
ny.

Poděkování patří Klubu
rodičů při naší škole, který
poskytl finance na zakoupení
cen pro vítěze. Dík patří také
firmě MN-modelář, která po-
skytla na ceny výraznou sle-
vu. Už se těším na další roč-
ník a doufám, že příště se sou-
těže zúčastní více žáků. Ši-
kovnost modelářů můžete
posoudit na snímcích.

Modeláři v akci. Foto: archiv školy
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Zdravý selský rozum
JANA ZELENÁ

Uf, a je to za mnou. Tenhle
ozdravný pobyt mi přinesl de-
sítky šedivých vlasů, několik
nových tiků v obličeji, pár vrá-
sek a spoustu krásných zážit-
ků. O čem vlastně mluvím?
Přece o škole v přírodě neboli o
ozdravném pobytu, který jsem
absolvovala s mými třeťáky v
červnu tohoto školního roku.

Dlouho před plánovanou
akcí jsem s obavami řešila, co
všechno by se mohlo stát a jak
tomu případně zabránit a tyto
černé scénáře mi nedovolily v
klidu spát. V den odjezdu jsem
si nostalgicky zavzpomínala
na jeden vtip, kdy syn říká má-
mě: „Mami, já do té školy
dneska fakt nechci, neposílej
mě tam, já budu doma uklízet

a pomáhat!“ Načež maminka
rázně odpoví: „Jednou jsi tam
učitel, tak tam prostě jít mu-
síš.“

Věřte, že kdybych nemusela,
zůstalabychdomaaopájelase
představou, že maximální
tragédií, která se může přiho-
dit, bude moje uklouznutí v
koupelně. Skutečnost však by-
la taková, že jsem předstoupi-
la před hordu žáčků a jejich
rodičům slíbila, že je budu hlí-
dat jako oko v hlavě a dovezu
je zpět živé a zdravé. Po celou
dobu jsem pak nervózně nad-
skakovala při každém jejich
klopýtnutí a nejradši bych je
přikovala k židlím, jen aby se
nic nemohlo stát.

Celý pobyt však probíhal
dobře, a čím více se blížila do-

ba odjezdu, tím víc jsem věřila
tomu, že to všichni přežijeme.
Pominu-li několik odřenin,
škrábancůamodřin,paksedá
říct, že se nikomu nic nestalo.
Navíc jsem si prožila úžasnou
pýchu nad svou třídou, kterou
lektoři připravující outdoo-
rové aktivity velmi chválili za
kamarádství a pěkné chování.

Ani ne měsíc po návratu,
kdy bych se mohla opájet tím,
že jeden ozdravný pobyt je
úspěšně za mnou a do dalšího
je ještě daleko, jsem však po-
znala, jak moc se v dnešní do-
bě vytrácí z učitelského povo-
lání zdravý selský rozum.

Narážím na kauzu, kdy pa-
ní učitelka byla po návratu ze
školy v přírodě propuštěna,
neboť prý údajně šmírovala
děti první třídy ve sprše. Zpět-

ně si probírám všechny chvíle,
které by se s notnou dávkou do-
nebevolající hlouposti mohly
vyhodnotit jako „úchylné sle-
dování dětí“.

Např. když hlídám svoje žá-
ky během plaveckého výcviku
ve sprchách a napomínám je,
aby tam neběhali jak smyslů
zbavení, nebo když je v šat-
nách kontroluji, jestli mají
správně usušené vlasy a sba-
lené všechny věci, anebo když
jim na škole v přírodě přijdu
říct večer do pokoje „dobrou
noc“. A i když jsem si mnoho-
krát přísahala, že tohle klišé
nikdy nepoužiju, jsem k tomu
okolnostmi donucena.

A s čistou hlavou tedy ří-
kám: to za mých dětských let
nebylo. Krásné prázdniny!

Na školnímozdravnémpobytu. Foto: archiv školy

Košík plný ovoce aneb...

JANA ZELENÁ

Nebojte se, milí čtenáři, hned
v úvodu vás musím ujistit, že
nehodlám popisovat pravidla
tétokdysioblíbenédětskéhry
(i když na druhou stranu za-
ložit rubriku „hry našeho
dětství“ by možná nebyl špat-
ný počin, co říkáte?).

Ale zpět k tématu. Tento-
krát vám chci napsat o tom,
jak se snažíme naše žáky vést
ke zdravému stravování a ke
zvýšené konzumaci ovoce a
zeleniny. K tomu nám výraz-
nou měrou napomáhá pro-
jekt „Ovoce a zelenina do
škol“, do kterého je naše ško-
la zapojena již šestým rokem.

Hlavním cílem projektu je
přispívat k trvalému zvýšení
spotřeby ovoce a zeleniny u
žáků 1. stupně ZŠ, bojovat
proti dětské obezitě a v nepo-
slední řadě také upevňovat
správné stravovací návyky.
Pro nás učitele to ovšem ne-
znamená pouze rozdat ovoce
nebo zeleninu, která je do
školy společností LAKTEA

dopravována. Pokaždé se
snažíme přísun vitamínů
kombinovat i s přísunem no-
vých informací.

Velkou oblibu mají všech-
ny projektové dny, kdy je do
školy dopravena krabice pl-
ná českého i cizokrajného
ovoce. Děti tak letos měly
možnost ochutnat granátové
jablko, miniaturní pomeranč
kumquat, japonskou hrušku
nashi, tři druhy melounů a
dokonce i dračí ovoce pita-
hayu.

Každá svačinka se skládá
nejen z konzumace ovoce a
zeleniny, ale i z vyhledávání
informací o daném plodu ne-
bo např. z vymýšlení a sesta-
vování receptů. A já osobně
si navíc někdy nostalgicky a
s úsměvem zavzpomínám na
„staré časy“, kdy jsme za vel-
kou vzácnost považovali ba-
nány a mandarinky skrýva-
jící se v mikulášském balíč-
ku.

Tak na co ještě čekáte? Utí-
kejte si pro kousek nějakého
ovoce. Dobrou chuť!

Projektový „ovocný“ den na 1. stupni školy. Foto: archiv ZŠ

Praha čtenářská

Šťastná sedmička a pátek 13. I to jsou častá čtenářská témata, ale to
naše bylo trošku jiné. V letošním roce se konal už 7. ročník soutěže
SOUBOJ ČTENÁŘŮ pro žáky šestých tříd a naše škola se ho opět zú-
častnila. Dostali jsme 5x5 zajímavých titulů nových knih, které si
mezi sebe rozdělilo 25 šikovných čtenářů z řad 6. A i 6. B. Na jejich
přečtení měli necelé dva měsíce a 11. dubna 2016 poměřili své znalosti
s ostatními soutěžícími školami kvízovou online formou. Soutěžilo
celkem 80 škol a 5 nejlepších, všechny z Moravy – Karviná, Orlová,
Opava, Šumperk a Plumlov, bylo pozváno do Prahy. V pátek 13. květ-
na se na Výstavišti v Holešovicích na 22. mezinárodním knižním ve-
letrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2016 utkali naši šesťá-
ci ve finálovém boji s ostatními. Děti si mezi sebou vybraly 10 soutě-
žících zástupců – 5 dvojic, které musely velmi rychle hledat odpovědi
na přímé otázky. Všichni měli zážitek z účasti na tak velké výstavě s
obrovským počtem knih i návštěvníků, někteří si koupili knihy, jiní
si odvezli suvenýry – například tiskátka s čínskými znaky – nebo
zkušenost s řešením hlavolamů. Děti si užily i Prahu. Nejvíc je asi
bavilo počítat mimina na žižkovském TV vysílači. Cestu zpátky si
čtenáři a čtenářky krátili čtením koupených a vyhraných knih.
Všem „soubojářům“ k jejich velkému úspěchu gratulujeme. (braul)
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U kraviček se jim líbilo

JANA VAVERKOVÁ

Ve středu 11. května odpo-
ledne jeli klienti Domova pro
seniory Soběsuky do Určic,
aby tam navštívili místní
hospodářské družstvo. Areá-
lem družstva je provázel Pře-
mysl Mlčoch, který seniory
seznámil s chodem a provo-
zem družstva. Ukázal klien-
tům vysoké sklady siláže a
jednotlivé provozy živočišné
výroby. Už zdálky byly vidět
vykukující hlavy krav. Seni-
oři zvířata zdravili, prohlí-
želi si je a povídali si s nimi.
Mnozí je hladili.

Všichni si prohlédli mo-
derní budovu kravína, kde
mají krávy stálý přísun vody
a mají možnost umytí kartá-
čem, který se otáčí všemi
směry, podobně jako je tomu
v mycí lince aut.

Senioři si prohlédli i telet-
ník, kam se dávají telata po
narození a jsou tam dva týd-
ny. Potom je přesunou na ji-
nou odchovnu.

Klienti domova srovnávali
dobu, kdy pracovali v druž-
stvu, s tím, jak vypadá živo-
čišná výroba dnes. Tehdy to
byla práce úplně jiná.

„Všechno se mi obnovilo,“

říkala 89letá paní, která pra-
covala v kravíně v Prostějo-
vičkách. Podle ní kráva roze-
zná neznámého člověka a po-
zná, když se zavolá její jmé-
no. Klienti měli mnoho dota-
zů týkajících se krmení do-
bytka, frekvence dojení, ptali
se na množství nadojeného
mléka, jak se učí telátka sát.
Dále je zajímalo, kam se dává
hnůj. Dozvěděli se, že celkem
je zde ustájeno kolem 700
krav. Mléko odebírá Olma
Olomouc.

Hospodářské družstvo Ur-
čice se zabývá rostlinnou a ži-
vočišnou výrobou a sadař-
stvím. Odpad živočišné vý-
roby (kejda) se využívá na
vlastní biostanici k výrobě
plynu, který slouží vytápění,
ohřevu vody a výrobě elektři-
ny pro vlastní spotřebu.

Za umožnění prohlídky
družstva patří poděkování
vedení HD Určice, bez jejichž
podpory by nebylo možné ak-
ci realizovat, a dále dobro-
volníkům, kteří pomáhali s
doprovodem klientů.

Po cestě domů se senioři za-
stavili v Mostkovicích, aby se
občerstvili v restauraci. Byli
plni zážitků a měli si o čem
vyprávět.

Domovpro seniory v Soběsukách pořádá pro své klienty i exkurze. V květnu
třeba zamířili na návštěvu do určického družstva. Foto: archiv DpS

Petra z dětského domova
uspěla v literární soutěži
HANA KOVAŘÍKOVÁ

Děti z Dětského domova a
Školní jídelny Plumlov se
každoročně účastní spousty
výtvarných a sportovních
soutěží, které pořádají různé
organizace a nadace. Někdy
obsadíme medailové místo,
ale stává se často, že dostane-
mejenomdiplomzaúčast.Ale
to nás vůbec neodradí od dal-
ší účasti.

V letošním roce jsme se no-
vě zúčastnili dvou literár-
ních soutěží, které nejsou tak
obvyklé jako již zmíněné sou-
těže výtvarné a sportovní. A
vyplatilo se. V obou přípa-
dech jsme zaznamenali velký
úspěch.

Nadace Dejme dětem šan-
ci, se kterou dlouhodobě spo-
lupracujeme, vyhlásila pro-
jekt „Dejme dětem šanci po-
psat svůj život“. Děti měly na-
psat povídku inspirovanou
vlastním životem před ná-
stupem do dětského domova,
současným životem v domo-
vě i plány do budoucna. To-
hoto projektu se zúčastnily
dvě sestry – dvanáctiletá Eva
a sedmnáctiletá Petra. A Pet-
ra s povídkou Tatínek vy-
hrála.

Předání cen proběhlo v
Praze v Paláci knih Neoluxor
na Václavském náměstí, kte-
rý nabízí k prodeji neuvěři-
telných 90 000 titulů. Součás-
tí příjemného odpoledne,
kam jsme byli i s Evičkou po-
zváni, byla beseda se spiso-
vatelem Michalem

Vieweghem, který zároveň
zasedl v porotě, která povíd-
ky hodnotila.

Při besedě jsme byli nadše-
ni jeho vtipnými a pohotový-
mi odpověďmi a věříme, že to-
to setkání některé z dětí in-
spirovalo ke spisovatelské
dráze.

Druhá literární soutěž, ve
které Petra zaznamenala
úspěch, byla vyhlášena br-
něnskou firmou AC consul-
ting a jejím tématem byla fan-
tasy nebo sci-fi povídka. A po-
vídka Můj skřítek o skřítkovi
Pomocníčku násobilkovém,
který Petře napovídal v ho-
dinách matematiky, byla vy-
hlášena jako jedna z nejlep-
ších a uveřejněna v knize Pří-
běhy hrdinů.

Koncem května proběhl
křest této knihy v Brně na ná-
městí Svobody. A knihu křti-
li opravdu zajímaví lidé - zpě-
vák Radek Banga a modelka
Veronika Kašáková, která
sama vyrostla v dětském do-
mově. Její slova o pokoře a
těžkých začátcích po opuště-
ní domova byla pro naše děti
velmi inspirující a důležitá.

Vítězové obou soutěží do-
stali od pořadatelů krásné
dárky – knížky, peněžní pří-
spěvek a notebook, který ,jak
věříme, využijí při studiu,
další spisovatelské činnosti i
ve volném čase. Jsme moc rá-
di, že naše děti jsou úspěšné i
na poli literárním a je to pro
nás, vychovatele, velkou od-
měnou a zároveň výzvou pro
naši další práci.

Předání cen proběhlo v Praze v Paláci knih Neoluxor naVáclavskémnáměs-
tí. Na snímkuPetra s diplomem. Foto: archiv Dětského domova v Plumlově
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Za krásami Drahanské
vrchoviny – trasa pátá
JANA ZELENÁ

Autobusem se dopravíte do
Drahan. O víkendu doporu-
čuji využít speciální cyklo-
bus (Prostějov – Jedovnice),
který vyjíždí z Prostějova si-
ce hned v 7.20, ale v parných
letních dnech je dobré vyra-
zit na túru co nejdříve. Ná-
stup v Plumlově je v 7.44, v
Drahanech tak budete krát-
ce po 8. hodině.

Osobně tento cyklobus ješ-
tě vyzkoušený nemám, ale
rádi bychom ho s manželem
využili při našem dalším tu-
ristickém putování namíře-
ném do okolí Jedovnice.

Ke hřbitovu
Vystoupíte tedy v Draha-
nech a po pár metrech nara-
zíte na rozcestník, který vás
po zelené turistické značce
povede směrem ke hřbitovu.
Za hřbitovem vlevo sejdete
ze silnice na polní cestu a
míříte směrem k lesu. Po
dvou kilometrech dorazíte k
turistickému rozcestníku
Maršín.

Odtud pokračujete po ze-
lené značce a po dalších 2 ki-
lometrech narazíte na silnici
spojující Bousín a Repechy.
Právě v tomto okamžiku
opustíte turistickou značku,
ale nebojte se, určitě se ne-
ztratíte. Budete pokračovat
směrem k Vyhlídkovému
místu u Honzíkova kříže, po-
loženému 621 metrů nad mo-
řem.

Lada, nebo bar
Určitě nemůžete minout
Pension Lada, kde se můžete
občerstvit. O víkendu oteví-
rají v 10 hodin, ale pokud bu-
de náhodou zavřeno, měl by
fungovat samoobslužný re-
pešský bar. Jen na okraj mu-
sím zmínit, že spolumajitel-
kou penzionu je nejúspěš-
nější česká cyklistka Lada
Kozlíková.

Žlebem na hrad
Naše kroky teď směřují k
Repešskému potoku, podle
kterého je pojmenovaný i
žleb, jímž budeme procházet.
Čeká nás asi 7 km cesty le-
sem po asfaltové komunika-
ci, na které budeme potká-
vat spoustu cyklistů. Neza-

pomeňte, že procházíte Vo-
jenským újezdem Březina, a
proto nemůžete volně odbo-
čit z cesty. Pokud jste milov-
níky historie, možná se vám
povede na 11. kilometru na-
jít zříceninu Ježova hradu.
Vzhledem k tomu, že se za-
chovaly jen zbytky zdiva a
cesta k hradu není značená,
musím přiznat, že nám se ta-
to památka objevit nepoda-
řila. Vy budete možná ši-
kovnější a třeba najdete i po-
klad, který prý hlídá ohnivý
kohout se žhnoucíma očima.

Kolem rybníků
Podél říčky Okluky dojdeme
k Hamerskému rybníku a v
tuto chvíli máme v nohách
téměř 14 kilometrů. Koho už

bolí nohy, může využít opět
autobus, který z Hamer od-
jíždí o víkendu ve 13.10.

Těm, co chtějí do cíle dojít
po svých, zbývají ještě asi 4
kilometry. Doporučuji jít po-
dél toku Okluky po červené
turistické značce a své puto-
vání zakončit třeba v Auto-
kempu Žralok.

A protože Drahanská vr-
chovina nabízí spoustu zna-
čených turistických tras, ur-
čitě se sem ještě vrátíme. Lá-
kavý je rozhodně Moravský
kras nebo hledání pramene
řeky Hané. Pramen říčky
Velká Haná najdeme v Dra-
hanech v místě, kde naše
dnešní putování začalo. Tak-
že brzy na shledanou…

Trasa pátá
Za krásami Drahanské vrchoviny
(Drahany – Maršín – Repechy –
Hamry – Žárovice – Soběsuky –
Plumlov)
Délka trasy: 18 km
Rada: pevná obuv, peníze na au-
tobus, svačina, pití

Ježův hrad. Foto: cs.wikipedia.org

Zkuste pole dance
či létací jógu

Plumlov, to není jen fotbal,
střelba z polní kuše či stolní
tenis. Sportovat se zde dá i ji-
nak. Třeba v prostorách mlý-
na u Podhradského rybníka
má své zázemí Sportovní a
kulturní klub Plumlov.

„Věnujeme se rozvoji spor-
tovních aktivit v rámci pole
dance či létací jógy. Jsme čle-
ny i české gymnastické fede-
race a účastníme se soutěží v
olympijském šplhu,“ prozra-
dila na úvod Bohdana Šafra-
nová s tím, že v klubu se mo-
mentálně zaměřují spíše na
sportovní aktivity. Ty kul-
turní teprve rozjíždějí.

Klub má nyní kolem desíti
stálých členů.

Pokud byste měli ale i vy
chuť si něco z výše popsa-
ných aktivit vyzkoušet, není
to podle Bohdany Šafranové
vůbec žádný problém. Ba na-
opak, nové zájemce mezi se-
bou velmi rádi uvítají. „Po-
dívejte se na webové stránky:
www.poleandfly.com. Tam si
blíže můžete prohlédnout, ja-
ké typy lekcí nabízíme, co vše
cvičení obnáší a najdete tam i
praktické ukázky. Samozřej-
mostí jsou i kontakty a rezer-
vační systém, díky kterému
se můžete na cvičení přihlá-
sit,“ vzkazuje Bohdana
Šafranová.

Sama má nejraději ze všech
cvičení pole dance, je to pro ni
srdeční záležitost. „Byla to
láska na první šplh, jak často
říkám přátelům,“ usmívá se
Bohdana Šafranová. A co je to
vlastně pole dance? Jde o ta-
nec na tyči, v podstatě o cvi-

čení, kdy vlastní vahou po-
máháte formovat svoji po-
stavu.

„Ženy díky tomu získávají
větší sebevědomí a mají ze se-
be prostě lepší pocit,“ říká
Bohdana Šafranová. Ke cvi-
čení se používá vertikální tyč
(nerezová, chromovaná, la-
kovaná). Existuje hodně dru-
hů o různých tloušťkách. „V
podstatě k začátkům pole
dance nejsou nutné žádné
předchozí sportovní doved-
nosti. Vše se dá naučit a díky
píli se postupně zlepšovat. Na
pole dance je úžasné to, že s
každou další lekcí vidí cvičí-
cí svůj progres. Na prvních
hodinách si vyzkoušíte na-

příklad chůzi okolo tyče, zá-
kladní otočky, sed na tyči a
šplh. V dalších lekcích se při-
dávají nové a nové prvky. Vše
postupně opakujeme,“ popi-
suje Bohdana Šafranová.

Pole dance je hodně druhů.
„V plumlovském klubu se za-
měřujeme na pole sport, což
znamená, že jde opravdu o
sportovní disciplínu, kde
rozhodně necvičíme v pod-
patcích. Používáme klasické
sportovní oblečení vhodné
pro tuto činnost a cvičíme na-
boso,“ říká s úsměvem lek-
torka. Pole dance začíná být
populární i u mužů. Tam prý
ale hlavní roli hraje síla.

„Chlapi si prostě chtějí víc
zamakat,“ míní Bohdana
Šafranová. Ta se mimo jiné
věnuje i létací józe, kterou si
případní zájemci v klubu ta-
ké mohou zkusit a zdokona-
lovat se v ní prostřednictvím
řady lekcí.

Pokračování na straně 19

VPlumlově se věnují pole sport. Foto: www.poleandfly.com
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O Zámecké kavárně coby funkční půvabnosti
MILENA JEŘÁBKOVÁ

Nenápadnost může být ně-
kdy na škodu, veskrze je to
ale vlastnost pozitivní: zna-
mená nevtíravost, střízli-
vost, přirozenost. Může být
důsledkem dobrého, bez-
chybného fungování, které
pak nevědomky bereme sa-
mozřejmě a většinou nedo-
ceníme.

Takto já vnímám kavárnu
na plumlovském zámku. Je
přirozenou, dobře fungující
částí půvabného areálu. Krá-
sa staré budovy ladící s ma-
lebnou a nápadnou siluetou
vysokého zámku dýchá navíc
útulností, pohostinností.

Přívětivost má své kořeny
nejen ve spolehlivě zabírají-
cím malebném nakupení sta-
rých věcí, kouzlo kavárny po-
třebuje i lidský prvek. Paní
Valentová mu ho dodává
stejně jako dříve blaze pro-
slulé kavárně v prostějov-
ském Špalíčku. Když jsem se
chtěla s někým sejít ke klid-
nému popovídání na neut-

rální půdě, vždycky jsem za-
mířila tam. Podobně to vní-
má i spousta dalších lidí a
opakovaně se shodujeme, že
mezera po této kavárně ne-
byla v Prostějově zaplněna.

Skvělá brigáda
Zámecká kavárna na Plumlo-
vě pro mě zůstávala roky vý-
razněji nepovšimnuta – ne
pro svou nevtíravou nená-
padnost, spíš proto, že doma
místo ke klidnému popoví-
dání hledat nemusím, a když
jsem doma, žiji si venkovsky
bez kaváren. Teď ale mám v
kavárně svého pravidelného
zpravodaje. Neupovídaného,
sdělujícího jen významnější
postřehy. Naši Kristi, která v
letošní sezóně začala v ka-
várně brigádničit. Pochopila
jsem, že paní Valentová dbá
na dobré zacvičení svých bri-
gádníků, systematickým do-
hledem nedovolí nic ošidit.
Že nabízený sortiment má
svou kvalitu a třeba poháry,
koktejly z čerstvých jahod
musí být z čerstvých tuzem-
ských jahod, ne z jahod umě-
lých, které k nám doputovaly
bůhví odkud. Že se přirozeně
zohledňuje nejen spokoje-
nost zákazníků, která je v po-
chopitelném zájmu kavárny,
navíc ale pozitivní pozornos-
ti neujdou ani ti, kteří by
mohli být v jistém smyslu po-
važováni i za konkurenty ka-
várny a obchůdků – třeba pří-
ležitostní prodejci na stán-
cích.

Náhodně jsem zaznamena-
la pomoc uměleckému tvůrci
keramiky, nabízejícímu
krásná díla, a jak se dá tušit,
ne zrovna úspěšně, takové
věci se neprodávají snadno...

Těchto nenápadných drob-
ných gest, které mohou po-
moci jednotlivci a v důsledku
i celému našemu zámeckému
areálu, si velmi cením.

Příjemné posezení
Mám pocit, že návštěvníků
Plumlova přibývá a v expo-
novaných dnech se valí i do
kavárny. Přeplněná kavárna
může ztratit část svého kouz-
la. Pokud ji ještě neznáte a
chtěli byste ji navštívit, do-
poručovala bych v prázdni-
nové sezóně všední dny a ví-
kendy spíše posezónní.

Krásné posezení je nejen
uvnitř, ale když je hezky, je
moc fajn posedět venku, dí-
vat se chvíli na bohatě zdo-
benou severní fasádu zámku
modelovanou zubem času,
hradní návrší proti modré
obloze – to všechno je záži-
tek...

A pokud byste v rámci ná-
vštěvy kavárny zašli i na toa-
lety, byla bych zvědavá, jestli
byste z nich byli tak nadšení
jako já: nesmírně se mi líbí
spojení starého, omšelého,
nevydrhnutelného a nena-
leštitelného (zdiva, cihlové a
kamenné podlahy, malého

staršího okénka) s naleště-
nou, plně funkční současnou
sanitární keramikou. Pů-
vabné, krásné. Tak jsem se
přes spokojenou brigádu pra-
covitého, pečlivého a vní-
mavého dítěte dostala k no-
vým poznatkům o místech a
lidech, které mám roky coby
kamenem dohodil, a stejně
jsem o nich moc nevěděla.
Znovu jsem si potvrdila, že
opravdu kvalitní věci nebý-
vají prvoplánově nápadné,
viditelné a že se pod hlasitým
balastem nesčetných negativ
stále ukrývají dobré skutky,
které se nerodí proto, aby by-
ly viděny, ale mohou zazářit,
když na ně narazíte.

PS: Svět je malý a o
náhody tu není nouze
Své povídání jsem dokončo-
vala o dovolené v pátek 8. čer-
vence a za poledne, kdy v ka-
várně bývá volněji, jsem si
zašla pořídit pár ilustračních
obrázků (polotajně, ke člán-
ku jsem se Valentovým ne-
přiznala). Jako odměnu jsem
si dopřála svůj oblíbený de-
zert jablečný štrúdl (mimo-
chodem výborný) a u kávy
jsem prožívala sváteční po-
city, držíc v ruce poprvé v ži-
votě noviny ve stylovém dře-
věném stojánku.

Na titulní stránce Prostě-
jovského deníku mě nedáv-
no upoutal nadpis : LIDÉ NA
SVOU KAVÁRNU STÁLE
ČEKAJÍ. Ano, byla to repor-
táž o stále neexistující ka-
várně ve Špalíčku, která byla
lidem slibovaná při uzavírá-
ní kavárny paní Valentové.
Na zamyšlení, nic povzbudi-
vého a bohužel nic neobvyk-
lého...

Interiér kavárny. Foto: M. Jeřábková

Exteriér kavárny. Foto: M. Jeřábková

Zkuste v Plumlově pole dance či létací jógu
Dokončení ze strany 18

„Cvičí se v závěsné hamace
ze speciálního leteckého hed-
vábí, zaměřujeme se v rámci
různých tipů lekcí třeba i na
D-Yogi fly, což je kombinace
posilování, akrobacie a rela-
xace,“ zmínila se cvičitelka s
tím, že nově nabízí i „těhulé-
tání“, tedy létání pro těhotné,
při kterém se zásadně nedě-
lají prvky hlavou dolů.

Cvičení je vhodné pro kaž-
dého, kdo nemá umělé klou-
by nebo nemá závažné pro-
blémy s páteří a nízkým či vy-
sokým tlakem, je vhodná pro

celkové posílení středu těla,
pro rovnováhu a posílení
všech kosterních i vnitřních
svalů.

„Cvičíme klasicky v legí-
nách a tričku, tedy úplně ob-
lečeni, protože hamaka může
trochu tlačit,“ vysvětlila dále
obecně k létací józe Bohdana
Šafranová.

Lektorku můžete na živo
vidět cvičit i na různých ven-
kovních akcích. „V poslední
době jsem předvedla ukázky
pole dance například na slav-
nostním otevření workouto-
vého hřiště v Prostějově. Ne-

bo v rámci Pikniku s tyčí v
Kolářových sadech v Prostě-
jově. Tam si příchozí mohli i
pole dance a létací jógu vy-
zkoušet,“ popsala s úsměvem
Bohdana Šafranová.

A co říci na závěr? „Přijďte
a vyzkoušejte oba námi nabí-
zené sporty na vlastní kůži.
Tak nejlépe zjistíte, jestli je to
pravé pro vás,“ láká na lekci
Bohdana Šafranová.

Další informace včetně kon-
taktů a možnosti rezervací na-
jdete na:
www.poleandfly.com.

Pole dance. Foto: www.poleandfly.com
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POHODOVÝ FLORIÁN

Květnové Floriánské slavnosti přineslymši svatou, parádní
pochod hasičů a jejich příznivcůměstem, pozastavení u
sochy sv. Floriána i pohodové odpoledne v kempuŽralok s
výstavou hasičské techniky, ukázkami práce hasičů a dět-
skýmvystoupením. Foto: Karel Rozehnal

PROSLUNĚNÉ HODY

Plumlovské hody v druhé půlce května tentokrát zvaly
obyvatele na kolotoče s horskou dráhou a hodovou zábavu
do kempuŽralok. Běhemslunečného víkendu se zde vy-
střídaly stovky návštěvníků. Na Tyršově náměstí byla zá-
roveň k vidění hodová výstava králíků. Foto: Petr Polák

V PLUMLOVĚ VZNIKLA NOVÁ AKÁTOVÁ ALEJ
Na sídlišti 9. května v Plumlově přibyla nová ze-
leň, a to i díky finanční podpořeOlomouckého
kraje. Finanční příspěvek obdrželoměsto z Pro-
gramuna podporu aktivit v oblasti životního
prostředí a zemědělství – podprogram: „Podpora
aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení
různorodosti přírody a krajiny“. Takto získanou
dotaci ve výši 50000korun doplniloměsto
Plumlov částkou 76578korun z vlastních zdrojů.
A tak semohl realizovat zajímavý projekt ozele-
nění zmíněné lokality. „Vysazeno bylo 24 kusů
akátů (RobiniaaUmbraculifera). Ty dále doplnilo
100kusů ptačího zobu (LigustrumVulgare),
zmínil se starosta PlumlovaAdolf Sušeň s tím, že
součástí realizace prací byla nejen výsadba stro-
mů a keřů, ale také ukotvení stromůopěrnými
kůly, položení fólie pod vysazené keře ptačího
zobu a zásyp drcenou kůrou. Dále starosta vyjá-
dřil své poděkování i směremkOlomouckému
kraji. „Jménemměsta Plumlov bych chtěl podě-
kovat za poskytnutou dotaci. Díky těmto pro-
středkům jsme v roce 2016 zahájili výsadbu ze-
leně na veřejných prostranstvích a chcemedou-
fat, že námkraj bude příznivě nakloněn i v letech
příštích, aby ozelenění Plumlovamohlo úspěšně
pokračovat,“ nechal se slyšet. Foto: Karel Rozehnal


