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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
NOVINKY NA ZÁMKU

Zámek se může chlubit nově
otevřeným dalším patrem s
koncertním sálem a expozicí
historického nábytku. Co
dál v sezoně nabídne?

Čtěte na stranách 14 a 15

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU

Kam bude směřovat
plumlovská základní škola?
Povídali jsme si s její novou
ředitelkou Simonou Zaple-
talovou.

Čtěte na straně 8

PLNÝ SÁL OBDIVOVAL TROFEJE

Vdruhé polovině března si stovky návštěvníků nenechaly ujít tradiční chovatelskou výstavu trofejí v kul-
turnímdoměvŽárovicích. A bylo opravdu na co koukat. Foto: Karel Rozehnal

Co nového se chystá v Plumlově v roce 2018? Povídali jsme si se starostou města Adolfem Sušněm

Se starostou nejen o investicích

Opravené chodníky, inves-
tice do zámku, kempu,
hasičské zbrojnice či domo-
va pro seniory. To vše podle
starosty Adolfa Sušně čeká
Plumlov v tomto roce. Více
se dozvíte v následujícím
rozhovoru. Třeba i o tom,
jak se osvědčuje nový sys-

tém sběru komunálního
odpadu.

Doděláváme elektronickou
požární signalizaci v DpS v
Soběsukách. Díky ní zde
budou senioři ve větším
bezpečí. Pro letošek připra-

vujeme v Domově i výměnu
kotelny. Dále máme poda-
nou žádost na zateplení a
tím pádem snížení energe-
tické náročnosti budovy
Městského úřadu v Plumlo-
vě. V současné době probíhá
také rekonstrukce požární
zbrojnice v hodnotě dvou
milionů. Snažíme se využít i
další možnosti k zisku dota-

cí. Třeba podáváme opětov-
nou žádost na výstavbu
cyklostezky kolem přehra-
dy. K realizaci připravuje-
me projekt rozšíření parko-
vacích míst v ul. 9. května.
Chystáme také opravu sil-
nice v Hamrech za potokem
a horní část ulice Na stráži
v Plumlově.

Jaro v Plumlově
Zima je pryč a jařo udeřilo plnou
silou. Co mě zaujalo v plumlov-
ských ulicích a v okolí města?
Moc se mi líbila velikonoční vý-
zdoba v centru a souhlasili se
mnou i náhodní kolemjdoucí. A
co teprve záplava květin? I tu si
lidé pochvalovali. Na zámku se
rozjela sezona a s ní se znovu v
Plumlově objevily i proudy tu-
ristů. I v kempu to ožilo a na-
rozdíl od okolí přehrady zde lidé
o dubnových slunečných víken-
dech našli i otevřené občer-
stvení. Plumlov se tedy snaží
vítat jarní návštěvníky s ote-
vřenou náručí. To je moc dobře.
Snad i ti mu to oplatí slušným
chováním a nebudou provádět
lotroviny jako jedna čtyřčlenná
rodinka, kterou jsem pozoroval
u zámku. Čím mě naštvali?
Chlapec v poklidu odhodil na
zem do křoví vypitou petláhev
od limonády, holčička nezůstala
pozadu a do trávy zamířil igeli-
tový sáček. A jejich rodiče? Těm
to evidentně nevadilo. (rok)



Hasiči dostanou nové
zázemí za miliony

Plumlovskou hasičárnu ob-
sadili na začátku února ře-
meslníci, kteří začali s její
kompletní rekonstrukcí.
Zdejší hasiči se tak dočkali
dlouho očekávaných oprav,
které přijdou téměř na tři
miliony.

„Samozřejmě jsme rádi, že
prostory dostanou nový ka-
bát. Například šatny a další
menší opravy jsme si udělali
po odpoledních sami. Na vět-
ší věci si ale netroufáme,“
uvedl starosta sboru Petr
Šmíd.

Budova dostane novou
střešní krytinu, fasádu, dojde
k jejímu odizolování a budou
také upraveny podlahy v ga-
rážích. „Největší změnou
však bude, že v patře vznikne

úplně nový prostor, který bu-
de sloužit jako klubovna, za-
sedací místnost nebo školící
středisko,“ uvedl Petr Šmíd.
Podmínky v budově, která
kdysi sloužila jako sklad, mě-
li zdejší hasiči opravdu pro-
vizorní. „Moc si vážím na-
šich hasičů a to nejen za vý-
jezdy k případům, ale celko-
vě za jejich práci a činnost.
Proto jsem ráda, že jim jako
město, můžeme poděkovat
minimálně tím, že jim pro-
story zbrojnice opravíme,“
uvedla místostarostka města
Gabriela Jančíková. Náklady
na opravy pokryje dotace, ně-
co přidá Olomoucký kraj a
zbytek peněz doplatí město
Plumlov.

Přesný termín dokončení
zatím není znám. Podle sta-
rosty sboru by se vše mělo
stihnout do konce května.

Cyklostezka u přehrady bude
Od výstavby nové cyklostez-
ky na levém břehu přehrady
zástupci města rozhodně ne-
upustili.

Jednání pokročila do fáze,
kdy město může žádat o sta-
vební povolení. Tomu až do-
nedávna bránilo získání po-
sledního pozemku. Ale i tato
překážka už padla.

„Pozemkové záležitosti
jsou již vyřešeny a máme i
územní rozhodnutí, teď žá-
dáme o stavební povolení a
pokusíme se získat dotaci,
kterou jsme již dříve měli při-
slíbenou,“ prozradila mís-
tostarostka města Gabriela
Jančíková.

Cyklostezka povede od let-
ního kina, dále pod zahrada-

mi chatek, pod hotelem
Plumlov, přes pláž U Lázníč-
ků a vyústit má poblíž hráze
Podhradského rybníka.

„Nápad vybudovat cyklos-
tezku se mi moc líbí a na pro-
jektu nám opravdu záleží.
Mohlo by zde vzniknout mís-
to nejen pro cyklisty, ale pře-
devším také pro krásné pro-
cházky. Myslím si, že by se
přehrada stala mnohem vy-
hledávanější lokalitou,“
uvedla místostarostka Gab-
riela Jančíková s tím, že cí-
lem do budoucna by mohlo
být vybudování okruhu ko-
lem celé přehrady. Kdy se po
nové cyklostezce projedou a
projdou první lidé?

Děti se skvěle bavily
na indiánském karnevale

Na začátku února proběhl v
Žárovicích tradiční karneval
pro děti. Tentokrát se odpo-
ledne neslo v indiánském du-
chu. Nechyběly písničky,
soutěže a také tematická vy-
stoupení. Akci uspořádala
Kulturní komise města
Plumlov ve spolupráci s Klu-
bovým zařízením.

„Jsem ráda, že se celé od-
poledne vydařilo. Tombola
byla letos opravdu bohatá, a
tak si děti domů odnášely
krásné dárky. Ráda bych po-
děkovala všem sponzorům a
také pomocníkům za přípra-

vu akce,“ pochvalovala si za
organizátory Jana Zelená.

Po zdolání všech soutěží
děti obdržely sladkou odmě-
nu a balónek, ze kterého mě-
ly asi největší radost. Malí i
velcí návštěvníci si pak po-
chutnali například na párku
v rohlíku a dalším občer-
stvení, které si pro ně orga-
nizátoři připravili.

Proběhla také promenáda
masek a volba nejlepší mas-
ky. Na jaké téma bude maš-
karní příští rok, zůstává pro
děti i rodiče zatím překvape-
ním.
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Se starostou nejen o investicích

Projekčně připravujeme
odkanalizování Hamer, tak
abychom byli schopni požá-
dat o dotaci. Pokračuje i re-
konstrukce zámku, kon-
krétně se letos opět zainves-
tuje cirka 1, 5 milionu ko-
run. Dojde tak i k pracem
na snížení vlhkosti zdiva,
což je prvním krokem k
chystané obnově fásády
zámku na straně k nádvoří.
V kempu jsme dokončili ob-
novu sociálních zařízení za
1,4 milionu korun. Pro le-
tošní rok tam chystáme dal-
ší modernizaci zázemí. A
nezapomněli jsme ani na
školu. Máme položenou žá-
dost na dotace. Projekt se
týká modernizace tříd ve
škole. Za samozřejmost po-
važujeme průběžné opravy
dalších chodníků.

Podle výsledků loňského
roku jsme vytřídili vysoké
procento a jsme zhruba na
padesátiprocentním snížení

produkce komunálního od-
padu. Současně s tím se
zvedá i příspěvek státu na
vytříděnost a pokud letošní
rok bude v této oblasti fi-
nančně příznivý bude
městká rada navrhovat sní-
žení ukazatale pro vyplácení
výhod. Takže se slevy na
popelnicích dotknou daleko
více domácností, které třídí.
Ohlasy od lidí k systému
zaznamenáme hodně přízni-
vé. Překvapilo mne třeba, že
se do systému velmi aktivně
zapojily i bytové domy a

část z nich dokonce dosáhla
na finanční zvýhodnění.
Jsme rád, že jsme vzorem i
pro další města i obce, které
se ke zřízení podobného
systému chystají.

Kamerový systém funguje
dobře. Dokonce už pomohl k
vyřešení některých problé-
mů. V současnosti máme do
systému zapojeno 11 kamer.

Chystáme i používání foto-
kamer, abychom zamezili
projevům vandalismu ve
městě a okolí. Například
půjde o využití fotopastí při
hudebních akcích či při
monitoringu nepovolených
skládek odpadu.

Bankomat se uchytil, je už
soběstačný. Už rok jsme ne-
dopláceli na jeho provoz ani
korunu. Stal se nedílnou
součástí centra Plumlova,
kdy jej hojně využívají i lidé
z okolí.

Tímto opatřením jsme
umožnili lidem v prostoru
před kempem u Podhrad-
ského rybníka beztrestně
parkovat, jinak by jim moh-
la hrozit pokuta. Defakto
tam končí celkový zákaz
parkování, který platí i ko-
lem celé přehrady.

Soběsuky se mění před očima. Co se událo a co se chystá?

O Soběsukách jsou první pí-
semné záznamy z roku 1347.
Od této doby uběhlo hodně
času a změn. Roku 1980 jsme
se staly součástí Plumlova.
A jak se naše obec za pod-
pory Města Plumlov rozvíjí
nyní?

Na tuto otázku si může kaž-
dý odpovědět sám, podle
vlastního uvážení. Budeme
se snažit Vám některé udá-
losti přiblížit.

Jednou z nejvýznamněj-
ších akcí bylo vybudování
veřejného vodovodu a kana-
lizace. Přes problémy, které
ke stavbám patří, se nakonec
podařilo vše zdárně dokon-
čit.

Při této události došlo k po-
škození obecních cest. I přes
reklamace oprav je stav cest
stále nevyhovující. Jedno z
řešení je změna povrchu.
Cesta od hospody na trávník
by měla sloužit jako vzor pro
nápravu všech ostatních ko-
munikací.

Koncem loňského roku do-
šlo k opravě hlavní silnice od
Plumlova do Žárovic. Navý-
šení vozovky však způsobilo
velký problém s nástupem a
výstupem cestujících z auto-
busu. Rada Města se členy
osadního výboru Soběsuky
hledá jiné řešení. Stávající je
nevyhovující.

V letošním roce dojde k pře-
mostění potoka u pily pro pě-
ší. Dále bude navazovat chod-
ník až po zastávku. Při této
příležitosti dojde k rekon-
strukci stávající čekárny a
vitrín.

Nezapomínáme i na naše
nejmladší. V rámci dotační-
ho programu došlo k obnově
dětského hřiště a v ní bude-
me dále pokračovat.

Byla provedena renovace
kříže u školy a Boží muky
směrem na Krumsín.

Spolku dobrovolných hasi-
čů Soběsuky bylo zakoupeno
nové požární auto. Jednotka
má nejvíce členů v regionu od

nejmladších po dospělé.
V nejbližší době dojde k

osazení předzahrádky při
vstupu do knihovny a obec-

ního aktivu.
Věříme, že rozvoj naší obce

bude i nadále zdárně pokra-
čovat.



Alej dětem zaplatila novou
kuchyňku

Na začátku listopadu vznik-
la v Plumlově nová alej, ve
které se nachází třicet pět
líp srdčitých. Nejen, že tedy
došlo ke zkrášlení staré ces-
ty k přehradě, ale výtěžek ze
stromů putuje na dobrou
věc. Jak uvádí Nadace Ma-
lého Noe na svých webo-
vých stránkách, dary použi-
jí na financování projektů
pomoci dětem v péči naší
nadace. Několik desítek ti-
síc tak dostal i Dětský do-
mov v Plumlově. „Od nada-
ce jsme obdrželi příspěvek
ve výši padesát sedm tisíc
korun. Plánujeme rekon-
strukci kuchyňky, kterou
naše děti využívají hlavně o
víkendu, kdy si samy vaří.
Dále tu máme jednu stu-
dentku hotelové školy, která
nové spotřebiče a vybavení

určitě také ocení,“ pochva-
loval si Radim Kratochvíl,
ředitel dětského domova v
Plumlově. Další peníze pak
budou směřovat k dětem na-
vštěvujícím speciální školu
Jistota v sousedním Prostě-
jově.

V Žárovicích to žije

S prodlužujícím se dnem a
přibývajícím slunečním svi-
tem to člověka víc táhne z
domu ven do přírody i mezi
lidi. Pojďme se spolu v le-
tošním roce opět setkat a
strávit třeba pohodové od-
poledne. Kdo chce, tak si pří-
ležitost vždycky najde, ale
abyste těch příležitostí k se-
tkávání měli víc, opět plá-
nujeme uspořádat několik
akcí.

Pro děti i jejich doprovod
chceme stejně jako minulá lé-
ta uspořádat dětský den a ma-
lou předvánoční dílničku. Ta
byla v loňském roce spojená i
s Mikulášskou nadílkou a
hospůdka v kulturáku, kde
děti vyráběly mimo jiné i sně-
huláky z ponožek, byla plná
andělů, čertisek a nechyběl
ani zmíněný Mikuláš.

Pro všechny občany Žárovic
i širší veřejnost letos chys-
táme lahůdku. Rozhodli
jsme se využít skutečnosti,
že v letošním roce uplyne
940 let od první zmínky o
obci Žárovice a 90 let od za-
ložení místního hasičského
sboru, a při této příležitosti
uspořádat v době hodů v so-
botu 15. září Sjezd rodáků.
Po hodové mši u kapličky se
přesuneme na náves k soše
Panny Marie, kde zasadíme
chybějící lípu, a zábava bu-
de pokračovat v kulturním
domě. Kromě občerstvení
bude hrát k poslechu a tře-
ba i k tanci Krumsíňanka,
lidé se mohou setkat s přá-
teli a nad starými fotogra-
fiemi zavzpomínat na doby
již dávno uplynulé. Tímto
vás již s předstihem srdečně

zveme a zároveň prosíme,
abyste kontaktovali bývalé
žarovské rodáky nebo ty,
kteří by se rádi setkali, a
předali jim pozvání. Pokud
máte k zapůjčení staré foto-
grafie, historické materiály
nebo někdo víte, kde by se
mohla nacházet zmizelá
kronika Žárovic, kontaktuj-
te prosím paní Markétu Po-
lákovou, která pracuje na
Městském úřadě v Plumlo-
vě. Významné datum v le-
tošním roce je 28. říjen, kdy
uplyne 100 let od ukončení
první světové války a zalo-
žení samostatného Česko-
slovenska. I toto výročí jsme
se rozhodli uctít a to vytvo-
řením pietního místa našim
padlým spoluobčanům. V
sobotu 27. 10. bychom chtěli
odhalit pamětní desku, za-
sadit malokorunovou lípu u
zvoničky a uspořádat bese-
du nad historickými mate-
riály.

V obci plánujeme některé
zahradní a stavební úpravy.
Například úpravu okolí
kapličky, odstranění sta-
rých a přerostlých keřů na
„Kopečku“ pod KD a jejich
nahrazení novými stromy.
Po loňském vybavení KD
novým nábytkem bychom
chtěli, aby město pokračo-
valo v drobných investicích
a nutných opravách. Tímto
bych chtěla poděkovat ža-
rovskému rodákovi panu
Josefu Marciánovi, který
ochotně shromažďuje histo-
rické materiály o obci a je-
jích rodácích, pomáhá s or-
ganizací akcí a zajišťuje za-
hradnické práce na revitali-
zaci naší obce.
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Přála bych si, aby školka dále vzkvétala

V plumlovské školce pracu-
je Silvie Soldánová od roku
roku 2013, předtím pracova-
la ve školce Partyzánská v
Prostějově. U nás v Plumlo-
vě začínala na pozici učitel-
ky, v roce 2017 vyhrála kon-
kurz na pozici ředitelky a
od srpna do této funkce na-
stoupila. Jaké si před sebe
klade cíle? To a mnohé další
prozradila v rozhovoru pro
Plumlovský Zpravodaj.

Práce s dětmi mě vždy
hodně lákala. Po gymnáziu
jsem jako jasnou volbu měla
pedagogickou fakultu. Vzo-
rem pro mě byla má ma-
minka – také pracující ve
školství.

Ráda bych pokračovala v
nastolené úrovni předcho-
zích let. Přála bych si, aby
školka dále vzkvétala, aby
se zde děti cítily dobře a my
jim vybudovali to pravé zá-
zemí. Doufám, že se mi po-
daří dobré jméno školky dál
vylepšovat.

Režim dne je vždy pružný.
Snažíme se reagovat na ak-
tuální situaci a náladu ve
třídě. Po příchodu do školky
si dítě vybere hračku, aby si
mohlo chvilku pohrát. Dále
následují aktivity a projekty
v rámci školního vzděláva-
cího programu. Po krátkém
hraní tedy přichází na řadu
rozmluva, jak se děti daný
den mají, následuje rozcvič-
ka, svačinka a dál právě
zmíněné činnosti. Pak vět-
šinou chodíváme na pro-
cházku, následuje oběd a
odpolední odpočinek. Po
něm pak pokračují aktivity.
Některé děti také chodí do
kroužků.

Na jaře nás čeká napří-
klad tvořivá dílna pro děti s
rodiči, půjdeme také hledat

slavnostní rozloučení
se školáky. Snažíme se, aby
vše bylo pro děti podnětné a
aby se tedy také vždy měly
možnost něco nového nau-
čit.

To je samozřejmě velmi
individuální. Některé děti
jsou schopné docházky už
ve dvou letech, jiné daleko
později. Obecně platí, že
nejvhodnější nástup je asi
kolem třetího roku věku dí-
těte. Děti v té době už vy-
hledávají kontakt s okolím a
jsou schopny si hrát ve sku-
pině. Tedy třetí rok je tak
ideální.

Jako rodič to chápu, eko-
nomická situace v rodině

.
Nicméně zařazovat dvouleté
děti do třídy s daleko starší-
mi může být velice náročné.
A mnohdy asi ne moc žá-
doucí. Ale opět to musíme
posuzovat individuálně. Ně-
které děti mohou být už ve
dvou letech zralé pro do-
cházku, jiné nikoliv.

Pokud my navrhujeme
odklad, cítíme, že dítě v ně-
které oblasti ještě není do-
statečně vyzrálé. Naší prio-
ritou je, aby dítě šlo do ško-
ly připravené, aby dokázalo
pracovat v nové skupině
š . Tím, že jsme s dět-
mi značnou část dne a vidí-
me, jak dokáží pracovat,
chovat se k v kolektivu a
řešit nastalé problémy, daří
se nám odhadnout, že by se
mu ve škole nemuselo třeba
tak dařit. Nicméně volba je
na rodičích.

Snažíme se, aby dítě umě-
lo vyjádřit svůj názor, bylo
schopné se postarat o své
věci a dařilo se mu dobře-
komunikovat s okolím.
Nicméně oblastí je celá řa-
da. Více se o záležitostech
týkající se školní zralosti
můžete dočíst v mém článku
uveřejněném rovněž zde ve
Zpravodaji.

Já osobně za svou jede-
náctiletou praxi zásadní
změny neregistruji. Nicmé-
ně starší kolegyně mnohdy
poukazují na změnu v pří-
stupu rodičů k dětem, v na-
stavování určitých manti-
nelů, kdy dnes je přístup
daleko volnější.

Určitě je dobře, že rodiče
mají možnost volby, pokud
cítí, že se jim jiný přístup
líbí víc. My jsme klasickou
státní školkou, ale alterna-
tivní prvky do práce s dětmi
také zařazujeme.

Můžu říct s klidným srd-
cem, že ne. Zřizovatel nám
poskytuje kvalitní podmín-
ky, obě budovy máme na
vysoké úrovni. Hřiště byly
nedávno kompletně zrekon-
struovány. Takže si nemám
na co ztěžovat.

Rodiče budoucích před-
školáčků bych ráda pozvala
na zápis 9. května. Zároveň
bych ráda rodičům poděko-
vala za důvěru, že nám svě-
řují své děti a za přízeň
školce.

Úsměvné situace zažívá-
me s dětmi prakticky denně.
Často vás dokáží něčím úpl-
ně odzbrojit. Třeba když
vám tříletá holčička dokáže
odpovědět jako dospělá že-
na. Také mě děti překvapují
tím, co všechno za hry si
dokáží vymyslet.

Ráda poslouchám kvalitní
hudbu, dívám se na filmy,
čtu si. Ze sportů je mým fa-
voritem volejbal. Nejlépe se
mi relaxuje, když řídím au-
to a u toho si hlasitě zpí-
vám.



Jaký by měl být „hotový předškolák“?

Malé, tedy teď už vlastně
„velké“ předškoláky a jejich
rodiče, čeká v dubnu zápis
do základní školy. Jedná se
o velmi důležitý předěl v ži-
votě dítěte, který se dotkne
jeho samotného i jeho rodi-
čů. Mnozí z nich se nejed-
nou zamysleli nad tím a ta-
ké často se ptají, co by jejich
dítě mělo zvládnout a umět,
aby start dítěte ve škole byl
co nejvíce pohodový a bez-
problémový.

Jaký tedy je nebo měl by
být takový „hotový předško-
lák“?

Školák, který nastoupí do
zcela nového, VĚTŠÍHO, pro-
středí, plného cizích dětí i do-
spělých, by jistě měl být hlav-
ně tzv. emočně stabilní. To
znamená, že se dokáže bez vý-
raznějších obtíží odloučit od
rodičů, dokáže se postarat
sám o sebe, řešit možné
vzniklé konflikty a problémy
– být do určité míry „odol-
ný“.

Takové dítě se rádo zapojí
do skupinových činností, do-
káže se dohodnout, počkat,

vystřídat se, navazuje kon-
takty s dětmi i dospělými.

Další významnou oblastí je
motorika. Tu rozdělujeme na
„tzv.“ hrubou a jemnou. Hru-
bá motorika zahrnuje těles-
nou obratnost, dítě zdolává
překážky, zvládá chůzi po
schodech, běh, skoky a je
schopné udržet rovnováhu.
Jemná motorika, do které se
často zahrnuje grafomotori-
ka, znamená obratnost ru-
kou, tedy jak dítě zvládá pra-
covat a manipulovat s před-
měty. Jak stříhá, lepí, mode-
luje, zda zvládá zapínat knof-
líky, uchopit do špetky malé
předměty, jak pracuje se sta-
vebnicí. Grafomotorikou se
rozumí práce s tužkou a psa-
cím náčiním. Dítě by mělo
ovládat čáru a její směr, mělo
by správně držet tužku. Před
nástupem do školy by mělo
být jasné, které ruce dává dí-
tě přednost.

Další důležitou složkou je
praktická samostatnost –

tzn., že dítě se vyzná ve svém
okolí, zvládne se postarat o
své věci, samostatně se svlék-
nout, obléknout, uložit věci,
je samostatné při jídle a v ne-
poslední řadě zvládat samo-
statně osobní hygienu.

Neméně důležitou oblastí je
pracovní chování, které za-
hrnuje schopnost soustředit
se (10 – 15 minut) a dokončit
přiměřený úkol. Dítě má po-
tom radost z poznávání a uče-
ní se, je schopné si záměrně
zapamatovat nějakou infor-
maci, básničku, písničku.

Dítě by se mělo už umět ori-
entovat v prostoru či na pa-
píře, sledovat očima zleva do-
prava, určit pravou a levou
stranu a mělo by správně uží-
vat prostorové výrazy, jako je
nad, pod, vedle, první, po-
slední, apod.

Před nástupem do první
třídy by dítě mělo umět gra-
maticky správně mluvit, mít
dostatečnou slovní zásobu –
aktivní i pasivní a mělo by
správně vyslovovat, dokázat
převyprávět pohádku nebo
právě slyšený příběh.

V oblasti vědomostí a znalos-
tí, mělo by umět pojmenovat
běžné jevy, věci, zvířata, bar-
vy, zvládat pojmenovat geo-
metrické tvary, chápat po-
sloupnost času, dnů…., do-
kázat najít shodné předměty,
všímatsirozdílů,zvládathrát
jednoduché deskové hry, vy-
tleskat (rozložit) slovo na sla-
biky, určit první písmeno ve
slově, utvořit rým.

Oblastí, vymezujících
školní zralost je mnoho, ale
nebojte se, maminky a tatín-
kové, Vaše dítě bezpochyby
většinu věcí umí a ovládá a
pokud ne, máte ještě spoustu
času na některé z výše uve-
dených oblastí zapracovat.
Díky Vašemu laskavému pří-
stupu, Vaší lásce ke svým dě-
tem a časem, který do dětí in-
vestujete, se z nich určitě sta-
nou šikovní školáci, kteří Vás
brzy potěší prvními jednič-
kami a radostí, které jim uče-
ní bude přinášet. Držíme
Vám všem palce u zápisu a
nezapomínejte, že s Vaší po-
mocnou rukou dokáže Vaše
dítě téměř vše!
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok  2018 -2019
se koná  ve středu 9. května 2018

KDE: budova MŠ Na Stráži 512, 798 03 Plumlov

KDY: od 9.00 do 17. 00 hodin

S SEBOU: svůj platný ob-
čanský průkaz, rodný list dí-

těte, vyplněnou „ Žádost o
přijetí dítěte do MŠ“ s po-

tvrzením od lékaře o pravi-
delném očkování dítěte nebo

o trvalé kontraindikaci (po-
tvrzení o řádném očkování

se netýká dětí, u kterých
bude od 1.9.2018 docházka

do MŠ povinná)

Žádost si zákonní zástupci vyzvednou přímo v MŠ nebo si ji
mohou stáhnout na webových stránkách

MŠ Plumlov od 9.4.2018 www.msplumlov.mestoplumlov.cz

Rodiče si mohou  v den zápisu MŠ prohlédnout za provozu
( přezůvky pro děti přinést s sebou)

 
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č.

.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění.
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Chemii se daří!

Chemie patří k předmětům,
které nejsou u žáků moc ob-
líbené. Najdou se ale výjim-
ky, které chemie velice zají-
má a ve svém volném čase
se připravují na chemické
soutěže.

Před Vánoci se naši žáci
Adéla Růžičková a Charles
Ian Linney zúčastnili soutěže
Mladý chemik. Tuto soutěž
pořádala Střední škola logis-
tiky a chemie v Olomouci. Na
základě výborných výkonů
postoupili do regionálního fi-
nále, ve kterém využívali své
teoretické znalosti v praxi.
První úkol byl zaměřen na te-
pelný rozklad hydrogenuhli-
čitanu sodného a druhý na
stanovení krystalové vody v
CuSO4.5H2O.

Ani ve finále naši žáci ne-
polevili a získali krásná
umístění. Adéla Růžičková
nakonec obsadila místo šest-
nácté a Charles Ian Linney si
udržel bronzovou medaili, a
tím si vysloužil postup do ce-
lostátního finále, které se bu-

de konat v červnu v Pardubi-
cích.

V pátek 2. března se konalo
okresní kolo chemické olym-
piády kategorie D na Reál-
ném gymnáziu v Prostějově,
kde soutěžili taktéž oba žáci.
Okresnímu kolu předcházelo
kolo školní, které proběhlo v
únoru. Ve školním kole che-
mické olympiády žáci nejdří-
ve řešili doma teoretickou
část na téma „Kovy kolem
nás“. Následovala praktická
část, kdy filtrovali a kolori-
metricky zjišťovali přítom-
nost sraženin. Na závěr si
ověřili své znalosti kontrol-
ním testem.

V okresním kole také žáci
nejdříve plnili teoretickou
část na téma kovy a následně
prováděli praktický úkol v
laboratoři. Charles Ian Lin-
ney se umístil na 1. místě v
kategorii základních škol, v
celkovém pořadí (včetně
gymnázií) na 5. místě, Adéla
Růžičková na 13. místě.

Oběma reprezentantům
moc gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů nejen
v chemii.

Školáci si užili Ponožkový den

Tak znělo motto na středu
21. března. Lidé ve světě slaví
Ponožkový den již více než
deset let. Naše škola se k této
akci, která probíhá na pod-
poru lidí s Downovým syn-
dromem, připojila již podru-
hé. Ponožky patami k sobě do
tvaru X vytvoří symbol po-
ruchy chromozomu. Protože
je to chromozom 21. a navíc
ztrojený, je jasné, proč se den
Downova syndromu slaví
právě 21.3.

Zástupci školního parla-
mentu předali každé třídě zá-
kladní informace o této ne-
moci a vyzvali spolužáky, aby
se do této akce zapojili. Jedna
ponožka červená, druhá ze-
lená – opravdu – tak snadno
lze vyjádřit solidaritu těmto
lidem.

A tak jste v tento den mohli

potkat naše žáky, ale i učitele
a další zaměstnance školy,
kteří měli na každé noze ji-
nou ponožku. V mnoha tří-
dách či školní družině se do-
konce objevila i „ponožková
výzdoba“.

Děkuji všem, kteří se zapo-
jili a podpořili náš druhý spo-
lečný Ponožkový den. Dou-
fám, že i za rok přivítáme ja-
ro v rozdílných ponožkách.

ÚKLID MĚSTA

Do akceUkliďme si Plumlov se zapojili žáci druhého stupně
základní školy a zaměstnanci obecního úřadu. Po okolí bylo
posbíráno více než 100pytlů odpadků. Velké poděkování
patří všem zúčastněným.
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Mám ráda nové výzvy
Rozhovor s ředitelkou Základní školy v Plumlově Simonou Zapletalovou

Na školu nastoupila Simo-
na Zapletalováv roce 2001. V
podstatě po svém nástupu za-
čala učit a vykonávat pozici
školního metodika prevence.
V roce 2006 dokončila studi-
um k výkonu specializačních
činností, aby mohla plno-
hodnotně vykonávat právě
funkci školního metodika. V
roce 2011 ukončila další spe-
cializační studium a to meto-
dik environmentální výcho-
vy. Od svého začátku ve škole
prováděla i projektovou čin-
nost. Uvolněná pozice ředi-
telky v roce 2017 byla pro ni
výzvou, aby se přihlásila do
konkurzu. Od 1. 8. 2017 se sta-
la oficiálně ředitelkou. S paní
Simonou Zapletalovou jsme
si povídali o celé řadě témat.
„Mám ráda nové výzvy,“ říká
mimo jiné v rozhovoru.

Na pozici ředitelky školy
jsem nastupovala s vizí na-
vrátit vysokou kvalitu vý-
chovy a vzdělávání na ZŠ
Plumlov tak, aby se škola sta-
la srovnatelnou a konkuren-
ceschopnou. Prostředky k
dosažení cíle spatřuji v zajiš-
tění souladu s nejnovějšími
poznatky vědy a výzkumu, a
to v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a
realizací projektové výuky,
přičemž budou zachovány v
potřebnémířezcelatradičnía
osvědčené formy práce. Dal-
ším úkolem bylo přetrans-
formovat formu inkluze a
zkvalitnit poradenské služby
na škole. Základem nové vize
je také funkční spolupráce s
rodinou a zákonnými zá-
stupci. Nástrojem je seriózní
komunikace založená na jas-
ně stanovených pravidlech,
která platí pro všechny.
Neméně důležitým úkolem je
vybudovat ve škole příznivé
klima, jehož základ tvoří dob-
ré mezilidské vztahy. Od za-
čátku si kladu za cíl vytvářet
pro všechny přátelskou at-
mosféru, podporovat kolegi-
alitu a týmovou práci mezi
učiteli, založit vztah učitel –
žák na vzájemné důvěře a při-
rozené autoritě osobnosti
učitele, mezi žáky pěstovat
kamarádství, ohleduplnost k
ostatním lidem a prostředí.

Myslím, že na celkové hod-
nocení je brzy. Potřebujeme
věnovat čas na změnu v myš-
lení nejen žáků, ale i někte-
rých pedagogů, nepedagogů a
rodičů. Ve škole jsme nasta-
vili jasná pravidla pro všech-
ny a vyžadujeme jejich dodr-
žování. Vedu otevřenou ko-
munikaci se všemi.

Z konkrétních cílů se nám
od září podařilo kompletně
zavést elektronické žákovské
knížky. Běžná komunikace
probíhá se zákonnými zá-
stupci a žáky online. Přes sys-
tém Komens dostávají zá-
konní zástupci ty nejaktuál-
nější informace o vzdělávání
a akcích školy. Na škole začal
pracovat správce sítě, který
zabezpečuje bezproblémové
fungování veškeré IT techni-
ky. Systém poradenských
služeb byl jasně nastaven a
stal se funkčním. Ve škole
pracuje devět asistentů pe-
dagoga, kteří mají jasné me-
todické vedení. Školní druži-
na nabízí nově i prázdninový
provoz, pro zájemce realizu-
jeme červencový příměstský
tábor přímo u nás ve škole a
společně s Klubem rodičů při
ZŠ a Spolkem Plumlovských
nadšenců jsme zorganizovali
první ročník školního plesu.

Jsem člověk, který se snaží
vyjít lidem vstříc, naslou-
chat. Vše v rámci nastave-

ných pravidel a legislativy.
Někdy mě překvapuje cho-
vání a jednání některých lidí,
kteří nejednají “na rovinu” a
snaží se zneužívat danou si-
tuaci.

Opravy doprovází školu
takřka každodenně, stoletá
škola potřebuje neustálé
opravy. Hned po novém roce
vítr poškodil část střechy, za-
teklo nám do školní družiny,
v únorových mrazech jsme
řešili ucpané odpady, po-
praskanou dlažbu. Do učeb-
ny hudební výchovy byla za-
koupena nová pylonová ta-
bule, do malé tělocvičny byly
instalovány ochranné sítě,
postupně se doplňují sbírky o
nové pomůcky. Školní jídel-
na se doplňuje o nutné vyba-
vení. Na prvním stupni jsme
ze tříd vyřadili z hygienic-
kých důvodů koberce, po-
stupně nakupujeme nové
podsedáky pro žáky. Největ-
ším problémem jsou zastara-
lé počítače, které po kusech
také obměňujeme.

O velkých prázdninách nás
čeká kompletní malování
staré budovy, nákup pylono-
vé tabule do učebny zeměpi-
su. V učebně výtvarné vý-
chovy chybí umyvadlo, proto
nás čekají drobné stavební
úpravy.

Od září 2018 chceme zavést
vstupní čipový systém pro
žáky, jenž pomůže zvýšit bez-
pečnost osob ve škole a umož-

ní sledovat přítomnost žáků a
efektivněji evidovat docház-
ku. Pracujeme na zkvalitně-
ní webových stránek školy. V
současné době připravujeme
se zřizovatelem nový projekt
na rekonstrukci odborných
učeben (počítačová, jazyko-
vá, laboratoř chemie, školní
pozemek, školní kuchyňka) a
toalet. Všichni doufáme, že
bude podpořen a škola se po-
sune v tomto směru kupředu.

Ředitel by neměl říci, že je
spokojen. Vždy musí myslet a
posouvat pedagogický sbor
dál, zavádět a zkoušet nové
metody, hledat nové cesty,
projekty. Ve škole většina pe-
dagogického sboru pracuje
stoprocentně, výuku pro-
mýšlí, hledá způsoby, jak žá-
ky zaujmout a rozvíjet ve
všech oblastech. Učitelský
sbor je z velké míry stabili-
zovaný, čekají ho jen malé
změny. Jelikož někteří pe-
dagogové dosahují důchodo-
vého věku, je třeba najít kva-
litní plnohodnotnou náhra-
du.

V době mých školních let
byla povinná školní docház-
ka osmiletá. V osmém roční-
ku jsem nevěděla jasně kam
směřovat, rozmýšlela jsem
mezi učitelstvím a medicí-
nou.Protomojecestavedlana
gymnázium. Zde jsem začala
pracovat na středoškolské
odborné činnosti, vedla
kroužek dětí a bylo rozhod-
nuto. Obor učitelství chemie
a biologie na Přírodovědecké
fakultě UP v Olomouci jsem
ukončila v roce 2001.

Z většiny úvazku učím che-
mii, která je asi dvacet let v
žebříčku nejneoblíbenějších
a nejsložitějších předmětů na
základní škole. Žáky nejvíce
baví výbuchy a atraktivní ex-
perimenty, někteří žáci mají
zvídavé otázky a zajímají se o
chemii více. Pomyslnou od-
měnou je pak rozhodnutí žá-
ka jít studovat chemii.
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PROSTĚJOV – PLUMLOV
05 . 25 6 Protivanov (780432)
05 . 30 x Protivanov (780432)
05 . 45 x Nové Sady (780431)
06 . 00 x Boskovice (780432)
06 . 05 x Prostějovičky (780430)
06 . 10 + 6 Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
06 . 20 x Vícov (780432)
06 . 20 x Rozstání (780431)
06 . 25 x 76 Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
06 . 45 6 Rozstání (780431)
07 . 35 x + 6 Prostějovičky (780430 = zastávka Ohrozim-
ská * v + a 6 = zastavuje u nemocnice)
07 . 55 x Buková (780434 = přes Lipová)
07 . 55 + 6 Protivanov (780434 = přes Lipová)
08 . 15 x Boskovice (780432)
08 . 25 + 6 Boskovice (780432)
09 . 20 x Rozstání (780431 = zastavuje u nemocnice)
09 . 35 x Prostějovičky (780430 = zastavuje u nem.)
10 . 15 x Protivanov (780434 = přes Ohrozim a Lipová
= 2 zastávky v Plumlově)
10 . 45 x Hamry (780432)
11 . 00 x + 6 Rozstání (780431 = v x zastavuje u nemocni-
ce)
11 . 30 4 Krumsín (780848 = Prostějov – OC Plumlov-
ská = jen pro vystupování)
11 . 35 + 17 Buková (780432 = přes Protivanov)
11 . 35 x Prostějovičky (780430 = zastavuje u nem.)
11 . 50 x Boskovice (780432 = zastavuje u nemocnice)
12 . 15 6 71 Boskovice (726261 = ČAD Blansko)
12 . 15 x Lipová (780434 = přes Vícov)
12 . 20 x Prostějovičky (780430 = zastavuje u nemoc-
nice)
12 . 35 + 6 Prostějovičky (780430 = přes Ohrozim a za-
stávku přehrada)
12 . 40 x 76 Hamry (780432)
12 . 45 6 Protivanov (780434 = přes Vícov a Lipová)
13 . 10 x 76 Protivanov (780432)
13 . 30 x Rozstání (780431 = zastavuje u nemocnice)
13 . 35 x Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
13 . 45 x Vícov (780432)
13 . 45 6 Rozstání (780431)
14 . 35 + 6 Protivanov (780432)
14 . 40 x Hamry (780432)
14 . 40 x Protivanov (780432)
14 . 40 x Otinoves (780431)
14 . 45 + 17 Rozstání (780431)
14 . 50 x Rozstání (780431)
15 . 00 x Prostějovičky (780430)
15 . 15 x Boskovice (780432)
15 . 45 x Protivanov (780432)
15 . 50 x Prostějovičky (780430)
16 . 35 + 6 Prostějovičky (780430)
16 . 40 x Rozstání (780431)
16 . 45 x Protivanov (780432)
17 . 15 x Prostějovičky (780430)
17 . 35 x Boskovice (726261 = ČAD Blansko)
17 . 35 + 17 Protivanov (780432)
18 . 15 x Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
18 . 30 x Protivanov (780432)
18 . 35 + 6 Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
18 . 45 x + 6 Rozstání (780431)
19 . 15 x Prostějovičky (780430)
19 . 35 + 6 Protivanov (780432)
19 . 45 x Protivanov (780432)
21 . 35 + 17 Rozstání (780433 = přes Krumsín a Protiva-
nov)
22 . 35 x Rozstání (780433 = přes Krumsín a Protiva-
nov)

PLUMLOV – PROSTĚJOV
04 . 56 x 6 Rozstání (780431)
04 . 57 6 Protivanov (780432)
04 . 57 + 6 Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
04 . 59 x Prostějovičky (780430)
05 . 01 x Protivanov (780432)
05 . 09 x Otinoves (780431)
05 . 55 x Protivanov (780432)
05 . 57 x Prostějovičky (780430)
06 . 34 x Rozstání (780431 = zastavuje u nemocnice)
06 . 29 x Boskovice (780432)
06 . 50 6 Protivanov (780434)
06 . 51 + 17 Buková (780434)
06 . 53 x Prostějovičky (780430 = zastavuje u nem.)
06 . 56 + 6 Protivanov (780432)
06 . 58 + 17 Rozstání (780431)
07 . 02 + 6 Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
07 . 08 x Vícov (780432)
07 . 08 x Buková (780432 = přes Protivanov)
07 . 16 x Nové Sady (780431)
07 . 20 x 76 Prostějovičky (780430)
08 . 13 x Rozstání (780431 = zastavuje u nemocnice)
08 . 27 + 6 Prostějovičky (780430)
08 . 56 6 Rozstání (780431)
08 . 57 x Prostějovičky (780430 = zastavuje u nem.)
09 . 19 4 Krumsín (780848 = Prostějov – OC Plumlov-
ská = jen pro nastupování)
09 . 26 + 17 Protivanov (780432)
09 . 28 6 71 Boskovice (726261 = ČAD Blansko)
09 . 28 x Boskovice (780432 = zastavuje u nemocnice)
09 . 34 x Lipová (780434 = zastávka Ohrozimská)
10 . 27 x Prostějovičky (780430 = zastavuje u nem.)
11 . 29 x Rozstání (780431)
11 . 48 x Hamry (780432)
12 . 27 x Prostějovičky (780430 = zastávka Ohrozim-
ská * zastavuje u nemocnice)
12 . 59 + 6 Rozstání (780431)
13 . 05 x Prostějovičky (780430)
13 . 13 x Boskovice (780432)
13 . 14 x Rozstání (780431)
13 . 18 + 6 Boskovice (780432)
13 . 25 x 76 Plumlov (780434 + zastávka Ohrozimská =
13 . 27)
13 . 37 + 6 Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
13 . 59 x 76 Protivanov (780432)
14 . 23 x Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
14 . 32 x Vícov (780432)
15 . 19 x Lipová (780434 = zastávka Ohrozimská)
15 . 21 x Hamry (780432)
15 . 28 7 34 R Jihlava (760700)
15 . 38 x Rozstání (780431)
15 . 44 x Boskovice (780432)
15 . 51 x Prostějovičky (780430)
16 . 04 + 6 Protivanov (780432)
16 . 28 x Boskovice (726261 = ČAD Blansko)
16 . 29 + 6 Rozstání (780431)
16 . 30 + 6 Protivanov (780434 = přes Lipová)
17 . 02 x Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
17 . 08 x Rozstání (780431)
17 . 10 x Protivanov (780432)
17 . 27 + 6 Prostějovičky (780430)
18 . 02 x Prostějovičky (780430 = z. Ohrozimská)
18 . 25 x Protivanov (780432)
18 . 52 + 17 Protivanov (780432)
21 . 03 x Rozstání (780433 = přes Protivanov a Krum-
sín)
21 . 04 + 17 Rozstání (780433 = přes Protivanov a Krum-
sín)



PROSTĚJOV – SOBĚSUKY

05 . 25 – 6 (Protivanov= 780432) *
05 . 30 – x (Protivanov= 780432) *
05 . 45 – x (Nové Sady= 780431) *
06 . 00 – x (Boskovice = 780432) *
06 . 05 – x (Prostějovičky – 780430) *
06 . 10 – 6, +, 32 (Prostějovičky= 780430) *
06 . 20 – x (Rozstání (780431) *
06 . 20 – x (Vícov = 780432) *
06 . 25 – x, 76 (Prostějovičky= 780430) *
06 . 45 – 6 (Rozstání = 780431) *
07 . 35 – x, +, 6 (Prostějovičky= 780430) *
08 . 15 – x (Boskovice = 780432) *
09 . 20 – x (Rozstání = 780431) *
08 . 25 – 6, + (Boskovice = 780432) *
09 . 35 – x (Prostějovičky= 780430) *
10 . 45 – x (Hamry= 780432) *
11 . 00 – x, 6, + (Rozstání = 780431) *
11 . 30 –4 (Krumsín =OC=780848) *
11 . 35 – x (Prostějovičky= 780430) *
11 . 35 – 17, + (Buková= 780432) *
11 . 50 – x (Boskovice = 780432) *
12 . 15 – 6, 71 (Boskovice (726261- ČADBlansko) *
12 . 20 – x (Prostějovičky= 780430) *
12 . 35 – 6, + (Prostějovičky= 780430) *
12 . 40 – x, 76 (Hamry= 780432) *
13 . 10 – x, 76 (Protivanov= 780432) *
13 . 30 – x (Rozstání = 780431) *
13 . 35 – x (Prostějovičky= 780430) *
13 . 45 – 6 (Rozstání = 780431) *
13 . 45 – x (Vícov = 780432) *
14 . 35 – 6, + (Protivanov= 780432) *
14 . 40 – x (Hamry (780432) *
14 . 40 – x (Otinoves = 780431) *
14 . 45 – 17, + (Rozstání = 780431) *
14 . 50 – x (Rozstání = 780431) *
15 . 00 – x (Prostějovičky= 780430) *
15 . 15 – x (Boskovice = 780432) *
15 . 50 – x (Prostějovičky= 780430) *
16 . 35 – 6, + (Prostějovičky= 780430) *
16 . 40 – x (Rozstání = 780431) *
16 . 45 – x (Protivanov= 780432) *
17 . 15 – x (Prostějovičky= 780430) *
17 . 35 – 17, + (Protivanov= 780432) *
18 . 15 – x (Prostějovičky= 780430) *
18 . 30 – x (Protivanov= 780432) *
18 . 35 – 6, + (Prostějovičky= 780430) *
18 . 45 – x, 6, + (Rozstání = 780431) *
19 . 15 – x (Prostějovičky= 780430) *
19 . 35 – 6, + (Protivanov= 780432) *
19 . 45 – x (Protivanov= 780432) *
21 . 35 – 17, + (Rozstání = 780433) *
22 . 35 – x (Rozstání = 780433) *
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SOBĚSUKY - PROSTĚJOV

04 . 53 – x, 6 (Rozstání = 780431) *
04 . 54 – 6, +, 32 (Prostějovičky= 780430) *
04 . 54 – 6 (Protivanov= 780432) *
04 . 56 – x (Prostějovičky= 780430) *
04 . 58 – x (Protivanov= 780432) *
05 . 06 – x (Otinoves = 780431) *
05 . 51 – x (Protivanov= 780432) *
05 . 54 – x (Prostějovičky= 780430) *
06 . 31 – x (Rozstání = 780431) *
06 . 26 – x (Boskovice = 780432) *
06 . 49 – x (Prostějovičky= 780430) *
06 . 53 – 6, + (Protivanov= 780432) *
06 . 55 – 17, + (Rozstání = 780431) *
06 . 59 – +, 6 (Prostějovičky= 780430) *
07 . 05 – x (Vícov = 780432) *
07 . 14 – x (Nové Sady= 780431) *
07 . 16 – x, 76 (Prostějovičky= 780430) *
08 . 09 – x (Rozstání = 780431) *
08 . 24 – 6, + (Prostějovičky= 780430) *
08 . 53 – 6 (Rozstání = 780431) *
08 . 54 – x (Prostějovičky= 780430) *
09 . 16 – 4 (Krumsín =OC=780848) *
09 . 23 – 17, + (Protivanov= 780432) *
09 . 25 – x (Boskovice = 780432) *
09 . 25 – 6, 71 (Boskovice = 726261ČADBlansko) *
10 . 24 – x (Prostějovičky= 780430) *
11 . 26 – x (Rozstání = 780431) *
11 . 45 – x (Hamry= 780432) *
12 . 24 – x (Prostějovičky= 780430) *
12 . 56 – 6, + (Rozstání = 780431) *
13 . 03 – x (Prostějovičky= 780430) *
13 . 10 – x (Boskovice = 780432) *
13 . 12 – x (Rozstání = 780431) *
13. 13 – x,76, DP (Hamry-Plumlov = 780432) *
13 . 15 – 6, + (Boskovice = 780432) *
13 . 34 – 6, + (Prostějovičky= 780430) *
13 . 55 – x, 76 (Protivanov= 780432) *
14 . 20 – x (Prostějovičky= 780430) *
14 . 29 – x (Vícov = 780432) *
15 . 18 – x (Hamry= 780432) *
15 . 35 – x (Rozstání = 780431) *
15 . 41 – x (Boskovice = 780432) *
15 . 48 – x (Prostějovičky= 780430) *
16 . 00 – 6, + (Protivanov= 780432) *
16 . 25 – x (Boskovice = 726261ČADBlansko) *
16 . 26 – 6, + (Rozstání = 780431) *
16 . 59 – x (Prostějovičky= 780430) *
17 . 05 – x (Rozstání = 780431) *
17 . 24 – 6, + (Prostějovičky= 780430) *
17 . 59 – x (Prostějovičky= 780430) *
18 . 22 – x (Protivanov= 780432) *
21 . 00 – x (Rozstání = 780433) *
21 . 01 – 17, + (Rozstání = 780433) *

Vysvětlivky – jizdní řád platí od 8. 4. do 8. 12. 2018
x – jedevpracovníchdnech
+ – jede v neděli a ve státem
uznané svátky
4 – jede ve čtvrtek
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
10 – jede od 14. 4. 2018 do 30.
9. 2018
17 – nejede 17. 11. 2018
32 – nejede 1. 1. 2018
34 – nejede 24. 12. 2017, 31. 12.

2017, 1. 4. 2018 * jede 1. 1. 2018,
2. 4. 2018
71 – nejede 17. 11. 2018
76 –nejede2.1.2018,2.2.2018,
od 12. 3. 2018 do 18. 3. 2018, od
29. 3. 2018 do 30. 3. 2018,
od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018, od 29.
10. 2018 do 30. 10. 2018,
cc – spoj přepravuje jízdní
kola
R – možnost zakoupení mís-

tenky
DP – jede jen do Plumlova
TK – zastavuje na točně a u
kapličky
KT – odjezdy (6, 58 od kaplič-
ky a odjezd 7, 00 ztočny; od-
jezd 14, 23 od kapličky a od-
jezd 14, 24 ztočny)

Prázdniny: od 12. 3. 2018 do 18.
3. 2018, od 29. 3. 2018 do 30. 3.

2018, od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018,
od 29. 10. 2018 do 30. 10. 2018

Bez záruky. Během platnosti
jízdního řádu je možnost
změny.

Jízdní řád platí od 4. 3. + 8. 4.
+ 14. 4. 2018 do 8. 12. 2018 *

Zpracoval: Josef Pálka
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ŽÁROVICE - PROSTĚJOV
04 . 52 – x, 6 (Rozstání = 780431) *
04 . 53 – 6 (Protivanov = 780432) *
04 . 56 – x (Protivanov = 780432) *
05 . 05 – x (Otinoves = 780431) *
05 . 49 – x (Protivanov = 780432) *
06 . 29 – x (Rozstání = 780431) *
06 . 24 – x (Boskovice = 780432) *
06 . 51 – 6, + (Protivanov = 780432) *
06 . 54 – 17, + (Rozstání = 780431) *
07 . 03 – x (Vícov = 780432) *
07 . 12 – x (Nové Sady = 780431) *
08 . 07 – x (Rozstání = 780431) *
08 . 52 – 6 (Rozstání = 780431) *
09 . 21 – 17, 6 (Protivanov = 780432) *
09 . 23 – x (Boskovice = 780432) *
09 . 23 – 6, 71 (Boskovice = 726261 ČAD Blansko) *
11 . 25 – x (Rozstání = 780431) *
11 . 43 – x (Hamry = 780432) *
12 . 55 – 6, + (Rozstání = 780431) *
13 . 08 – x (Boskovice = 780432) *
13 . 11 – x (Rozstání = 780431) *
13 . 11 – x,76, DP (Hamry-Plumlov = 780432) *
13 . 08 – x (Boskovice = 780432) *
13 . 13 – 76, + (Boskovice = 780432) *
13 . 54 – x, 76 (Protivanov – 780432) *
14 . 27 – x (Vícov = 780432) *
15 . 16 – x (Hamry = 780432) *
15 . 34 – x (Rozstání = 780431) *
15 . 39 – x (Boskovice = 780432) *
15 . 59 – 6, + (Protivanov = 780432) *
16 . 23 – x (Boskovice = 726261 ČAD Blansko) *
16 . 25 – 6, + (Rozstání = 780431) *
17 . 04 – x (Rozstání = 780431) *
17 . 45 – 6, 10, +, cc, R (Jedovnice = 780843) *
18 . 21 – x (Protivanov = 780432) *
20 . 52 – x (Rozstání = 780433) *
20 . 53 – 17, + (Rozstání = 780433) *

HAMRY - PROSTĚJOV

04 . 51 – 6 (Protivanov = 780432) *
04 . 53 – x (Protivanov = 780432) *
05 . 46 – x (Protivanov = 780432) *
06 . 21 – x (Boskovice = 780432) *
06 . 48 – 6, + (Protivanov = 780432) *
06 . 58 – x, KT (Vícov = 780432) *
09 . 18 – 17, + (Protivanov = 780432) *
09 . 20 – x (Boskovice = 780432) *
09 . 20 – 6, 71 (Boskovice = 726261 ČAD Blansko) *
11 . 40 – x (Hamry, točna = 780432) *
13 . 05 – x (Boskovice = 780432) *
13. 08 – x, 76, DP (Hamry-Plumlov = 780432) *
13 . 10 – 6, + (Boskovice = 780432) *
13 . 51 – x, 76 (Protivanov = 780432) *
14 . 23 – x, KT (Vícov = 780432) *
15 . 13 – x (Hamry, točna = 780432) *
15 . 36 – x (Boskovice = 780432) *
15 . 56 – 6, + (Protivanov = 780432) *
16 . 20 – x (Boskovice = 726261 ČAD Blansko) *
18 . 18 – x (Protivanov = 780432) *
20 . 49 – x (Rozstání = 780433) *
20 . 50 – 17, + (Rozstání = 780433) *

PROSTĚJOV – ŽÁROVICE
05 . 25 – 6 (Protivanov = 780432) *
05 . 30 – x (Protivanov = 780432) *
05 . 45 – x (Nové Sady = 780431) *
06 . 00 – x (Boskovice = 780432) *
06 . 20 – x (Rozstání = 780431) *
06 . 20 – x (Vícov = 780432) *
06 . 45 – 6 (Rozstání = 780431) *
07 . 20 – 6, 10, +, cc, R (Jedovnice = 780843) *
08 . 15 – x (Boskovice = 780432) *
09 . 20 – x (Rozstání = 780431) *
08 . 25 – 6, + (Boskovice = 780432) *
10 . 45 – x (Hamry = 780432) *
11 . 00 – x, 6, + (Rozstání = 780431) *
11 . 35 – 17, + (Buková = 780432) *
11 . 50 – x (Boskovice = 780432) *
12 . 15 – 6, 71 (Boskovice = 726261 – ČAD Blansko) *
12 . 40 – x, 76 (Hamry = 780432) *
13 . 10 – x, 76 (Protivanov = 780432) *
13 . 30 – x (Rozstání = 780431) *
13 . 45 – 6 (Rozstání = 780431) *
13 . 45 – x (Vícov = 780432) *
14 . 35 – 6, + (Protivanov = 780432) *
14 . 40 – x (Hamry = 780432) *
14 . 40 – x (Otinoves = 780431) *
14 . 45 – 17, + (Rozstání = 780431) *
14 . 50 – x (Rozstání = 780431) *
15 . 15 – x (Boskovice = 780432) *
16 . 40 – x (Rozstání = 780431) *
16 . 45 – x (Protivanov = 780432) *
17 . 35 – 17, + (Protivanov = 780432) *
18 . 30 – x (Protivanov = 780432) *
18 . 45 – x, +, 6 (Rozstání = 780431) *
19 . 35 – 6, + (Protivanov = 780432) *
19 . 45 – x (Protivanov = 780432) *
21 . 35 – 17, + (Rozstání = 780433) *
22 . 35 – x (Rozstání = 780433) *

PROSTĚJOV – HAMRY

05 . 25 – 6 (Protivanov = 780432) *
05 . 30 – x (Protivanov = 780432) *
06 . 00 – x (Boskovice = 780432) *
06 . 20 – x, TK (Vícov = 780432) *
08 . 15 – x (Boskovice = 780432) *
08 . 25 – 6, + (Boskovice = 780432) *
10 . 45 – x (Hamry = 780432) *
11 . 35 – 17, + (Buková = 780432) *
11 . 50 – x (Boskovice = 780432) *
12 . 15 – 6 (Boskovice = 726261- ČAD Blansko) *
12 . 40 – x, 76 (Hamry = 780432) *
13 . 10 – x, 76 (Protivanov = 780432) *
13 . 45 – x, TK (Vícov = 780432) *
14 . 35 – 6, + (Protivanov = 780432) *
14 . 40 – x (Hamry = 780432) *
15 . 15 – x (Boskovice = 780432) *
16 . 45 – x (Protivanov = 780432) *
17 . 35 – 17, + (Protivanov = 780432) *
18 . 30 – x (Protivanov = 780432) *
19 . 35 – 6, + (Protivanov = 780432) *
19 . 45 – x (Protivanov = 780432) *
21 . 35 – 17, + (Rozstání = 780433) *
22 . 35 – x (Rozstání = 780433) *
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MUŽI A

I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

sobota 31.3.18, 15.30
Plumlov – Kostelec na Hané
sobota 7.4.18 15.30
Bělotín – Plumlov, odjezd v 13.15
sobota 14.4.18, 15.30
Plumlov – Brodek u Přerova
neděle 22.4.18, 16.00
Protivanov – Plumlov, odjezd v 14.30
sobota 28.4.18, 16.00
Plumlov – Beňov
neděle 6.5.18, 16.30
Čechovice – Plumlov, odjezd v 15.15
sobota 12.5.18, 16.30
Plumlov – Kojetín
sobota 19.5.18, 17.00
Určice – Plumlov, odjezd v 15.45
sobota 26.5.18, 17.00
Plumlov – Němčice nad Hanou
neděle 3.6.18, 10.00
Opatovice – Plumlov, odjezd v 7.30
sobota 9.6.18, 17.00
Plumlov – Dub nad Moravou
neděle 17.6.18, 17.30
Mostkovice – Plumlov, odjezd v 16.15

TJ Sokol Plumlov – rozlosování jarní části soutěží

MUŽI B
III.třída okresu Prostějov, skupina B

sobota 21.4.18, 16.00
Držovice – Plumlov „B“, odjezd v 14.45
neděle 29.4.18, 16.00
Plumlov „B“ – Kostelec na Hané „B“, hřiště Krumsín
neděle 6.5.18, 16.30
Zdětín – Plumlov „B“, odjezd v 15.15
neděle 13.5.18, 16.30
Plumlov „B“ – Kladky, hřiště Krumsín
neděle 20.5.18, 17.00
Protivanov „B“ – Plumlov „B“, odjezd v 15.30
sobota 26.5.18, 17.00
Olšany u PV – Plumlov „B“, odjezd v 15.30
neděle 3.6.18, 17.00
Plumlov „B“ – Mostkovice „B“, hřiště Krumsín
neděle 10.6.18, 17.00
Přemyslovice – Plumlov „B“, odjezd v 15.30
neděle 17.6.18, 17.30
Plumlov „B“ – Čechy pod Kosířem, hřiště Krumsín

DOROST

krajská soutěž Olomouckého kraje, skupina A

neděle 8.4.18, 10.00
Plumlov – Loštice
neděle 15.4.18, 10.00
Plumlov – Bohuňovice
neděle 22.4.18, 12.45
Kralice na Hané – Plumlov, odjezd v 11.30
neděle 29.4.18, 10.00
Plumlov – Brodek u Přerova
neděle 6.5.18, 10.00
Mikulovice – Plumlov, odjezd v 6.30
neděle 13.5.18, 10.00
Plumlov – Hvozd
sobota 19.5.18, 13.30
Zábřeh n.M. – Plumlov, odjezd v 11.00
neděle 27.5.18, 17.00
Plumlov – Tovačov
sobota 2.6.18, 10.00
Protivanov – Plumlov, odjezd v 8.30
neděle 10.6.18, 10.00
Plumlov – Haňovice
neděle 17.6.18 – 17.30
Dub n.M. – Plumlov, odjezd v 16.00

STARŠÍ ŽÁCI
Okresní soutěž – Prostějov

neděle 22.4.18, 10.30
Držovice – Plumlov, odjezd v 9.15
neděle 29.4.18, 13.30
Plumlov – Brodek u Prostějova
neděle 6.5.18, 10.30
Plumlov – Brodek u Konice
sobota 12.5.18, 13.00
Plumlov – Mostkovice
neděle 20.5.18, 14.30
Pivín – Plumlov, odjezd v 13.00
neděle 27.5.18, 10.00
Hvozd – Plumlov, odjezd v 8.15
neděle 3.6.18, 10.30
Plumlov- Protivanov
sobota 9.6.18, 10.00
Klenovice n.H. – Plumlov, odjezd v 8.30
neděle 17.6.18, 10.30
Plumlov – Určice

Mladší žáci – okresní soutěž Prostějov
sobota 31.3.18, 9.00
Olšany u PV „B“ – Plumlov,
odjezd v 7.45
sobota 7.4.18, 13.00
Plumlov- Pivín
neděle 15.4.18, 13.00
Výšovice- Plumlov, odjezd v
11.45

sobota 21.4.18 ,13.00
Plumlov- Otaslavice
neděle 29.4.18 Plumlov
VOLNO
úterý 1.5.18, 10.00
Horní Štěpánov – Plumlov,
odjezd v 8.30
neděle 6.5.18, 9.00

Plumlov – Kralice n.H.
neděle 13.5.18,10.00,
Lipová – Plumlov, odjezd v
8.45, hřiště Lipová
neděle 20.5.18, 9.00
Plumlov – Ptení
sobota 26.5.18, 9.00
Určice- Plumlov, odjezd v 7.45

neděle 3.6.18, 9.00
Plumlov- Smržice
sobota 9.6.18, 10.00
Nezamyslice n.H. – Plumlov,
odjezd v 8.30
neděle 17.6.18, 9.00
Plumlov – Mostkovice
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Mám ráda nové výzvy

Potěší mne, když na škol-
ních srazech bývalí žáci
vzpomínají na některé ob-
zvláště povedené pokusy.

Každý pracovní den je troš-
ku jiný a přináší jiné podněty
a věci k řešení. Mimo vyučo-
vací povinnosti je na denním
pořádku řešení provozních
záležitostí, plánování růz-
ných akcí, koordinace oprav,
vyřizování korespondence a
v neposlední řadě pracovní
schůzky.

Naši žáci se pravidelně
účastní vědomostních soutě-

ží, olympiád a sportovních
soutěží. Těší mě, že plumlov-
ská škola je na výsledkové lis-
tině vždy vidět. I přes konku-
renci gymnázií či sportov-
ních tříd naši žáci dosahují
pěkných výsledků. V aktuál-
ním období nás bude repre-
zentovat Václav Lachman v
krajském kole dějepisné
olympiády, v matematické
olympiádě v okresním kole se
Sára Šedivá umístila na 6.
místě a Vojtěch Lachman na
4. místě. O úspěších chemie se
ve Zpravodaji dočtete.

Nemá smysl „plakat“ a stě-
žovat si, co je špatně, co se ne-
daří. Je třeba se konstruk-
tivně dívat dál a překonávat
překážky. Problémy jsou od
toho, aby se řešily. Trápí mě
na jedné straně nezájem ně-
kterých zákonných zástupců
o své děti a některých žáků o

školu na straně druhé. V kli-
du mě nenechává ani tech-
nický stav budovy školy a v
neposlední řadě úroveň ně-
kterých mezilidských vztahů
ve škole. Vše se ale snažím ře-
šit a nastavovat smysluplné
další kroky.

Jak jsem výše uvedla, má-
me nastavená jasná pravidla
pro všechny. Kdo je porušuje,
je mu uloženo výchovné opat-
ření, je vyvoláno jednání se
zákonnými zástupci na půdě
školy. V závažných přípa-
dech pak řešíme přestupky s
Policií ČR a OSPOD Prostě-
jov.

Škola je bezbariérová, má-
me vybudovaný výtah.
Nicméně řešení jednotlivých

tříd a toalet není přizpůsobe-
no zdravotně postiženým dě-
tem. Výše zmíněný projekt v
sobě zahrnuje úpravu toalet a
tříd na bezbariérovost.

Pokud zamíříme do oblasti
žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, zde je ško-
la plně způsobilá. Systém pé-
če o tyto žáky je z pozice školy
funkční.

Četbu literatury jsem vy-
měnila za četbu zákonů, vy-
hlášek a nových projektů.
Čerpám také inspiraci z ji-
ných škol.

S rodinou jezdíme na výle-
ty do přírody, nebo si zapla-
veme v aquaparku. Rádi si za-
jdeme na pěkný film do kina.
Od jara do podzimu se starám
o zahradu, kde si dokonale
„vyčistím” hlavu.

V Domově slavili masopust

Příjemné odpoledne v pá-
tek 9. 2. 2018 zažili klienti Do-
mova pro seniory Soběsuky.
Tamní zaměstnanci si pro ně
připravili tradiční ostatko-
vou zábavU. Předcházely to-
mu přípravy, kdy senioři vy-
ráběli ozdoby, kterými vy-
zdobili jídelnu domova.

Program zahájila ředitelka
domova PhDr. Yvona Andě-
lová. Pozdravit přítomné při-
šel také místostarosta Města
Plumlov Martin Hyndrich.
Poté se postupně představo-
valy různé maškary. Udive-
ným, překvapeným a potěše-
ným obyvatelům domova po-
přál štěstí kominík, zatančila
divoženka, ruku podala jep-
tiška.

K vidění byli dovádivá Pipi
punčochatá, myslivec, voják,
kouzelník, postava Turka, pi-
rát. Velkým překvapením
bylo, když mezi přítomné za-
vítaly masky v podobě politi-
ků – současného prezidenta
Miloše Zemana a bývalého
prezidenta Václava Klause.
Maškary se bavily s klienty a
tancovaly s nimi. Tanec s
maškarami zažili také klienti
na vozících. Na stolech ne-
chyběly tradiční masopustní
koblihy a dobré pití.

O hudební doprovod se po-
staralo Duo Pištěk.

Program doplnila tombola
s předáváním drobných cen

pro všechny zúčastněné.
Úsměvy na tvářích seniorů
svědčily o tom, že se akce vy-
dařila.

Zámek obsadí
čarodějnice

Ani letos návštěvníci zámku
Plumlov nepřijdou o netra-
diční Čarodějné prohlídky.
Tentokrát kromě čarodějnic
zámek obsadí i další tajupl-
né bytosti. Ten, kdo se roz-
hodne zámek navštívit, bu-
de si ho moct projít sám po
vyznačené trase. Nebude to
ale jen tak. Cestou se může-
te dostat do rukou kata nebo
se navždy stát upírem.
Zvládnete tuto cestu? Nalá-
ká vás snad čarodějnice na
sladký perníček ze své cha-
loupky? Neváhejte a přijďte
si užít tu správnou čaroděj-
nou legraci, kdy se prostory
zámku výzdobou promění
vjedno velké čarodějné síd-
lo. Prohlídky se uskuteční
29. a 30. dubna 2018. Další
informace najdete na webo-
vých stránkách zámku.
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Zámek láká na nově
otevřené patro

Na novinku v podobě no-
vého patra, ve kterém je kro-
mě koncertního sálu umístě-
na i expozice nábytku od po-
loviny devatenáctého století
do první třetiny století dva-
cátého., se od dubna mohou
těšit všichni návštěvníci
plumlovského zámku. Pro-
hlídka těchto prostor se stane
součástí první prohlídkové
trasy.

„V pokojích jsme se také
zaměřili na detaily. Hlavním
cílem bylo je připravit tak,
aby to vypadalo, že v nich stá-
le někdo bydlí,“ prozradil
kastelán zámku Pavel Zástě-
ra s tím, že se pokoje podařilo
zařídit hlavně díky zápůjč-
kám a darům ze soukromých
sbírek.

V nově opraveném čtvrtém
podlaží tak nechybí obývací
jídelna, pracovna, ložnice či

prostor zařízený v orientál-
ním stylu.

„Myslím si, že tyto prosto-
ry od dokončení stavby nikdo
nevyužíval. I tak jsme zde
museli udělat celou řadu
oprav. Mimo jiné došlo na vý-
měnu podlah a vymalování
stěn. Museli se také dosadit
dveře do portálů a doplnit
chybějící parametry,“ vypo-
čítal Pavel Zástěra.

Právě díky němu jsou v
prostorách opravdu origi-
nální závěsy. Správný mate-
riál našel až v Americe, kde
byl zrovna na dovolené. Nová
expozice nebude jen o nábyt-
ku. Součástí patra je také část
pamětní síně prostějovského
malíře Aloise Doležela, který
je nazýván autorem mystiky.
Dodnes je v odborných kru-
zích vysoce uznávaným au-
torem. První návštěvníci se
do patra podívají už 31. břez-
na.

Novinky v sezóně 2018

Zámek Plumlov otevřel své
brány pro veřejnost 31.3., a to
hned třídenní šermířskou
akcí ,,Rekviem za rytíře“. Bě-
hem celé sezóny následuje
pestrá plejáda dalších akcí,
menších či větších, hudeb-
ních i divadelních předsta-
vení.

Nemálo akcí je víceden-
ních s historickou temati-
kou. Samozřejmě nebudou
chybět oblíbené Pohádkové
prohlídky. Koncem dubna
jsou připraveny čarodějnic-
ké prohlídky, v červenci noč-
ní prohlídky zámku, při kte-
rých se interiéry zámku stá-
vají jevištěm i hledištěm hra-
ných kostýmovaných histo-
rických příběhů a pohádek,
které menší i větší návštěv-
níci prožívají v zámeckých
komnatách.

Se zahájením letošní sezó-
ny se nově otevírá 3. zámec-
ké patro s úplně novou expo-
zicí historického nábytku a
dobových interiérů. V sále a
předsálí jsou instalovány

velkoplošné obrazy prostě-
jovského mystického malíře
Aloise Doležela, který tvořil
v polovině 20. Století. Toto pa-
tro bude součástí první zá-
mecké prohlídkové trasy a
během prohlídky dostane ná-
vštěvník v každém pokoji od-
borný výklad, co lze v míst-
nosti spatřit i o vazbách na
historii zámku a okolí.

Letošní sezóna bude v du-
chu oprav, které již byly za-
hájeny a budou probíhat
hlavně na nádvoří zámku
před budovou vysokého pa-
láce. Jedná se o první etapu
obnovy a restaurování ná-
dvorní zdobné fasády Vyso-
kého zámku. Tato první eta-
pa zahrnuje odvlhčení zá-
kladů budovy a odvodnění
prostoru před zámkem sou-
stavou drenáží, což je podmí-
něno výkopy a terénními
úpravami, samozřejmě pod
bdělým dozorem archeologů
a památkářů. Doufáme, že
práce budou pokračovat bz-
stře, aby byl prostor v před-
zámčí během sezóny plně k
užití veřejnosti.
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S Veselými kravičkami je vždy velká legrace

Ples Plumlovských nad-
šenců už si posledních pár let
rozhodně nenechávám ujít.
Tentokrát sem nepřišel však
pouze jen jako host, ale oslo-
vili mě Veselé kravičky, zda
bych s nimi nevystoupil. Pro-
tože to jindy byla velká legra-
ce, bez váhání jsem souhlasil.
A rozhodně toho nelituji!

Hned poté, co jsem absol-
vovalnácvik, jsemvěděl,žese
budeme dobře bavit. Také mi
bylo jasné, že možnost dělat
akvabelu, se mi zase jen tak
nenaskytne.

Přišel den D a naše vystoupe-
ní mělo proběhnout o půlno-
ci. Kolem desáté jsem se zau-
jetím pozoroval zajímavé vy-
stoupení chlapů a jen se mi
honilo hlavou, že za chvíli bu-
deme na jejich místě právě
my. Půlnoc se zase o něco při-
blížila a my jsme se šli při-
pravovat do malé šatny za po-
diem. I když s vystupováním

před lidmi nemám problém,
byl jsem celkem nervózní.
Věděl jsem, že za pár minuto-
vým vystoupením stojí velké
úsilí holek. Samy si vše vy-
myslely, ušily speciální kos-
týmy, věnovaly spoustu času
nacvičování a já věděl, že to
jen kvůli tomu všemu musí
klapnout.

Odbila půlnoc a my vcházíme
do vyprodaného sálu. Cestou
na parket jsem si pro jistotu
ještě v duchu opakoval kro-
ky,abychnicnepokazil.Hned
připrvnímtanci,kdyjsembyl
zatím stranou, Kravičky
předvedli pořádnou show.
Naše následující společná
choreografie už pak byla jen
třešničkou na dortu, za kte-
rou jsme sklidili velký po-
tlesk.

A můj potlesk patří právě
holkám, že do toho vždy jdou
s velkým nasázením a umí si
ze sebe udělat legraci. Jsem
rád, že jsem zase mohl být u
toho!
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Zajímavé střípky z dějin hasičstva

Nejstarší způsob hašení
požárů se zakládal na bourá-
ní a strhávání hořících bu-
dov, a tak bylo bráněno šíře-
ní ohně. Majitelé domů byli
nuceni k tomu, aby každý
dům měl ve dne v noci plnou
káď s vodou, a připravené ko-
žené měchy na vodu.

Nejstarší známé hasicí pří-
stroje byly, žebříky, háky, se-
kery, lopaty, a od 15. století
ruční stříkačky. Na poplach
se troubilo, bubnovalo, kři-
čelo, zvonilo, střílelo a maji-
telé domů rozžíhali v noci
světla v oknech, aby za tmy
viděli hasiči na cestu. Bez-
pečnostní hlídku obce mívali
ponocní, kteří pozorovali
bedlivě, co se v obci děje. Zpí-
vali o 12 hodině půlnoční pí-
seň Chval každý duch Hos-
podina, a ta končila: Opatruj-
te světlo, oheň, ať není žád-
nému škoden, odpočívejte s
Pánem bohem!

Jako patrona měla hasičská
sdružení odedávna sv. Flori-
ána, který žil ve 3. století a je
pochován ve městě Linec.

K poctě se mu stavějí sochy
a kaple, výklenky budov jsou
zdobeny jeho obrazy, při po-
žárech, hlavně na vsích, se
dovolávalo hlasitými mod-
litbami jeho pomoci.

Stará píseň, zpívávaná v
průvodech, končí: Když nám
požár tráví střechy, vyslyš
naše těžké vzdechy. Milý,
svatý Floriánku, drž nad ná-
mi svoji ruku! Tenkrát o ně-
jakých hasičských sborech
nebylo ani tušení, mívali v
obcích tu a tam i nějaká skla-
diště, jako jsou nyní naše
zbrojnice. Bývala to dřevěná
šupna, v níž byly umístěny
lejty, a těmi se voda, zvolna
aby nevystřikovala, vozívala
z potoků i rybníků k ohni.

Hlavní zbraní byl obecní fa-
jer hák, ten dva až tři muži
měli co nést, a kterým se str-
hávaly hořící šindele a doš-
ky, aby byl lehčí přístup těm,
co s vysmolenými koši čeka-
li, až bude dán povel k hašení
vodou.

Příčiny požárů byly různé.
Kromě neopatrnostis ohněm,

to byla msta či úmyslné zalo-
žení ohně. Známé, že v nej-
starších dobách byla stavení
většinou dřevěná, a střechy
šindelové nebo doškové, jako
stvořené pro požár. Tak si
můžeme vysvětlit často
smutnou stránku našich sta-
rých kronik, podle nich mno-
hé požáry jako plamenná po-
topa ničily celé osady i kraje,
proti nimž veškerá námaha
lidská je marná.

Nejednou čteme ve starých
zápisech: Celá ves lehla po-
pelem a vyhořela do základů.
Také i vojska nepřátel, si na-
šimi krajinami cestu značila
ohněm a krví. Vyznamenali
se zvláště Švédové, kteří když
v roce 1643 obléhali Brno, zle
řádili po celé Moravě. Olupo-
vali obyvatelstvo, drancovali
vesnice a osady, které s ně-
kolika stran pak zapalovali a
tak si na cestu svítili. Tak
zmizelo navždy mnoho osad a
jen jména polních tratí při-
pomínají místa, kde stávaly.

Též blesk, posel boží, zavi-
nil četné požáry, jak vyklá-
dají požární knihy, tu a tam
na obcích zachované. Na sta-
rých budovách nápisy hlása-
jí podobná neštěstí: Zapáleno
poslem božím a znovu vysta-
věno roku 1785.

Výnos z doby josefínské na-
řizuje rychtářům obcí, aby i
pro tento případ měli pohro-
madě lidi, vodu a lejty, a pře-
dešlo se tak včas rozšíření po-
žáru. V roce 1518 vynalezl
první stříkačku v Německu
Antonín Plattner a v roce 1635
ji zdokonalil kovář Jan Kaut-
sek z Norimberku. Další zlep-
šení na stříkačce provedl Jan
Heyde, který způsobil obrat v
práci hasičské i v zdokonalo-
vání hasičských přístrojů.

První hadice byly nepraktic-
ké a nedokonalé, protože byly
dělány z kůže a z plechu, čas-
to se lámaly, ale přesto byly
velkou vymožeností. A tak 17.
století je pokládáno za mez-
ník ve vývoji hasičstva. Uží-
vány jsou sice dál stříkačky
ruční,putnovéadžberové,ale
vozová stříkačka byla stále
víc zdokonalována. Bylo vy-
lepšeno také požární nářadí,
sestrojeny posunovací žebře,

vynalezeny pryžové (gumo-
vé) hadice, až došlo na moto-
rové stroje, které zahájily v
dějinách hasičstva novou do-
bu.

Jsou zakládány továrny na
výrobu stříkaček: (Hasičské
závodyČechyuOlomouce*R.
A. Smékal Praha a Čechy u
Prostějova * Čermák Teplice
* Adolf Hiller Brno * Tauš a
Bureš Veselí na Moravě * Jo-
sef Vystrčil Telč * Hrček a Ne-
ugebauer Brno * Ing. V. Stra-
tílek Vysoké Mýto, atd.). Prv-
ní stříkačky byly 2 a 4 kolové,
později na pérech a jedno i
oboustranné. Zařízeny pro
dopravu lidmi, koňmi a po-
sléze automobily. V další do-
bě je předstihly parní a mo-
torové stříkačky.

V některých městech přišli
sami občané k poznání, že
dobrovolná služba hasičská,
bez komandování, je vlastně
nejkrásnější ctností občanů,
a i náboženství předpisuje
lásku k bližnímu, jež se
osvědčuje právě ve chvíli ne-
štěstí. A tak už po roce 1840 se
začínají zakládat první dob-
rovolné hasičské sbory, i
když ne ještě u nás, ale v okol-
ních zemích, z nichž bylo na
prvním místě Německo.

Po požáru Hamburku v ro-
ce 1840, kdy shořelo 4 220 do-
mů a 3 kostely jen za 3 dny, za-
ložil v Heidelberku Karel Me-
tz první dobrovolný hasičský
sbor. Tedy rok 1840 je počátek
dějindobrovolnéhohasičstva
a ještě starší dějiny v dobro-
volném hasičstvu má služba
samaritská. Před rokem 1860
jsou také i u nás založeny
hasičské sbory, ale jen s ně-
meckým velením.

V roce 1868 zakládá na Mo-
ravě Titus Krška první český
hasičský dobrovolný sbor v
rodném městě Třebíči, kde již
v roce 1862 založil tělocvič-
nou jednotu. V roce 1871 se
stal tajemníkem ve Velkém
Meziříčí, kde založil druhý
hasičský sbor. Na Moravě je v
roce 1876 už 16 dobrovolných
sborů mluvících česky (Pře-
rov, Čechy u Prostějova, Ko-
nice, Bystřice nad
Perštýnem, Tišnov, Kameni-
ce, Lomnice, Lysice, Nedvě-
dice, Bučovice, Kunštát, Boh-
dalov, Křižanov, Jaroměřice,
Kuřim, Jimramov) a zamýš-

lel již v roce 1877 pro ně zalo-
žit zemskou jednotu hasič-
skou.

K zakládání hasičských dob-
rovolných sborů přispěl Řád
policie požárové z 5. 4. 1873 a
zákon z 16. 12. 1882, který sta-
novil pojišťovnám povin-
nost, přispívat k účelům
hasičským. Rakouské úřady
v roce 1874, stanovy zemské
hasičské jednoty, ale nepo-
volily. Česky mluvících sbo-
rů na Moravě bylo 130, když 9.
9. 1883 po sjezdu ve Slavkově
u Brna, opět podané stanovy,
byly schváleny 5. 9. 1883 mi-
nisterským výnosem.

Prvnístarosta1883– 1894= dr.
Josef Illner (advokát), druhý
starosta 1894 – 1900 = Titus
Krška, který napsal v roce
1898 Kroniku hasičskou, třetí
starosta 1900 – 1928 = Karel
Vozáb. V roce 1919 založen
Svaz dobrovolného hasičstva
československého, v níž jsou
zastoupeny všechny země
Čechy, Morava, Slezsko, Slo-
vensko a Podkarpatská Rus.
Zemské jednoty od roku 1932:
1. Moravská zemská hasič-
ská jednota (Brno: zal. 1883, 1
180 sborů, 60 žup), 2. Česká
zemská hasičská jednota
(Praha: zal. 1891, 5 640 sbo-
rů, 143 žup), 3. Slezská zem-
ská hasičská jednota (Opava:
zal. 1896, 260 sborů, 16 žup), 4.
Slovenská zemská hasičská
jednota (Turčanský Svatý
Martin: zal. 1922, 1 855 sborů,
77 okresních jednot), 5. Zem-
ská hasičská jednota Pod-
karpatská (Mukačevo: zal.
1922, 36 sborů).

Dne 16. 7. 1920 jsou zavede-
ny jednotné stanovy a přijat
jednotný svazový hasičský
odznak, jehož nošení prohlá-
šeno za povinné. Morava by-
la rozdělena na 6 krajů po
stránce technické a kulturní
a v roce 1928 se to změnilo na
8 krajů. Závod R. A. Smékal
Čechy u Olomouce je převzat
v akciovou společnost Hasič-
ské závody.

Sbory dobrovolných hasi-
čů ve městě Plumlov byly za-
loženy: 10. dubna 1879
Plumlov (ev. čís. 6083), 15. 12.
1900 Soběsuky, 9. 5. 1902 Ha-
mry (ev. čís. 20308) a 24. 1. 1928
Žárovice. V roce 1878 založen
první český sbor dobrovol-
ných hasičů.
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Za krásami Jeseníků

Trasa sedmá

Hanušovice – Velké Losi-
ny

Délka trasy: 18 km

Rada: pevná obuv, peníze
na vlak a na vstupné do ter-
málního koupaliště, plavky,
ručník, svačinu, pití

Tentokrát jsem si pro vás –
čtenáře Zpravodaje a turisty
k tomu, připravila trasu ve-
doucí pohořím Jeseníků.
Trasu, na jejímž konci bude-
te odměněni lahodným
mokem a unavené končetiny
smočíte v léčivé termální vo-
dě. Nutno podotknout, že ten-
to výlet je finančně náročněj-
ší než předešlé výlety, o kte-
rých jsem psala. Ale proč si
třeba o prázdninách něco ne-
dopřát? My jsme se s manže-
lem, dcerou a kamarádkou
Markétou vydali na tuto tra-
su loni v létě. Přímým vla-
kem jsme z Prostějova doces-
tovali do Hanušovic. Pozor na
to, do kterého se posadíte va-
gonu. V Zábřehu na Moravě
byste mohli být nepříjemně
překvapeni a cestovat zcela
jiným směrem, než jste pů-
vodně zamýšleli. Předpoklá-
dejme, že jste šikovní a dora-
zíte až na nádraží do Hanu-
šovic. Snad ani nebudu zmi-
ňovat, že je zde pivovar Hol-
ba. To byste asi do cíle dneš-
ního výšlapu nedorazili. Ale
nebojte se, pivní odměna na
nás čeká téměř v závěru na-
šeho pochodu.

Tak šup – namasírovat nohy a
pochodujeme. Vydejte se po

modré turistické značce po-
délkolejí.Cestavedetéměřpo
vrstevnici a vy se kocháte.
Ale pozor! Po 3,5 kilometrech
to začne. Vystoupáte z nad-
mořské výšky 372 m nad mo-
řem až do 702 metrů nad mo-
řem. A místy je to fakt mazec.
Přiznám se, že jsem kousek
šla téměř po čtyřech a pro-
klínala manžela, kam mě to
táhne.
Ti zdatnější mohou na 4. ki-
lometru ještě vystoupat na
zříceninu Nový hrad u
Kopřivné. Přiznám se, že já
jsem si toto zpestření nechala
ujít a dál jsem jenom stoupa-
la a stoupala a stoupala… a
marně dumala nad tím, kam
se mi letos ztratila fyzička. Na
10. kilometru trasy konečně
dosáhneme nejvyššího bodu
a už budeme mírně klesat.

Stále pokračujeme po modré
turistické značce, kterou na
15. kilometru opustíme a v
místě Račinka se vydáme
vpravo po ulici Žárovská do
pivovaru Zlosy(i)n, který lo-
ni zahájil výrobu a chce vrá-
tit Velkým Losinám staletou
pivovarnickou tradici.

Buď si můžete dát pivo če-
pované, nebo vzoreček kou-
pit domů. V restauraci také
vaří, takže kdo zapomněl sva-
činu, hlady neumře. Po kon-
zumaci lahodného moku se
vrátíme zpět na „modrou“ a
vyrazíme do centra Velkých
Losin, kde na nás čeká voda,
která léčí, uzdravuje a uvol-
ňuje mysl. Zkrátka na nás če-
ká super relaxace. Po načer-
pání energie vyrazíme na
vlak, který nás doveze zpět do
Prostějova.

Tak si říkám, už aby bylo
léto…

Kam zajít s malými dětmi?
Mateřídouška se na vás těší

Mateřské centrum Mateří-
douška působí v Plumlově od
roku 2012.

Vím to úplně přesně přes-
ně, protože se mi v tom roce
narodil Toníček a s kama-
rádkou jsme si řekly, že pro
maminky na mateřské dovo-
lené by to v Plumlově něco
chtělo.

Prostory fary byly tenkrát
po čerstvé rekonstrukci a sta-
čilo jen pár úprav k tomu, aby
se maminky s dětmi mohly
scházet. Moc ráda na tu dobu
vzpomínám. Myslím, že jsme
se na pravidelná čtvrteční se-
tkání všichni těšili. Plumlov-
ské maminky se pěkně po-
znaly, popovídaly si a předa-
ly navzájem spousty užiteč-
ných informací. No a zatím co
jejich děti si pohrály, či spo-
lečně zazpívaly a zatančily,
nám, starším maminkám dě-
ti odrostly, odešly do školek a
my se vrátily do svých za-

městnání. No a času a mož-
ností pořádat setkání bylo
čím dál míň…

Hledali jsme řešení a ejhle,
podařilo se. Po krátké, asi
roční odmlce se nám podařilo
mateřské centrum znovu oži-
vit a pokračovat v započa-
tém.

Patronát nad maminkami
s dětmi převzalo klubové za-
řízení a každočtvrteční se-
tkání mohou pokračovat.

Takže, milé maminky, moc
Vám přeji, aby jste se do ma-
teřského centra Mateřídouš-
ka těšily stejně jako my, mat-
ky odrostlejších dětí, ten-
krát.
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Děkovné dopisy Informace od hasičů
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Svoz odpadu ve městě
Podívejte se na zajímavé gra-
fy, jak se v letech 2015 až 2017
měnilo množství sváženého
odpadu v Plumlově. Modrá

barva v grafech je rok 2015,
červená 2016 a zelená 2017. Je
zřejmý nárůst tříděného od-
padu a pokles směsného.

Rozkvetlý Plumlov

Je to jen několik týdnů ,co
přiběhl náš pětiletý Toníček
a přinesl mi ze zahrady sně-
ženku.

Byla to první kytička, kte-
rou ještě pod hromádkou sně-
hu našel.

Měli jsme velikou radost. A
protože se o sněženkách ten
den děti učily ve školce, řekl
mi hrdě : „Jsem prvním pos-
lem jara“. A byl.

Uběhl jen krátký čas a jaro
je v plném proudu, všude ko-
lem to krásně kvete a voní.
Tráva roste rychleji, než
bychom si přáli a kolem roz-
kvetlých stromů bzučí včel-
ky. Je na tom světě ale krás-
ně, povídá mi jeden starý pán
sedící na lavičce mezi roz-
kvetlými stromy u lva. Má
pravdu, ty nejobyčejnější vě-
ci jsou nejkrásnější. Ve světě
plnémcingrlátekapozláteksi
člověk někdy ani nestihne
všimnout toho, čeho si všim-
nul starý pán na lavičce u lva
V Plumlově.

Plumlov mám moc ráda,
protože je tu opravdu krásně!
A obzvlášť na jaře a v létě
,když všechno krásně kvete.

V loňském roce bylo
plumlovské náměstí plné ky-
tek a sklízelo obdiv místních
i turistů. A jak vím z reakcí
spoluobčanů , i to přispívá k
lepší náladě. A jistě se shod-
neme v tom, že je lepší pohled
na rozkvetlou květinu, než na
suchý keř.

Velké poděkování za tuto
přírodní krásu patří paní
květinářce Martině Dostálo-
vé, která ty květinky nejen
osazuje,aleovětšinuznichse
s pracovníky klubového za-

řízení také stará. A kam ne-
dosáhne konev paní Krou-
pové, tam nastoupí kluci se
zavlažovací mašinou.

Všichni cítíme, že dnešní
situace v naši zemi není pří-
liš růžová.

Politici se neumějí domlu-
vit na složení vlády a sousedé
se hádají kvůli maličkostem.

No řekněte, není to zbyteč-
né? Přitom všichni víme a cí-
tíme, že největší poklad má-
me v těch prostých a obyčej-
ných věcech.

Jeden můj kamarád mi po-
vídal, že když se před asi čtvrt
stoletím stěhovalz vesnicedo
městského bytu, ze všeho nej-
víc se těšil na to, že nebude
muset topit. Teď, po pětadva-
ceti letech se tento téměř še-
desátiletý pán těší, že si zato-
pí v krbu. Já mu úplně rozu-
mím, objevil kouzlo pra-
chobyčejných věcí. Štastný to
muž, viďte. Je to lékař a hod-
ně toho v životě viděl. Dnes již
ví své.

Proto nebuďme mrzouti,
buďme veselí a radujme se z
maličkostí. A klidně třeba z
krásných kytek na plumlov-
ském náměstí.

Vzhůru na zvířátka

Tradiční místní výstava
drobného zvířectva v
Plumlově už klepe na dveře.
Pod patronací ZO ČSCH
Plumlov se bude konat 26. 5.
2018 od 13 do 18 hodin a 27. 5.
2018 od 8 do 16 hodin. Organi-
zátoři se na vás těší v chova-
telském areálu na Tyršově
nám. 179. Výstava se koná za
finanční podpory Olomouc-
kého kraje a města Plumlov.

Zkuste králičí hop

Chovatelé vás srdečné zvou
na speciální výstavu zakrs-
lých teddy králíčků a teddy
beránků, při které zároveň
proběhne celostátní výstava
exotických ježků. Součástí
akce bude také ukázka králí-
čího hopu, kdy králíci skáčou
přes překážky. A kdy a kam
můžete na tuto parádní podí-
vanou vyrazit? Organizátoři
se na vás těší na své základně
v Plumlově na Tyršově ná-
městí 179 a to 16. června od
9.30 do 16.30. Výstava teddy
králíčků je již čtvrtým rokem
jediná na území celé Moravy
a Slezska a expozice ježků se
vrací na Moravu po třech le-
tech.
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TĚŠÍ SE DO AKCE

Po krátké zimní pauze se na plumlovský zámek opět vrací
celá řada akcí a otevírají se klasické prohlídkové okruhy.
Sezona by nemohla začít bez party průvodců. Ta se spo-
lečně sešla na konci března, kdy proběhlo nejen seznámení
s novými členy týmu, ale také s novou expozicí. Během do-
poledne pak nechybělo ani zdravotní a bezpečnostní ško-
lení. Je fajn, že se průvodci nevídají jen při službách na
zámku, ale jsou dobrými kamarády i v běžném životě. Mezi
ostřílenými lidmi, kteří provázejí už několik let, se i letos
objevilo několik nových tváří. Přeji si, aby se i jim mezi námi
líbilo a aby s námi do budoucna tvořili fajn partu!. Foto a
text: Jiří Trunda

PLUMLOVSKO OBRAZEM

VÍTÁNÍ JARA

Příchod jara je už pár let v Plumlově spojen s vystoupením
nejmenších dětí z místní základní umělecké školy. Ti si i le-
tos pod vedením Gabriely Jančíkové připravili pásmo pís-
niček a říkanek s tématikou vítání jara. Sál ZUŠKY se zapl-
nil až do posledního místečka. Děti za své výkony v krás-
ných kostýmech sklidily velký potlesk. „Snažíme se dětem
připomínat staré zvyky a obyčeje. Byla by velká škoda,
kdyby se na ně zapomnělo. Jsem ráda, že když to nešlo
venku, udělali jsme akci alespoň pod střechou. Tohle vy-
stoupení vždy ráda nacvičuji a musím říct, že se to dětem
opravdu povedlo,“ pochvalovala si vystoupení Gabriela
Jančíková. Text: Jiří Trunda, Foto: Petr Školař
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TANEC AŽ DO RÁNA

První březnový víkend v žárovickém kulturáku patřil tra-
dičně Zámeckému plesu města Plumlova, který si nenechali
ujít desítky lidí včetně průvodců a přátel zámku (na sním-
ku). O hudební doprovod se i tentokrát postarala kapela No
problem, která zahrála vše od dechovek, přes českou kla-
siku až po nejnovější hity světových hitparád. Text a foto: Jiří
Trunda

ROCKOVÝ BÁL

V Žárovicích se poslední únorovou sobotu konal již třetí
ročník Rockového bálu v režii Spolku Plumlovských nad-
šenců. „Jsme velmi spokojení. Lidí přišlo opravdu hodně a
jsem rád, že se pořádání této akce setkalo s úspěchem
stejně tak, jako náš tradiční ples,“ uvedl za pořadatele Ma-
rek Otruba s tím, že se akce za rok určitě uskuteční znovu.
Text a foto: Jiří Trunda


