
PLUMLOVSKÝ
ZPRAVODAJ

v našem životě, protože, ač se nám to 
někdy možná může zdát k neuvěření, 
je na světě spousta lidí, kteří nemají ani 
to, co máme my.

Vy  dnes  v  rukou  držíte  posled-
ní  vydání  plumlovského  zpravodaje 
v tomto volebním období a já se domní-
vám, že je to právě důkaz toho, že čas 
neuvěřitelně peláší a na nikoho nepo-
čká.

V tomto zpravodaji se dočtete, mimo 
jiné, o čtyřech letech naši společné prá-
ce. O tom, že se jedná o skutečně spo-
lečnou práci všech plumlovských zastu-
pitelů, svědčí skutečnost, že na samot-
ných jednáních bylo hlasováno shodně 
ve všech bodech téměř z 99%. Neby-
lo  to pochopitelně vždy  jednoduché, 
ale každému oficiálním zasedání vždy 
předcházely koordinační schůzky, kde 
byly sporné body diskutovány tak dlou-
ho, dokud nebyl nalezen konsenzus.

Během  těchto  čtyř  let  jsme  zaži-
li  jak dobu blahobytnou a poklidnou, 
tak dobu smutku a hrůzy z války na 

Ukrajině, zděšení při neustálém zdra-
žování energii či dobu covidovou, kte-
rá tak trochu zkreslila vnímání času. 
Dokonce  svádí  k  dělení  historie  na 
„před“ a „po „ covidu. Především v kul-
turní, společenské a sportovní oblas-
ti  je to výrazné. Přesto si ale myslím, 
že zvláště v Plumlově se podařilo po 
covidu znovu tyto oblasti nastartovat 
a velké poděkování patří všem, kteří to 
nevzdali.

INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK MĚSTA PLUMLOVA,
2/2022, DUBEN – ČERVEN
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VÝLUKOVÝ AUTOBUSOVÝ 
JÍZDNÍ ŘÁD

MLADÁ ROCKOVÁ KAPELA 
NA SOBĚSUCKÉ SCÉNĚ

DOMOV PRO SENIORY 
SOBĚSUKY

SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,

dnešní slovo starostky bych si dovo-
lila začít sdílením radosti nad tím, že 
jsme se zase mohli dočkat léta. Nejsem 
pesimistka, myslím, že spíše naopak. 
Přesto pokaždé, když prožívám něco 
krásného, jako je v tomto případě slu-
nečné léto, přemýšlím, kolik nám jich 
ještě bude přáno. Někomu možná ješ-
tě hodně a pro někoho může být toto 
léto létem posledním. Takový je život. 
Krásný, ale omezený v čase. Pojďme 
tedy radostně přijímat každý nový den 
a usmívat se na sebe. Neboť nikdo není 
tak chudý, aby nemohl darovat  jeden 
úsměv. A nikdo není  tak bohatý, aby 
jej nepotřeboval. Nedávno jsem slyše-
la krásnou větu:  „ Usmívej se, neboť 
úsměv stojí mnohem méně než elek-
třina,  ale  dává  mnohem  více  svět-
la.“  Upřímně…při  dnešních 
cenách energií to vůbec není 
špatná rada 😊. Buďme vděčni
za každou úžasnou maličkost 

LABUTĚ NA BIDELCI
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Poslední komunální volby proběhly 
první říjnový víkend roku 2018 a bylo 
zvoleno 15 zastupitelů z 6 politických 
stran. Pět z nich bylo na ustavujícím 
zastupitelstvu zvoleno všemi patnácti 
hlasy do Rady města Plumlova.

Gabriela Jančíková (KDU-ČSL) - sta-
rostka

Martin Hyndrich (Nezávislí) - mís-
tostarosta

Jiří Nezval (Nezávislí) - místostaros-
ta

Ondřej Borský (Nadšenci pro Plum-
lov) - člen rady

Otakar Svoboda (TOP 09) člen rady
Rada města se scházela pravidelně 

každé druhé pondělí a zastupitelstvo 
v průměru jednou za dva měsíce.

Na  samém  počátku  fungování  si 
zastupitelstvo  schválilo programové 
prohlášení, kterým jsme se celé čtyři 
roky řídili a snažili se naplňovat  jed-
notlivé body.

Bylo tedy od začátku jasné, do kte-
rých investic se pustíme, ale bylo nutné 
se vzájemně dohodnout v jakém pořa-
dí. Pochopitelně nemalou roli v rozho-
dování hrály  finanční možnosti měs-
ta, dotační příležitosti a připravenost 
projektů. Příprava některých projektů 
může trvat týdny a příprava jiných, slo-
žitějších, měsíce či roky, protože je tře-
ba získat stavební povolení a to může 
být někdy docela složité. Ne vždy město 
staví jen na vlastních pozemcích. Napří-
klad u projektu vodovodu bylo třeba 
oslovit  cca  120  vlastníků  pozemků 
a získat jejich souhlasy. Takovýto pro-
jekt nejde udělat za měsíc.

Každý ze zastupitelů měl pochopitel-
ně svůj názor na to, co udělat teď a co 
potom, ale rozpočet města na daný rok 
byl vždy jen jeden jediný. Ráda bych zde 
ze srdce poděkovala všem svým kole-
gům zastupitelům za vstřícnost, vel-
korysost a trpělivost, neboť  jen díky 

tomu jsme mohli programové prohlá-
šení téměř ze sta procent naplnit. Kdy-
bychom se hádali, možná se hádáme 
dodnes…

Poděkování patří všem pracovníkům 
městského úřadu, protože  ti odvedli 
naprosto špičkovou práci  jak při slo-
žité administraci projektů, tak v době 
covidové, kdy organizovali obědy pro 
seniory, registraci očkování či zajišťo-
vání nákupů. Byla to doba náročná, ale 
přesto něčím krásná. Myslím, že právě 
v této době byla nejvíc vidět zářící dob-
rá srdce našich spoluobčanů a sousedů.

Dovolím si zde poděkovat všem ředi-
telům příspěvkových organizací města 
(ZŠ, MŠ, ZUŠ, Domov pro seniory Sobě-
suky a Klubové  zařízení)  a potažmo 
všem zaměstnancům příspěvkových 
organizací za skvěle odvedenou práci. 
Děkuji za péči o město, péči o seniory 
i za výchovu a vzdělávání našich dětí. 
Děkuji všem našim plumlovským léka-
řům za skvělou spolupráci a obrovskou 
vstřícnost.

Děkuji všem spolkům za jejich spol-
kovou činnost, sportovcům za příklad-
nou  reprezentaci města, hasičům za 
vždy vzornou připravenost a místnímu 
okrsku policie za péči o naše bezpečí.

Mohla bych jmenovat ještě dlouho. 
Během těch čtyř let jsem se setkala se 
spoustou lidí, poznala mnoho lidských 
osudů a vyplakala kaluže slz, ale zažila 
i neuvěřitelné salvy smíchu a neutucha-
jící radost z vydařených věcí. Mnohému 
jsem se zde naučila.

Z  nemocnice  jsem  dávno  věděla, 
že každý člověk má jiný práh bolesti, 
ale zde jsem si mohla ověřit, že každý 
člověk má svůj  limit…limit citů,  limit 
schopnosti se přizpůsobit a dokonce 
i  limit schopnosti odpouštět či nená-
vidět.

Mnohokrát jsem si ověřila, že laska-
vostí člověk dokáže víc než silou a že 
ten, kdo uráží druhé, bojuje svůj vnitřní 
boj a není třeba se na něj hněvat. Mnoh-
dy si zaslouží spíše politovat a povzbu-
dit v jeho smutku.

Já jsem si zase v průběhu těch čtyř 
let mnohokrát prověřila svoji  trpěli-
vost a pevnost nervů. V kalendáři na 
pracovním stole mám napsanou jednu 
moudrou větu a tu každý rok opisuji do 
kalendáře nového…“Chvíle trpělivos-
ti, ve chvíli plné vzteku, může zabránit 
stovkám chvil plných lítosti.“

Drazí sousedé,
dovolte, abych poděkovala Vám všem 

za krásné čtyři roky, které jsem mohla 
s vámi prožít. Možná jsem nedokázala 

vyhovět či pomoct každému, ale věřte 
mi, že ani při největší snaze nelze vyho-
vět všem. Přesto jsem přesvědčena, že 
všechna naše jednání byla oboustranně 
vstřícná a uctivá.

Po celé čtyři roky jsem se Vás snaži-
la povzbuzovat moudrými výroky mou-
drých lidí a dnes tomu nebude jinak… 
“ Vždycky se najde někdo, kdo po nás 
bude házet kameny…Záleží ale na nás, 
zda z nich postavíme zeď nebo most. 
A  když má  člověk  víc,  než  potřebu-
je, měl by postavit větší stůl a ne vyš-
ší plot.“

Přeji  vám,  drazí  sousedé, mnoho 
krásného. A co přinesou časy příští…
uvidíme po volbách.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková

NOVINKY
ROZHLAS

INFORMACE
CHCETE DOSTÁVAT NA 

VÁŠ EMAIL INFORMACE 
Z MĚSTA?

Dejte si odběr na stránkách 
www.mestoplumlov.cz 

a budete od nás dostávat 
pravidelné informace 

na email.

Nestihli jste hlášení 
místního rozhlasu?

Zavolejte na tel. číslo
777 598 701 
a hlášení se Vám 

automaticky přehraje.
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1. VÝSTAVBA KANALIZACE A INTENZIFIKACE ČOV

Podařilo se kompletně odkanalizovat  téměř celé měs-
to. Během podzimu bude dokončena kanalizace v Hamrách 
a v Plumlově v ulici Wolkerova. Vše v celkové hodnotě cca 
38 mil. korun. Získaná dotace cca 25 mil. V projektové pří-
pravě se nachází odkanalizování posledních čtyř domů na 
Boskovické ulici. Kompletní rekonstrukce se dočkala i čistič-
ka odpadních vod. Intenzifikace ČOV včetně opravy odlehčo-
vací komory v hodnotě cca 10 mil. s dotačním podílem cca 
7 mil. korun.

3 VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY PLUMLOV- 
MOSTKOVICE ATRAKTIVNÍ PŘEHRADA

Podařilo  se,  přes  všechna  úskalí  a  potíže  vystavět 
cyklostezku z Plumlova do Mostkovic podél Plumlovské 
přehrady v celkové hodnotě cca 33 mil. korun. Získané dotace 
cca 24 mil.

4. VÝSTAVBA CHODNÍKŮ

Podařilo se postavit nový chodník v Soběsukách a v Plum-
lově podél Boskovické ulice. Dočkali jsme se úpravy dlou-
hodobě nejnebezpečnější křižovatky v Plumlově a výstavby 
nového ostrůvku na přechodu pro chodce a nového chodní-
ku na ulici Rudé armády. Investice do chodníků přesáhla 11 
mil. korun a dotačně se podařilo získat cca 85 %

Ve fázi projekční přípravy se nachází chodník ze Soběsuk 
do Žárovic a chodník podél ulice Rudé Armády. Obě doku-
mentace budou připraveny na podzimní dotační výzvu.

5. INVESTICE DO ŠKOLSTVÍ

Podařilo se zrekonstruovat budovu ZŠ a školní zahrady v obje-
mu 10. milionů korun, přičemž dotace dosahovala 80%. V MŠ 
máme nové sociální zázemí pro děti i učitele v hodnotě 1 mil. 
korun, ZUŠ po přestěhování výtvarného oboru do budovy zdra-
votního střediska kompletně zrekonstruovala třídy.

2 OPRAVA VODOVODU.

Podařilo  se  zhotovit  projekt  v  hodnotě  800  tis.  na 
komplet-ní  rekonstrukci  vodovodní  sítě  v  Plumlově  s 
novým vodoje-mem a přivaděčem od Vícova. Projekt  je ve 
fázi schvalová-ní povolení.

Foto: Petr Školař Foto: Petr Školař

Foto: Petr ŠkolařFoto: Petr Školař

Foto: Petr Školař
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10. REVITALIZACE ZELENĚ

Z dotačního programu OPŽP se nám podařilo získat 100% na 
výsadbu zeleně mezi žárovickými a hamerskými poli v hodnotě 1,8 
mil. korun. V Plumlově i všech místních částech se nachází spousta 
nově osazených zelených ploch. Za všechny jmenujme alespoň krás-
ný parčík u zvoničky v Žárovicích, u kapličky v Hamrách či krásně 
osazené záhonky u zdravotního střediska v Plumlově. Je schválený 
projekt na obnovu polní cesty Žárovice – Krumsín a čeká na vhod-
ný dotační titul.

11. OPRAVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Podařilo se opravit a zateplit budovu radnice s vybudováním 
nové  kotelny  a  nové  zasedací  místnosti  v  hodnotě 
cca 4 mil korun.

9. ZÁMEK PLUMLOV

Po dlouhých peripetiích se podařilo dostat plumlovský zámek 
na seznam národních kulturních památek. Byl vytvořen projekt na 
rekonstrukci přední fasády a kompletní opravy se dočkala bašta.

Postupně se doplňovaly interiéry vysokého zámku. Investice 
do zámku přesáhla 10 mil. korun.

Získané dotace na tyto investice se pohybovaly kolem 70 %.

8. HASIČSKÉ AUTO

Po třiceti letech se dočkali naši hasiči nového zásahového 
vozidla, které město zakoupilo za 6.5 mil. korun s dotačním 
přispěním 2,8 mil. korun.

7. REVITALIZACE OKOLÍ ŠKOLY A ZDRAVOTNÍHO 
STŘEDISKA

Plocha mezi školou a zdravotním střediskem se dočkala roz-
sáhlých úprav. Došlo k rozšíření vozovky, vybudování nových 
parkovacích míst a míst pro zastavení. Je vybudovaný nový 
vstupní portál školy, chodníky, lavičky, pouliční osvětlení a nové 
krásné záhony. Vše v hodnotě cca 3.5 mil. korun s 80% dotač-
ním podílem.

6. INVESTICE DO ZDRAVOTNICTVÍ

Došlo k rekonstrukci kotelny na zdravotním středisku v Plum-
lově v hodnotě 250 tis., k rekonstrukci chodníku a bezbariéro-
vého přístupu do budovy zdravotního střediska. Byla provede-
na rekonstrukce vodovodních rozvodů a kotelny v domově pro 
seniory v Soběsukách, výsadba zeleně v okolí domova a vnitřní 
rekonstrukce za více než 5 mil. korun.

Foto: Petr Školař Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař

Foto: Petr ŠkolařFoto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban
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16. ÚZEMNÍ PLÁN

Po  22  letech  byl  vytvořen  nový  územní  plán  města 
za cca 1.1 mil korun.

17. OPRAVY SILNIC

Podařilo se vystavět novou komunikaci kolem vodojemu Na 
stráži za cca 4 mil korun a v letošním roce se dočkáme nové 
komunikace na ulici Wolkerova. Postupně se opravují jednotlivé 
silnice každoroční částkou cca 800 tis. Kč.

14. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Podařilo  se  nově  vybudovat  dětské  hřiště  v  Hamrách 
a v kempu Žralok v celkové hodnotě 1.1 mil korun.

15. INVESTICE DO SPORTU

Podařilo se částečně zrekonstruovat šatny a WC na hřišti 
v Borkách v hodnotě cca 1.2 mil korun a v letošním roce přibyly 
solární panely na ohřev vody ve sprchách za cca 400 tis. korun. 
Došlo k rozsáhlejší rekonstrukci hřiště za školou ( výměna man-
tinelů, výměna a čištění povrchů apod.).

12. KULTURNÍ DŮM ŽÁROVICE A OPRAVY 
OSADNÍCH VÝBORŮ

V kulturním domě v Žárovicích se podařilo zrealizovat kom-
pletní rekonstrukci rozvodů a topných těles s výměnou kot-
le v hodnotě 850 tis. Rekonstrucí si prošel i vstupní portál do 
kulturního domu. v Žárovicích za cca 400 tis. V Hamrách se 
dočkali oprav sociálního zázemí na osadním výboru za 1 mil. 
korun a v Soběsukách výměny kotle v budově osadního výboru 
za cca 150 tis.

13. INVESTICE DO KEMPU

Kemp Žralok se dočkal nové kuchyně, kompletního odkanali-
zování a nových rozvodů vody. V letošním roce budou instalová-
ny solární panely na ohřev vody. Celkové investice se v posled-
ních čtyřech letech vyšplhaly na cca 6 mil. Získané dotace se 
pohybovaly na 75%.

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař
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ZASEDÁNÍ

Na  druhém  zasedání  Zastupitelstva  města  Plumlov 
11. 3. 2019 bylo všemi hlasy schváleno programové prohlá-
šení na roky 2018-2022.

Zastupitelstvo pracovalo ve složení:
Lenka Ambrožová, Ondřej Borský, Martin Hyndrich, Gab-

riela Jančíková, Mgr. Luboš Jeřábek, MUDr. Milena Jeřábková, 
Jiří Nezval, Ing. Marek Otruba, Tomáš Piňos DiS., Adolf Suseň, 
Ing. Otakar Svoboda, Miroslav Vrána, Josef Vymazal, Ing. Aleš 
Zapletal a Mgr. Jana Zelená.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA PLUMLOV PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

Programové prohlášení Zastupitelstva města Plumlov 
představuje  podstatné  body  volebních  programů  stran 
a hnutí, které stojí ve vedení města. Vychází ze strategických 
dokumentů města (Strategický plán rozvoje města) a znalos-
ti potřeb obyvatel města a jeho místních částí.

PREAMBULE

Programové prohlášení Zastupitelstva města Plumlov 
je závazkem politické reprezentace stojící v čele města ve 
volebním období 2018 – 2022.

Obsahuje priority, na které bude zastupitelstvem města 

Jak jsme plnili programové prohlášení města?

19. REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY MŠ 
NA STRÁŽI

Podařilo se zajistit projekt na rekonstrukci hospodářské-
ho pavilonu s výstavbou nových učeben, sociálního zařízení 
a šaten pro potřeby víceúčelového hřiště. Projekt čeká na sta-
vební povolení a bude připraven na podzimní dotační výzvu.

20. OSTATNÍ INVESTICE

Z celé řady drobnějších investic vzpomeňme na opravy soch 
na náměstí a u zámku, opravy kanálů povrchové kanalizace, 
opravy na bytových domech či rekonstrukce střechy obřad-
ní síně na místním hřbitově. Město finančně podporuje čin-
nost místních spolků jako je např. Sokol Plumlov, hasiči, skau-
ti či mateřské centrum. Z dotačního programu se podařilo zís-
kat nové popelnice a kontejnery na tříděný odpad. Do třídění 
odpadu se zapojilo už 80% domácností a 64% třídí tak dobře, 
že dosáhli na slevu. 31% na slevu stokorunovou a 33% na slevu 
dvousetkorunovou.

18. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení je v Plumlově dlouhodobým problémem, 
neboť některá svítidla jsou ze 70 let minulého století. Podařilo se 
zajistit projekt na celkovou rekonstrukci VO v Plumlově i všech 
místních částech. V tuto chvíli čekáme na vyhodnocení dotace.

kladen důraz. Základní prioritou je strategické řízení města, 
které si váží své minulosti a které myslí na budoucnost. Stra-
tegie rozvoje města, vstřícného ke všem věkovým a sociál-
ním skupinám obyvatel, přitažlivého pro návštěvníky a turis-
ty. Města, jehož správa je v souladu s principem dlouhodobě 
udržitelného rozvoje.

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

• budeme podporovat školská zařízení, ve spolupráci se 
ZŠ, MŠ a ZUŠ vytvoříme nejlepší možné podmínky pro 
kvalitní výchovu a vzdělávání našich dětí, jejich volnoča-
sové sportovní a kulturní aktivity
• budeme podporovat neziskový sektor,  zájmové spol-
ky a sdružení
• budeme se pravidelně setkávat s občany nejen na schů-
zích zastupitelstva města, ale také na veřejných schůzích 
v místních částech
• budeme inovovat městské webové stránky v souladu se 
současnými trendy a požadavky, budeme nadále vydávat 
Plumlovský zpravodaj
• podpoříme smysluplné sociální služby, zajištění indivi-
duální dopravy seniorů formou“ senior taxi“, rozvoz obě-
dů, návštěvy seniorů v rámci SPOZ
• budeme podporovat domov pro seniory

Foto: Petr Školař Foto: Petr Školař
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• budeme podporovat komunitní život seniorů  formou 
pravidelných setkání  jak na Plumlově,  tak v  jeho míst-
ních částech
• budeme prosazovat opatření k obecnému zvýšení bez-
pečnosti ve městě (kamerový systém, systematická spo-
lupráce s Policií ČR, nepřizpůsobiví občané)
• budeme uvážlivě pracovat s vyhláškou o nočním klidu
• budeme dbát na důsledné dodržování závazných vyhlá-
šek Města Plumlov
• budeme podporovat spravedlivé nastavení systému pla-
cení občanů za odpady
• budeme hledat nástroje větší motivace ke třídění odpa-
du
• pořídíme nový Územní plán města Plumlov
• zvýšíme počet parkovacích míst ve městě. Vyřešíme 
parkování  před  školou,  vybudujeme parkovací místa 
u hřbitova
• v  rámci nového Územního plánu vytipujeme vhodné 
plochy pro nová parkovací místa a velkokapacitní parko-
viště pro návštěvníky Plumlova.
Projekčně postupně připravíme  a  zahájíme  výstavbu 
nových parkovacích míst

• zasadíme se o větší informovanost občanů ohledně cho-
du městského úřadu, budeme dále přibližovat a otevírat 
radnici občanům města
• budeme podporovat kulturní život ve městě.
• budeme pokračovat v intenzivní spolupráci s organiza-
cemi, jejichž zřizovatelem je město
• zajistíme efektivní a průhledné hospodaření v příspěv-
kových organizacích města
 

INVESTIČNÍ PRIORITY

K realizaci investičních záměrů se budeme snažit maxi-
málně využívat všechny vhodné dotační tituly.
• zasadíme se o postupnou rekonstrukci a moderniza-
ci vodovodu
• dokončíme kanalizaci v Plumlově a zahájíme výstavbu 
kanalizace v Hamrách
• zahájíme intenzifikaci ČOV Plumlov
• zasadíme se o výstavbu cyklostezky kolem přehrady
• postupně budeme opravovat chodníky a cesty
• postaráme se o postupnou opravu a renovaci budov, 
které jsou v majetku města
• zrenovujeme dětské hřiště v Hamrách a budeme řádně 
udržovat a případně doplňovat stávající dětské koutky
• vytvoříme venkovní  fitness koutky nejen pro dospě-
lé a seniory
• dokončíme rekonstrukci šaten na hřišti v Borkách
• zajistíme nový hasičský vůz pro JSDH
• zahájíme postupnou rekonstrukci veřejného osvětleni
• opravíme obecní vývěsky v Plumlově i místních částech
• zajistíme údržbu, obměnu a postupné doplňování veřej-
né zeleně
• postupně dokončíme rekonstrukci Kulturního domu 
v Žárovicích
•  budeme  pokračovat  v  opravách  památek místního 
významu
• podpoříme projekt modernizace učeben a rekonstruk-
ce sociálních zařízení na ZŠ Plumlov a revitalizace škol-
ní zahrady
• podpoříme aktivitu jednotlivých osadních výborů

CESTOVNÍ RUCH

• podpoříme zvýšení atraktivity regionu Plumlovska
• budeme usilovat o zařazení Zámku Plumlov na soupis NKP
• v rámci dotačních možností budeme pokračovat v postup-
ných opravách plumlovského zámku
• zahájíme postupnou modernizaci ATC Žralok vybudová-
ním nového vodovodu a odváděním odpadních vod z areá-
lu kempu
• postupnou výměnou zastaralých chatek v ATC Žralok při-
spějeme ke zvýšení komfortu ubytování
• výstavbou nové kuchyně v ATC přispějeme ke zlepšení kva-
lity přípravy občerstvení a stravování
• budeme podporovat rozvoj volnočasových aktivit a připra-
víme podmínky pro aktivní trávení volného času
• podpoříme podnikatelské subjekty
• budeme podporovat kulturní akce na Plumlově i v míst-
ních částech

Tímto programovým prohlášením se zastupitelé celé čty-
ři roky řídili a bylo naplněno téměř ze 100%

 

Zde předkládáme malé shrnutí.

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Město aktivně podporuje školská zařízení, neziskový sek-
tor, spolky a sportovní aktivity. ZŠ, MŠ i ZUŠ je každoročně 
dotována z rozpočtu města Plumlov a v průběhu volební-
ho období proběhla spousta investic do jednotlivých budov.

Každým rokem přispívá město částkou více než půl milio-
nu na podporu místních spolků.

Pravidelně, v cca 2 měsíčních intervalech, probíhaly pravi-
delné veřejné schůze zastupitelů a setkávání s občany v míst-
ních částech dle aktuálních potřeb.

Byly vytvořeny nové webové stránky města a v pravidel-
ných intervalech jsou občané informováni o událostech ve 
městě plumlovským zpravodajem v každé domovní schránce.

Město aktivně podporuje sociální služby, domov pro seni-
ory, komunitní život seniorů formou setkávání.

Byl rozšířen kamerový systém, a inovovány některé vyhláš-
ky města. Dlouhodobě se zlepšilo třídění odpadů a dodržová-
ní vyhlášky o nočním klidu. Velkým problémem stále zůstá-
vá parkování ve městě. Vznikl nový územní plán, který vyty-
poval vhodné lokality k parkování v době kulturních akcí, ale 
není to samospásné. V ulicích je i mimo sezonu velké množ-
ství aut (v každé domácnosti jsou 2-3 auta). Do problému 
parkování byla aktivněji vtažena policie ČR a kladen důraz 
na pořadatele jednotlivých akcí problém řešit.

Město intenzivně spolupracuje s organizacemi zřizova-
nými městem a každá z organizací předkládá každoroční 
finanční vyhodnocení, které je veřejnou informací zpřístup-
něnou na webu města.

INVESTIČNÍ PRIORITY

Vedení města se v maximální možné míře snažilo o zís-
kání dotačních peněz a jen díky nim se zadařily investice za 
téměř 150 mil. korun. Téměř polovina byla hrazena z dotací.

Je  připraven  projekt  na  rekonstrukci  a modernizaci 
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Tereza Bradáčová

V neděli 19. 6. 2022 v 16 hodin se 
uskutečnil 1.benefiční koncert pro var-
hany. Celá akce měla za cíl nejen pod-
pořit  opravu  plumlovských  varhan, 
ale  také potěšit posluchače krásnou 

hudbou. Zdá se, že se obojí povedlo. Na 
koncertě zazpívaly dva pěvecké sbo-
ry – Pěvecký ženský sbor při ZUŠ Plum-
lov pod vedením paní Terezy Bohá-
čové  a  Pěvecký mužský  sbor  ORLI-
CE pod vedením paní Pavly Šamánko-
vé. Tyto pěvecké sbory se také spojily 

a zazpívaly krásné písně  jako napří-
klad Cum decore či Cantate domino. 
Na benefičním koncertě pro varhany 
vystoupila  i operní pěvkyně, sólistka 
Janáčkovy opery v Brně, paní Andrea 
Široká,  jejichž vystoupení s varhaní-
kem, klavíristou a scénografem Pavlem 
Jurášem bylo nezapomenutelné. Zazně-
ly písně jako Ave Maria či Pie Jesu. Pan 
Pavol Juráš představil i klavírní impro-
vizaci na hudební téma. Celý benefiční 
koncert provázela příjemná atmosféra 
a plný kostel posluchačů nám dal další 
impuls, že naše snaha zachránit plum-
lovské varhany není marná a máme 
mnoho  příznivců.  Na  1.  benefičním 
koncertě se vybrala částka 8.181,– Kč. 
Moc děkujeme všem, kteří přišli pod-
pořit opravu plumlovských varhan!

Pokud byste chtěli podpořit opra-
vu varhan v Plumlově,  je zřízen účet 
veřejné sbírky pro  tento záměr; čís-
lo účtu: 2501930213/2010. Nyní nás 
čeká oprava traktury varhan a oprava 
dřevěných a kovových píšťal. Na zapla-
cení těchto položek potřebujeme část-
ku 145.000,– Kč. Děkujeme za podporu.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO VARHANY

vodovodu, na podzim bude dokončena kanalizace v Hamrách 
a v minulém roce se podařilo kompletně odkanalizovat Běliska 
včetně Kempu Žralok. Ještě v letošním roce dojde k vybudová-
ní kanalizace v ulici Wolkerova a odkanalizování posledních čtyř 
domů na Boskovické ulici je v projekční přípravě. Během podzi-
mu bude dokončena Intenzifikace ČOV.

1. října 2021 byla slavnostně otevřena nová cyklostezka Plum-
lov Mostkovice, byly vybudovány nové chodníky a postupně 
opravovány komunikace. Došlo k rekonstrukci plumlovské rad-
nice, k rekonstrukci WC v budově osadního výboru v Hamrách, 
k výměně kotlů na zdravotním středisku, v budově osadního 
výboru v Soběsukách a v domově pro seniory.

Vystavěna byla dvě nová dětská hřiště v Hamrách a v Plumlo-
vě v kempu Žralok.

Pro případnou dotační výzvu je připravená vizualizace na fit-
ness koutky pro dospělé.

Byla provedena částečná rekonstrukce šaten a sociálního 
zázemí na hřišti v Borkách.

Zásahové jednotce hasičů slouží nový zásahový vůz, máme 
vypracovaný projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení a poda-
nou žádost o dotaci, opravili jsme obecní vývěsky a postupně 
pokračujeme v obnově zeleně.

Kulturní dům v Žárovicích se dočkal nového topného zařízení 
a nového vstupního chodníku.

Byly opraveny dvě památky místního významu, socha sv Flo-
riána na plumlovském náměstí a socha sv. Petra z Alkantery 
u brány zámku.

Proběhla rekonstrukce ZŠ a školní zahrady a byly realizovány 
drobnější úpravy dle požadavků osadních výborů.

Cestovní ruch

Plumlovský zámek byl zařazen na seznam Národních Kultur-
ních Památek a pokračujeme s postupnou opravou.

V Kempu Žralok došlo k výstavbě nové kuchyně a kompletní-
mu odkanalizování celého areálu.

I přes složitou dobu covidovou byly znovu nastartovány 
a městem podporovány volnočasové aktivity a kulturní akce.

CO SE NEPODAŘILO ZREALIZOVAT

Nepodařilo se bohužel zrealizovat senior taxi. Byť jsme měli 
dobře nakročeno, přišel covid a místo svážení seniorů na náku-
py jsme vozili nákupy k seniorům domů.

Nepodařilo se vystavět parkoviště u hřbitova a nepodařilo se 
získat dotaci na opravu WC dívky v ZŠ.

Nepodařilo se zahájit výměnu chatek v ATC žralok

Každý z vás můžete namítnout, že do některých věcí se moh-
lo investovat více či jinak. Někdo by ocenil větší investice do sil-
nic, jiný do sportu a někdo další třeba do kultury. Je to vždy otáz-
ka názoru, ale také finančních možností.

Dotační peníze tvořily téměř polovinu proinvestovaných 150 
milionů. Vedení města se snažilo investovat hospodárně a měs-
to příliš nezadlužovat. V tuto chvíli splácíme jen jediný úvěr 3,7 
mil. korun.

Nicméně stále je co dělat a hotovo nebude nikdy –😊. Na jedné
straně skončíme a na druhé můžeme začít znovu.

Jen budoucí investice do plumlovského zámku by hodně pře-
sáhla těch námi investovaných 150 milionů.

Gabriela Jančíková
Starostka města
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Naše  plumlovské  varhany  slaví 
velký úspěch.  Jako  jediní  z desítky 
projektů Olomouckého kraje  jsme 
se  probojovali  mezi  15.  finalistů 
v  soutěži  veřejných  sbírek Máme 
vybráno. Nyní probíhá 2.kolo  sou-
těže,   ve  kterém  se  opět  hlasuje. 
Vítězové  soutěže  získají  finanční 
obnos na opravu památky. Čím víc 
hlasů, tím máme větší šanci vyhrát. 
Prosíme, pošlete plumlovským var-
hanám  svůj  hlas.  Na  tomto  odka-
ze: https://www.mamevybrano.cz/
soutez-2-kolo  najdete  plumlovské 
varhany (úplně poslední) a klikne-
te  na  ně,  zadáte  jméno,  příjmení, 
email, telefon a zaškrtnete souhlas 
se zpracováním údajů a dáte tlačít-
ko CHCI HLASOVAT.  Poté  vám při-
jde  na  email  zpráva,  kterou musí-
te potvrdit,  aby váš hlas byl  zapo-
čten. Můžete  hlasovat  do  31.  srp-
na. Předem děkujeme všem za pod-
poru  a  zaslání  hlasu pro plumlov-
ské varhany.

SOUTĚŽ 
MÁME 
VYBRÁNO

FLORIÁNSKÉ SLAVNOSTI 
2022 V PLUMLOVĚ

Anežka Vítková

Slibujeme,  že  jako  členové  Sboru 
dobrovolných hasičů Jednotky Plumlov, 
chceme dobrovolně všem svým povin-
nostem v každé době i v každém ohledu 
pevně dostáti, tyto věrně plniti, pevně 
dle stanov hasičských se říditi….“

12. června 2022 jednotka sboru dob-
rovolných hasičů města Plumlov pořá-
dala společně s městem Plumlov Flori-
ánské slavnosti. Společně s nimi se slav-
nosti zúčastnily i sbory dobrovolných 
hasičů z blízkého i vzdálenějšího okolí, 
kterým za jejich účast děkujeme.

Nelze také opomenout účast zástup-
ců Olomouckého kraje, vedení HZS olo-
mouckého kraje, zástupců vedení měs-
ta Plumlov a ostatní hosty.

Zahájení bylo u opravené sochy sva-
tého Floriána na plumlovském náměstí, 

kde mimo jiné proběhl slib nových čle-
nů jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů města Plumlov. Potom se vydal prů-
vod hasičů za doprovodu kapely Krum-
síňanka k hasičské zbrojnici, kde u pří-
ležitosti  letošních oslav byla předána 
slavnostně zrekonstruovaná hasičská 
zbrojnice a nové zásahové vozidlo CAS 
20 Scania.

Program pokračoval vystoupením 
dětí ze ZUŠ Plumlov. Krumsíňanka hrá-
la k poslechu a všichni měli možnost si 
prohlédnout zbrojnici i zásahové vozi-
dlo. Pro účastníky slavností bylo také 
připraveno občerstvení.

Celé slavnosti proběhly za krásné-
ho počasí. Na tomto místě se sluší také 
poděkovat  sponzorům a příznivcům 
Jednotky Plumlov, Díky jejich pomoci 
si může Jednotka doplňovat techniku, 
která zkvalitňuje jejich práci.

Foto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban

Foto: Lukáš Hruban



2/2022, DUBEN – ČERVENStrana 10

VÝLET DO ZOO VYŠKOV

Jana Vaverková

Dlouho  dopředu  naplánovaný 
výlet  pro  naše  klienty  se  uskuteč-
nil 27. dubna. Tentokrát  jsme zamí-
řili do Vyškova,  abychom navštívili 

ZAČÁTEK LÉTA BYL PŘEDEVŠÍM 
VE ZNAMENÍ HUDBY.

Lenka Paulinová

Navštívili nás děti z Protivanova, 
které dochází do ZUŠ Konice. Hráli 
hned na několik hudebních nástro-
jů, klavír,  flétnu a  trubku. Nakonec 
nechyběly ani některé  lidové písně, 
přičemž  se do  zpěvu mohli  zapojit 
i  samotní klienti. Také k nám  již po 
několikáté zavítaly děti ze ZUŠ Plum-
lov,  které  už  dobře  známe  a  vždy 
nás svým uměním velmi nadchnou. 
Dále nám přijely  zahrát  i  violonce-
llistky ze ZUŠ Prostějov a předvedly 
nám  i  tento krásný nástroj. Nesmí-
me zapomenout ani na koncert kape-
ly Poslední  kovboj,  country  se kli-
entům velmi  líbilo,  obzvlášť,  když 
si u něj mohli vychutnat grilovanou 
klobásu a pivo.

Klienti   měli   ale  také  možnost 
užít  si  i  spoustu  jiných věcí. Napří-
klad výlet do Slatinic, kde nám paní 
průvodkyně  ukázala  okolní  krá-
sy  a  potom nám  i  zahrála  a  zazpí-
vala na kytaru při posezení v míst-
ní kavárně. Navštívit nás přijel ještě 

pan Dvořák, aby nám představil svou 
životní vášeň  -  loutkaření. Po krát-
ké besedě nechyběla  ani  divadelní 
ukázka za doprovodu hudby.

Dalším zpestřením byly  student-
ky z Cyrilometodějského gymnázia, 
které klienty chodily navštěvovat po 
dobu deseti dnů. Aktivně se zapojily 
do všech aktivit. Účastnily se výletu, 
doprovodily klienty do místní hos-
půdky,  klientům předčítaly,  zpíva-
ly,  hrály  na  klavír,  tvořily  kerami-
ku,  připravily  zmrzlinové pohárky 
a vymýšlely další program.  Jedním 
z  programů  byla  ukázka  bojového 
umění. Často  také chodily  s klienty 
ven na procházky,  což  se mnohým 
opravdu velice zalíbilo.

MLADÍ VZPĚRAČI UKÁZALI 
SVOJI SÍLU

Jana Vaverková

Ve  čtvrtek  14.  4.  2022  navštívili 
Domov pro seniory Soběsuky členové 
vzpěračského oddílu Haná z Náměš-
tě  na  Hané,  aby  předvedli  ukázku 
rozcvičky a  tréninku vzpírání. Mladí 
vzpěrači od 10 do 17 let pod vedením 
trenérky Julie Švecové ukázali klien-
tům domova  šikovnost  a  předvedli 
svojí sílu při zdvíhání činek se zátě-
ží. Čtyři děvčata a čtyři chlapci skli-
dili od diváků za každý výkon velký 
potlesk. V závěru ukázky mohli senio-
ři potěžkat činky různé zátěže, čehož 
mnozí z nich využili.

místní ZOO. Do doprovázení  senio-
rů se zapojili  jejich rodinní přísluš-
níci. Zaplněný autobus svědčil o vel-
kém zájmu našich klientů podívat se 
do ZOO.

Senioři si prohlíželi domácí zvířa-
ta, mnozí je doma chovali a rádi na ně 
vzpomínají.  Se zájmem si prohlédli 
velké množství různých druhů králí-
ků. K vidění bylo 20 plemen králíků. 
Obdiv vzbudila  i mláďata velbloudů 
nebo pštrosi. K vidění byl prosklený 
včelí úl nebo expozice nutrií.

Podívali  jsme  se  do  hanáckého 
statku, který  je  replikou z přelomu 
19. a 20 století. Nachází se zde expo-
zice  tradičního venkovského života. 
Většinu vystavovaných exponátů kli-
enti znali ze svého mládí. Zavzpomí-
nali si, jak se dříve sekalo obilí kosou 
a mlátilo se v mlátičce.

Při procházce zoologickou zahra-
dou nás ohřívalo jarní sluníčko a dob-
rou náladu nám nezkazil ani chladný 
vítr. Výlet  jsme zakončili posezením 
v místní restauraci.

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
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HEZKÉ KULATINY 
V SOBĚSUKÁCH

PhDr. Yvona Andělová

Domov pro seniory Soběsuky oslavil 
13. května 20 let svého trvání. Záměrem 
celé akce bylo slavit a pobavit se během 
slunečního dne.

Svůj provoz soběsucký domov zahá-
jil 2. ledna před 20 lety. Samotné oslavy 
tohoto jubilea byly kvůli počasí napláno-
vány až na květen. Počasí nám přálo, osla-
va se tak mohla konat dle plánu, ponejvíce 
ve venkovních prostorách.

Cílem akce bylo především poděkovat, 
a to minulým zaměstnancům včetně zde 
přítomné předchozí ředitelky paní Palac-
ké a zejména našemu zřizovateli Městu 
Plumlov, jeho bývalým i současným před-
stavitelům – starostům panu Otrubovi, 
panu Sušeňovi a paní Jančíkové.

Naše díky náleželo i velkému počtu 
podporovatelů  z  řad  zástupců  obcí 

z mikroregionu Plumlovsko, z města Pro-
stějova a Olomouckého kraje, též partner-
ským organizacím a dlouholetým spolu-
pracujícím firmám i jednotlivcům.

Nelze nevzpomenout rodiny uživate-
lů, spolupráce s nimi byla a je pro domov 
vždy důležitá a bez jejich podpory by to 
tak dobře nešlo.

Uznání a respekt si  jistěže zaslouží 
i všichni zaměstnanci seniorského domu, 
kteří jsou důležití pro fungování celé orga-
nizace, v neposlední řadě i pro její ředitel-
ku. Sami zaměstnanci se postarali o boha-
té pohoštění z vlastních kuchyně a zdro-
jů či ze sponzorských příspěvků, za kte-
ré patří všem dárcům opakované a velké 
poděkování.

Připravený program byl opravdu boha-
tý a zajímavý. Zahajovaly jej děti ze ZŠ 
v Krumsíně. Svým zpěvem a bezprostřed-
ností dojaly nejen klienty, ale i přítomné 
početné hosty.

Poté následovala Mše svatá na podě-
kování za 20 let provozu domova, kte-
rou celebroval Mgr. P. Tomasz Salaga. Pan 

farář Salaga poslední 3 roky jezdíval pří-
mo na domov sloužit pravidelné páteční 
mše. K naší lítosti jsme se teď dozvěděli, 
že přechází na jinou farnost. Přejeme mu 
hodně štěstí.

Na předchozí vystoupení a mši navá-
zali Trubači Přerov, díky nimž jsme se na 
chvíli ocitli v době baroka s hudbou Joha-
na Pezela.

Program  vyvrcholil  vystoupením 
Moravského divadla Olomouc, kteří k nám 
zavítali již po druhé. Tentokrát nás potěši-
li Lidovou operetou Podskalák s písněmi 
Karla Hašlera, k poslechu, zpěvu a tanci.

Věříme, že se den vydařil a bude dál žít 
v našich vzpomínkách.

Návštěvníci oslav si jako malé podě-
kování odnášeli speciální výroční perníč-
ky či keramiku - malý domeček s názvem 
domova a číslovkou 20.

Co ještě popřát oslavenci? Přejeme si 
být i nadále žádanou a kvalitní pobyto-
vou sociální službou na Plumlovsku, sku-
tečným Přístavem klidného a spokojené-
ho stáří.
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U NÁS V ŽÁROVICÍCH

Hana Švédová

Když jsem byla dítě, tak jsem nechá-
pala věty jako: „Čas letí,  jako splašený. 
Čím jsem starší, tím rychleji čas utíká.“ 
Dnes jim dávám za pravdu. Skutečně se 
mi nechce zdát, že od minulých komunál-
ních voleb uplynuly již téměř čtyři celé 
roky. Možná je to i tím, že ta poslední léta 
byla poněkud nestandardní, pozname-
naná pandemií Covidu, všemi opatření-
mi, zákazy a omezeními, které pozasta-
vily normální běh života. Přesto, když se 
zamyslím, co se v naší vesničce za ty čtyři 
roky změnilo, nebudu mít prázdné řádky.

U  čekárny  jsme  ve  spolupráci  se 
zahradnictvím p. Marciánové, v rámci 
akce Sázíme budoucnost, vysadili devět 
listnatých stromů. Bohužel jsme muse-
li také pokácet jednu krásnou starou lípu 
u kapličky, která byla kvůli  jejímu sta-
vu podle posudku pro okolí nebezpeč-
ná. Pokračuje se v opravách kulturního 
domu. Bylo kompletně vyměněno tope-
ní, předlážděno prostranství před kultu-
rákem a v nejbližší době dojde na opravu 
venkovního schodiště. Dětské hřiště čeká 
na instalaci nových houpaček, které jsou 
připraveny na městském úřadě. V součas-
nosti probíhá pokládka optických kabelů 
firmy Cetin, která má zajistit vysokorych-
lostní internet. A i když nejsou provádě-
né výkopové práce bez problémů, snad 
budou ve finále všichni spokojeni.

Kulturních akcí bylo o něco méně, než 
v období minulém. Bylo tomu tak právě 
kvůli covidovým omezením a snad se to 
podaří v budoucnu dohnat. Aspoň loňské 
hodové odpoledne a letošní dětský den 

se podařilo uspořádat. Děti si užily ská-
kací hrad, hry i výtvarnou soutěž o ceny, 
dospělí se pobavili poslechem hudební 
skupiny Putyk rock. Snad se na podzim 
dočkáme zase odkládaného divadelního 
představení nebo besedy s panem Marci-
ánem o historii Žárovic.

Nově se i naše žarovské děti na jaře 
zapojily do akce Ukliďme Česko a nasbí-
raly v Žárovicích a okolí několik pytlů 
odpadků. Byli jsme překvapeni, co všech-
no lidé dokážou zahodit, aniž jim vadí, 
že tím škodí životnímu prostředí a hyzdí 
tak okolí. Proto děti všem vzkazují: Buď-
te k nám ohleduplní. Naše generace tady 
bude jednou žít a chceme to tu mít hezké. 
Ukliďte si venku na ulici i uvnitř ve svých 
srdcích.
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ZÁJEZD SE SENIORY SE VYDAŘIL

Jana Zelená, Jiří Trunda

Poté, co jsme se sešli při posezení ve 
škole a domluvili se na cíli dalšího zájez-
du a rovnou  jsme se na něj  i přihlási-
li, jsme ve středu 22. června vyrazili za 
vůní tvarůžků, přírodou a krásami histo-
rie. V ranních hodinách jsme plně obsa-
zeným autobusem vyrazili do nedaleké 

Náměště na Hané, kde nás čekala pro-
hlídka zdejšího zámku. Jsme rádi, že se 
naší skupinky ujala přímo paní kastelán-
ka. Dalším bodem programu bylo arbo-
retum Bílá Lhota, které nás mile překva-
pilo svojí krásou i rozlohou. Po komen-
tované procházce a nákupu kytiček, jsme 
se přesunuli do Loštic. Zde přišel na řadu 
oběd a nemohlo se jednat o nic jiného, než 

specialitu s tvarůžky a výborné pivečko. 
Po tomto vydatném obědě jsme se podí-
vali do zajímavého muzea tvarůžků, kte-
ré nám odhalilo historii tohoto lahodného 
výrobku. Výlet jsme završili nákupem vše-
možných tvarůžkových specialit. Domů 
jsme si tak přivezli nejen spoustu zážit-
ků, ale také i dobrot. Už se moc těšíme na 
další výlet.

Lenošivé léto
Milena Jeřábková

Lenošivé léto
aneb
Zahálka, matka pokroku
Poetické retro motto (představte si hlas 

Václava Neckáře):
Léto mé
Květiny u cestičky, koláče od babičky, ty 

sladké, borůvkové, ten nejsladší je pro mne, 
já to znám, já to znám.

Lesy jsou plné hříbků, zem vlahá od poli-
bků dešťů, ty spásu nosí, volají kluci bosí, já 
to znám, já to znám.

Léto  mé,  léto  mé,  já  tě  vítám, 
léto  mé,  nádherné,  krásný  čas 
báječných  teplých  dnů,  já  je  sčítám, 
léto  mé,  léto  mé,  jseš  tu  zas, 
léto mé, léto mé, jseš tu zas….

/ text i hudba Jan Hrábek/
Jaro, léto jsou obecně oblíbenou částí 

roku. Sluníčko hřeje, čekají nás prázdniny, 
dovolená. Samé vítané aktivity, na které se 

těšíme.
Píseň Léto mé Václava Neckáře je z roku 

1974. V době (ve srovnání s dneškem) ome-
zených možností hodně babiček v zástě-
rách s trvalou ondulací nebo šátkem na hla-
vě peklo doma pravidelně ovocné koláče 
a nejen kluci lítali o prázdninách po venku 
často do setmění. Informací bylo mnohem 
méně, prostoru vnímat více.

Písničku mám ráda, léto a slunce taky. 
Musím ale přiznat, že mojí srdeční záležitos-
tí je podzim a zima. Letní hektično ustupu-
je, večery se prodlužují, jako by maličko při-
bylo volného času. Času bez aktivit a zába-
vy a práce na případných pozemcích, jen na 
vnímání a přemýšlení.

Naší letní realitou jsou dovolené, cestová-
ní a nesčetné kulturní, společenské a zábav-
né akce, využívající příznivého letního počasí 
dlouho do noci. Spousta zážitků, po kterých 
bychom často užili ještě nějakou tu dobu 
na regeneraci. Místo ní většinou nastupu-
je potřeba zvýšeného úsilí v práci, v domác-
nosti, v mezilidských kontaktech. Může se 
stát, že jsme po dovolené unavenější, než 
před ní. Napjatější, roztěkanější a s pocitem 

lítosti že to, na co jsme se těšili, už je zase 
za námi.

Nemusí být ztrátou času naplánovat si 
letní lenošení. Nespěchat, zaposlouchat se 
do zpěvu ptactva, projít se místy, kterými 
neproudí davy turistů, lehnout si do trávy 
(bez klíšťat), pozorovat plynoucí a měnící 
se oblaka a stejně volně nechat plynout svo-
je myšlenky. V takových chvílích se můžou 
objevit tušení, která jindy nepřicházejí. Tře-
ba pocit, že současnost vlastně neexistu-
je – každá chvilička se okamžitě proměňu-
je v minulost, v každém okamžiku se kou-
síček budoucnosti stává současností. Minu-
lost s budoucností se propojují, až splynou 
v jeden celek, který není tak jednosměrně 
pohyblivý, jako je náš plynoucí a vyměřený 
čas. I když Einsteinovi nerozumíme, cítíme, 
že na té relativitě času něco je. Můžeme na 
chvíli ze svého malého já vstoupit do něče-
ho většího, přesahujícího. Vstoupit do prou-
du generací, dějin, světa a vesmíru. Všech-
no dobré a opravdové, co uděláme, ve světlé 
části tohoto proudu zůstane.

Krásné lenošivé léto!
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Otakar Svoboda

Plumlov  má  fungující  komunitu, 
Konice má komunitní centrum.

Jsem  dlouhodobě  přesvědčen,  že 
aktivně fungující občanská společnost 
je  jedním  ze  základních  předpokla-
dů zdravě, správně a úspěšně fungují-
cí obce, regionu i státu. Proto mě velmi 
těší, že právě v místě, kde již léta s rodi-
nou  žiji,  v Plumlově  a  jeho osadách, 
taková občanská komunita je, žije a má 
se čile k světu. Od velkých a tradičních 
sborů hasičů a mysliveckých sdružení, 
přes sportovní kluby, skauty, chovate-
le a zahrádkáře, až k netradičním Nad-
šencům a menším zájmovým seskupe-
ním klubového typu. Všechny zmíněné 
spolky a sdružení se významným způ-
sobem podílí na kulturním, společen-
ské a sportovním životě města se sna-
hou zapojit  i širokou veřejnost. Mno-
ho úspěšných a většinou již tradičních 
akcí, které se v Plumlově konají, se stalo 
pojmem a jejich pověst dávno překroči-
la hranice našeho města. A můžeme si 
i hrdě přiznat, že takto dobře fungující 
občanskou komunitu nám jinde právem 
závidí, protože v mnohých obcích se tak 
zdaleka neděje. 

Když se ale v průběhu let zamýšlím 

nad tím, jaké podmínky mají tyto orga-
nizace přímo v Plumlově vytvořeny, zjiš-
ťuji, že nám zde chybí jakési přirozené 
zázemí pro spolky a sdružení. Zázemí, 
kterým byly dříve sokolovny, orlovny, 
hospody se sálem a menšími salonky. 
Jistě, máme zasedací místnosti na radni-
ci, ale ty nejsou příliš velké a také nejsou 
vždy volné. Máme kulturní dům, řekne-
te si. Máme. A průběžně hezky opravo-
vaný. Ale pro obyvatele Plumlova už ne 
v docházkové vzdálenosti a vhodněj-
ší spíše pro velké akce. A ani sál Sta-
va není v mnoha případech úplně ide-
ální řešení. Ideálním by bylo centrum, 
které bude současně klubovnou i před-
náškovým sálem, hledištěm i jevištěm, 
tělocvičnou i tanečním parketem, diva-
dlem i kinosálem, tvůrčí dílnou i kavár-
nou s knihovnou. Prostě komunitní cen-
trum. Teď si možná pomyslíte, to je sní-
lek a fantasta. A i mnozí v mém okolí mi 
říkají, že to není reálné, že to nemůže 
fungovat. A představte si, může! A není 
to tak daleko. Právě v nadpise zmíně-
né a jen 20 kilometrů vzdálené Konici. 
Tam na to vedení města šlo z opačné-
ho konce a nesměle rodící se komunit-
ní život podpořilo zbudováním právě 
takového komunitního centra. Zázemí 
nejen pro spolky a organizace, ale i tře-
ba jen pro ty, kteří chtějí trávit čas spo-
lečně a činností, která je baví.  A ačkoliv 
ani rozpočet města Konice nemá peníze 
nazbyt, hledali řešení. A našli ho. Našli 
dotační titul, s pomocí kterého nejen 
přeměnili rozsáhlou opravou chátra-
jící sokolovnu na komunitní centrum, 
ale získali i prostředky na jeho úspěš-
ný provoz. A protože jsem se o celou 
problematiku realizace a provozová-
ní centra v Konici aktivně zajímal, byli 

KOMUNITNÍ CENTRUM
jsme společně s vedením našeho města 
pozvání k návštěvě. Tak jsme s paní sta-
rostkou, panem místostarostou a něko-
lika dalšími členy delegace do Konice na 
začátku jara vyrazili. A návštěva to byla 
vskutku příjemná a v mnohém objev-
ná. V prostorách Komunitního centra v 
Konici jsme byli přijati panem starostou 
a paní vedoucí centra, kteří nás sezná-
mili s průběhem realizace celého pro-
jektu i s úskalími, která to přineslo. Po 
té jsme si celý vkusně a citlivě zrekon-
struovaný objekt důkladně prohlédli a 
následně nám paní vedoucí v připrave-
né prezentaci přiblížila fungování cen-
tra. A děje se tam toho opravdu hodně. 
Když se například podíváme na webové 
stránky města Konice, výčet akcí komu-
nitního centra se zdá být téměř neko-
nečný. Jen namátkou: neformální setká-
vání občanů se zastupiteli města, sou-
sedské večery, promítání filmů, cviče-
ní, taneční kurzy, tvůrčí dílny, přednáš-
ky…. Centrum je i zázemím pro mno-
ho venkovních akcí,  jako je například 
akce Ukliďme Česko. V neposlední řadě 
zde pak několikrát v týdnu fungují deta-
šovaná pracoviště neziskových organi-
zací typu Člověk v tísni nebo Podané 
ruce, jejichž pracovníci se zde setkávají 
s lidmi v sociálním ohrožení, s lidmi po 
návratu z výkonu trestu či s těmi, kteří 
se potýkají s dluhy. Všem těm pomáhají 
řešit jejich problémy a vrátit se do nor-
málního života. Velmi prospěšná čin-
nost. Svědky fungování centra jsme se 
nakonec stali i při naší návštěvě. V jed-
né z kluboven jsme zastihli při zkoušce 
kapelu teenagerů a v průběhu prezen-
tace, kterou jsme měli v přísálí, začalo 
v hlavním sále cvičení žen, po kterém 
následoval kurz jógy. Nutno dodat, že 
jsme se zpět na Plumlov vraceli nejen s 
nově nabytými informacemi a inspirací, 
ale i s pocitem velmi příjemně strávené-
ho času v příjemné prostředí a příjem-
né atmosféře. Rozhodně s pocitem obo-
hacení a možná i trošku s pocitem závis-
ti, protože takové komunitní centrum 
by si i naše aktivní komunita zaslouži-
la, jistě využila a současně naplno uži-
la. Co myslíte?

Napsáno  s  přispěním  a  laskavou 
pomocí Mgr.  Jitky Klemsové, vedoucí 
Komunitního centra v Konici  

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

13. 05 x Prostějovičky (780430)
13. 18 x Boskovice (780432)
13. 17 x Rozstání (780431)
13. 24 + 6 Boskovice (780432)
13. 29 x 66 Plumlov (780434 = 
zastávka Ohrozimská)
13. 37 + 6 Prostějovičky (780430 
= zastávka Ohrozimská)
14. 01 x 66 Protivanov (780432)
14. 23 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozimská)
14. 30 x Vícov (780432)
15. 14 x Lipová (780434 = zastáv-
ka Ohrozimská)
15. 21 x Hamry (780432 = točna)
15. 38 x Rozstání (780431)
15. 49 x Boskovice (780432)
15. 51 x Prostějovičky (780430)
16. 03 + 6 Protivanov (780432)
16. 33 x cc Boskovice 
(*729261*čsad*)
16. 32 + 6 Rozstání (780431)
16. 30 + 6 cc Protivanov (780434 
= přes Lipová)
17. 04 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozimská)
17. 09 x Rozstání (780431)
17. 10 x Protivanov (780432)
17. 27 + 6 Prostějovičky 
(780430)
18. 03 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozimská)
18. 32 x Protivanov (780432)
18. 57 + Buková (780432 = přes 
Protivanov)
21. 07 x + 25 Rozstání (780433 
= odj.19.50 = přes Protivanov = 
odj.20.27 a Krumsín = odj.21.01)

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

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

VÝLUKOVÝ AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
PROSTĚJOV (AUT. ST.) - PLUMLOV

Z DŮVODU VÝSTAVBY KANALIZACE V OBCI HAMRY - OD 4. 4. 2022 DO 31. 10. 2022

PLUMLOV - PROSTĚJOV (AUT. ST.)
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05. 20 - 6 (Protivanov=780432)* 
05. 25 - x (Protivanov=780432)* 
05. 45 - x (Nové Sady=780431)* 
05. 55 - x (Boskovice=780432)* 
06. 05 - x (Prostějovič-
ky=780430)* 
06. 10 - +, 6 (Prostějovičky - 
780430)* 
06. 20 - x (Vícov=780432) * 06. 
20 - x (Rozstání (780431)* 
06. 25 - x, 66 (Prostějovič-
ky=780430) * 
06. 45 - 6 (Rozstání=780431) 
* 07. 35 - x, +, 6, M (Prostějovič-
ky=780430) * 08. 10 - x (Boskovi-
ce=780432) *
08. 20 - +,6(Boskovice=780432)* 
09. 20 - x, N (Rozstání=780431)* 
09. 35 - x, N (Prostějovič-
ky=780430) *
10. 45 - x (Hamry=780432) * 
11. 00 - x, +, 6, N (Rozstá-
ní=780431) * 
11. 30 - x, N (Prostějovič-
ky=780430)* 
11. 35 - +, cc (Buková=780432) * 
11. 45-x, N(Boskovice=780432)* 
12. 10 - 6, cc (Boskovice 
729261*čsad) * 
12. 20 - x, N (Prostějovič-
ky=780430) * 
12. 35 - +, 6 (Prostějovič-
ky=780430) * 
12. 40 - x, 66 (Hamry=780432) *
13. 10 - x, 66 (Protiva-
nov=780432) * 
13.35-x(Prostějovičky=780430) 

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

05.20-6(Protivanov=780432)*
05.25-x(Protivanov=780432)*
05.45-x(NovéSady=780431)*
05.55-x(Boskovice=780432)*
06.20-x(Vícov=780432)*
06.20-x(Rozstání=780431)*
06.45-6(Rozstání=780431)*
07.20-6,+,10,cc(Je-
dovnice780843*FTL)*
08.10-x(Boskovice=780432)*
08.20-+,6(Boskovice=780432)*
09.20-x, N(Rozstání=780431)*
10.45-x(Hamry=780432)*
11.00-x,+,6(Rozstání=780431)*
11.35-+,cc(Buková=780432)*
11.45-x, N(Boskovice=780432)*
12.10-6,33,cc(Boskov-
ice729261*čsad)*
12.40-x,66(Hamry=780432)*
13.10-x,66(Protivanov=780432)*

04.53-6(Rozstání=780431)*
04.57-x(Rozstání=780431)*
04.57-x,6(Protivanov=780432)*
05.05-x(Otinoves=780431)*
05.49-x(Protivanov=780432)*
05.05-x(Otinoves=780431)*
06.26-x(Boskovice=780432)*
06.29-x, N(Rozstání=780431)*
06.43-+,6(Protivanov=780432)*
07.03-x(Vícov=780432)*
07.12-x(NovéSady=780431)*
08.07-x, N(Rozstání=780431)*
08.56-6,+(Rozstání=780431)*
09.21-+,cc(Protivanov=780432)*
09.28-6,cc(Boskov-
ice729261*čsad)*
09.23-x, N(Protivanov=780432)*
11.26-x(Rozstání=780431)*
11.43-x(Hamry=780432)*
12.55-+,6(Rozstání=780431)*

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

13.08-x(Boskovice=780432)*
13.13-+,6(Boskovice=780432)*
13.13-x(Rozstání=780431)*
13.24-x,66,DP(Hamry-Plum-
lov=780432)*
13.54-x,66(Protivanov-780432)*
14.27-x(Vícov=780432)*
15.16-x(Hamry=780432)*
15.34-x(Rozstání=780431)*
15.39-x(Boskovice=780432)*
15.59-+,6(Protivanov=780432)*
16.28-x, cc(Boskov-
ice729261*čsad)*
16.28-+,6(Rozstání=780431)*
17.05-x(Rozstání=780431)*
17.45-6,+,10,cc(Je-
dovnice780843*FTL)*
18.21-x(Protivanov=780432)*
20.53-x,+,25(RozstánípřesPro-
tivanov=780433)*

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

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

PROSTĚJOV (aut. st.) - SOBĚSUKY

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

SOBĚSUKY - PROSTĚJOV (AUT. ST.)
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PLASTY SKLO SKLO 
ČÍRÉČÍRÉ

SMĚSBIO TETRA
PAK

PAPÍR SKLO
BAREVNÉ

ELEKTRO

05.20-6(Protivanov=780432)*
05.25-x(Protivanov=780432)*
05.55-x(Boskovice=780432)*
06.20-x(Vícov=780432)*
08.10-x(Boskovice=780432)*
08.20-+,6(Boskovice=780432)*
10.45-x(Hamry=780432)*
11.30-+,cc(Buková=780432)*
11.45-x, N(Boskovice=780432)*
12.15-6,cc(Boskov-
ice729261*čsad)*
12.40-x,66(Hamry=780432)*
13.10-x,66(Protivanov=780432)*
13.45-x(Vícov=780432)*

04.53-6(Protivanov=780432)*
04.54-x(Protivanov=780432)*
05.46-x(Protivanov=780432)*
06.23-x(Boskovice=780432)*
06.39-+,6(Protivanov=780432)*
06.58-x(Vícov=780432)*
09.18-+,cc(Protivanov=780432)*
09.26-6,cc(Boskov-
ice=729261*čsad)*
09.20-x, N(Boskovice=780432)*
11.40-x(Hamry, točna=780432)*
13.05-x(Boskovice=780432)*
13.11-x(Boskov-
ice729261*čsad)*

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

13.17-+,6(Boskovice=780432)*
13.21-x,66,DP(točnaHam-
ry-Plumlov=780432)*
13.51-x,66(Protivanov=780432)*
14.24-x(Vícov=780432)*
15.13-x(Hamry, točna=780432)*
15.36-x(Boskovice=780432)*
15.56-+,6(Protivanov=780432)*
16.26-x, cc(Boskov-
ice729261*čsad)*
18.18-x(Protivanov=780432)*
20.51-x,+,25(RozstánípřesPro-
tivanov=780433)*

PROSTĚJOV (aut. st.) - HAMRY

Vysvětlivky:

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

Prázdniny: 14. 4. 2022 (velikonoční), od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (letní), od 26. 10. 2022 do 27. 10. 2022 *
Bez záruky. * Během platnosti jízdního řádu jsou možnosti provozních změn.
Výlukový jízdní řád, který platí od 4. 4. 2022 do 25. 11. 2022 se týká jen autobusových linek, které jedou přes Hamry * Zpracoval: P á l k a J o s e f 
(Plumlov, Fučíkova 6)

HAMRY - PROSTĚJOV

SBĚRNÝ DVŮR V PLUMLOVĚ BUDE OD 1. 3. 2022 OTEVŘEN 
KAŽDOU SOBOTU V DOBĚ OD 8.00 DO 12.00 HODIN.

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU.
Použité oleje z kuchyně v PET obalu můžete nosit do sběrného dvora ve Cvrčelce.

Adresa: Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace – Cvrčelka 631, 798 03 PLUMLOV
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HAMRY - PROSTĚJOV

Hana Kovaříková

Období před prázdninami patří u nás 
v dětském domově k nejnáročnějším. 
Chystáme se již na prázdninové tábory 
a pobyty, zároveň si děti musí uzavírat 
ve školách známky, do toho nějaké závě-
rečné zkoušky studentů, brigády… Sna-
žíme se proto trochu si předprázdnino-
vé období zpříjemnit. Letos se nám to 
podařilo díky dvěma zdařilým červno-
vým akcím.

Po delší době jsme se 1. června setka-
li s naším sponzorem a přítelem- realitní 
kanceláří Okno nemovitostí, respektive 
s jejími zaměstnanci. Připravili si pro nás 
program ke Dni dětí v luxusním prostře-
dí hotelu Plumlov.

Sešli jsme se v 11 hodin dopoledne 
a myslím, že nikdo nelitoval. Pro mladší 
děti byly připraveny sportovní soutěže. 
Soutěžilo se v hodu na cíl, skocích v pyt-
li, slalomu, skoku přes švihadlo a běhu po 
opičí dráze. S organizací soutěží pomáha-
li i naši vychovatelé. Malí vítězové dosta-
li sladké odměny a diplomy. Pro větší děti 
byla připravena beseda. Pan Filip Vítek se 
vloni jako amatér zúčastnil spolu s pro-
fi horolezci expedice do Pakistánu, jejíž 
cílem byl výstup na jednu z osmitisíco-
vek v tamních horách. A o této cestě, pří-
pravě na ni, úskalích  takového výstu-
pu, radostech i problémech cesty dětem 
téměř hodinu a půl velmi poutavě vyprá-
věl. Vyprávění bylo inspirativní nejen pro 
děti, ale i pro dospělé, protože bylo nejen 

ZDAŘILÉ PŘEDPRÁZDNINOVÉ AKCE 
DĚTSKÝ DOMOV PLUMLOV

o zajímavé cestě, ale i o odhodlání, touze 
překonávat překážky a o pevné vůli.

Po těchto aktivitách následoval oběd, 
kdy si všichni pochutnali na kuřecím říz-
ku s bramborovou kaší a jablečném závi-
nu. V průběhu celého setkání  jsme si 
také popovídali s pracovníky RK a trošku 
naplánovali vánoční setkání. Už se bude-
me moc těšit.

Druhou skvělou akcí byl vodácký kurs. 
Konečně po dvou  letech odmlky díky 
koronaviru se 12 dětí z našeho domova 
mohlo stát nefalšovanými vodáky. A to 
i s pasováním od samotného Neptuna. 
V dnech 20. 6.–24. 6. 2022 se čtyři naše 
rafty plavily od Veverek přes Brannou, 

Spolí až přes celý Český Krumlov. Užili 
jsme si krásného počasí, ale také bouřek. 
Ale to k tomu patří. Ubytovaní jsme byli 
v kempu U Vikinga, kam jezdíme, krom 
vynucené přestávky, tradičně už asi 15 
let.

Nakonec jsme se všichni ve zdraví vrá-
tili a budeme jen vzpomínat!

O prázdninách nás čeká plno skvělých 
zážitků- v červenci letní tábory a v srpnu 
zážitkový týden v Adršpachu, mimo to 
výlety do okolí, koupání, odpočinek. Už 
se všichni moc těšíme a na podzim dáme 
vědět, jaké byly naše prázdniny. Tak nám 
držte palce, ať je ve zdraví všichni přeži-
jeme a máme spoustu pěkných zážitků.
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DEVÁŤÁCI SE LOUČILI NA ZAMKU
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ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 DOSPĚL KE SVÉMU KONCI.

Tomáš Polák

Všichni jsme se na závěr roku moc 
těšili, jelikož tento školní rok byl pro 
všechny zúčastněné velmi zátěžový 
a plný nejistoty. Hned od počátku září 
byla nastavena přísná protiepidemic-
ká  nařízení.  Žáci  a  zaměstnanci  se 
opakovaně testovali antigenními tes-
ty, ve všech prostorách budovy bylo 
nařízeno nošení roušek či respiráto-
rů. Organizace školní družiny či jídel-
ny musela být pozměněna v homo-
genní skupiny. Vůně desinfekce pro-
línala  celou budovou školy. Velkým 
úkolem bylo  také dorovnání rozdílů 
ve vzdělávání dětí z období distanč-
ní výuky a upevnění učiva. V listopa-
du se situace zhoršila,  třídy přechá-
zely od prezenční výuky k distanční 
či hybridní. Opakované karantény tříd 
znesnadňovaly organizaci vyučování. 
V tuto nelehkou dobu školu navštívila 
Česká školní inspekce na hloubkovou 
inspekci. S potěšením jsme si vyslech-
li pozitivní hodnocení činnosti  celé 
školy,  inovativní přístup a pochvalu 
za velký kus práce za poslední pěti-
leté období.

Bohatou  nabídkou  vzdělávacích 
klubů, doučování a zájmových krouž-
ků  jsme  žákům  obohacovali  školní 
dny. Novinkou v nabídce žákům byl 
turistický kurz. Tvrdým výběrem pro-
šlo pouze dvacet nejsilnějších žáků, 
kteří  trávili  čtyři dny plné  turistiky 
a  plnění  nelehkých úkolů  v  Jesení-
kách. V červnu se všechny třídy roz-
jely na školní výlety, kde poznávaly 
krásy naší vlasti.

Od září jsou v provozu nové webo-
vé stránky, které aktuálně  informu-
jí  o  dění  ve  škole.  Během  školního 

Tomáš Polák

Žáci  devátého  ročníku  základní 
školy  se  v  pondělí  27.  června  roz-
loučili s povinnou školní docházkou. 
Těsně po  čtrnácté  hodině  vstoupi-
li  do posledního místa  zaplněného 
koncertního  sálu moderátoři  slav-
nostního předávání vysvědčení Zuza-
na Vysloužilová a Andrej Votava.

Po krátkém úvodu předvedli  svůj 
klavírní um Aneta Rolencová a Petr 
Kohout. Poté do rytmu zabubnovala 

roku  jsme se  intenzivně připravova-
li na zavádění  informačního myšlení 
do všech oblastí. Žáci  již zkusili prá-
ci s 3D tiskárnou, různými roboty či 
digitálními mikroskopy a teploměry.

Během celého  roku  jsme  se  také 
museli vypořádat s velkou nemocnos-
tí zaměstnanců, hledáním pracovních 
zástupů.  V  podstatě  nenajdeme  za 
školní rok jediný den, kdy by na pra-
covišti byli všichni zaměstnanci.

S příchodem jara  jsme se těšili na 
návrat k normálnímu školnímu reži-
mu. I tyto měsíce ale ukázaly, jak jsou 
pedagogové schopni reagovat na nové 
situace. Do plumlovské  školy přišli 
ukrajinští žáci a začala  jejich výuka 
v „jednotřídce“. Primárně jsme nasta-
vili výuku českého  jazyka, postupně 
se adaptovali do kmenových  tříd za 
svými spolužáky na všechny předmě-
ty. Situace není v této otázce jednodu-
chá, chybí metodická  i  finanční pod-
pora ministerstev.

Školní rok  jsme ukončili 30. červ-
na, z 312 žáků školy  jsme šestnácti 
udělili slovní hodnocení, ostatní byli 
hodnoceni známkou. Na prvním stup-
ni mělo  61  žáků  samé  jedničky,  na 
druhém stupni 17. Žádný žák v letoš-
ním školním roce nedostal nedosta-
tečnou.

V září  jsme otevřeli  čtvrté oddě-
lení školní družiny.  I přes toto navý-
šení kapacity nejsme schopni pokrýt 
na příští školní rok požadavky všech 
rodičů. Přednost automaticky dostá-
vají žáci 1. - 4. ročníku. Školní družina 
vykonávala svou činnost během všech 
vedlejších prázdnin. Není tomu jinak 
ani o  letních prázdninách, kdy pro-
voz končí 15. července. Bohatá nabíd-
ka programů, netradičních  zážitků, 

naučných her, ale i odpočinek po škol-
ním dnu  jsou vizitkou činnosti škol-
ní družiny.

Zápis prvňáčků probíhal po dvou-
leté pauze prezenčně. Budoucích 42 
českých prvňáčků se seznámilo s pro-
středím školy a budoucími učitelka-
mi během dvou Školiček na nečisto, 
kde všichni prokázali, že jsou na ško-
lu připraveni.  Zápis pro ukrajinské 
žáky musí mít svůj zvláštní režim a je 
naplánován na 7.  července.  Již nyní 
víme, že první třídy doplní minimál-
ně tři ukrajinští žáci.

Projektovou  činností  cílíme  na 
nové vybavení školy či zajímavé pro-
jektové  dny.  Opakovaně  jsme  byli 
úspěšní  s  žádostí  na  Olomouckém 
kraji,  kde  jsme  obdrželi  dotaci  na 
podporu  environmentální  výchovy 
a vzdělávání. Od září  také čerpáme 
evropské finance na realizaci doučo-
vání a klubů pro žáky v celkové výši 
přes 650 tisíc korun.

Modernizace dvou kmenových tříd 
na  prvním  stupni  nás  čeká  během 
pozdního  léta. Státní  fond životního 
prostředí prostřednictvím MAS Pros-
tějov venkov nám po úspěšné žádos-
ti přidělil dotaci převyšující 420 tisíc 
korun.

Národní plán obnovy je další dotač-
ní  titul, ze kterého naše škola čerpá 
finanční prostředky. Tyto nemalé pro-
středky jdou na nové mobilní počíta-
čové vybavení a opět doučování žáků.

Z  výčtu  celého  školního  roku  je 
patrné,  že  jsme  odvedli  velký  kus 
práce. Všechny teď čeká zasloužená 
odměna v podobě  letních prázdnin. 
Načerpejme všichni energii na nový 
školní rok 2022/2023, protože neví-
me, jaké výzvy nám přinese.

Zuzana  Vysloužilová.  S  proslovem 
a přáním absolventům přispěchala 
Gabriela  Jančíková,  starostka města 
Plumlova. Školní docházku zhodnoti-
la a otevřenou mysl popřála ředitel-
ka školy Simona Zapletalová.

Na společně strávená léta zavzpo-
mínaly   Tereza   Kr iš tof íková   za 
9.A a Adéla Jelínková za 9.B, po nich 
jejich  třídní učitelky Věra Pořízko-
vá a Hana Bretschneiderová. Vede-
ním školy byli  také oceněni Veroni-
ka Kořínková, Ondřej Kurka a Zuzana 

Vysloužilová.  Tito  žáci  dosahovali 
po celou školní docházku výborné-
ho  prospěchu,  reprezentovali  ško-
lu nebo aktivně pracovali pro  tříd-
ní kolektiv.

Poté  došlo  k  slavnostnímu  pře-
dání  vysvědčení,  pamětních  listů 
a drobných dárků. Na samotný závěr 
zazněla rozlučková píseň. Ze zámec-
kých schodů vycházeli téměř dospělí 
absolventi, kteří si kromě vysvědče-
ní odnášeli celou řadu vzpomínek na 
končící etapu života.
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KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE

Mgr. Tereza Boháčová, DiS.

Na naší škole v posledních letech při-
bývá žáků se zájmem o hru na klavír. Vět-
šina z nich hraje především sólově, avšak 
v rámci komorních her a hudebních dílem 
se tito klavíristé mohou potkat vedle sebe 
u jednoho nástroje.

Právě tímto způsobem se k sobě dosta-
ly dvě studentky gymnázií v Prostějově 
a začaly se pravidelně scházet a nacvi-
čovat  společné  skladby. Na  jaře  roku 
2020 úspěšně vyhrály okresní kolo sou-
těže ZUŠ v komorní hře ve hře na klavír 

JAK SE ŽIJE V ZUŠ

Ivan Malík

Milí přátelé,
na konci školního roku 2021/2022 se 

můžeme pochlubit velkým množstvím 
akcí, které se v uplynulém dvou a půl roce 
nemohly nebo nesměly konat. Samozřej-
mě nejdůležitější pro školu, jako takovou, 
jsou soutěže MŠMT. Zde jsem nepočítal 
s jakýmkoli úspěchem, a přece se poda-
řilo získat vítězství v celostátním kole. 
Opět v režii naší nejúspěšnější učitelky 
Jany Nedbalové, která je mimochodem od 
letošního léta již snad natrvalo obyvatel-
kou Plumlova. Vítězem se tentokrát stal 
žák druhého stupně na pobočce Čechy 
pod Kosířem Jakub Holubek. Moc blaho-
přejeme! 

Obzvlášť v takovém rozpoložení, kdy 
většina žáků si řekne, stejně byl COVID, 

tak  co. Musím vyzdvihnout  také úsilí 
všech, kteří se na tomto, ale i na dalších 
úspěších, podíleli. Ať už to byli učitelé jed-
notlivých žáků, korepetitoři a také rodiče, 
kteří se v mnoha případech okresních či 
krajských kol zúčastnili. Abych zde zmínil 
ještě další nástroje, kde jsme byli úspěš-
ní. Jako druhá v krajském kole soutěže 
hry na bicí soupravu skončila Viktorie 
Domjenová a naši zpěváci se umístili na 
pěkném druhém místě v okresním kole. I 
když letos nebyla obsazena soutěž ve Vid-
navě, kde jsme sbírali úspěchy, tak jsme se 
zúčastnili soutěže klavírních duet v Praze, 
soutěž „Per Quattro Mani 2022“, kde nás 
mile reprezentovalo klavírní duo ze třídy 
p. uč. Terezy Boháčové: Adéla Janečková - 
Marie Jančíková. 

Pořádali jsme celou řadu vystoupení v 
tanečním a literárně-dramatickém oboru. 

V rámci akce ZUŠ OPEN jsme uspořádali 
krásné absolventské koncerty ve škole i 
na zámku v Plumlově. V závěru roku jsme 
udělali novou akci, kde jsme chtěli, aby 
spolupracovali obory v novém projektu 
„Poznáváme Evropu“. Zúčastnili se ho TO, 
VO a hudební obor. Ve výtvarném oboru 
jsme získali umístění v celostátním kole 
soutěže, pod záštitou MŠMT, byli to tři žáci 
na druhém místě. Dále jsme získali umís-
tění na prvních místech v soutěžích pořá-
daných okresním domem mládeže. 

A v neposlední řadě nesmím zapome-
nout na obnovený projekt p. uč. Bohá-
čové, která uvedla v život náš plumlov-
ský pěvecký sbor, prozatím v ženském 
obsazení. Avšak na charitativním koncer-
tě na podporu opravy varhan v plumlov-
ském kostele s námi spolupracoval muž-
ský pěvecký sbor Orlice.
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a postoupily do krajského kola. Bohužel, 
doba nepřála tomu, aby se děvčata moh-
la zúčastnit tohoto kola ani po dalším roce 
zákazů a omezení kvůli pandemii. Pro-
to se Marie Jančíková a Adéla Janečko-
vá rozhodly, že se budou o této nelehké 
době scházet a nacvičovat široký a dlou-
hý repertoár na jiné soutěže.

Po uvolnění situace jsme mohly spo-
lečně začít pravidelně trénovat a přihlá-
sit se do dvou soutěží: „Per Quattro Mani” 
v Praze a na „Dvořákův Lipník” do Lipní-
ku nad Bečvou.

Obě soutěže proběhly velice úspěšně, 
v Praze klavírní duo získalo Čestné uzná-
ní a v Lipníku 3. místo, kdy se mělo zúčast-
nit též koncertu vítězů.

Děvčata měla velkou radost, získala 

FALCON CROSSBOW PLUMLOV

Jana Vyskočilová

Venkovní sezóna střelby z kuše byla 
zahájena květnovými  závody v Plum-
lově na hřišti v Borkách a pokračovala 
v Suchých Lazcích u Opavy.

Falcon v obou závodech získal nejvyš-
ší cenné kovy. V Suchých Lazcích byli za 
náš oddíl Josef Vymazal ml. a Denis Vysko-
čil vyhlášeni vítězi Českého poháru halo-
vé sezóny 2021/2022 ve svých kategori-
ích Kadet a Junior. Mezi tím Denis Vyskočil 
zavítal do Budapešti na Pohár Maďarska 
a dovezl zlato a stříbro v kategorii Muži.

V létě čekají Falcon Světové poháry 
v Chorvatsku a v Otrokovicích, následuje 
Mistrovství světa v Maďarsku.

Podpořme kluky tím, že jim budeme 
držet palce, aby předvedli svůj nejlepší 
výkon proti silným soupeřům Evropy.

Váš Falcon

zážitky na celý život a chuť se nadále věno-
vat této líbivé činnosti.

KRAJSKÉ A ÚSTŘEDNÍ KOLO 
SOUTĚŽÍ

• Hubert Hubík  (trubka,  II.  kategorie, 
p. uč. Nedbal) - 1. místo

• Václav  Holubek  (zobcová  flétna, 
VIII. kategorie, p. uč. Nedbalová) - 1. místo

• Alexandra Musilová  (zobcová flétna, 
X. kategorie, p. uč. Nedbalová) - 1. místo

• Jakub  Holubek  (zobcová  flétna, 
X. kategorie, p. uč. Nedbalová) - 1. místo 
s postupem do ústředního kola

• Natálie  Citová  (zobcová  flétna, 
I. kategorie, p. uč. Krčová) - 1. místo

• Lucie  Kolářová  (zobcová  flétna, 
II. kategorie, p. uč. Krčová) - 2. místo

• Tereza  Pajchlová  (zobcová  flétna, 
II. kategorie, p. uč. Krčová) - 2. místo

• Markéta  Smékalová  (zobcová flétna, 
II. kategorie, p. uč. Krčová) - 2. místo

• Eliška  Strbáčková  (zobcová  flétna, 
V. kategorie, p. uč. Krčová) - 2. místo

• Markéta  Pořízková  (zobcová  flétna, 
X. kategorie, p. uč. Krčová) - 3. místo
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VE ŠKOLCE NUDU NEZNÁME

Bc. Silvie Soldánová

Závěrečné měsíce  letošního školní-
ho roku v MŠ Plumlov provázela spous-
ta společensko - kulturních akcí, přede-
vším pro děti, ale také pro rodiče i veřej-
nost. Po dvou letech půstu společných 
akcí z důvodů proticovidových opatření, 
jsme tak mohli všem vynahradit naše spo-
lečná setkání.

První zájmovou, pro děti velmi láka-
vou akcí, byla ukázka canisterapie na škol-
ní zahradě. Nestačili jsme se všichni divit, 
kolik toho děti o pejscích znají; o jejich 
životě, péči o ně, vzájemném soužití a lás-
ce, kterou dovedou, dobře vedení psi, 
lidem předávat.

Následoval zápis nových dětí do MŠ 
pro školní rok 2022/2023. I  tato akce 

proběhla v součinnosti s ostatními dětmi, 
které připravily spolu s učitelkami pro své 
nové kamarády malé dárečky. Byly při-
praveny si s nimi pohrát a seznámit je se 
svými nejoblíbenějšími hračkami. Všem 
malým předškoláčkům držíme palce, aby 
jejich start ve školce byl úspěšný a bez 
slziček. :-)

Na květnový Svátek matek jsme pozva-
li rodiče i prarodiče do MŠ na malou jar-
ní besídku spojenou s tvořivou dílnou dětí 
a rodičů. Společně vyrobený upomínko-
vý dáreček byl odměnou, kterou si nes-
ly děti domů.

V polovině května  se konečně děti 
dočkaly dlouho očekávaného školního 
výletu do Čech pod Kosířem. Počasí bylo 
téměř na objednávku, ideální pro cestová-
ní. Děti potěšila prohlídka zámku, muzea 

pánů Svěráků. „Návrat“ do do časů minu-
lých zajistila „ zámecká princezna“, která 
měla připraveny hry, o kterých už dnes 
děti nemají ani potuchy, soutěže, které 
vyžadovaly i nemalé sportovní výkony 
dětí. Radost z nových zážitků, dojmů i zís-
kaných poznatků a hlavně spokojenost 
si odnášely děti, ale i paní učitelky. Vel-
ká pochvala patří těm nejmenším dětem, 
které zcela bez problémů celou akci zvlád-
ly a svým starším kamarádům byly rovno-
cennými partnery.

Květen skončil a vstup do nového měsí-
ce jsme zahájili, jak jinak, než-li oslavou 
svátku Dne dětí. Počasí nám opět přálo. 
Do kempu Žralok jsme vyrazili hned po 
ránu, s batůžkem se svačinkou a pitím na 
zádech a hlavně s dobrou náladou a oče-
káváním skvělé zábavy, akčních her, sou-
těží i relaxace.

Na jednotlivých stanovištích děti po 
skupinkách plnily, učitelkami pečlivě při-
pravené úkoly nejen v oblasti pohybových 
aktivit, ale i úkoly, vědomostní, prokazo-
valy znalosti místní fauny a flóry, řešily 
logické úlohy, prokazovaly svoji zručnost 
i individuální tvoření. Nadšení dětí z dob-
ře splněných úkolů bylo oceněno diplo-
my, sladkou odměnou a drobným dáreč-
kem. Na závěr akce se nejen děti pobavily 
a zasmály s klaunem Hubertem. Pozdější 
oběd vůbec nevadil a dokonce se děti těši-
ly i na odpolední odpočinek, který nepat-
ří jindy mezi ty činnosti nejoblíbenější.:-)

Pravděpodobně vrcholem zdařilých 
akcí bylo slavnostní rozloučení s předško-
láky v koncertním sále vysokého zám-
ku v Plumlově. Celý kulturní program 

CANISTERAPIE

DĚTSKÝ DEN DĚTSKÝ DEN
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dětí působil elegantně a troufnu si říct, 
i dojemně. Odměnou všem vystupujícím, 
jako vždy, jsou slova pochvaly i poděko-
vání ze strany rodičů, zřizovatele i veřej-
nosti.

Následující  slavnostní  vernisáží 
výtvarných prací dětí u příležitosti 40. 
výročí otevření Mateřské školy Na Stráži 
a 60. výročí Mateřské školy Na Aleji. Velmi 
nás potěšil široký zájem nejen rodičů, ale 
i plumlovské veřejnosti i bývalých „ žáč-
ků“ MŠ, kteří tak mohli obdivovat výtvar-
né schopnosti dětí, založené na jejich fan-
tazii i pozorování reálného světa.

Ocenění naší práce paní starostkou 
i všemi přítomnými těší, hladí po duši 
a moc si toho vážíme, ale je to pro nás také 
závazkem v další pedagogické práci s jedi-
ným cílem: snažit se o to, aby předškolní 
vzdělávání v Plumlově dále vzkvétalo, aby 
pro děti byly vytvářeny co nejlepší pod-
mínky pro jejich všestranný rozvoj, aby 
dále pokračovala smysluplná spolupráce 
s rodiči, s zřizovatelem, všemi organizace-
mi a výchovně vzdělávacími činiteli, kteří 
se podílejí na spolupráci s Mateřskou ško-
lou a dokreslují tak její celkový ráz.

Poslední plánovanou akcí, kterou jsme 
tento  „maraton“  zakončili,  byla  účast 
budoucích prvňáčků na letišti v Most-
kovicích. Každoročně zajímavý program 
nabídl  dětem  nejen  úžasnou  podíva-
nou, ale přispěl k získání nových poznat-
ků, poučení a zkušeností pro další život. 
Nejen chlapce lákala malá lehká letadla, 
možnost „sáhnout“ si na opravdový vrtul-
ník, pozorovat hasiče při náročné práci, či 
část výcviku policejních psů. A počasí? Jak 
jinak, než-li krásné.

Nyní už zbývá jen popřát dětem krásné 
prázdniny, rodičům o dovolených zaslou-
žený odpočinek, všem hodně sluníčka, 
zážitků, dobré nálady a hlavně zdraví.

Na  shledanou  ve  školním  roce 
2022/2023 se těší všichni zaměstnanci 
MŠ Plumlov:-)

VÝLET VÝLET

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

VÝSTAVA

VÝSTAVA

LETIŠTĚ

LETIŠTĚ

BESÍDKA, TVOŘENÍ

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař

Foto: Petr Školař
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MLADÁ ROCKOVÁ KAPELA 
NA SOBĚSUCKÉ SCÉNĚ

SOUTĚŽ 
MLADÝCH HASIČŮ

Kamila Krychtálková 

V sobotu 25. června se v Soběsukách pod 
Křébem představila mladá rocková skupi-
na The Rusters, která na své zdejší premié-
rové vystoupení přilákala úctyhodných 150 
návštěvníků.

Členky a bubenice kapely Zuzany Vyslou-
žilové, čerstvé absolventky ZŠ Plumlov, jsme 
se zeptali na podrobnosti o kapele.

Kdy vaše skupina vznikla?
Začali  jsme  se  skládat  už  v  listopa-

du 2020, ale nakonec proběhla spoustu 
změn a první zkoušku v téhle sestavě jsme 
měli v dubnu 2021.

Jak jste se dali dohromady?
Poznali  jsme  se přes  jednoho mého 

kamaráda, který nám předtím dělal basáka. 
Všiml si mě náš kytarista Vašek, oslovil mě 
a už jsme se začali skládat.

Nějaké podrobnosti o jednotlivých čle-
nech?

Dohromady je nás šest, ale na pódiu 
nás lze vidět jen pět. Všichni až na mě jsou 

V sobotu 11. června hostily Sobě-
suky třetí kolo Okresní dětské ligy 
Prostějovska v požárním útoku žáků 
a dorostu. Tato soutěž je hojně navště-
vovaná  nejen  týmy  z  okresu  Pro-
stějov, ale přijíždějí sem i závodníci 
z Blanenska. Tentokrát se jí zúčastni-
lo jedenapadesát družstev. Po úvod-
ním nástupu byla zahájena katego-
rie mladších žáků, v níž se předsta-
vilo osmnáct soutěžních týmů. Prv-
ní dvě místa získali hasiči z Krumsí-
na, domácí obsadili třetí, čtvrté a čtr-
nácté místo. Poté následovala katego-
rie starších žáků, do které se přihlási-
lo dvacet družstev. Zde zvítězil Sene-
tářov (okres Blansko), následovaný 
Domamyslicemi a domácími Soběsu-
kami A. Další domácí družstvo obsadi-
lo desátou příčku. Třetí kategorii tvo-
řili dorostenci a dorostenky, kteří sou-
těžili v konkurenci čtrnácti družstev. 
Také zde zvítězil Senetářov, druhé 
skončily Kobeřice a třetí místo obsa-
dily Soběsuky B. Soběsučtí dorosten-
ci A se umístili na šesté pozici. Soutěž 
se vydařila, počasí nám přálo a všech-
ny zúčastněné týmy si ze Soběsuk 
odvezly hodnotné ceny.

stejně staří. Všem je 17, jenom mně 15. Zpě-
vák Franta Hájek je z Ochozu. Hlavní kyta-
rista Vašek Přikryl ze Smržic. Druhý kyta-
rista Prokop Martinec je z Vrahovic. Basák 
Martin Pazdera je z Pivína. Já, Zuzka Vyslou-
žilová, která hraje na bicí, jsem z Krumsína. 
A je tu s námi i náš zvukař Martin Vopalec-
ký z Prostějova.

Kdo je kapelník?
Kapelníkem je náš kytarista Vašek.

Kolik veřejných vystoupení máte už za 
sebou?

Dohromady jich máme za sebou 5.

Co převážně hrajete?
Hrajeme hlavně rock - Kabát, Green Day, 

Harlej, Rybičky 48 a spoustu jiných.

Jaké máte plány do budoucna, co se týká 
hudby?

Zlepšovat se a hrát víc a víc před lidmi. 
Doufáme, že se nám povede jednou hrát i na 
nějaké větší akci, i třeba jako předkapela. 
Baví nás to a určitě chceme pokračovat.

Kde budete v nejbližší době vystupovat?
Zatím nevíme, datum nemáme, ale měli 

bychom hrát například ve Smržicích v hos-
půdce U Býka.

Přejeme mladým muzikantům,  aby 
se jejich kapele dařilo, a  je dost možné, 
že se letos ještě jednou objeví v Soběsu-
kách pod Křébem. Sledujte vývěsky a info  
na www.sdhsobesuky.cz.
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BRAMBOROVÁ MEDAILE NA LODM V OLOMOUCI

Marek Otruba

Ve dnech 26.–30.  6.  se  v Olomouci 
konaly Hry X. letní olympiády dětí a mlá-
deže a zástupci orientačního běhu z TJ 
Sokol Plumlov byli také u toho. Z celého 
Olomouckého kraje se na soutěže v orien-
tačním běhu nominovalo celkem 8 spor-
tovců (4 dívky a 4 chlapci). Z našeho oddí-
lu si účast na LODM z celkem nominova-
ných 8 dětí vybojovaly 3!!!

Laura Luterová, Karolína Otrubová 
a Oliver Lutera.

Již účast na této jedinečné akci, které se 
účastní více než 3500 mladých sportov-
ců z celé ČR, byla pro všechny tři velkým 
úspěchem a úžasným zážitkem.

A jak naši zástupci v těžké konkuren-
ci obstáli?

Nejlepšího  individuálního výsledku 
dosáhla Laura Luterová, která v katego-
rii mladších dívek, obsadila na krátké tra-
ti, která se konala v lesích okolo hradu 
Helfštýna, krásné, ale ne moc populární 
4.místo. Jen 48 vteřin jí chybělo k obrov-
skému úspěchu, tj. k zisku medaile. Tímto 
umístěním se Laura stala nejúspěšnějším 
sportovcem v orientačním běhu v Plum-
lově, který se kdy v minulosti olympiády 
dětí a mládeže zúčastnil. V dalším závodě, 
kterým byl sprint a konal se v centru Olo-
mouce a přilehlých parcích, obsadila Lau-
ra 18.místo.

V kategorii starších dívek reprezento-
vala Olomoucký kraj Karolína Otrubová 
a ta si rovněž nevedla špatně. Ve sprintu 
obsadila 8.místo a na krátké trati 12.mís-
to.  Ještě v polovině  závodu na krátké 
trati Karolína vedla, ovšem v závěru se 

dopustila několika chybiček a to stačilo na 
umístění na začátku druhé desítky.

Třetím reprezentantem Olomoucké-
ho kraje z našeho klubu byl Oliver Lutera. 
Ten závodil v kategorii mladších hochů. Ve 
sprintu se umístil na 21.místě a na krátké 
trati to bylo 14.místo.

Soutěže v orientačním běhu uzavřely 
čtyřčlenné sprintové štafety opět v Olo-
mouci, ve kterých Laura a její bratr Oliver 
obsadili v týmu Olomouckého kraje velmi 
pěkné 6.místo

Nutno ještě doplnit, že jedním ze dvou 
trenérů výpravy orientačních běžců Olo-
mouckého kraje byla Johana Otrubová, 
trenérka dětí a mládeže v našem klubu.

10.LODM je úspěšně za námi a za dva 
roky nás čeká další, tentokrát v Jihočes-
kém kraji. Věříme, že i v roce 2024 se 
najde nějaký zástupce z našeho klubu, 

který si vybojuje účast na této prestižní 
akci.

Lauře, Karolíně a Oliverovi děkujeme 
za vzornou reprezentaci Olomouckého 
kraje a našeho klubu.
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David Vančík

Na letošní  letní sezónu v Hamrech 
jsme se u nás v hasičském areálu Na Toč-
ně pečlivě připravili. Jednou z důležitých 
změn byla rekonstrukce a modernizace 
stávajícího areálového osvětlení, které 
nově využívá technologie LED. V součas-
ně době, významně poznamenané ener-
getickou krizí je úspora elektrické ener-
gie tématem nás všech a dobrovolných 
hasičů nevyjímaje.,LED technologie si již 
dávno našly místo v nejedné domácnos-
ti a výhody jsou zřejmé, daleko předčí 
i vyšší pořizovací cenu,“ dovysvětlil sta-
rosta SDH Hamry Dominik Vémola.

Provoz občerstvení  je  každoročně 
spojen neodmyslitelně i s celou řadou 
akcí. Začátek sezóny a měsíc červen je 
tradiční  nejen  příchodem  teplejšího 
počasí, ale i s dětskými dny. Pravidel-
ně se tyto oslavy našich malých ratoles-
tí konají po celé republice a Hamry tomu 
nejsou výjimkou. Díky pomoci celé řady 
dobrovolníků se nám podařilo uspořá-
dat krásné odpoledne pro malé i velké.

V letošním roce je naše obec posti-
žena celou řadou zemních prací spoje-
ných s pokládkou hloubkové kanaliza-
ce, takže návštěvníci si museli zvyknout 
na částečný diskomfort. Podle dojmů 
návštěvníků, to však nikomu nevadilo! 
Desítky dětí s rodiči zavítaly do naše-
ho hasičského občerstvení, aby si své 
odpoledne užili. Desítka stanovišť, kde 
nechyběla střelba ze vzduchové puš-
ky ani kulturní vložka v podobě hoří-
cí dýmovnice nebo slavnostní zapálení 

V HAMRECH JSME NA LÉTO PŘIPRAVENI!

táboráku s vůní benzínu. Toho se ujal 
jeden z místních pyromanů, jak se s nad-
sázkou a úsměvem označil pro náš zpra-
vodaj David Vančík, jednatel místního 
sboru SDH.

Další naší pravidelnou akcí je soutěž 
v pití piva na ex, která proběhla letos 
již počtvrté. Síly v pití vychlazené desít-
ky letos změřil rekordní počet soutěží-
cích. Na prvním místě se umístil veli-
tel hamerských hasičů Jiří Vémola, na 
druhém místě dopil Roman Šmudla a na 
stupně vítězů se ještě propil Jan Sypěna.

Měsíc  červen  byl  bohužel  spojen 
i  s  úmrtím  jednoho  z  našich  berán-
ků Oříška, který náhle odešel 3. červ-
na v ranních hodinách. Na základě stu-
dia  kamerových  záznamů  a  výsled-
ků pitvy provedené Státním veterinár-
ním ústavem v Olomouci můžeme však 
vyvrátit cizí zavinění. Rozloučit se s ním 

a  vzpomenout  na  nezapomenutelné 
bečení mohou naši návštěvníci v pro-
storu výběhu, kde bude jeho odkaz při-
pomínat nad hrobní jámou pietní deska, 
která bude dokončena v průběhu měsí-
ce července.

Úspěšný  začátek  sezóny  uzavřela 
2. července tradiční hamerská hodová 
zábava s legendární rockovou kapelou 
Quercus.

Návštěvníci našeho areálu se v letoš-
ní sezóně mají i nadále na co těšit. Na 
léto máme v plánu nejen tradiční vaření 
kotlíkového guláše, který budeme opět 
distribuovat zdarma. I letos však bude 
možné dobrovolně přispět na dobrou 
věc. V letošním roce výtěžek poputu-
je na podporu Dětského domova Plum-
lov. Chybět nebude ani výstava drobné-
ho zvířectva, Hamerský špekáček nebo 
novinka v podobě pivního pochodu.
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Eva Burešová

Stejně jako v předchozím vydání zpra-
vodaje bych ráda touto cestou shrnula 
uplynulé období, kdy probíhalo pravidel-
né čtvrteční setkávání mateřského cen-
tra. Děkuji všem zúčastněným mamin-
kám, které se k nám připojily a díky tomu 
můžeme fungovat dál. Letošní účast byla 
po koronavirové pauze opravdu slušná, 
Mateřídoušku navštívila od září do červ-
na postupně více než desítka dětí ve věko-
vém rozmezí od 1 měsíce až po 4 roky. 
Myslím, že si všichni společně strávený 
čas užívají, důkazem toho jsou k vidě-
ní každý týden úsměvy na dětských tvá-
řích. Ostatně pro zábavu máme k dispo-
zici širokou škálu hraček, a to od hrkáčků 
a hracích dek pro nejmenší, až po odrá-
žedla, houpací hračky, skládačky a kost-
ky pro starší. Nechybí ani výtvarné potře-
by k občasnému jednoduchému tvoře-
ní či různé omalovánky. Děti si po celou 
dobu aktivně hrají  za doprovodu dět-
ských písniček. Neustále se snažíme dopl-
ňovat a rozšiřovat materiál pro zábavu, 

MATEŘÍDOUŠKA

aktuálně budeme ze svého rozpočtu poři-
zovat novou skluzavku.

Nyní nastává čas prázdnin, chvíle, na 
který se celý školní rok všichni těší. Avšak 
Mateřídouška bude i v letních měsících 
pokračovat dále. Věřím, že kromě stá-
vajících  členů  tato  příležitost  přiláká 
i nové zájemce. V září se naše skupinka 
o něco zmenší, některé děti nastupují do 
mateřských škol. Proto opravdu vítáme 
každého, kdo má zájem vzít své dítě do 

společnosti mezi jeho vrstevníky a záro-
veň si jednou týdně oddychnout od kaž-
dodenní rutiny.  Jednou na toto krásné 
období budete vzpomínat stejně jako já.

Mateřídouška bude probíhat ve stej-
ném čase jako doposud, a to každý čtvrtek 
od 9:00 do 11:30 na místní faře v Bezr-
učově ulici v Plumlově. Nově se na vás 
bude těšit Klárka.

Přeji všem krásné prožití letních prázd-
nin, spoustu zážitků a dobrodružství!
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REON NA ZÁMKU PLUMLOV

Pavel Zástěra

Návštěvníci Plumlovského zámku můžou 
už několik let najít v zámecké expozici výsta-
vu snivých obrazů Reona Argondiana. Nelze 
si nevšimnout, že tyto obrazy v některých 
návštěvnících budí odpor, v některých roz-
por, v některých neutuchající nadšení, ale 
nikoho nenechávají nevšímavým.

ZÁMEK PLUMLOV - AKCE 2022
16. 7. Divadlo Point
23.–24. 7. Pohádkový víkend
6.–7. 8. ŠERMÍŘSKÁ AKCE SEZÓNY
20. a 21. 8. Jarmark na Plumlově
27. 8. Moravské divadlo Olomouc, 
koncert
3. a 4. 9. Sokolníci – akce pro rodiny 
s dětmi
10. 9. Divadlo Týniště
11. 9. Klavírní koncert Barbora 
Dostalíková
16. 9. Vojenský den, militari akce 
pro školy
17. 9. Vojenský den
15. 10. Hubertské slavnosti
29. 10. Halloween
10. 12. Vánoční koncert
17. 12. Adventní prohlídky

Reon se narodil v Praze, vyučil se krouži-
čem keramiky“, v r. 1968 odešel, neutekl, stu-
dovat do Itálie. Do roku 1989 pracoval a tvo-
řil ve Francii. V Praze pak měl několik gale-
rií a dnes obývá na Petříně vilu,Nebozízek“, 
kde má i galerii.

Zajímavostí je, že autor obrazů sedmde-
sátiletý Jan Zahradník alias Reon Argondi-
an přijel před pár dny navštívit plumlovský 

zámek, jako milovník atmosféry zámku. 
Prohlédl expozice, nadchl se okolím zám-
ku a přišel s nabídkou, zatím ve fázi zámě-
ru, přenechat své životní dílo správě zámku, 
aby většina těch nejzajímavějších jeho děl 
zůstala pohromadě. Vše se musí ještě práv-
ně dotáhnout a upřesnit. Reonova výstava 
s vylepšeným osvětlením je stále připrave-
na na nové návštěvníky.
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