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PLUMLOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Foto: Petr Školař

v poměrně agresivní podobě ještě dal-
ší minimálně čtyři roky a nám nezbude, 
než se s ním naučit žít. 

Asi nebude možné stále dokola žít 
v lockdownu, zavírat školy a obcho-
dy, divadla a nemoci se volně pohybo-
vat, ale bude nutné stále a více dodr-
žovat protiepidemiologická a hygienic-
ká opatření a pochopitelně se pokusit 
dosáhnout co největší proočkovanosti.

S kolegy radními jsme důkladně zva-
žovali, zda v této době na plumlovském 
náměstí uskutečnit slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu, kontaktovali 
jsme krajskou hygienickou stanici a do 
poslední chvíle hledali řešení, jak akci 
pro radost dětí uskutečnit za dodrže-
ní hygienických opatření, vyhlášených 
vládou ČR. Ale vyhlášením nouzového 
stavu bylo všechno jinak.

Rozsvícení vánočního stromeč-
ku muselo proběhnout bez veřej-
nosti. První adventní neděli alespoň 
zazněly z městského rozhlasu kole-
dy a my si mohli tuto slavnostní chvíli 

připomenout a vzájemně na sebe mys-
let doma u svých adventních věnců. 
První adventní neděle byla opravdu 
překrásná. Venku napadla spousta sně-
hu a děti vyrazily k zimním radován-
kám.  

Vánoce jsou neodmyslitelně spojová-
ny s pokorou, láskou a obdarováváním. 
Lidé jsou šťastni, že mohou být spolu. 

Vzpomínám si na jednu vánoční 
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ADVENTNÍ SLOVO
PRO STAROSTKU

Milí spoluobčané,

Máme zde opět advent a s ním spoje-
nou radost, kterou můžeme každoroč-
ně vidět v rozzářených dětských očích. 
To obrovské dětské těšení se na Ježíš-
ka a nasvícený stromeček jsou pro vět-
šinu nás, dospělých, vždy největšími 
vánočními dárky.

Již loňské Vánoce jsme prožili v přís-
ných protiepidemiologických opatře-
ních a po mnohém nám bylo smutno. 
Najednou jsme zjistili, jak moc nám 
chybí předvánoční besídky, koncerty, 
zpívání koled na náměstí či prostá lid-
ská setkávání, která, zahalena do vánoč-
ní magické atmosféry, mají pro každého 
z nás obrovský radostný náboj.

V současné chvíli epidemiologická 
situace není dobrá. Covid stále agre-
sivněji útočí a v nemocnicích, kde se 
občas pohybuji, máme tísnivý pocit, 
že čím dál častěji nad námi vyhrá-
vá. Dle odborníků zde covid je a bude 
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příhodu, která se stala před mnoha lety, 
když jsem jako mladičká sestřička slou-
žila v nemocnici. Pamatuji si na jednu 
starou paní, která i přes všechny nemo-
ci a bolesti byla veselá a milá a často 

nám povídala o svém životě. Přežila vál-
ku, prožila drsné zacházení komunistů 
a přesto nezatrpkla.  

I když byla tak moc nemocná, měla 
slíbeno, že na vánoční svátky půjde 
domů. Všichni jsme věděli, že toto jsou 
její poslední Vánoce.  Ze všech sil jsme 
se snažili, aby se domů mohla ještě 
podívat. S jejím manželem bylo domlu-
veno, že si pro ni přijede na Štědrý den 
v poledne a na první svátek vánoční jí 
zase vrátí, protože nemohla být dlouho 
bez podpůrné nemocniční léčby. Byla 
neobyčejně šťastná, že může na pro-
pustku domů a s námi se loučila, jako 
bychom se už nikdy neměli vidět. Mož-
ná tušila že odchází ...opravdu domů. 
Druhý den přišel její manžel sám, aby 
nám sdělil, že jeho paní v noci pokoj-
ně zemřela. Každé z nás, sester, přinesl 

malý vánoční balíček i s osobním věno-
váním, které nám ještě před smrtí stihla 
napsat. Bylo mi tenkrát 19 let a v balíč-
ku jsem měla skleněného andílka. Tato 
paní mi v mysli zůstala i za více než 
čtvrt století a každoročně si na ni vzpo-
menu, když věšíme na stromeček skle-
něného andílka. Co bylo napsáno v tom 
přáníčku už dávno nevím, ale myslím 
že něco jako……užívej si v životě malých 
věcí, jednoho dne se ohlédneš zpět a 
zjistíš, že byly velké….

Drazí sousedé,
ze srdce Vám přeji, abyste strávili 

krásné a poklidné Vánoce s dobrými 
lidmi a myšlenkou, že uděláte-li šťast-
ným někoho druhého, uděláte šťastný-
mi také sami sebe.

Vaše starostka
Gabriela Jančíková

a mostkovické  základní školy a školky. 
Projekt cyklostezky byl připravován 

dlouhé roky a první písemnou zmín-
ku jsem, jen tak pro zajímavost, našla 

v zápisech ze zastupitelstva z roku 
1995. Projekt, v podobě, v jaké nyní 
můžete cyklostezku vidět, se připra-
voval víc než 8 let. Celá stavba vyšla 
na cca 33 milionů a město Plumlov se 
podílelo částkou cca 9 milionů korun. 
Dotačně se na této akci finančně podí-
lel IROP, Olomoucký kraj, obec Mostko-
vice a město Prostějov. 

CHODNÍKY
Během letních prázdnin se nám 

podařilo, prozatím alespoň z části, 
upravit chodník a parkovací stání před 
zdravotním střediskem. Myslím, že toto 
oceňují nejen návštěvníci zdravotního 
střediska, ale i rodiče dětí, kteří vozí své 
ratolesti autem ke škole.  Rozšíření sil-
nice jistě velmi eliminuje ranní zmatky 
u základní školy. Tato oprava vyšla na 

Blíží se konec roku a s ním bilan-
cování nad tím, co se nám podařilo 
a z čeho máme radost a rozjímání 
nad tím, co bychom v příštím roce 
rádi udělali jinak, zrekonstruovali 
či vybudovali.

CYKLOSTEZKA
Nejvýznamnější investiční akcí, kte-

rou se nám podařilo na podzim dokon-
čit a z které mám upřímnou radost, je 
cyklostezka podél plumlovské přehra-
dy. 1.října proběhlo slavnostní otevře-
ní, které jsme si užili nejen s významný-
mi hosty, ale především s dětmi z naší 

SLOVO STAROSTKY K INVESTIČNÍM AKCÍM 
ZA ROK 2021
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cca 900 tisíc Kč. Z toho 300 tis. nám při-
spěl dotační program MAS.

V jarních měsících se pustíme do 
zbytku chodníku a parkovacích míst 
kolem zdravotního střediska a ško-
ly s bezpečným přechodem do MŠ Na 
stráži.

A dalším, v letošním roce dokon-
čeným chodníkem, je chodník podél 
Bidelce na Vinohrádek, který je bez-
pochyby velmi přínosný pro obyvatele 
západní části městečka. Za tento jsme 
stavební firmě zaplatili něco kolem 4 
milionů korun, přičemž asi cca 3.5 mili-
onů se nám podařilo získat díky dota-
cím.

Pro příští rok připravujeme studii 
výstavby chodníku ze Soběsuk do Žáro-
vic a chodníku na kraji Plumlova podél 
hlavní silnice od „Kišků“ směrem ke 
škole a budeme se snažit získat dotač-
ní peníze na chodníky v Lesnické uli-
ci, které jsou již opravdu v havarijním 
stavu. 

Také se v brzké době dočkáme nové 
dlažby a nových schodů ke kulturnímu 
domu v Žárovicích.

KANALIZACE
V letošním roce se nám podařilo 

kompletně kanalizovat Běliska včetně 
kempu  Žralok a já mám velikánskou 
radost, že  tato část města, v těsné blíz-
kosti plumlovské přehrady, může fun-
govat ekologičtěji.

Tato investiční akce stála něco přes 
tři miliony korun a čtyřicet procent 
jsme získali z dotací Olomouckého kra-
je.

K mojí upřímné radosti jsme započa-
li největší investiční akci tohoto voleb-
ního období, a to výstavbu kanaliza-
ce v Hamrách. Cena stavby kanalizace 
včetně rekonstrukce čističky odpadních 
vod se bude pohybovat kolem 38 mili-
onů korun. Jedná se o stavbu poměr-
ně náročnou a neobejde se bez trpěli-
vosti vás, místních občanů, za kterou 
vám předem mnohokrát děkuji. Každou 

druhou středu probíhají kontrolní dny 
na stavbě a můžeme zde, přímo na mís-
tě, vyřešit případné problémy. Všichni 
jste byli na koordinační schůzce vyba-
veni vizitkou s potřebnými telefon-
ními čísly, takže v případě nejasnos-
tí se nám můžete ozvat. Celý projekt 
můžete vidět na webových stránkách 
města, případně je v papírové podobě 
k nahlédnutí u mě v kanceláři. Termín 
dokončení této stavby je podzim příš-
tího roku. 

HASIČSKÉ AUTO
Na slavnostní rozsvěcování vánoč-

ního stromečku se ovšem netěšily jen 
děti, ale také naši hasiči z plumlov-
ské zásahové jednotky, kteří se chtě-
li pochlubit novým hasičským autem.

 Mám velikou radost, že se nám poda-
řilo novou hasičskou cisternu zakoupit 
a získat na ni dotaci jak z Ministerstva 
vnitra, tak z Olomouckého kraje. Našich 
hasičů si všichni moc vážíme a nikdo 
nikdy nevíme, kdy je budeme potřebo-
vat. Dovolím si doufat, že v příštím roce 
proběhnou Floriánské slavnosti a bude 
možné auto slavnostně posvětit a před-
vést. Hasičské auto jsme pořídili za cca 
6,5 milionů korun a 2,8 milionů jsme 
získali díky dotacím

SOCHA SVATÉHO 
FLORIÁNA

A když mluvíme o hasičích, v letoš-
ním roce se nám podařilo opravit sochu 
svatého Floriána, patrona hasičů a 

požárníků, na plumlovském náměstí. 
Rekonstrukce vyšla na 160 tis., přičemž 
100 tisíci korunami nám na tuto sochu 
přispělo Ministerstvo kultury.

ZELEŇ
Z dotačního titulu OPŽP se nám 

podařilo získat 100 % na výsadbu zele-
ně, jejíž projekt vzešel z pozemkových 
úprav. Máme vysazenou spoustu krás-
né zeleně za téměř 1,8 milionů korun 
mezi žárovickými a hamerskými  poli. 
Další projekt, do kterého bychom se 
rádi pustili, je realizace pozemkových 
úprav v Soběsukách. Pozemkové úpra-
vy v Plumlově ještě nejsou ukončeny, 
ale již prošly závěreč ným projednáním 
sboru zástupců, a tak se nám pomalu 
ale jistě blíží k cíli.

ZÁMEK
Ministerstvo kultury je nám stálým 

partnerem při opravách a zvelebování 
plumlovského zámku. V letošním roce 
se podařilo dokončit rekonstrukci bašty 
v hodnotě téměř 2 milionů a Minister-
stvo kultury společně s  Olomouckým 
krajem se na této investiční akci podíle-
li částkou 950 tisíc. Máme příslib peněz 
i na příští rok. Rádi bychom se pustili do 
opravy fasády vstupního portálu. 

Plumlovský zámek je překrásnou 
dominantou, která v Evropě nemá 
obdoby, a proto se po dlouhých peripeti-
ích dostal na indikativní seznam Národ-
ních Kulturních Památek a my čekáme 
na vypsání vhodného dotačního titulu. 
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Martin Hyndrich, místostarosta

Jsem rád, že po nějaké době mám 
možnost seznámit vás, nové občany 
města a jeho vesnic, se strukturou Klu-
bového zařízení p.o.  a vám ostatním 
připomenout, jak to s Klubovým zaří-
zením p.o. v současné době vypadá. 
Klubové zařízení příspěvková orga-
nizace je rozdělena na tři samostat-
ně hospodařící střediska: Zámek, stře-
disko Technických služeb a Autokemp 
Žralok.

Příjmy Zámku a Technických služeb 
jsou kromě jejich hospodaření podpo-
řeny z rozpočtu města Plumlov. Stře-
disko Autokemp Žralok hospodaří bez 
finančního příspěvku od města Plum-
lov což znamená, že může utratit jen 
tolik peněz kolik si svou činností vydě-
lá.

O středisku Zámek jen krátce, pro-
tože o něm si přečtete v některých 

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ p.o.

z budoucích čísel zpravodaje. Zámek 
Plumlov je řízen kastelánem panem 
Pavlem Zástěrou a vše, co se stane za 
branou zámku, má na starosti on a 
jeho dva stálí pracovníci. Přes rekre-
ační sezonu jsou posíleni týmem pra-
covitých průvodců, kteří se starají o 
propagaci našeho zámku. 

Dále je třeba se zmínit o středisku 
Technických služeb, které je dle mého 
názoru pro zdárný chod města, nepo-
stradatelné. Zmíním jen menší část 
činností, kterými se středisko Tech-
nických služeb zabývá. Především je 
to denní úklid centra města, převo-
zy našich nejmenších předškoláků do 
mateřské školy a začínajících školáků 
do základní školy v Plumlově.  Dále to 
jsou úklidy sběrných míst ve městě a 
na našich vesnicích, což je nekonečná 
práce vzhledem k častému nepořádku 
z toho důvodu, že někdo není ochoten 
odpad uložit do nádob či odvézt odpad 

většího objemu na sběrný dvůr.

Provoz sběrného dvora je další 
neopomenutelnou činností střediska 
Technických služeb Klubového zaříze-
ní. Když už mluvíme o sběrném dvoře, 
nesmíme zapomenout také na kom-
postárnu, o kterou se staráme. Řek-
nu vám, není to lehká práce zlikvido-
vat všechen bioodpad, který uvědo-
mělí občané při separaci svých odpa-
dů vyprodukují. Naši činnost dále roz-
dělujeme na zimní a letní. V létě seče-
me a uklízíme trávu v celém městě a 
přilehlých obcích, zaléváme zeleň, kte-
rá v poslední době výrazně zkrášluje 
prostředí našeho města. Staráme se o 
stromy a keře, a to jak o jejich údržbu, 
kácení ale i o novou výsadbu. V zimě 
sklízíme sníh ze silnic a chodníků, 
zajišťujeme jejich posyp a udržujeme 
zastávky MHD a místa největší kon-
centrace našich spoluobčanů, jako jsou 
prostory před zdravotním a nákupním 

ŠKOLA, MATEŘSKÁ 
ŠKOLA a DOMOV 
PRO SENIORY 
SOBĚSUKY

Ve všech těchto třech příspěvkových 
organizacích města probíhaly rekon-
strukce a drobnější úpravy dotované 

z rozpočtu města. 
V základní škole se přes léto vybudo-

valo nové oddělení školní družiny, nová 
třída a spisovna. 

Mateřská škola rekonstruovala záze-
mí pro pedagogy a u budovy Na aleji 
máme novou zídku.

Domov pro seniory se pustil, mimo 
jiné, do kompletní rekonstrukce pod-
lah ve stravovacím provozu.

DROBNĚJŠÍ OPRAVY
V letošním roce proběhly drobné 

opravy silnic (např. neustále se znovu 
objevující díra u garáží na Balkánu) a 
kanálů povrchové kanalizace, oprava 
střechy obřadní síně na místním hřbi-
tově, drobnější opravy na bytových 
domech atd.

Během zimy ještě proběhne oprava 
hygienického zázemí budovy osadního 
výboru v Hamrech, což je akce dotova-
ná z dotací MAS částkou cca 500 tisíc. 
Soutěžní cena této rekonstrukce cca 
800 tisíc korun.

V příštím roce též budeme podá-
vat žádost o dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení, které je na mno-
hých místech ve velmi špatném stavu. 
Pokud by se nám podařilo dotaci zís-
kat, postupně, po etapách, bychom se 
pustili do rekonstrukce jak v Plumlově, 
tak ve všech místních částech.

Máme již podanou žádost o dotaci 
na opravu povrchu vozovky Wolkero-
vy ulice včetně kanalizace a žádost o 
rekonstrukci WC v základní škole. Na 
vypsání dalších dotačních titulů musí-
me počkat do první třetiny příštího 
roku.

Gabriela Jančíková
Starostka města
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nejsou vynakládány finanční prostřed-
ky z rozpočtu města. Běžnou činnos-
tí se myslí každoroční hospodaření, a 
to provoz občerstvení s nápoji, provoz 
grilu (dobré jídlo, které pro vás při-
pravujeme) a provoz pronajímání cha-
tek, míst pro stanování a organizaci 
všech kulturních a společenských akti-
vit, které v ATC Žralok v průběhu roku 
můžete zažít. Pokud se budeme bavit o 
rekonstrukci a budování nového záze-
mí a výstavbu vodovodu a kanalizace 
v ATC Žralok, tak všechny tyto polož-
ky pořizuje město Plumlov, které je 
100 % vlastníkem autokempu, a to 
vždy když se nám podaří zajistit dota-
ci na jednotlivé akce a etapy výstavby. 
V poslední době se vedení města dařilo 
každoročně zajistit finanční prostřed-
ky z dotačních titulů a svým 50% pří-
spěvkem podpořit movité věci, kte-
ré se pro ATC Žralok pořídily. Žralok 
v posledních osmi letech končí hos-
podaření vždy s kladným výsledkem, 
v minulých příznivějších letech před 
pandemií koronaviru to byly každo-
ročně částky pohybující se kolem 300 
– 500 tisíc korun. Dokonce i během 
koronavirové krize, kdy větší část 
výdělečných akcí odpadla (keltská noc, 
srazy apod.), končí hospodaření klad-
ným výsledkem. Jsme rádi, že může-
me naší snahou přispět k dofinanco-
vání nových věcí, které v autokempu 
vznikají. V poslední době jsme zde zre-
konstruovali WC, a další rok jsme za 
přispění Olomouckého kraje zrekon-
struovaly sprchy a umývárny. Později 
jsme začali plnit záměr odkanalizovat 
autokemp do ČOV v Plumlově. Součas-
ně s tímto záměrem jsme umístili do 

střediskem, poštou a veřejným WC.  
Máme na starosti i místní hřbitov a 
obřadní síň, kterou poskytujeme jed-
notlivým pohřebním službám k pořá-
dání smutečních obřadů. Staráme se 
také o kulturní dům a jeho sál, který 
někteří dobře znají z plesů a oslav ke 
kterým ho pronajímáme. Dále je mož-
né si pronajmout k různým činnostem 
a oslavám pěkný sál v budově Stava, 
o který se také v rámci naší činnosti 
staráme. Nesmíme zapomenout také 
na řešení všech technických problémů 
a jejich odstraňování, dále na opravy 
všeho druhu, které jsou v našem měs-
tě a jeho okolí třeba.

Klubové zařízení také pro obča-
ny provozuje příležitostnou dopravu 
autobusem a převozy různých komo-
dit traktorem a multikárou. Máme na 
starosti veřejné WC, prostory před 
poštou a nákupním střediskem a také 
zázemí zdravotního střediska Plum-
lov. Dále také každodenní rozvoz obě-
dů našim předškolákům v obou měst-
ských školkách. Provozujeme saunu 
v prostorách budovy Stava k regenera-
ci sil našich i našich spoluobčanů. Dále 
se staráme o spoustu činností spoje-
ných s chodem města, které jsou zdán-
livě a někdy pro běžného občana nevi-
ditelné, ale věřte mi, že jsou technic-
ky a časově náročné a pro chod města 
nezanedbatelné. 

Dnes bych Vás chtěl seznámit 
s děním a novinkami ve středisku 
Autokemp Žralok. Jak jsem již zmí-
nil, středisko ATC Žralok jako jediné 
hospodaří bez finančního příspěvku 
města, na jeho běžnou činnost tedy 

celého areálu nový vodovod a umož-
nili tak v budoucnu výstavbu nových 
chatek již se sociálním zařízením, což 
znamená vyšší užitnou hodnotu. Také 
u všech těchto aktivit jsme získali pod-
poru – dotaci z financí Olomouckého 
kraje z dotačních titulů „Rozvoj turis-
tiky a cestovního ruchu v olomouc-
kém kraji“. Na tyto akce jsme získali 
minimálně 50 % finančních prostřed-
ků  z dotačních titulů a 50 % byl pří-
spěvek města a klubového zařízení 
z jeho kladného výsledku hospodaře-
ní střediska ATC Žralok. Je třeba při-
pomenout i výstavbu nové kuchyně 
a grilu pro splnění vysokých nároků 
při přípravě občerstvení pro návštěv-
níky našeho zařízení. V poslední, pro 
nás těžké koronavirové sezóně jsme se 
zaměřili na uspokojení našich nejmen-
ších zákazníků – dětí a mládeže. Pro 
ně jsme zajistili elektro autíčka, kte-
rá měla v letošní sezóně docela veliký 
úspěch. Na konci sezóny se podařilo 
vedení města zajistit dotaci ve výši 85 
% z Národní dotace MMR  na výstav-
bu dětského hřiště a lanovky, zbýva-
jící část doplatilo středisko  ATC Žra-
lok ze svého kladného výsledku hos-
podaření.

Tak takhle nějak to v tom našem 
Klubovém zařízení Plumlov p.o. dělá-
me. Musím říct, že všechny práce zajiš-
ťujeme se zkušenými a obětavými spo-
lupracovníky, kterým bych chtěl touto 
cestou poděkovat a popřát jim mnoho 
pracovních úspěchů, v osobním živo-
tě hodně štěstí a krásné prožití vánoč-
ních svátků a pokud možno život bez 
koronaviru.
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Jana Vaverková

Oslava 100. narozenin 
Jarmily Vincourkové

Dne 5. srpna oslavila obyvatelka 
Domova pro seniory Soběsuky Jarmila 
Vincourková 100. narozeniny. Oslava se 
konala ve slavnostně vyzdobené jídelně. 
S gratulací se dostavil primátor města 
Prostějova Franišek Jura, popřálo také 
vedení domova a  klienti.  Oslavu zpestřil 
hudební program, při kterém si jubilantka 
s chutí zazpívala. Paní Vincourková je ve 
svém věku stále aktivní a zajímá se o 
společenské dění.

Výlet na zámek 
Plumlov

Začátkem září jsme využili krásného 

teplého počasí a vypravili se s klienty na 
zámek v Plumlově. Na nádvoří nás čekal 
kastelán Pavel Zástěra, který nás pozval do 
obřadní síně zámku. Zde si klienti poslech-
li výklad o historii zámku a seznámili se 
se současným využíváním areálu zámku. 
Na nádvoří ve středověku původně stával 
hrad, který byl za třicetileté války poničen. 
Majitelé panství Lichtenštjnové se rozhod-
li postavit nové sídlo – zámek se čtyřmi 
křídly. Z původního záměru zůstalo jed-
no křídlo na strmém skalnatém svahu nad 
Podhradským rybníkem.

Někteří klienti zámek dobře znají, pro-
tože před pobytem v domově žili v Plum-
lově a jejich děti si chodili na zámek 
hrát.  Klienti si prohlédli prostory v pří-
zemí a někteří nahlédli i do vězeňských 
cel. Přes nádvoří jsme se potom přesunu-
li do restaurace U Rudolfa, 

kde jsme u dobrého pití a jídla program 
zakončili.

Takto se u nás 
v domově slaví

Rovnou tři jubilanti se sešli ve vyzdo-
bené jídelně Domova pro seniory Soběsu-
ky na oslavě svých narozenin. Paní Josef-
ka, paní Anežka a pan Honza si přáli svo-
je narozeniny oslavit s ostatními obyvate-
li domova, kterých přišlo více než dvacet. 
Oslavencům zazpíval a zahrál na kytaru 
pan Víťa. Občerstvení bylo více než dost 
a nechyběl ani narozeninový dort ve tva-
ru podkovy.

Sportovní den

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
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V. sportovní den se konal opět bez účas-
ti družstev z jiných zařízení.  Soutěží v pěti 
disciplínách se zúčastnilo 15 klientů. Kli-
enti poznávali hmatem různé předměty 
a zahráli si šupec neboli billiard. Ceny pro 
vítěze byly pořízeny z finanční podpory 
města Prostějova.

Seniory znovu 
navštěvuje pejsek

Po delší pauze způsobené pandemií 
se mohou klienti domova znovu pomaz-
lit s fenkou Stellou, se kterou přichází její 
majitelka Adéla. Pejska si můžou pohladit 
nejen senioři při skupinové canisterapii, 
ale Stellinka navštěvuje klienty na jejich 
pokojích, kde si přímo na lůžku mohou 
pejska pohladit a přitulit se k němu. Zví-
řecí mazlíček pokaždé vykouzlí úsměvy 
na tvářích seniorů. Pokaždé se velmi těší 
na další setkání. Canisterapie se koná díky 
finanční podpoře města Prostějova.

Týden v sociálních 
službách 

V rámci týdne sociálních služeb jsme 
v našem domově ve dnech 4. – 8. října  
uspořádali pestrou nabídku aktivit, kte-
rých se zúčastnilo velký počet obyvatel 
domova. K mezinárodnímu dni seniorů 
se v domově pro seniory Soběsuky konaly 
dvě akce. Dne 4.10.2021 seniorům popřá-
li ve formě hudebního vystoupení žáci ZUŠ 
Plumlov. Mezi účinkujícími se představili 
mladší děti od 3. třídy až po středoškolá-
ky.  Mladí muzikanti zahráli jednotlivě na 
trubku,  zobcovou flétnu, na klavír. Velký 

potlesk sklidilo vystoupení souboru zob-
cových fléten. Dne 6. října konal koncert 
Vladimíra Pecháčka, který zahrál a zazpí-
val seniorům známé staropražské a lidové 
písničky. Při vystoupení dostali klienti jako 
občerstvení zákusek a kávu.

Na programu byly také dny zdraví, při 
kterých se v našem domově již tradičně 
konala oblíbená ochutnávka zdravé výži-
vy, kterou klientům připravili naši kucha-
ři. Klienti tak mohli ochutnávat různé zele-
ninové pomazánky, saláty, ovocné nápoje a 
nechyběly ani oblíbené pochutiny z cizrny 
v podobě tataráčku a nutely.

Při aktivizačním programu zaměře-
ném na procvičování kognitivních funk-
cí si senioři vyzkoušeli nové aktivizační 

pomůcky, které byly pořízeny díky finanč-
ní podpoře města Prostějova.

Podzimní aktivity
S přicházejícím podzimem jsme s klien-

ty v rámci aktivit využívali novou kuchyň-
ku k pečení svatomartinských rohlíčků a k 
výrobě pečeného čaje, který si vychutná-
váme u pravidelných společných setkání. 
Abychom si podzimem vyzdobili prostory 
domova, vyrobili jsme lucerničky pomocí 
barevných listů, prostírání s podzimním 
motivem a nechybělo ani oblíbené dlabání 
dýní, jejichž výtvory zdobí vchod u budo-
vy. Nyní se již chystáme na výrobu vánoč-
ních ozdob a pečení perníčků.
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Tereza Bradáčová

Co se nám letos podařilo a plány  
na další rok.

Letošní rok 2021 se již chýlí ke kon-
ci a my máme pro tento rok splněno vše, 
co jsme naplánovali, ba dokonce ještě víc. 
Díky Vaší velké štědrosti byla nejen kom-
pletně opravena varhanní skříň a hra-
cí stůl varhan (116.000,- Kč), ale také se 
nám povedlo pocínovat prospektové píš-
ťaly varhan (47.000,- Kč). Tento krok byl 
reakcí na vzrůstající ceny vzácných kovů. 
Na začátku listopadu proběhl kontrolní 
den, během kterého arcidiecézní orga-
nolog Jan Gottwald zkontroloval a schvá-
lil všechny proběhlé opravy. Následovalo 
zaplacení faktur za díla a také vyúčtování 
dotace, kterou nám poskytlo město Plum-
lov. V tomto roce 2021 jsme vyfakturova-
li 163.000,- Kč, které byly vybrány na účtu 
veřejné sbírky. Všem dárcům patří upřím-
né Pán Bůh zaplať!

Pro nastávající rok 2022 máme také 
velké plány. Zvenčí jsou varhany již krás-
ně opravené, ale útroby varhan zejí 

prázdnotou a to bychom chtěli v roce 
2022 změnit. Další opravy se budou týkat 
traktury varhan (oprava za 45.000,-Kč) a 
kompletní rekonstrukce vzdušnic manu-
álu (oprava za 108.000,- Kč). S financová-
ním opravy vzdušnic manuálu nám pomů-
že i získaná dotace, o kterou jsme zažádali 
Občanské fórum, v hodnotě 50.000,- Kč. 

Ke dni 23.11.2021 je disponibilní 
zůstatek na účtu veřejné sbírky na opravu 
varhan  68.503,- Kč. Od zahájení opravy 
varhan dárci poskytli 273.503,- Kč (včet-
ně dotací města Plumlov).

Budeme doufat, že i v roce 2022 se 
nám opět povedou splnit vytyčené cíle a 
plumlovské varhany budou s Vaší nepo-
stradatelnou pomocí za pár let opět krás-
ně znít. Všem dárcům velmi děkujeme 
a vážíme si Vaší podpory i v této neleh-
ké době!    

Pokud byste chtěli podpořit naše úsilí, 
můžete zaslat bezhotovostní sponzorský 

dar na účet veřejné sbírky: číslo účtu: 
2501930213/2010 nebo poskytnout 
anonymní dar do pokladniček, které 
můžete nalézt v Plumlově na Městském 
úřadě (matrika), v Jednotě COOP, v Samo-
obsluze U Frélichů a na Plumlovském 
zámku (pokladna).

Více informací, adopci píšťal a aktuál-
ní stav sbírky můžete sledovat na webo-
vých stránkách

www.varhany-plumlov.webnode.cz.

PLUMLOVSKÉ VARHANY

Výsprava praskliny na varhanní skříni.

Opravená varhanní skříň.

Nový prospekt varhan.

Mateřské centrum 
Mateřídouška

Ing. Eva Burešová a kolektiv maminek 
MC Mateřídouška 

Mateřské centrum Mateřídouška v Plum-
lově muselo stejně jako řada ostatních organi-
zací přerušit na delší časový úsek díky pande-
mii koronaviru svou činnost, až v letních měsí-
cích se maminky se svými ratolestmi konečně 
dočkaly společných setkání, na které se dlouho 
těšily. Nicméně to netrvalo dlouho, jako každé 
září nás některá děťátka s nástupem do mateř-
ských škol opustila, na druhou stranu se jiná 
přidala a vytvořila se tak nová skupinka, díky 
čemuž Mateřídouška funguje dál.

Jsme rády, že můžeme změnit prostředí, 
kde děti vedeme ke kreativní činnosti, tancu-
jeme a zejména se snažíme, aby děti naváza-
ly kontakty se svými vrstevníky a již v takto 
raném věku našly mezi sebou nové kamará-
dy. Naším cílem je přece jenom jejich radost. A 
my dospělí si u kávy chvíli odpočineme od kaž-
dodenních činností a najdeme zde prostor pro 
předávání si poznatků a zkušeností ze svého 
života.

Touto cestou bych ráda pozvala další zájem-
ce z řad rodičů či prarodičů, aby nás se svými 
dětmi navštívili každý čtvrtek od 9:00 do 11:30 
na plumlovské faře (ul. Bezručova), všichni jste 
srdečně vítáni!

Na závěr bych ráda popřála všem občanům 
krásný a příjemně strávený předvánoční čas 
a zejména (což je nyní nejdůležitější) pevné 
zdraví!
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Anežka Vítková

Konečně jsme se dočkali…

V jednotce sboru dobrovolných hasi-
čů Plumlov se slavilo….ale o tom až poz-
ději.

Jednotka má v současnosti 16 členů, 
jeden člen činnost ukončil a dva noví 
členové se plnohodnotně zapojili do 
činnosti jednotky.

V roce 2021 měla jednotka k dnešní-
mu dni 21 výjezdů z toho 8 krát k požá-
rům, 8 krát poskytovala technickou 
pomoc a 5 krát k dopravním nehodám.

Jednotka se rovněž zapojuje v rámci 
prevence do života města. Ukázky své 
práce prezentovala například na akci 
Pohádkový les, na VAN & TRUCK schow 
atd. Každoročně také zajišťujeme bez-
pečnost plavců – otužilcú   při jejich 
závodech na Plumlovské přehradě.

         Letošní rok je pro naši jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Plumlov velmi významný. Koneč-
ně jsme se dočkali nového zásahové-
ho vozidla Scania, které oživí zasta-
ralý vozový park jednotky. Vozidlo  je 
financováno z Fondu zábrany škody-
-České kanceláře pojistitelů , velký dík 

patří vedení města Plumlov, které se 
také podílelo na financování vozidla 
společně s Olomouckým krajem.

Ale dík nás všech patří také velite-
li jednotky Ctiboru Kocourkovi za jeho 
úsilí při jednáních na generálním ředi-
telství HZS, při vyjednávání technic-
kých podmínek, za účast na kontrol-
ních dnech ve výrobním závodě Kobit 
THZ Slatiňany.

Všichni jsme se na tento den – 19. 
listopadu 2021 – moc těšili. Máme ho 
tady! Nové zásahové vozidlo CAS 20. 
Bude nám pomáhat v plnění práce 
dobrovolných hasičů v jednotce měs-
ta Plumlov.

Slavnostní předání vozidla i hasičské 

zbrojnice bychom rádi oslavili s obča-
ny města Plumlov a přilehlých obcí za 
příznivější epidemiologické situace. O 
termínu oslav vás budeme informovat.

V nadcházejícím vánočním čase si 
vzájemně přejme klid, pohodu a zdra-
ví, co nejméně mimořádných událostí.

Také si přejeme , aby naše řady roz-
šířili další zájemci o aktivní práci v jed-
notce, kteří rádi pomohou lidem v nou-
zi na úkor vlastního pohodli, rodiny, ve 
dne i v noci.

Pokud máte zájem o aktivní práci 
v naší jednotce, kontaktujte nás, rádi 
se vás ujmeme, zodpovíme vaše dotazy 
a vše naučíme tak, aby z vás byl platný 
člen jednotky.

NOVÉ  ZÁSAHOVÉ  VOZIDLO
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ZÁMEK PLUMLOV

Pavel Zástěra

Letošní zámecká sezóna skončila. Byť 
na prosinec byly naplánovány ještě před-
vánoční adventní akce, protiepidemic-
ká opatření, stejně jako loni, nám sezó-
nu ukončila dříve. Zámek tedy vánočně 
vyzdobíme a nasvítíme a  o adventních 
víkendech necháme otevřené nádvoří, 
tak aby každý, kdo se projde zámeckým 
nádvořím, mohl zde vnímat v klidu před-
vánoční atmosféru a těšit se na svátky 
vánoční.

V letošní sezóně nebyla na zámku o 
návštěvníky nouze a to i přes omezení 
návštěvní doby zámku z důvodu preven-
ce proti nákaze. Byť byla sezóna o dva 
měsíce kratší, navštívilo zámecké akce 
a expozice na šestnáct tisíc osob. To jsou 
samozřejmě pouze návštěvníci, kteří 
prošli zámeckou pokladnou, takže mini-
málně jednou tolik návštěvníků zám-
ku bylo na akcích, které byly pořádány 
jinými pořadateli než je KZ a návštěvníci 
akcí bez vstupného. Dle reakcí byla vět-
šina návštěvníků zámků i akcí spokoje-
na a dávají vědět, že se k nám rádi někdy 

vrátí a dál budou sledovat, co se na zám-
ku pozitivně změnilo a vylepšilo. 

Přesto, že musely být některé akce 
zrušeny nebo omezeny, bylo v letošním 
roce realizováno 28 akcí. Tradičně v širo-
kém spektru žánrů a převažovaly akce s 
historickou tématikou. Rozšířil se  počet 
pořadatelů zámeckých akcí a přibyli i 
pořadatelé akcí přímo z Plumlova, s tím, 
že chtějí v pořádání akcí pokračovat.

Samozřejmě se už připravujeme na 
sezónu příští v roce 2022. Přes zimu 
opět doplníme zámecké expozice a při-
pravíme další výstavní prostor. Program 
akcí bude tradičně pestrý a opět různé-
ho zaměření. Kromě tradičních chceme 
připravit akce nové zaměřené na rodiny 
s dětmi. Dnes už je celkem jisté, že sezón-
ní výstavou budou díla světoznámého 
fotografa Jana Saudka a jeho ženy Pavly. 
Autoři by se měli zúčastnit buď vernisá-
že, nebo akce, která je k výstavě chystaná 
v letních měsících. 

Jen doufáme, že s omezováním pro-
vozní doby kulturních zařízení a tedy i 
provozní doby zámku a  zámeckých akcí 
už bude v příštím roce konec.

ZŠ PLUMLOV
Mgr. Simona Zapletalová 

Nový začátek
S rouškou, antigenními testy a oba-

vami, jak bude nový školní rok probíhat, 
jsme 1. září slavnostně přivítali dvě tří-
dy 36 prvňáčků a žáky v ostatních čtrnác-
ti třídách. Nový školní rok se od samého 
počátku nesl v duchu reflexe loňské dis-
tanční výuky, obnovení sociálních vztahů 
ve třídě mezi žáky, obnovení pracovních 
návyků a zjištění dosažené úrovně znalos-
tí v rámci jednotlivých ročníků. 

I přes funkčně nastavenou formu dis-
tanční výuky musíme konstatovat, že její 
efektivitu jsme v loňském roce přecenili. I 
když pedagogové využívali různé aplika-
ce, mnohé aktivizační metody, učivo žáci 
nemají utvrzené, procvičené. Interakce 
mezi učitelem a žákem ve třídě je nena-
hraditelná. V září jsme se proto zaměři-
li na opakování a procvičování učiva. Žáci 
podstoupili vstupní testy, jejichž smys-
lem nebylo známkování, ale zjištění míry 
zvládnutí učiva. Na základě této reflexe 
dochází k individualizaci učiva a úpravě 
výstupů našeho školního vzdělávacího 
programu. 

Žáci šestých ročníků prošli seznamo-
vacím programem. Všichni žáci první dny 
ve škole trávili se svým třídním učite-
lem s programem plným her, komunika-
ce a socializačních aktivit, které probíhaly 
nejen ve školních lavicích. Během celého 
září a října jsme se snažili žákům velkou 
dávku opakování zpříjemnit mnoha akce-
mi. Mezi vydařené patří projektový den 
Ochrana člověka za mimořádných událos-
tí s účastí Sboru dobrovolných hasičů Pro-
tivanov a Policie ČR. Velkou oblibu si zís-
kala už tradiční Šipkovaná po Plumlově. 
Počátkem října si žáci zatrénovali s olym-
pioniky, v jeho závěru v družině oslavi-
li Halloween. 

Během září jsme se zúčastnili vědo-
mostních soutěží s výbornými výsledky. 
Tomáš Pořízka vyhrál Malou chemickou 
olympiádu a Daniel Liška obsadil v okres-
ním kole přírodovědného klokana třetí 
místo. Děvčata z šestých a sedmých tříd 
vyhrála okresní kolo přespolního běhu a 
úspěšně reprezentovala naši školu v kole 
krajském. 

Opět covid
Se začátkem podzimních měsí-

ců se covidová situace ve škole začala 
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snahou bylo zajistit bezpečné prostředí 
pro všechny žáky a zaměstnance. Proto 
jsme přistoupili k dobrovolnému neinva-
zivnímu testování žáků PCR metodou ze 
slin. Testovala se většina žáků a zaměst-
nanců školy. První výsledky ukázaly pozi-
tivní osoby. 

Národní plán doučování
Se začátkem školního roku jsme ve 

škole rozjeli doučování žáků z finančních 
prostředků MŠMT v rámci Národního plá-
nu doučování. Doučování probíhá napříč 
všemi ročníky, na obou stupních, přede-
vším v hlavních předmětech, jako je čes-
ký jazyk, matematika a cizí jazyk.   V rám-
ci tohoto plánu pracujeme na vyrovná-
ní deficitu schopností a dovedností žáků, 
který vznikl distanční výukou. 

Šablony 3
Od 1. září realizujeme další evropský 

projekt s finanční dotací přes 640 tisíc 
Kč, který cílí na rozvoj čtenářské, příro-
dovědné a informační gramotnosti. Žáci 
mají možnost tyto oblasti rozvíjet v bada-
telských, čtenářských a ICT klubech.

Adventní čas
Komplikovanou dobu jsme se žákům 

snažili zpříjemňovat projektovou výukou, 
třídními akcemi. Škola se převlékla do 
vánoční výzdoby, žáci společně ozdobili 
vánoční stromečky, které zkrášlují plum-
lovské náměstí. Všichni prožívali advent-
ní čas s výhledem na nový rok, který jis-
tě přinese zklidnění covidové situace a 
návrat k standardním školním činnostem.

zhoršovat. Postupně nám karanténou 
prošlo šest třídy, dvě dokonce opako-
vaně. Loňský postup se opět opakoval, 
distanční výuka, půjčování notebooků, 
výuka pomocí platformy Google Classro-
om. Po personální stránce situace neby-
la také příznivá, ve stejnou dobu prochá-
zelo karanténou osm pedagogických pra-
covníků. Ve třídách byla vysoká absence 
žáků, docházelo ke spojování tříd a sup-
lování. Ve školní družině fungovala pouze 
dvě oddělení. Díky spolupráci s rodiči se 
nám situaci podařilo zvládnout. 

PCR testy
Situace s testováním ve školství byla 

chaotická. V období největších den-
ních přírůstků v okrese Prostějov byly 
nesmyslně testy ve školách zrušeny. Naší 
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Silvie  Soldánová 

Školní rok 2021/2022 jsme všichni 
zahájili s velkým nadšením a elánem spo-
lu s nadějí, že bude zase „ úplně normální“, 
že zmizí všechna přísná protiepidemická 
opatření a nařízení, karantény, testování, 
sdělování rodičům nepříjemných zpráv, 
včetně omezování provozu a hlavně…, 
že zmizí onemocnění Covid19. Bohužel, 
opak se stal pravdou.

Nastal podzim a v původně téměř 
100% naplněných třídách začalo dětí ubý-
vat v důsledku výše zmíněných protiepi-
demických opatření  a  vlastního výskytu 
onemocnění, což pochopitelně opět naru-
šilo běžný řád v MŠ,  výchovně vzdělávací 
práci i celkovou atmosféru v MŠ.

Přesto všechno, ba  možná  o to více, 
s dětmi pracujeme tak, jak nám uklá-
dá Školní vzdělávací program, který má 
v plánu  velkou  Drakiádu, která se však 
za daných podmínek uskutečnit nemoh-
la,  a tak  byla nahrazena alespoň „ malou  
drakiádkou třídní „.

Děti, které mohly, po dohodě s rodi-
či, přinesly do školky svého vlastního 
draka nebo malého dráčka.  Počasí nám 
však hned v ten den nepřálo.  Děti měly 
za úkol samy přijít na to,  PROČ?!  Ano, 

živočichů, rostlin, malé pěstitelské prá-
ce na školní zahradě, práce s lupou, sběr 
plodů a přírodnin a v zimním období při-
krmování ptactva a zvěře v zimě.

V rámci třídního projektu „Ptáci a zví-
řátka v zimě“ společně s dětmi řešíme 
otázku, jak mohou děti pomáhat stráda-
jícím ptákům a lesním zvířátkům v zim-
ním období, které právě nastává. Ale o 
tom až příště!

našly správnou odpověď….., protože bylo 
úplné bezvětří. Za dva dny to vyšlo! Fou-
kalo až až. Zúčastněné děti se nedočkavě 
a nezvykle rychle oblékly, vzaly své dráč-
ky a spolu se svými  učitelkami vyrazily na  
nedalekou louku .

Ukázalo se však, že poslat draka do 
výšky není tak jednoduché, jak se prv-
ní pohled zdá. Některým se nechtělo 
vůbec odlepit od země, jiným se zamotá-
val provázek, některé děti zase neběhaly 
dostatečně rychle a navíc byly nedočka-
vé. Nakonec se všechno vydařilo. S pomo-
cí, radou i notnou dávku fyzické zdatnosti 
paní učitelky i dětí,  dráčci k velké radosti 
vzlétli k modré obloze. 

Až budete číst tyto řádky, určitě 
budou mít děti určitě o další zážitek víc, 
a to z tematické vycházky „Za zvířátky do 
lesa“.  S cílem  rozvíjení gramotnosti dětí  
v oblasti environmentální výchovy, která 
v naší mateřské škole tvoří jednu z mno-
ha oblastí obsahu Školního vzdělávacího 
programu „S HROU A RADOSTÍ POZNÁ-
VÁME SVĚT“. Hlavním krédem našeho 
působení na děti je hluboká láska a úcta k 
přírodě, všemu živému a k dalším jevům, 
které k přírodě neodmyslitelně patří. Od 
tohoto se logicky odvíjejí i veškeré čin-
nosti, které s dětmi praktikujeme: vycház-
ky do přírody, pozorování a určování 

Silvie  Soldánová 

Dovolte, abych se, jménem všech 
zaměstnanců i dětí MŠ Plumlov, připoji-
la k    novoročním blahopřáním do roku 
2022. Ať je pro všechny rokem  dobrým a 
úspěšným, bez smutku, obav a zrádných 
nemocí, plným klidu, pohody a vzájemné  
lidské sounáležitosti. 

Současně bych ráda poděkovala zřizo-
vateli, všem rodičům, organizacím i jed-
notlivcům, kteří s námi po celý rok 2021 
spolupracovali.  Děkujeme i za sponzor-
ské dary i drobné dárečky. 

Velmi si vážíme Vaší přízně a důvě-
ry, kterou nám prokazujete. Je to úžas-
ná motivace pro naši další krásnou, ale i 
náročnou práci.

MALÁ ŠKOLKOVSKÁ DRAKIÁDA

VÁNOČNÍ POZDRAV 
A PODĚKOVÁNÍ Z MŠ
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05.25 6 33 Protivanov (780432)
05.30 x Protivanov (780432)
05.45 x Nové Sady (780431)
06.00 x Boskovice (780432)
06.05 x Prostějovičky (780430)
06.10 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
06.20 x Vícov (780432)
06.20 x Rozstání (780431)
06.25 x 66 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
06.45 6 33 Rozstání (780431)
07.35 x + 6 M 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
07.55 x Buková (780434 = přes 
Lipová)
07.55 + 6 cc Protivanov (780434 
= přes Lipová)
08.15 x Boskovice (780432)
08.25 + 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)
11.35 + cc Buková (780432 = 
přes Protivanov)
11.30 x N Prostějovičky (780430)
11.45 x N Boskovice (780432)
12.15 x Lipová (780434 = zastáv-
ka Ohrozimská)
12.15 6 33* cc Boskovice 
(*729261*čsad*)
12.20 x N Prostějovičky (780430)
12.35 + 6 Prostějovičky (780430 
= přes Ohrozim)
12.40 x 66 Hamry (780432 = toč-
na)
12.45 6 33 cc Protivanov 
(780434 = přes Lipová)
13.10 x 66 Protivanov (780432)

13.29 x 66 Plumlov (780434 = 
zastávka Ohrozimská)
13.37 + 6 24 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
13.58 x 66 Protivanov (780432)
14.23 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozimská)
14.32 x Vícov (780432) 
15.14 x 31 Lipová (780434 = 
zastávka Ohrozimská) 
15.21 x Hamry (780432 = točna)
15.38 x 31 Rozstání (780431)
15.44 x Boskovice (780432)
15.51 x 31 Prostějovičky 
(780430)
16.04 + 6 24 Protivanov 
(780432)
16.28 x 23* cc Boskovice 
(*729261*čsad*)
16.32 + 6 24 Rozstání (780431)
16.30 + 6 24 cc Protivanov 
(780434 = přes Lipová)
17.04 x 31 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
17.09 x 31 Rozstání (780431)
17.10 x 31 Protivanov (780432)
17.27 + 6 32 Prostějovičky 
(780430)
18.03 x 31 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
18.25 x 31 Protivanov (780432)
18.57 + 32 Buková (780432 = 
přes Protivanov)
21.04 x + 25 30 Rozstání 
(780433 = odj.19.55 = přes Pro-
tivanov = odj.20.32 a Krumsín = 
odj.20.59)

13.35 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozimská)
13.40 x N Rozstání (780431)
13.45 x Vícov (780432)
13.45 6 33 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)
15.15 x 31 Boskovice (780432)
15.45 x 31 Protivanov (780432)
16.10 x Prostějovičky (780430 = 
zastávka Ohrozimská)
16.35 + 6 24 Prostějovičky 
(780430)
16.40 x 31 Rozstání (780431)
16.45 x 31 Protivanov (780432)
17.15 x 31 Prostějovičky 
(780430)
17.30 + 6 24 Buková (780434 = 
zastávky: Tyršovo nám. a Ohro-
zimská = přes Lipová)
17.35 + 24 Buková (780432 = 
přes Protivanov)
17.35 x 23* cc Boskovice 
(*729261*čsad*)
18.15 x 31 Prostějovičky (780430 
= zastávka Ohrozimská)
18.30 x 31 Protivanov (780432)
18.35 + 6 32 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
18.45 x + 6 24 31 Rozstání 
(780431)
19.15 x 31 Prostějovičky 
(780430)
19.35 x + 6 31 32 Protivanov 
780432)
21.35 + 25 Rozstání (780433 = 
přes Krumsín a Protivanov)
22.35 x 30 Rozstání (780433 = 
přes Krumsín a Protivanov)

04.57 6 33 Rozstání (780431) 
04.57 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
04.59 x Rozstání (780431)
04.59 x Prostějovičky (780430)
05.00 6 33 Protivanov (780432) 
05.03 x Protivanov (780432)
05.09 x Otinoves (780431)
05.55 x Protivanov (780432)
05.57 x Prostějovičky (780430)
06.31 x Boskovice (780432)
06.34 x N Rozstání (780431)
06.48 + 6 Protivanov (780432)
06.50 6 33 Protivanov (780434 = 
přes Lipová)
06.51 + Buková (780434)
06.53 x N Prostějovičky (780430)
07.02 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská)
07.08 x Vícov (780432) + Buková 
(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)
09.26 + cc Protivanov (780432)
09.28 6 33* cc Boskovice 
(*729261*čsad*)
09.30 x N Protivanov (780432)
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)
13.05 x Prostějovičky (780430)
13.15 x Boskovice (780432) 
13.17 x Rozstání (780431)
13.18 + 6 Boskovice (780432) 

AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
PROSTĚJOV (AUT. ST.) - PLUMLOV PLUMLOV - PROSTĚJOV (AUT. ST.)
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05.25-6, 33 (Protivanov = 
780432)
05.30-x (Protivanov = 780432)
05.45-x (Nové Sady = 780431)
06.00-x (Boskovice = 780432)
06.05-x (Prostějovičky = 780430)
06.10-+,6,33(Prostějo-
vičky-780430)
06.20-x (Vícov = 780432)
06.20-x (Rozstání (780431)
06.25-x, 66 (Prostějovičky = 
780430)
06.45-6, 33 (Rozstání = 780431)
07.35-x, +, 6, 33, M (Prostějovičky 
= 780430)
08.15-x (Boskovice = 780432)
08.25-+, 6 (Boskovice = 780432)
09.20-x, N (Rozstání = 780431)
09.35-x, N (Prostějovičky = 
780430)
10.45-x (Hamry = 780432)
11.00-x, +, 6, N (Rozstání = 
780431)
11.30-x, N (Prostějovičky = 
780430)
11.35-+, cc (Buková = 780432)
11.45-x, N (Boskovice = 780432)
12.15-6 , 33, cc (Boskovice 
729261)
12.20-x, N (Prostějovičky = 
780430)
12.35-+, 6 (Prostějovičky = 
780430)
12.40-x, 66 (Hamry = 780432)
13.10-x, 66 (Protivanov = 
780432)
13.35-x (Prostějovičky = 780430)

04.54-6, 33 (Rozstání = 780431)
04.54-6, +, 33 (Prostějovičky = 
780430)
04.55-x (Prostějovičky = 780430)
04.57-x (Rozstání = 780431)
04.58-6, 33 (Protivanov = 
780432)
05.00-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 (Prostějovičky = 
780430)
06.59-+, 6, 33 (Prostějovičky = 
780430)
07.05-x (Vícov = 780432)
07.14-x (Nové Sady = 780431)
07.16-x, 66 (Prostějovičky = 
780430)
08.09-x, N (Rozstání = 780431)
08.24-+, 6 (Prostějovičky = 
780430)
08.56-x, N (Prostějovičky = 
780430)
08.57-6, + (Rozstání = 780431)
09.23-+, cc (Protivanov = 
780432)
09.25-x, N (Protivanov = 780432)
09.20-6, 33, cc (Boskovice 
729261*čsad)
10.24-x, N (Prostějovičky = 
780430)
11.27-x (Rozstání = 780431)

05.25-6,33(Protivanov=780432)
05.30-x(Protivanov=780432)
05.45-x(NovéSady=780431)
06.00-x(Boskovice=780432)
06.20-x(Vícov=780432)
06.20-x(Rozstání=780431)
06.45-6,33(Rozstání=780431)
07.20-6,+,10,cc(Je-
dovnice780843)
08.15-x(Boskovice=780432)
08.25-+,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)
12.15-6,33,cc(Boskovice729261)
12.40-x,66(Hamry=780432)
13.10-x,66(Protivanov=780432)
13.40-x,N(Rozstání=780431)
13.45-x(Vícov=780432)
13.45-6,33(Rozstání=780431)

04.53-6, 33 (Rozstání = 780431)
04.57-x (Rozstání = 780431)
04.57-6, 33 (Protivanov = 
780432)
04.59-x (Protivanov = 780432)
05.05-x (Otinoves = 780431)
05.49-x (Protivanov = 780432)
06.26-x (Boskovice = 780432)
06.29-x, N (Rozstání = 780431)
06.43-+, 6 (Protivanov = 780432)
07.03-x (Vícov = 780432)
07.12-x (Nové Sady = 780431)
08.07-x, N (Rozstání = 780431)
08.56-6, + (Rozstání = 780431)
09.21-+, cc (Protivanov = 
780432)
09.23-6, 33, cc (Boskovice 
729261)
09.24-x, N (Protivanov = 780432)
11.26-x (Rozstání = 780431)
11.43-x (Hamry = 780432)
12.55-+, 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)
15.15-x,31(Boskovice=780432)
16.40-x,31(Rozstání=780431)
16.45-x,31(Protivanov=780432)
17.35-+,24(Protivanov=780432)
18.30-x,31(Protivanov=780432)
18.45-x,+,6,24,31(Roz-
stání=780431)
19.35-x,+,6,31,32(Protivan-
ov=780432)
21.35-+,25(RozstánípřesProtiva-
nov=780433)
22.35-x,30(RozstánípřesProtiva-
nov=780433)

13.10-x (Boskovice = 780432)
13.13-+, 6 (Boskovice = 780432)
13.13-x (Rozstání = 780431)
13.24-x, 66, DP (Hamry-Plumlov 
= 780432)
13.53-x, 66 (Protivanov-780432)
14.27-x (Vícov = 780432)
15.16-x (Hamry = 780432)
15.34-x, 31 (Rozstání = 780431)
15.39-x (Boskovice = 780432)
15.59-+, 6, 24 (Protivanov = 
780432)
16.23-x , 23, cc (Boskovice 
729261)
16.28-+, 6,24(Rozstání = 780431)
17 5-x, 31 (Rozstání = 780431)
17.45-6, +, 10, cc (Jedovnice 
780843*FTL)
18.21-x, 31 (Protivanov = 
780432)
20.54-x, +, 25, 30 (Rozstání přes 
Protivanov = 780433)

13.40-x, N (Rozstání = 780431)
13.45-x (Vícov = 780432)
13.45-6, 33 (Rozstání = 780431)
14.35-+, 6 (Protivanov = 780432)
14.40-x (Hamry (780432)
14.40-x (Otinoves = 780431)
14.45-+ (Rozstání = 780431)
15.00-x, (Prostějovičky = 
780430)
15.10-x (Rozstání = 780431)
15.15-x, 31 (Boskovice = 780432)
16.10-x (Prostějovičky = 780430)
16.35-+, 6, 24 (Prostějovičky = 
780430)
16.40-x, 31 (Rozstání = 780431)
16.45-x, 31 (Protivanov = 
780432)
17.15-x, 31 (Prostějovičky = 
780430)
17.35-+, 24 (Protivanov = 
780432)
18.15-x, 31 (Prostějovičky = 
780430)
18.30-x, 31 (Protivanov = 
780432)
18.35-+, 6, 32 (Prostějovičky = 
780430)
18.45-x, +, 6, 24, 31 (Rozstání = 
780431)
19.15-x, 31 (Prostějovičky = 
780430)
19.35-x, +, 6, 31, 32, (Protivanov 
= 780432)
21.35-+, 25 (Rozstání přes Pro-
tivanov = 780433)
22.35-x, 30 (Rozstání přes Pro-
tivanov = 780433)

11.45-x (Hamry = 780432)
12.19-x, N (Prostějovičky = 
780430)
12.57-+, 6 (Rozstání = 780431)
13.03-x (Prostějovičky = 780430)
13.12-x (Boskovice = 780432)
13.14-x (Rozstání = 780431)
13.15-+, 6 (Boskovice = 780432)
13.26-x, DP (Hamry-Plumlov = 
780432)
13.34-+, 6, 24 (Prostějovičky = 
780430)
13.54-x, 66 (Protivanov = 
780432)
14.20-x (Prostějovičky = 780430)
14.29-x (Vícov = 780432)
15.18-x (Hamry = 780432)
15.35-x, 31 (Rozstání = 780431)
15.41-x (Boskovice = 780432)
15.48-x, 31 (Prostějovičky = 
780430)
16.00-+, 6, 24 (Protivanov = 
780432)
16.25-x , 23, cc (Boskovice 
729261*čsad)
16.29-+, 6, 24 (Rozstání = 
780431)
17.01-x, 31 (Prostějovičky = 
780430)
17.07-x, 31 (Rozstání = 780431)
17.24-+, 6, 32 (Prostějovičky = 
780430)
17.59-x (Prostějovičky = 780430)
18.22-x, 31 (Protivanov = 
780432)
21.02-x, +, 25, 30 (Rozstání přes 
Protivanov = 780433)

PROSTĚJOV (aut. st.) - SOBĚSUKY

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

PLUMLOV - PROSTĚJOV (AUT. ST.)
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ŽÁROVICE - PROSTĚJOV (aut. st.)

PLUMLOV - PROSTĚJOV (AUT. ST.)

05.25-6, 33 (Protivanov = 
780432)
05.30-x (Protivanov = 780432)
06.00-x (Boskovice = 780432)
06.20-x (Vícov = 780432)
08.15-x (Boskovice = 780432)
08.25-+, 6 (Boskovice = 780432)
10.45-x (Hamry = 780432)
11.35-+, cc (Buková = 780432)
11.45-x, N (Boskovice = 780432)
12.15-6 , 33, cc (Boskovice 
729261)
12.40-x, 66 (Hamry = 780432)
13.10-x, 66 (Protivanov = 
780432)

07.43 + 6 33 Prostějovičky 
(780430 = zastávka Ohrozimská) 
přes Soběsuky
09.29 x Rozstání (780431) přes 
Soběsuky a Žárovice
09.44 x Prostějovičky (780430 
= zastávka Ohrozimská) přes 
Soběsuky 
11.10 x Rozstání (780431) přes 
Soběsuky a Žárovice

04.53-6, 33 (Protivanov = 
780432)
04.56-x (Protivanov = 780432)
05.46-x (Protivanov = 780432)
06.23-x (Boskovice = 780432)
06.39-+, 6 (Protivanov = 780432)
06.58-x, HT (Vícov = 780432)
09.18-+, cc (Protivanov = 
780432)
09.20-6, 33, cc (Boskovice = 
729261)
09.21-x, N (Boskovice = 780432)
11.40-x (Hamry, točna = 780432)
13.06-x (Boskovice = 780432)
13.10-+, 6 (Boskovice = 780432)

06.34 x Rozstání (780431) jede 
ze Žárovice - 6,29, Soběsuky - 
6,31
06.53 x Prostějovičky (780430) 
jede ze Soběsuky - 6,49
08.13 x Rozstání (780431) jede 
ze Žárovice - 8,07, Soběsuky - 
8,09
08.59 x Prostějovičky (780430) 
jede ze Soběsuky - 8,56

13.45-x (Vícov = 780432)
14.35-+, 6 (Protivanov = 780432)
14.40-x (Hamry = 780432)
15.15-x, 31 (Boskovice = 780432)
16.45-x, 31 (Protivanov = 
780432)
17.35-+, 24 (Buková = 780432)
18.30-x, 31 (Protivanov = 
780432)
19.35-x, +, 6, 31, 32 (Protivanov = 
780432)
21.35-+, 25 (Rozstání přes Pro-
tivanov = 780433)
22.35-x, 30 (Rozstání přes Pro-
tivanov = 780433)

11.39 x  Prostějovičky (780430) 
přes Soběsuky 
11.56 x Boskovice (780432) jede 
přes Soběsuky, Žárovice a Hamry
12.29 x Prostějovičky (780430) 
přes Soběsuky 
13.50 x Rozstání (780431) přes 
Soběsuky a Žárovice 

13.21-x, 66, DP (točna Ham-
ry-Plumlov = 780432)
13.50-x, 66 (Protivanov = 
780432)
14.24-x, HT (Vícov = 780432)
15.13-x (Hamry, točna = 780432)
15.36-x (Boskovice = 780432)
15.56-+, 6, 24 (Protivanov = 
780432)
16.20-x , 23, cc (Boskovice 
729261)
18.18-x, 31 (Protivanov = 
780432)
20.51-x, +, 25, 30 (Rozstání přes 
Protivanov = 780433)

09.30 x Boskovice (780432) jede 
z Hamry - 9,21, Žárovice - 9,24, 
Soběsuky - 9,25
10.27 x Prostějovičky (780430) 
jede ze Soběsuky - 10,24
12.22 x Prostějovičky (780430 
= zastávka Ohrozimská) jede ze 
Soběsuky - 12,19

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 
HT - odjezdy (6, 58 od kapličky a odjezd 7, 00 z točny; odjezd 14, 24 od kapličky a odjezd 14, 25 z točny)
10 - jede od 15. 4. 2022 do 28. 9. 2022, spoj přepravuje jízdní kola, výstup a nástup jen v zastávce Žárovice 
23* - nejede 31. 12. 2021
24 - nejede 24. 12. 2021 
25 - nejede od 24. 12. 2021 do 25. 12. 2021, 1. 1. 2022, 15. 4. 2022, 17. 4. 2022, 5. 7. 2022, 28. 10. 2022, 
30 - nejede od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021
31 - nejede 31. 12. 2021
32 - nejede od 24. 12. 2021 do 25. 12. 2021, 1. 1. 2022
33 - nejede 25. 12. 2021, 1. 1. 2022
33* - nejede 25. 12. 2021, 31. 12. 2021, 1. 1. 2022, jede také 24. 12. 2021
66 - nejede od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021, 4. 2. 2022, od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022, 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: 4. 2. 2022 (pololetní), od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 (jarní), 14. 4. 2022 (velikonoční), od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (letní), od 26. 10. 
2022 do 27. 10. 2022 (podzimní) *
Bez záruky. * Během platnosti jízdního řádu jsou možnosti provozních změn.
Jízdní řád platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 * Zpracoval: Pálka Josef (Plumlov, Fučíkova 6)

HAMRY - PROSTĚJOV

Plumlov (z HA + ŽA + SO) -  
Prostějov (nemocnice)

Prostějov (nemocnice) - Plumlov 
(a dál přes SO + ŽA + HA)
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14.1. 28.1. 11.2. 25.2. 11.3. 25.3. 8.4. 22.4. 6.5. 20.5. 3.6. 17.6. 1.7.

15.7. 29.7. 12.8. 26.8. 9.9. 23.9. 7.10. 21.10. 4.11. 18.11. 2.12. 16.12. 30.12.

12.1. 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 23.3. 6.4. 20.4. 4.5. 18.5. 1.6. 15.6. 29.6.
13.7. 27.7. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 2.11. 16.11. 30.11. 14.12. 28.12.

7.1. 21.1. 4.2. 18.2. 4.3. 18.3. 1.4. 15.4. 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6.

8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10. 11.11. 25.11. 9.12. 23.12.

11.1. 25.1. 8.2. 22.2. 8.3. 22.3. 5.4. 19.4. 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6.

12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11. 15.11. 29.11. 13.12. 27.12.

18.1. 15.2. 15.3. 12.4. 10.5. 7.6. 5.7. 2.8. 30.8. 27.9. 25.10. 22.11. 20.12.

4.1. 1.2. 1.3. 29.3. 26.4. 24.5. 21.6. 19.7. 16.8. 13.9. 11.10. 8.11. 6.12.

Papír  -  Soběsuky, Žárovice, Hamry  -  2022

Komunální odpad  -  Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry  -  2022                    PÁTEK

Komunální odpad  -  Plumlov sídliště  -  (9.května, Cvrčelka, Lesnická)   -  2022              STŘEDA

Bioodpad  -  Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry  -   2022

Plasty  - Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry  -  2022

Papír  -  Plumlov  -   2022

TERMÍNY SVOZU ODPADU

PLASTY SKLO  SKLO  
ČÍRÉČÍRÉ

SMĚSBIO TETRA
PAK

PAPÍR SKLO 
BAREVNÉ

ELEKTRO

Sběrný dvůr v Plumlově bude v zimních měsících  
(listopad 2021-únor 2022) otevřen v těchto termínech. 

soboty: 18.12.2021 / 8.1.2022 / 22.1.2022 / 5.2.2022 / 19.2.2022 vždy v době od 8.00 do 12.00 hodin.
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ZUŠ PLUMLOV

Ivan Malík ředitel ZUŠ 

V Základní umělecké škole jsme si, tak 
jako všude, mysleli, že doba COVIDOVÁ je 
už za námi a těšili jsme se, že všechno půjde 
dál normálně. 

Ivan Malík ředitel ZUŠ Doba nás ale pře-
svědčila o opaku. Bohužel ani teď si nejsme 
jisti, co bude dál. Nákaza je prý daleko hor-
ší a nakažlivější. Naštěstí žáci se nám rela-
tivně neodhlašovali, měli jsme jich kolem 
pětiset a další se hlásí. Takže po této strán-
ce máme relativně dobrou pozici. Každý 
se těší, že konečně ukáže, co se jeho žáci 
naučili, zvláště když rok nemohli. Navíc 
letos snad budou soutěže ZUŠ a pořádáme 
okresní kolo v tanečním oboru. Takže čeká 
nás poměrně dost práce a doufáme v co 
nejoptimističtější budoucnost.

Od 1. 1. 2022 budeme mít novou emai-
lovou adresu, mělo by to být :   
zusplu@zusplu.cz,  
více na www.zusplumlov.cz

ROK 2021 U NÁS V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Hana Kovaříková

Je začátek prosince, před nám jsou 
vánoční svátky  a zároveň příležitost ke 
zhodnocení celého roku 2021. Byl to pro 
nás rok především stavební a covidový. 

 Už zjara začala první velká stavební 
akce na hlavní budově. Protože v celém 
suterénu bylo vlhké zdivo, bylo potřeba 
provést sanaci. Zní to velmi jednoduše, 
ale jednoduché to tedy nebylo.  Za plného 
provozu bylo třeba uvnitř okopat všech-
ny staré vlhké  omítky, provést injekta-
ci zdiva, natáhnout nové sanační omít-
ky, následně vymalovat, položit podlahy, 
uklidit. Největším problémem bylo sve-
dení dešťových vod do retenčních nádr-
ží, které bylo třeba zasadit do dosti hlubo-
kých  děr  na zahradě. Chvíli to vypadalo, 
že na naši zahradu spadlo několik  bomb. 
Ale firma JaS dynamic, která celou stav-
bu prováděla, vše nakonec zvládla výbor-
ně a v termínu.

Sotva jsme se vzpamatovali z této stav-
by, začala druhá  velká letošní stavební 
akce, tentokrát na menší budově, zvané 
domeček. Jednalo se o rekonstrukci stře-
chy  po více než sto letech a s ní spoje-
nou rekonstrukci celého horního patra. 
Celou akci prováděla tatáž firma a trva-
la do června až do konce listopadu. Bylo 

to náročné, ale máme nyní krásnou a pev-
nou novou střechu, v 1.patře zrekonstru-
ované pokoje a sociální zařízení. Jeden 
pokoj máme dokonce navíc, ten jsme 
nechali udělat z nevyužívané koupelny, 
takže nyní máme osm krásných pokojů 
pro starší děti. Všude to voní dřevem a 
čistotou.

Když už se zdálo, že si chvíli oddechne-
me a budeme si užívat téměř nové budovy 
a chystat se pomalu na Vánoce, zaúřado-
val u nás Covid. Předchozí vlny jsme pře-
žili celkem dobře pouze s pár nemocnými 
dospělými, tentokrát to tvrdě dopadlo na 
všechny. Některé děti jsou v karanténě už 
poněkolikáté, nebo se opět učí online kvů-
li zavřeným třídám, jiné děti jsou nemoc-
né. Je to pro nás dost náročné při tolika 

dětech zajistit izolace, karantény, léčbu, 
nahradit nemocné vychovatele, navíc 
se učit se zdravými dětmi. Na rozdíl od 
nemocnic nám nikdo nepomůže  a musí-
me si pomoci sami. Naštěstí s obětavos-
tí všech zaměstnanců situaci zatím nějak 
zvládáme. Všichni doufáme, že se situa-
ce alespoň trochu zlepší a my u nás v dět-
ském domově prožijeme klidné Vánoce.
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Pavel Němec romantik a snílek 

V poslední době asi všichni neproží-
váme zrovna radostné období, ze všech 
možných stran se na nás valí samé nega-
tivní zprávy ať je to politika, korona, loc-
kdown, zdražení, inflace a další. Lidé se 
hádají, nadávají si a udávají se. A my to 
sami  živíme, protože o ničem jiném se 
vlastně nemluví. Najít něco pozitivního 
v záplavě těchto zpráv je téměř nadlidský 
výkon. Zastavme se chvilku a začněme 
pozorovat svět kolem sebe. Máme výho-
du, že okolí Plumlova je opravdu neopa-
kovatelně krásné a proto sem často vyrá-
žím pozorovat přírodu.

Padá barevné listí, procházím tou 
barevnou a ospalou krajinou po ces-
tě podél řeky, linoucí se pomalým prou-
dem. Hladina řeky, ozdobená listím z javo-
rů, osik a jabloní mi připomíná karneval 
z velké výšky. Proudí ve svém lety vymle-
tém korytu. Vypadá krásně a majestátně. 
Tak , jako starý , hrdý hrad/zámek na ská-
le u rybníka. Ten rozbitý, už hodně dáv-
no ztratil svůj lesk a slávu. Pryč je doba 
hostin a turnajů, ale i bolesti v hradní 

mučírně, potoků krve bezzemků a jiných 
nesmyslných násilností. I všichni kejklíři, 
tanečnice, zpěváci a básníci.  

I dnes lidé zbytečně pláčou a odcháze-
jí z tohoto světa. Díky lidské bezohlednos-
ti, chamtivosti, závisti, ale hlavně blbosti.

Ale dost těch ošklivých myšlenek, 
vždyť to vše, co je kolem nás, pokud jsme 
si to sami nezničili svou bezmeznou hlou-
postí, je krásné a neopakovatelné.

Právě vzlétl k oblakům pár nádher-
ných mladých labutí. Odlétají svým nepo-
psatelně krásným letem. Usedají na hladi-
nu malého rybníčku. Tam sami sobě zpí-
vají svou píseň lásky a věrnosti a tiše se 
pohupují na vlnkách. šeptají si nádherná 
slůvka svou labutí řečí.

Šlapu dál, cestu mi zpestřují zamrzlé 
louže lesknoucí se v odpoledním slunci. 
Jdu k velkému stromu s ulámanými vět-
vemi a jeho roky prozrazuje rozpraska-
ná kůra, tak jako vrásčité čelo moudré-
ho starce. Z jedné jeho větve teče smůla. 
I on jakoby je rozechvělý v ostrém mrazi-
vém větru. Ve vzduchu je cítit sníh, on sto-
jí majestátně a hrdě i když usíná.  

Jeho mohutný kmen dává domov a tep-
lo páru ledňáčků i krásným motýlům, kte-
ří ještě jako kukly sní sen o zelené louce. 
Vyletí a budou tam tancovat na květech, 
budou usínat v kopretinách a cvrčci jim 
budou hrát na dobrou noc Malou noční.

Milovat se budou ve svitu měsíce. Mož-
ná, že budou usínat na listech tohoto stro-
mu vyhřátých červencovým sluncem.

Hladím ten strom po jeho staré kůře, 
která hřeje. Mám pocit, že hladím něko-
ho, koho miluji. Odcházím, on zůstává sám 
a opuštěný, ale vždy se k němu budu vra-
cet. Znovu jsem spatřil oba nádherné ptá-
ky. Chtěl bych, abychom se k sobě doká-
zali také tak krásně a ohleduplně chovat, 
i když vím, že to stále nejde. Lidé nejsou 
“jako labutě“

Milena Jeřábková 

Zase to tak uteklo.  Vždyť byly Váno-
ce nedávno! Čas běží stále rychleji. Ano, 
máme ten pocit - s každým uběhlým 
rokem se  ten další  stává  menší poměr-
nou částí našeho život. U mě je to jen jed-
na téměř šedesátina, u dítěte  v prvním 
roce  celý jeho  vesmír  bez hranic …

Vánoce máme spojené s našimi vánoč-
ními tradicemi  a dárky. Dary, dárečky, 
obdarovávání, pečení, nákupy surovin, 
uklízení, zdobení. K tomu v posledních 
letech před redukcí pandemickými poky-
ny  také spousta setkávání, vánočních 
punčů, besídek, koncertů, výstav. Pestrý  
předvánoční shon, který neomylně smě-
řuje ke  slavnostnímu okamžiku s balíč-
ky pod stromečkem, s napínavým očeká-
váním příjemného překvapení. Z balíč-
ků se staly hromady balíčků. Bez dárků 
by Vánoce být nemohly, alespoň pro děti 
asi ne. Prý to ale v rodinách s milovaný-
mi  nadějemi rodu ve vývoji  není jedno-
duché - když je všechno rozbaleno, v hro-
madách roztrhaných vánočních papírů 
zůstávají i hračky, které tolik nezauja-
ly a nechybějí.  Malé děti další generace 
nám do rodiny přibyly až letos, tak zatím 

Radujme se i 
z obyčejných věcí!

Vůně jehličí a třpyt 
hvězd
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nemám osobní zkušenost. Uvidíme. 
Mám pocit, že je čím dál těžší  najít 

dárek, který obdarovaný skutečně potře-
buje, udělá mu opravdovou radost a nej-
lépe bude sloužit po dlouhý čas. Takhle 
bych si pravé dárky představovala,  mys-
lím si ale, že se mi už dlouho nepodařilo 
takový dárek pořídit. 

Dlouhá léta  jsem si přála mít strome-
ček nejlíp do stropu, krásně nastrojený. 
Teď by mi stačilo pár smrkových větvi-
ček, líbí se mi  i samy o sobě, úplně bez 
ozdob. Přebujelé si žádá zjednodušení. 
Seškrtám nakupování, uklízení a pečení,  
třeba to nebude jen projev lenosti. Tře-
ba budu mít víc času a sil na trpělivost, 
vstřícnost, laskavost. Třeba se trošku  víc 
přiblížím  podstatě Vánoc. 

Třpytí se v dlouhém, tichém   advent-
ním večeru nesčetným množstvím hvězd 
zimní noční oblohy. Z pohledu na ně jímá 
mrazivě hřejivá závrať. Možná i od krč-
ní páteře, při dlouhém záklonu hla-
vy. Když ale vydržím a oprostím se od 
zástupů každodenních myšlenek,  pocí-
tím dotek blízkých, kteří už nejsou fyzic-
ky mezi námi. Jako padající hvězda pro-
létne záblesk tušení  spojení s nimi, se 
všemi, kteří tu byli před námi, se vše-
mi, kteří tu budou po nás…  Začlenění 
mého maličkého osudu, jehož prizma-
tem všechno hodnotím a prožívám, sub-
jektivně a  zkresleně, do nekonečné sítě 
vesmírného řádu uklidňuje  a snad i troš-
ku smiřuje s konečností naší cesty na této 
zemi.  Odhodlání  užít svůj čas co nejlépe  
přichází ve svitu hvězd  snadněji než jin-
dy a jinde.  

Kouzlo okamžiku je pomíjivé, dobré 
úmysly často zůstávají jen úmysly. Život 
je komplikovaný, svět je komplikovaný.  
Dnes navíc propojen tak, jak nikdy nebyl  
- informacemi, dostupností. Stěží je mož-
né zajistit si dlouhodobě něco dobré-
ho a výhodného  jen pro sebe, pro svo-
ji rodinu, obec, zemi, Evropu … Skuteč-
ný, dlouhodobý přínos může mít jen to 
co přinese prospěch celé naší planetě.  

Když vnímáme síly, hýbající dnešním svě-
tem z úhlu pohledů médii podávaných 
zpráv, můžeme snadno podlehnout stra-
chu, beznaději, sklonu k snadnému  vybi-
tí negativních emocí na označené skupi-
ně domnělých nepřátel. Schopnost kri-
tického myšlení a  nezaujatého přehod-
nocování informací je dnes snad ještě víc 
potřebná než kdy  dříve. 

Až se vám dostane poslední letošní 
Zpravodaj do rukou, čas teoretického  
adventního ztišení, který  v praxi  časem 
ztišení a rozjímání zrovna nebývá,  už 
bude skoro ( nebo úplně) za námi. Vydat 
se po cestě hledání smyslu  ale může-
me kdykoliv. O Vánocích by stejně jako o 
Velikonocích mohly hlubší cestu nazna-
čit naše duchovní tradice. Obecně jsme 
jim o Vánocích blíže - návštěva půlnoč-
ní mše, cesta do kostela s cílem podívat 
se na jesličky, odnést si domů plamínek 
betlémského světla, to jsou stále  ne úpl-
ně ojedinělé zvyky. Sváteční, milé, hřeji-
vé a povznášející. Pokud bychom  chtě-
li poznat víc,  tušit, co se asi za starodáv-
nou zdobností a obtížně srozumitelnými 
obřady, tradovanými  ( a někdy možná 

domnělými ) příkazy a zákazy skrývá, 
můžeme se dostat třeba k úryvku z Luká-
šova evangelia : 

Když se farizeové zeptali  Ježíše, kdy 
přijde Boží království, odpověděl jim : 

„ Boží království nepřichází tak, že by 
se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci  : 
„Hle , tady je !“ , nebo  „ Tam je ! “. Neboť 
Boží království je mezi vámi.“

Krásné Vánoce a dobrý rok 2022 nám 
všem .
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VÝSTAVA PLUMLOVSKÝCH BETLÉMŮ BOHOSLUŽBY  
O VÁNOCÍCH

Tereza Bradáčová

Farnost Plumlov uspořádala na začátku doby adventní (27.a 28.11.2021) první 
výstavu plumlovských betlémů, jejíž iniciátorkou byla Dagmar Burgetová. Celkem bylo 
vystaveno 25 betlémů, které zapůjčili plumlovští farníci. Na faře byly k vidění dřevěné, 
slaměné, keramické, papírové betlémy nejrůznějších velikostí.  Na výstavu byl zapůj-
čen i betlém z kaple sv. Anny z Prostějoviček. Samozřejmě nesměl chybět ani betlém 
z plumlovského kostela Nejsvětější Trojice, jehož vznik je datován z poloviny 19. stole-
tí. Plumlovský betlém v plné své kráse můžete opět vidět o vánočních svátcích v koste-
le Nejsvětější Trojice. 

Na premiérovou výstavu se přišlo podívat přibližně 80 návštěvníků. Výtěžek z výsta-
vy putuje na podporu opravy varhan v našem kostele. Děkujeme všem, kteří poskytli 
své betlémy a potěšili tak srdce návštěvníkům výstavy. 

P. Tomasz Salaga SDS 

Milí občané Plumlova,
 Bible nemluví nikdy a nikde o 

velkých Božích tajemstvích ani složitě, ani 
záměrně tajemně. Sděluje je příběhem, 
který má svou nevyčerpatelnou hloub-
ku. Takový příběh je vyprávěn i o Ježíšo-
vě narození. Moudrost, kterou předávají 
slova z Evangelia, není jen moudrost lid-
ská. Čtení Bible nám pomáhá tuto moud-
rost poznávat.

 Mnozí z nás slaví různými způ-
soby narození Ježíše Krista. Přeji Vám, ať 
vírou poznáváme hlubiny tohoto tajem-
ství, aby náš správný lidský život vždy 
vyrůstal z našeho života v opravdové lás-
ce.

Srdečně zveme na půlnoční mši, kdy 
si připomínáme narození Krista, který 
se narodil pro každého z nás. Člověk se 
zde může zastavit, ztišit a načerpat sílu, 
naději a lásku do všedních dnů. Můžeme 
se zamyslet nad tím, za co všechno jsme 
vděční i v této nelehké době a také zavzpo-
mínat na všechny drahé, kteří nás v tom-
to roce opustili. Pan farář nabízí možnost 
zpovědi a duchovního rozhovoru.

Bohoslužby o vánočních svátcích 
v roce 2021 v kostele Nejsvětější Trojice 
v Plumlově: 

24.12. ve 21:00 hod.
25.12. v 10:45 hod.
26.12. v 10:45 hod.

Farnost Plumlov
Betlém z kostela Nejsvětější Trojice v Plumlově.

VÁNOČNÍ POZDRAV
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Kamila Krychtálková 

Rok 2021 byl poznamenán několi-
ka vlnami covidu-19 a to se samozřejmě 
dotklo také sborů dobrovolných hasičů. 
V Soběsukách jsme to pocítili hned v led-
nu, kdy obvykle pořádáme hasičský ples, a 
tentokrát měl být dokonce jubilejní třicá-
tý v pořadí. V důsledku platných opatření 
se však nemohl uskutečnit, stejně tak jako 
později Dětský den, který se tradičně koná 
v červnu. Třetí zrušenou akcí byl lampio-
nový průvod, jenž měl proběhnout v půlce 
listopadu. Naštěstí však mezi těmito tře-
mi událostmi zůstala dostatečně dlouhá 
doba na to, abychom se mohli pustit ales-
poň do požárního sportu. A protože aktiv-
ních hasičů máme ve svých řadách díky-
bohu hodně, podařilo se letos navzdory 
všem překážkám sestavit osm družstev 
mladých hasičů, tři družstva žen, jedno 
družstvo mužů, jedno družstvo veteránů 
a navštívit dohromady téměř 30 soutěží.  

Mladí hasiči cvičili v kategoriích mlad-
ších žáků (3 družstva), starších žáků (2 
družstva), dorostenců (2 družstva) a na 
většině soutěží nechyběla ani kategorie 
přípravky (1 družstvo). Celkově si letos 
mladí hasiči přivezli ze soutěží 20 zlatých, 
10 stříbrných a 10 bronzových medailí. 

Mladší žáci A navíc zvítězili v celoroč-
ní Okresní dětské lize Prostějovska, když 
ve své kategorii porazili dalších 14 druž-
stev. Dobře si vedlo i družstvo B, které 
zde obsadilo 5. místo. Výborného výsled-
ku dosáhli také starší žáci A, kteří získali 
bronzovou pozici v konkurenci dalších 16 
družstev. A velmi úspěšnou sezónu uza-
vřeli dorostenci, když po napínavém sou-
boji na posledních závodech získali stří-
brnou (družstvo B) a bronzovou příčku 
(družstvo A). 

Pro mladé hasiče však s nástupem 
podzimu nic nekončí, jen se tréninky 

SDH SOBĚSUKY V ROCE 2021
přesunou zvenku do tělocvičny bývalé 
soběsucké školy a pokračovat se bude – 
pokud to podmínky dovolí –  až do jara. 
S koncem kalendářního roku však bude 
vyhodnocena celoroční činnost mladých 
hasičů, kteří mezi sebou soutěží v rych-
losti smotávání a spojování hadic a také 
v uzlování. Vyhodnoceno bude neuvěři-
telných 13 kategorií a slavnostní vyhláše-
ní by mělo proběhnout 26. prosince na tra-
diční výroční schůzi.

Letos se naštěstí rozjely také soutěže 
dospělých a naše družstva navštívila cel-
kově 14 závodů. Přivezla si z nich pět zla-
tých, tři stříbrné a dvě bronzové medaile. 
Velkým překvapením byly v závěru sezó-
ny výkony soběsuckých veteránů, kteří se 
blýskli na soutěžích doma v Soběsukách 
a také na okrskovém závodě v Prostějo-
vičkách. V celoroční Velké ceně Prostějov-
ska dosáhly dobrých výsledků soběsuc-
ké ženy, které se umístily na 5. (družstvo 
A), 7. (družstvo C) a 8. místě (družstvo B). 

Závěr letošního roku už byl opět pozna-
menán sílící epidemií, a tak si všichni, 
kdo se umístili na hodnocených příčkách 
v celoročních soutěžích, musí na svá oce-
nění ještě počkat. A my doufáme, že se 
budeme moct sejít na již jednou odlože-
ném plese, na který všechny srdečně zve-
me.
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kde byla po celý den přístupna výstava 
s názvem ,,Československé legie aneb ces-
ta za samostatností“, která byla připravo-
vána v kooperaci s Československou obcí 
legionářskou – Jednota Ostrava 2. Slav-
nostního pietního aktu u pamětní desky i 
následného zahájení výstavy se zúčastni-
la nejen naše paní starostka Gabriela Jan-
číková, ale i senátorka PČR Jitka Chalánko-
vá, předseda ČSOL Jednota Ostrava 2 Jiří 
Ryška, předseda ČSOL Jednota Prostějov 
Miroslav Pišťák, místopředseda ČSOL Jed-
nota Ostrava 2 a velký hamerský patriot 
Petr Adamus, velitel dobrovolných hasi-
čů v Hamrech Jiří Vémola nebo předse-
da Osadního výboru Hamry Dušan Hybl.

,,Celé letní a podzimní období bylo 
pro nás jistou satisfakcí za rok předešlý, 
který byl velmi poznamenán koronavi-
rovou krizí a nejistotou s ní spojenou. 
Letos jsme, dá se říci, věděli do čeho jde-
me a vše, co jsme si dali za úkol jsme spl-
nili. I když aktuální pandemická situace 
nasvědčuje v problematické zimní obdo-
bí, tak myslím pro příští rok optimisticky. 
Také nás toho moc čeká. V roce 2022 osla-
ví náš sbor SDH krásné 120.výročí a mno-
ho toho máme i v plánu pro návštěvní-
ky našeho občerstvení. Přípravy pro pří-
ští sezónu budou především ve znamení 
rekonstrukcí našeho areálu. Budeme se 
na vás moc těšit a přejeme krásné Váno-
ce a šťastný nový rok 2022.“ dodává závě-
rem jednatel SDH Hamry David Vančík. 

David Vančík 

Letošní sezóna byla nad míru úspěš-
ná a podařilo se nám dotáhnout do konce 
celou řadu restů z let minulých. V našem 
výletním hasičském areálu Na Toč-
ně se nám letos podařila celá řada dob-
rých věcí. Počínaje dokončením výstav-
by výběhu pro ovečky, které se staly již 
nedílnou součástí našeho provozu občer-
stvení. Návštěvníci se budou moci s naši-
mi sudokopytníky potkávat jistě i v násle-
dujících letech.

Na jaře nás všechny zasáhly násled-
ky řádění tornáda na jižní Moravě, na 
které jsme zcela spontánně dokázali na 
gulášovém odpoledni vybrat krásných 
6 tis. korun, které putovaly na příslušný 
transparentní účet. Stejně tak v srpnu, 
když jsme slavili 119. výročí od založení 

Hamerští hasiči 
bilancují úspěšný rok

našeho sboru, jsme celý výtěžek z tombo-
ly adresovali na transparentní účet obce 
Čelechovice na Hané na pomoc bratrům 
Davidovi a Ivovi Dostálovým. 

Všichni jistě i vzpomenou na tradič-
ní hodovou zábavu s legendární kapelou 
Quercus, která se i letos těšila hojné účas-
ti návštěvníků. ,,Hodové zábavy jsou pro 
nás tradiční a neodmyslitelnou součás-
tí kulturní spolkové činnost v obci. Vze-
stupný trend oblíbenosti a návštěvnos-
ti nás moc těší a považujeme jej za vel-
ký závazek do budoucna.“ uvedl starosta 
SDH Hamry Dominik Vémola.

V neposlední řadě musíme vzpome-
nout odkaz našich bratrů legionářů, kte-
ří mají od loňského prosince u kaplič-
ky v Hamrech důstojnou pamětní des-
ku, kterou si zaslouží. Bohužel s ohledem 
na aktuální epidemiologická opatření 
v loňském roce nebylo možné připravit 
takový program, který si daný akt odha-
lení zasluhoval. V letošním roce se nám 
podařilo jejich odkaz připomenout opět 
a tentokrát i s doprovodným programem 
v prostorách místního osadního aktivu, 

Pálka Josef 

Faleristika je pomocná historická věda, 
která se zabývá popisem historie řádů a 
vyznamenání. Tedy pojednává o viditel-
ně nošených vyznamenáních, tj. o řádech, 
medailích a odznacích, jež byly uděleny za 
zásluhy jakéhokoli druhu a má poměrně 
úzký vztah k heraldice jako nauce o zna-
cích.

Od okamžiku založení prvního Sboru 
dobrovolných hasičů vykonávají jejich čle-
nové aktivní činnost zaměřenou na ochra-
nu životů, zdraví a majetku před požáry, 
jejich následky a před jinými nehodami. Při 
uplatňování tohoto svého poslání v hesle: 
Bližnímu ku pomoci a vlasti k prospěchu 
nasazují vlastní zdraví i život, obětují mno-
ho ze svého soukromí ve prospěch všech. 
Za to zasluhují si nejen uznání společnosti, 

Oceňování členů 
sborů dobrovolných 
hasičů - 1. část. 
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Zleva: Za příkladnou práci, Za zásluhy, Svatého Floriána, Za mimořádné zásluhy, Za záchranu života, Za odvahu a statečnost.

                             

 
Zleva: Za zásluhy o výchovu, Za mezinárodní spolupráci 1. - 3. stupeň, Za věrnost 10 - 80 let členství.

                                                nemá stužku

 
Zleva: Titul Zasloužilý hasič, Záslužný řád Českého hasiče, Řád Svatého Floriána, odznak Nadace podpory hasičského hnutí v ČR.

ale také ocenění ze strany hasičské orga-
nizace. Vyznamenání na stejnokroji se 
nosí podle stejnokrojového předpisu a při 
zvláštních příležitostech se mohou nosit 
i na občanském oděvu, a to buď in natu-
ra nebo jen stužky. Mohou se nosit všech-
ny obdržené medaile nebo podle svého 
rozhodnutí jen nejvyšší. Zemře-li nositel 
vyznamenání, tato zůstávají jeho pozůsta-
lým, ale Ti je nesmí nosit. První celostát-
ní sjezd ČSPO v Praze 29. 9. 1956 uložil 
ústřednímu výboru zavést další odznaky 
a diplomy jako odměnu za vzornou prá-
ci členů, funkcionářů ČSPO a příslušníků 
domovních požárních hlídek.

Vyznamenání: Čestné uznání okresního 
výboru ČSPO od roku 1957, Čestný odznak 
ČSPO Za příkladnou práci od roku 1954, 
byl pozměněn v roce, a v roce 1980 změ-
něn na medaili Za příkladnou práci, Čest-
né uznání Krajského výboru SPO, Čestný 
odznak SPO Za zásluhy od roku 1957, ve 
své době nejvyšší svazové vyznamenání, 
byl změněn od 3. 3. 1978 na medaili Za 
zásluhy, kterou udělovaly Krajské výbo-
ry SPO. Čestné uznání Federálního výbo-
ru Svazu požární ochrany od roku 1978, 
od roku 1990 Čestné uznání Federálního 
výboru ČSFR a po roce 1991 Čestné uzná-
ní SH ČMS udělované Ústředním výbo-
rem SH ČMS bylo podmínkou pro udělení 
Medaile SPO Za mimořádné zásluhy, zalo-
ženou 4. 11. 1976, tato nadále pokračuje 
a je podmínkou k udělení Titulu Zaslouži-
lý hasič a Řádu sv. Floriána. Od 10. 4. 1983 
byla FV SPO udělována medaile Zaslouži-
lý člen SPO ČSSR, od roku 1991 do 31. 12. 
1992 Zasloužilý člen ČSFR a od roku 1993 
je udílen v podobě Titulu Zasloužilý hasič, 
který je nejvyšším vyznamenáním dob-
rovolné PO. Jako prvnímu v 9. okrsku SH 
ČMS Plumlov byl schválen v roce 2020 sta-
rostovi 9. okrsku Plumlov, ale kvůli epide-
mii Covid-19 mu byl slavnostně předán 
v Centru hasičského hnutí Přibyslav až 16. 
10. 2021, a současně také oceněným i dal-
ším sedmi hasičům z okresu Prostějov.

Další medaile Svazu požární ochrany: 
Za věrnost se od 1. 1. 1970 uděluje vždy za 
každých 10 let aktivního členství a uděluje 
se stále. Od 1. 3. 1970 Za odvahu a stateč-
nost, která se stále uděluje. Od 1. 3. 1970 
do roku 1984 udělována Za hrdinství, kte-
rá byla v roce 1978 změněna na Za hrdin-
ský čin, a od roku 1985 se uděluje nově 
medaile Za záchranu života. V roce 1978 
ustaven titul Čestný člen SPO ČSSR a roku 
1976 Čestný odznak Zasloužilý vedoucí 
mládeže SPO.

Pamětní medaile udělované ÚV ČSPO: 
100 let dobrovolné požární ochrany 1964 
(bronzová, stříbrná, zlatá), 50 let vzniku 

ČSSR 1968, 110 let dobrovolné požární 
ochrany 1974, 100 let požárnického tisku 
1978, 120 let dobrovolné požární ochrany 
1984. Čestné uznání: Sboru dobrovolných 
hasičů, Okrsku SH ČMS, Okresního sdruže-
ní hasičů / Městského sdružení hasičů od 
1. 1. 2011 je udělována k tomu i stužka ČU 
OSH, Krajského sdružení hasičů od roku 
2007 od 1. 1. 2011 je udělována k tomu 
i stužka ČU KSH, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska od 1. 1. 2011 je udělová-
na k tomu i stužka ČU SH ČMS. Medaile: Za 
příkladnou práci, Za zásluhy, Svatého Flori-
ána (nahradila od 1. 1. 2017 odznak Svaté-
ho Floriána, který byl ve dvou verzích), Za 
mimořádné zásluhy, Za věrnost 10 - 80 let, 
Za zásluhy o výchovu (dětí a mládeže), Za 
záchranu života, Za odvahu a statečnost, 
Za mezinárodní spolupráci 1. - 3. stupně 
(od roku 2002).

Pamětní medaile SH ČMS: odznak Za 

pomoc - povodně 1997, 140. výročí zalo-
žení dobrovolného hasičstva 2004, 35. 
let vzniku hry PLAMEN 2008, 150. výro-
čí založení dobrovolného hasičstva 2014, 
45. výročí vzniku hry Plamen 201, 100. let 
Československa 2018.

Řády: Svatého Floriána (od 30. 9. 1995), 
udělen byl poprvé v 9. okrsku Plumlov sta-
rostovi 9. okrsku v roce 2011(je jediný 
držitel v 9. okrsku), Záslužný řád Českého 
hasičstva od 28. 4. 2008.

Tituly: Zasloužilý hasič od roku 1993 (je 
jediný držitel v 9. okrsku), Čestný funkcio-
nář (starosta, velitel, člen, atd. SDH, okrsku, 
OSH, KSH, SH ČMS). 

Prapory a stuhy: Čestný prapor SH ČMS. 
Stuha k Čestnému praporu SH ČMS. Stuha 
k Historickému praporu. 

Po roce 1992 si mohou vydávat sbory 
dobrovolných hasičů k různým výročím 
také pamětní medaile. 



3/2021, SRPEN – PROSINECStrana 24

TJ SOKOL Plumlov, oddíl kopané – hodnocení fotbalové sezony 2021

František Kocourek

TJ SOKOL Plumlov, oddíl kopané – hod-
nocení fotbalové sezony 2021

Podobně jako na konci minulých let 
bych chtěl pár slovy zhodnotit fotbalo-
vý rok 2021. Když jsem v závěru roku 
2020 psal, že sport i život ve společnosti 
je výrazně ovlivněn epidemií COVIDu19, 
domníval jsem se „bohužel mylně“, že je 
„nejhorší“ už za námi….

Jarní část soutěžního ročníku 
2020/2021 se nehrála, výsledky podzim-
ní části byly „anulovány“. Sportovní aktivi-
ty byly umožněny cca od května letošního 
roku. Nebojím se označit skoro jako „malý 
zázrak“, skutečnost, že jsme nejen udr-
želi „chod“ stávajících mužstev, ale navíc 
se nám podařilo rozběhnout i fotbalovou 
minipřípravku.

A-mužstvo:
Na začátku srpna 2021 vstoupilo naše 

mužstvo (po dvou nedokončených sezo-
nách) do nového soutěžního ročníku 
2021/2022 jako účastník I.A třídy, skupi-
ny B Olomouckého kraje (druhé nejvyšší 
krajské soutěže). Úvodní zápas sezony nás 
„nastartoval“ – výhru 1:0 v Určicích čeka-
li jen ti „nejskalnější fanoušci“. Poté jsme 
ale prohráli doma s mužstvem FK Hluboč-
ky 1:2, následně přišel „nejnepovedeněj-
ší zápas“ podzimu – jednoznačná porážka 
v Protivanově 0:3. Mužstvo, které vedl od 
podzimu nový trenér (M.Takáč) se odrazi-
lo „ode dna“ a výsledky se začaly postup-
ně zlepšovat… Po výhře 1:0 doma se Sla-
vonínem přišly ještě porážky v Bělotíně 
(1:3) a doma s rezervou HFK Olomouc 
(0:1), ale od „senzačního vítězství“ 1:0 na 

hřišti Beňova už tým „šlapal“. Podzimní 
část jsme zakončili sérií 4 vítězných zápa-
sů, takže po polovině soutěže jsme v prů-
běžné tabulce na 7. místě tabulky se zis-
kem 20 bodů a aktivním skóre 19:15 (v 
rámci naší skupiny jsme mužstvem s nej-
méně obdrženými brankami). Zásluhu na 
tom má nejen nový brankář (David Pokor-
ný), ale i kvalitní obranná hra dirigovaná 
„navrátilcem“ z rakouského angažmá Kar-
lem Frantíkem. Nejlepším střelcem Plum-
lova byl ve 12 odehraných zápasech Adam 
Hladký, který vstřelil 8 gólů.

Bonusem pro naše mužstvo byl zaslou-
žený postup z předkola krajského poháru 
po vítězství na hřišti Čechovic (lídra I. A  
třídy) do jarních bojů v této soutěži.

Budete-li mít „dlouhé zimní večery“ a 
v televizi bude nějaký „okrajový sport“, 
můžete se obrazem vrátit do atmosféry 
fotbalových zápasů v Borkách na odkaze:

https://www.youtube.com/playlist?-
list=PL4hzEvkikOVyIa-nd9asp6f6j2i4j-
HE7j

B mužstvo:
Naše B mužstvo je účastníkem okres-

ního přeboru Prostějovska II.třídy. Výsled-
ky béčka tak trochu „kopírovaly“ výsled-
ky áčka. První 4 zápasy po zahájení pod-
zimní části jsme prohráli, někdy smolně 
až „nezaslouženě“. Obrat k lepšímu nastal 
po vítězství 3:2 na hřišti Brodku u Konice, 
ale především po „vydřené“, ale zaslouže-
né výhře na penalty v derby na hřišti Víco-
va v polovině září. B mužstvo má ještě lep-
ší sérii A mužstvo – neprohrálo 7 zápasů 
po sobě a proto mu v tabulce po skonče-
ní podzimní části patří 7.místo (21 bodů-
-skóre: 31:27).

„Tahouny“ B mužstva byl Ladislav Šev-
cůj, Vladimír Bárta, Radek Bureš (do svého 
zranění), ale velmi solidní výkony předvá-
děli i naši odchovanci – hráči, kteří prošli 
mládežnickými kategoriemi. Nejlepšími 
střelci týmu jsou ze 6 vstřelenými branka-
mi Ladislav Kiška a Filip Kotlán.

Mládež:
Z „návratu“ mládeže k fotbalu po loc-

kdownu jsme měli „největší obavy“ – 
naštěstí se i díky obětavé práci našich tre-
nérů nepotvrdily. Podařilo se nám vytvo-
řit společné mužstvo dorostu s SK Proti-
vanov, kde hrají i kluci z Vícova, ze Ptení, 
Horního Štěpánova… Za „největší úspěch“ 
tohoto mužstva přes nemalé organizační 
potíže a „nízký věk“ našich hráčů po pře-
chodu ze žákovské kategorie považuji ode-
hrání všech 11 zápasů v podzimní části 
soutěžního ročníku 2021/2022.  Výsled-
ky nejsou „podstatné“ – nad skutečnos-
tí, že jsme na 11. místě tabulky se ziskem 
6 bodů „mávám rukou“. Důležitější je pro 
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Výsledky zápasů fotbalových mužstev TJ SOKOL Plumlov 
v podzimní části soutěžního ročníku 2021-2022

Rozlosování TJ SOKOL Plumlov – muži  A 
podzimní část  soutěže 2021/2022

I.A třída Olomouckého kraje, skupina B

neděle       8.8.21 17.00 Určice Plumlov 0 : 1

sobota     14.8.21 17.00 Plumlov Hlubočky 1 : 2

sobota     21.8.21 16.30 Protivanov Plumlov 3 : 0

sobota     28.8.21 16.30 Plumlov Slavonín 1 : 0

sobota       4.9.21 16.00 Bělotín Plumlov 3 : 1

sobota     18.9.21 15.30 Plumlov HFK Olomouc „B“ 0 : 1

neděle     26.9.21 15.30 Beňov Plumlov 0 : 1

sobota      2.10.21 15.00 Plumlov FK Nové Sady „B“ 1 : 2

sobota      9.10.21 15.00 Dub n.M. Plumlov 1 : 4

neděle    16.10.21 14.30 Plumlov Lipník n.B. 5 : 1

neděle    24.10.21 14.30 Čechovice Plumlov 2 : 2 (PK 3:5)

sobota    30.10.21 14.30 Plumlov Kostelec n.H. 2 : 0

TABULKA – muži „A“
I.A třída Olomouckého kraje, skupina B

soutěžní ročník 2021/2022
(tabulka po skončení podzimní části soutěže)

1. Čechovice 12 9 2 1 43:16 30 1 1
2. Hlubočky 12 7 2 3 40:25 25 2 0
3. Olomouc-Nové Sady „B“ 12 7 2 3 36:27 24 1 1
4. 1.HFK Olomouc „B“ 12 6 3 3 31:18 22 1 2
5. Beňov 12 7 1 4 27:29 22 0 1
6. Kostelec na Hané 12 7 0 5 40:20 21 0 0
7. Plumlov 12 6 1 5 19:15 20 1 0

8. Lipník nad Bečvou 12 5 3 4 30:27 19 1 2
9. Bělotín 12 6 0 6 40:30 18 0 0

10. Určice 12 3 2 7 21:34 12 1 1
11. Olomouc-Slavonín 12 2 2 8 19:38 9 1 1
12. Protivanov 12 2 1 9 16:36 8 1 0
13. Dub nad Moravou 12 1 1 10 12:59 4 0 1

Rozlosování TJ SOKOL Plumlov – muži  B
podzimní část  soutěže 2021/2022

okresní přebor – II.třída okresu Prostějov

sobota       7.8.21 17.00 Plumlov „B“ Nezamyslice n.H. 1 : 2

neděle     15.8.21 17.00 Kralice n.H. „B“ Plumlov „B“ 2 : 0

neděle     22.8.21 16.30 Plumlov „B“ Tištín 2 : 3

neděle     29.8.21 16.30 Plumlov „B“ Držovice 1 : 2

sobota       4.9.21 16.00 Brodek u Konice Plumlov „B“ 2 : 3

neděle     12.9.21 16.00 Brodek u PV Plumlov „B“ 4 : 0

neděle     19.9.21 15.30 Vícov Plumlov „B“ 2 : 2 (PK 3:4)

sobota     25.9.21 15.30 Plumlov „B“ Dobromilice 2 : 2 (PK 5:4)

neděle     3.10.21 15.00 Němčice n.H. Plumlov „B“ 0 : 2

neděle   10.10.21 15.00 Plumlov „B“ Olšany u PV 8 : 3

sobota   16.10.21 14.30 Vrahovice Plumlov „B“ 3 : 3 (PK 2:4)

sobota   23.10.21 14.30 Plumlov „B“ Určice „B““ 5 : 1

neděle   31.10.21 14.30 Ptení Plumlov „B“ 1 : 2

TABULKA – muži „B“
okresní přebor – II.třída okresu Prostějov

soutěžní ročník 2021/2022
(tabulka po skončení podzimní části soutěže)

1. Brodek u Prostějova 13 10 2 1 42:14 34 2 0

2. Vícov 12 9 1 2 36:14 28 0 1

3. Držovice 13 8 2 3 29:29 26 0 2

4. Nezamyslice na Hané 13 8 1 4 33:22 25 0 1

5. Kralice na Hané „B“ 13 7 2 4 43:25 24 1 1

6. Určice „B“ 13 6 2 5 48:37 21 1 1

7. Plumlov „B“ 13 5 3 5 31:27 21 3 0

8. Brodek u Konice 13 5 1 7 28:38 17 1 0

9. Vrahovice 13 3 5 5 26:38 17 3 2

10. Dobromilice 12 3 5 4 29:29 16 2 3

11. Olšany u PV 13 4 1 8 35:46 14 1 0

12. Němčice nad Hanou 13 3 3 7 29:37 12 0 3

13. Ptení 13 3 2 8 22:30 12 1 1

14. Tištín 13 1 0 12 12:57 3 0 0

mne fakt, že jsme „udrželi“ kluky u fotba-
lu…

Plumlov v tomto soutěžním ročníku 
nemá samostatné týmy v okresní soutě-
ži starších a mladších žáků. Naši hráči se 
účastní tréninků a zápasů ve společném 
mužstvu TJ Sokol Vícov.

Z čeho během roku mám „největ-
ší radost“ je založení mužstva fotbalové 
minipřípravky. V měsíci červnu jsme při-
pravili 2 nábory pro nejmenší děti z MŠ a 
1. třídy. V měsíci září a říjnu odehráli děti 
3 turnaje (v Nezamyslicích na Hané, Bohu-
slavicích a Otaslavicích).

Nadšení dětí z fotbalu se nedá popsat 
– aspoň částečně je můžete sdílet na FB 
odkaze:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/364193531728266

Samozřejmě budeme rádi, když se 
k nám přidají i další děti – pravidelné tré-
ninky se konají každý týden ve čtvrtek od 
16.00 hodin (aktuálně v tělocvičně ZŠ, za 
pěkného počasí na fotbalovém hřišti…).

I v letošním roce jsme pokračovali ve 
„Vylepšování“ našeho areálu v Plumlově-
-Borkách. Dokončili jsme opravu interiéru 
zbývajících 2 fotbalových šaten, kdy byly 
opraveny omítky, položena nová dlažba 
a pořízen nový nábytek. Kompletně byla 
zrekonstruována i kuchyňka a sklad dre-
sů + sportovního vybavení.

Chtěl bych za finanční pomoc poděko-
vat Městu Plumlov, Olomouckému kraji, 
Národní sportovní agentuře, všem našim 
sponzorům… Díky za spoustu nezištné 
pomoci patří i trenérům, hráčům jednotli-
vých mužstev, rodičům dětí…

Se závěrem letošního roku mám pro 
Vás jedno přání – přeju Vám všem hlav-
ně zdraví, všechno „ostatní“ je „málo důle-
žité“…

Pěkné dny
František Kocourek, místopředseda  

TJ SOKOL Plumlov, z.s.
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Rozlosování TJ SOKOL Plumlov+SK Protivanov – dorost
podzimní část  soutěže 2021/2022
krajská soutěž Olomouckého kraje

neděle     29.8.21 10.00 Plumlov Želatovice 1 : 2

neděle       5.9.21 14.00 Bělotín Plumlov 0 : 3

neděle     12.9.21 10.00 Plumlov Čechovice „B“ 1 : 4

sobota     18.9.21 13.15 Určice/Pivín Plumlov 2 : 5

neděle     26.9.21 10.00 Plumlov Nezamyslice n.H. 1 : 7

úterý        28.9.21 13.00 Kozlovice „B“ Plumlov 3 : 0

neděle     3.10.21 10.00 Plumlov Všechovice 1 : 3

úterý      12.10.21 16.30 KMK ZUBR Přerov Plumlov 1 : 0

neděle   17.10.21 10.30 Radslavice Plumlov 5 : 0

neděle   24.10.21 10.00 Plumlov Troubky 2 : 10

neděle     7.11.21 10.00 Plumlov Lověšice 2 : 12

TABULKA – dorost
krajská soutěž Olomouckého kraje-skupina B

ročník 2021/2022
(tabulka po skončení podzimní části soutěže)

1. Všechovice 11 9 2 0 41:9 30 1 1
2. Kozlovice"B" 11 8 2 1 35:5 27 1 1
3. Radslavice-Pavlovice 11 7 3 1 43:18 26 2 1
4. Nezamyslice na Hané 11 7 2 2 40:14 24 1 1
5. Lověšice 11 6 2 3 53:26 21 1 1
6. Čechovice „B“ 11 4 3 4 44:25 16 1 2
7. Troubky 11 5 1 5 31:23 16 0 1
8. Želatovice 11 4 0 7 20:23 12 0 0
9. Pivín-Určice 11 3 1 7 36:47 11 1 0

10. KMK ZUBR Přerov 11 3 0 8 8:38 9 0 0
11. Plumlov-Protivanov 11 2 0 9 16:49 6 0 0

12. Bělotín 11 0 0 11 1:91 0 0 0

Michal Brachtl

Do jarní sezóny okresní soutěže star-
ších žáků jsme měli nastoupit ze třetí pozi-
ce a náš cíl byl útočit na stupně nejvyšší. 
Toto nám kvůli nekončící pandemii neby-
lo dovoleno a naše mladé naděje byly opět 
několik měsíců bez sportu.

Tato pauza nás nutila přemýšlet, co bude 
dál. Bohužel mladých hráčů není nikde nad-
bytek. Ve většině menších klubů je těch-
to hráčů nedostatek. I přesto jsme se roz-
hodli, že na ročník 2021/2022 složíme 
tým dorostenců, které doplníme nadějemi 
ze starších žáků. Jelikož v mládeži máme 

výborné vztahy s okolními kluby ze Ptení 
a z Vícova, domluvili jsme se na spoluprá-
ci, která pomohla k přihlášení dvou mlá-
dežnických týmů. Starší žáci hrají okresní 
přebor, dorostenci hrají nakonec krajskou 
soutěž. Velkou zásluhu na vzniku doroste-
neckého týmu má klub Protivanova, odkud 
nás doplňuje hned šest hráčů.

„Že naše první sezona nebude lehká, 
jsem věděl už před jejím začátkem. Jsme 
jedním z nejmladších týmů v soutěži a bude 
to pro nás velká zkušenost pro další sezo-
nu, kdy nám skončí jen dva hráči a zbytek 
bude pokračovat. Dále chci pochválit všech-
ny kluky, kteří i v zápasech, ve kterých jsme 
horším týmem, bojují a na hřišti nechají 
všechny svoje síly,“ shrnul těžké začátky 
svého týmu Michal Brachtl a dodal: „Pro 
nás je začlenění hráčů starších žáků velkým 
plusem do dalších bojů. Navíc, což obdivuji, 
patří Matěj a Janko k nejlepším na hřišti. A 

to mají věkový i výškový deficit.“
Přes zimu plánuje tým dorostu pořádně 

potrénovat, aby jarní výsledky byly o mno-
ho lepší než na podzim. Hlavně nesmí přijít 
nová vlna covidu, jelikož už na podzim nám 
nařídili odehrát zápasy, ve kterých jsme byli 
oslabeni až o sedm hráčů.

Příměstský fotbalový kemp

Co se v létě povedlo, byl příměstský fot-
balový kemp, kterého se zúčastnilo šest-
náct dětí ve věku od jedenácti do patnác-
ti let. Věkový rozdíl po celý kemp nehrál 
žádnou roli a kluci vytvořili skvělou partu. 
Během kempu jsme odehráli turnaje ve fot-
bale, stolním tenisu, bigballu. Kluci si zkusili 
také malou olympiádu, která byla zaměře-
na na výdrž, sílu a obratnost. Každý si ješ-
tě vyrobil vlastní tričko na památku a nau-
čil se servírovat jídlo pro kamarády, umývat 
nádobí i plnit tresty za své neuvážené činy. 
Tento tábor se uskutečnil s velkou podpo-
rou obce Ptení, která nám půjčila prosto-
ry sokolovny.

Rok 2022

Co si přejeme do nového roku? Aby-
chom mohli odehrát celou sezónu, aby si 
další kluci nebo děvčata našli cestu na hři-
ště a připojili se k našim týmům, jelikož je 
ostuda, když takové město s tak velkou ško-
lou nedokáže samostatně složit mládež-
nický tým. Samozřejmě pomoc a podpora 
nejen při zápasech je vítána.

Mládež nejen 
z Plumlova
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Povedený podzim pro orientační běžce

Zpracoval Jaromír Kubeš 

Po úspěšném začátku v jarní sezó-
ně orientačních běžců jsme se hned po 
prázdninách pustili do série dalších závo-
dů. Epidemiologická situace v souvislosti 
s Covidem na nás kladla zvýšené nároky 
na testování závodníků těsně před závo-
dy, museli jsme se přizpůsobovat měnící 
se situaci. Ale protože rádi sportujeme v 
naší krásné přírodě, hledáme způsoby, jak 
toho dosáhnout.

V sobotu 4. 9. 2021 jsme se vydali do 
kopcovitého terénu poblíž lyžařského 
areálu v Kladkách. Tyto závody na klasic-
ké trati byly součástí dlouhodobé nejvyš-
ší soutěže v žebříčku „A“, kde v této soutě-
ži běželi nejúspěšnější závodníci z našeho 
oddílu. A ti ostatní běželi oblastní závody.

V neděli nás pak čekala orientačně 
náročnější etapa na zkrácené trati na Led-
kově huti ve Valchově. V lese jsou stále 
patrné pozůstatky z těžby železné rudy z 
18. století, takže orientace v tomto terénu 
bylo pro někoho tvrdým oříškem.

Oba tyto závody pořádal SK Prostějov 
v krásných terénech s pěkným zázemím a 
navíc nám přálo hezké počasí.

Následovaly potom oblastní závody 
podzimního žebříčku dne 25.9. v Pobučí, 
pořádané šumperským oddílem Magnus 
Orienteering. Dne 16.10. to byly závody v 
Bludově pořádané Klubem vytrvalostních 
sportů Šumperk a 23.10. padla volba na 
pořádání závodu v Plumlově.

Ředitel Marek Otruba zvolil pro cen-
trum závodů kemp Žralok s dostateč-
ným prostorem pro 323 odstartovaných 
závodníků. Stavitelé tratí, manželé Joha-
na a Karel Otrubovi, postavili kontroly do 
závodního prostoru Obory a přilehlých 
lesíků. Všechno probíhalo hladce, závod-
níci si pochvalovali postavené tratě, všem 
chutnalo připravené občerstvení a tak TJ 

SOKOL Plumlov opět získal další plusové 
body v pořádání obdobných závodů.

Po našich závodech následovaly ješ-
tě závody pořádané oddílem KOB Koni-
ce dne 28.10. v Ospělově a Poslední kufr 
pořádaný SOB Olomouc dne 30.10. v 
Mariánském Údolí. Tento závod je již tra-
dičně spojený s během v maskách, kterým 
se symbolicky loučíme s hlavní závodní 
sezónou. Při těchto závodech se zároveň 
vyhodnocuje celoroční soutěž družstev 
žáků za uplynulé období. A protože plum-
lovské děti pravidelně obsazují stupně 
vítězů a přední příčky v oblastních závo-
dech, tak jsme obsadili poměrně těsně 2. 
místo za oddílem AOP Opava, který má 
téměř trojnásobek členů v porovnání s 
naším oddílem.

Velký dík za to patří naší obětavé tre-
nérce Johaně Otrubové a také ochotným 
rodičům našich dětí.

A protože máme šikovné a schopné 
dorostenky a dorostence, tak oni sami s 
drobným přispěním dospělých, uspořá-
dali 2. závod Zimní ligy v Prostějovičkách, 
dne 20.11.2021 s účastí 225 závodníků. 
Dospělí členové našeho oddílu se tento-
krát mohli sami proběhnout v lese a zjis-
tit, že nová nastupující generace je může 
za nedlouho plnohodnotně nahradit. Za 
to je třeba velká pochvala a poděková-
ní, že se toho zhostili na výbornou. Jsem 
přesvědčený, že zakladatel orientačního 
běhu v Plumlově, učitel Drahoslav Šmud-
la ze Žárovic, by byl na své následníky prá-
vem hrdý. V příštím roce totiž oslavíme 
50 roků od založení zájmového kroužku 
v tehdejší ZDŠ Plumlov, který se násled-
ně přidružil pod křídla TJ SOKOL Plumlov.

Pokud jste dobrodružné povahy, máte 
rádi pobyt v přírodě, chcete se naučit ori-
entovat v mapě a terénu, potom můžete 
rozšířit naše řady, kde Vás rádi přivítáme.
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FALCON CROSSBOW

Plumlov dravce nezapře.

V anglickém jazyce slovo Falcon zna-
mená „Sokol“, proto se oddílu střelby 
z polní kuše Falcon Crossbow TJ Sokol 
Plumlov, sportovní dravost nezapře.

Sportovní činnost oddílu byla v letoš-
ním roce 2021 vlivem COVID-19 zahá-
jena až v červnu, venkovním závodem 
v Čechách pod Kosířem.

Velké úspěchy v tomto roce si zajistil 
Denis Vyskočil, který pokořil zahraniční 
střelce z Chorvatska a to tak, že na mezi-
národních závodech v Otrokovicích vybo-
joval zlatou medaili v kategorii Kadet, což 
se zatím nikomu z České republiky v této 
kategorii nepodařilo. Následovalo dal-
ší 1.místo na Mistrovství ČR v Litultovi-
cích. Tím se rozloučil v kategorii Kadet 
a postoupil do kategorie Junior, ve kte-
ré pokračoval dvěma venkovními závo-
dy v Plumlově a obsadil pokaždé 1. místo. 
Na podzim reprezentoval Město Plumlov 
a ČR na Mistrovství Maďarska, zde mohl 
startovat jen v kategorii Muži a vybojo-
val 1.místo.

V říjnu započala halová sezóna on-line 
závodem pořádajícím chorvatským klu-
bem Slavonski Brod, kde se Denis umístil 
na 2.místě a tím porazil chorvatské a rus-
ké střelce. Na posledních dvou halových 
závodech Denis vystřílel opět 1. místo a 
byl vyhlášen nejlepším střelcem Českého 

poháru za rok 2021 v kategorii Kadet i 
Junior. 

Dalším střelcem v kategorii Junior je 
Martin Hajný, který se přes svou pracov-
ní vytíženost neúčastnil některých zmiňo-
vaných závodů. I tak posbíral cenná místa, 
konkrétně na MČR v Litultovicích 2. mís-
to v eliminaci a halovou sezónu započal 2. 
místem v Kostelci na Hané.

Velký pokrok udělal i nejmladší člen 
oddílu Josef Vymazal ml., který poctivou 
přípravu začal proměňovat na Mistrov-
ství ČR v Litultovicích 3.místem v kate-
gorii Kadet. Poté pokračoval v Plumlově 
na dvou venkovních závodech, kde získal 
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2.místo. Halovou sezónu v Kostelci na 
Hané zahájil 1.místem a po 14 dnech na 
stejném místě zlatý kov opět zopakoval. 

Dravostí a přesností se naši střelci pre-
zentují na všech závodech a tím dokazu-
jí, že se poctivě věnovali tréninkové pří-
pravě a technice střelby, kterou vedl tre-
nér Jan Nedělník. 

Tímto bychom chtěli poděkovat smluv-
ním sponzorům, Českému svazu kuší, Olo-
mouckému kraji i Městu Plumlov. Poděko-
vaní patří i spřátelenému oddílu SAVANA 
Kostelec na Hané, se kterým spolupracu-
jeme a nakonec Všem našim fanouškům. 

Tým Falcon Crossbow Plumlov


