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JS: Dobrý den, pane starosto, čas 
běží jako voda a my se opět schází-
me nad aktuálními tématy, které 
budou jistě zajímat naše občany. 
Dovolte mi, abych rozhovor ote-
vřela přímou otázkou: „Jak bude 
probíhat rekonstrukce Tyršova 
náměstí? Neohrozí plynulý pro-
voz či dostupnost služeb, které se 
v tomto prostoru nacházejí?“
AS: Jsem rád, že jste se zeptala právě 
na tuto záležitost. Ano, je pravdou, že 
nyní, počínaje říjnem 2008, započala 
první etapa plánované rekonstrukce 
Tyršova náměstí. Svým rozsahem 
jde o náročnou akci, která by měla 
zahrnovat výstavbu počínaje nový-
mi inženýrských sítěmi, chodníky, 
přes vybudování veřejného sociální-
ho zázemí, novinový stánek, až po 
instalaci bankomatu. V průběhu této 
první etapy skutečně dojde k urči-
tému omezení ve schůdnosti něk-
terých částí náměstí, proto prosím 
spoluobčany o trpělivost a zvýšenou 
opatrnost v tomto prostoru. Stavební 
práce budou sice probíhat za plného 
provozu, ale dostupnost služeb urči-

tě omezena nebude. 
Přístupy na poštu, 
do obchodů a ostat-
ních zařízení budou 
zabezpečeny tak, 
aby nedošlo k žádné-
mu problému v jejich 
dosažitelnosti. První 
etapa rekonstrukce 
je letošní největší 
akcí, vyžadující čas a 
trpělivost. Na stranu 
druhou však pro-
mění naše náměs-
tí na upravenou  
a atraktivní zónu.
JS: Děkuji, tedy občané se výraz-
ného omezení bát nemusí, spíše se 
mohou těšit na novou a krásnější 
podobu našeho náměstí. Jaké dal-
ší investiční záměry chystá město 
v nejbližší době?
AS: V letošním roce bylo vyřízeno 
územní rozhodnutí na dostavbu 
kanalizace pro zbylou část Plum-
lova, celých Soběsuk a přivadě-
če do Žarovic. V těchto dnech je 
v plném běhu stavební řízení pro 
vybudování nové kanalizace. Kro-
mě toho Město  Plumlov připravu-
je žádost na finanční pokrytí této 
akce z Operačního programu pro 
životní prostředí z ESF. Z dalších 
záměrů mohu informovat občany  
o  plánu na vytvoření dalšího projek-
tu, vycházejícího z potřeby propojit 
Plumlov a Soběsuky novou podobou 
chodníku pro pěší.
JS: Nedá mi to, abych se nezepta-
la, co se dál bude dít s přehradou?  
V minulém rozhovoru jsme mluvi-
li o plánech na její vyčištění. Jaká 
je současná situace?

AS: Mezi zúčastněnými subjekty, kte-
ré jsou zapojeny do projektu na vyčiš-
tění vodní nádrže Plumlov, převažuje 
nyní názor, směřující k nejvhodnější 
cestě k ozdravění přehrady pomocí 
vybagrování. Názor je prozatím ve 
stádiu úvah, které by se mohly pře-
měnit ve vlastní realizaci v horizontu 
dvou let. Zúčastněné strany zvažují, 
která metoda se jeví jako nejvhod-
nější pro to, aby došlo ke zlepšení 
kvality vody nejen na přehradě, ale  
i v Podhradském rybníce. Změna 
metody a volba nejvhodnějšího pří-
stupu k vyčištění přehrady a rybní-
ku je posuzována kompetentními  
institucemi.
JS: Pevně za všechny spoluobčany 
věřím, že bude vybrán nejúčinněj-
ší způsob, který bude rok od roku 
posouvat kvalitu vody v přehradě 
k naplánovaným parametrům,  
a tím povede i k vylepšení život-
ního prostředí kolem nás. Děku-
ji Vám za rozhovor a přeji Vám  
i Vašim spolupracovníkům hodně 
sil do dalších projektů.

Vážení spoluobčané,
rok 2008 vstoupil do poslední 
čtvrtiny, a i když je na jeho bilan-
cování stále ještě dostatek času, už 
dnes je možné zaregistrovat akti-
vity, které budou postupně měnit 
tvář našeho města i přilehlých 
osad. Zpravodaj vám předkládá 
rozhovor, v němž si o investicích, 
současných záměrech a plánech 
do budoucna povídala šéfredak-
torka Zpravodaje Jitka Spurná se 
starostou města, panem Adolfem 
Sušeněm.

Podzim na zámku Plumlov
S koncem léta, které na plumlov-
ském zámku proběhlo ve zname-
ní Plumlovského kulturního léta,  
zámecká sezona dospěla do své 
poslední části.
 Kulturní program letošního 
podzimu již tradičně zahájilo Plum-
lovské vinobraní pořádané Spolkem 
plumlovských nadšenců. Přestože 
letošní ročník byl silně poznamenán 

nepřízní počasí, našlo si cestu na 
zámecké nádvoří nemálo příznivců 
lahodného moku.
Další tradiční akcí, která jistě  
zaplní zámecké nádvoří do pozd-
ních nočních hodin, jsou Hubertské 
slavnosti, které symbolicky uzavřou 
letošní návštěvní sezonu na zám-
ku Plumlov a to v sobotu 25.října. 
(...pokračování na straně 8) 
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Ze zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města 
č. 48 ze dne 9.7.2008

Rada města bere na vědomí:
- informaci o stížnostech na hlasitost 
hudebních produkcí,
- dopis Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny Prostějov,
- rezignaci kronikáře Města Plumlov  
p. Pálky,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- doplněný ceník fakultativních 
služeb DpS Soběsuky,
- kritéria pro přijímání klientů DpS 
Soběsuky,
- výsledek výběrového řízení na 
dodavatele rekonstrukce otopného 
systému ZŠ Plumlov,
- smlouvu o dílo s firmou VTK CZ 
s.r.o., Prostějov na rekonstrukci 
kotelny v ZŠ Plumlov,
- uzavření smlouvy s p. R. Burešem 
na vykonávání technického dozoru 
při rekonstrukci kotelny v ZŠ Plum-
lov,
- vyhlášení záměru pronájmu čás-
ti pozemku p.č. 974 v k.ú. Plumlov 
(nástup na lanovou dráhu),
- udělení vyjímky z OZV č. 2/2005 
pro hudební produkce,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku 
KÚOK ve výši 6.000,- Kč na školení 
členů JSDH s podmínkou finanční 
spoluúčasti města ve stejné výši,
- vyhlášení záměru pronájmu nově 
získaných pozemků ve spoluvlastnic-
tví obcí sdružených v SMLD Niva,
- umístění loga CZECH POINT  
na obecní budovu dle žádosti České 
pošty, s.p., 
- nájemní smlouvu na hrobové místo 
pro pí. Měchurovou, Plumlov, 
- prodloužení nájemní smlouvy na 
byt pro manžele  Šanovské, Žárovice.

Rada města neschvaluje:
- předání nabídek na odprodej  1/39 
spoluvlastnického podílu (Rozstání)  
k projednání zastupitelstvu města,
- nabídku spolupráce s provozovate-
lem lanovky.

Rada města ukládá:
- zjistit aktuální platnost nabídky na 
prodej 4/39 spoluvlastnických podílů  
v SMLD Niva a svolat zasedání rozší-
řené rady města resp. zastupitelstva 

města.
- jednat s dodavatelskými firmami  
o možnostech rychlé opravy poško-
zených krovů na nízkém zámku.

Usnesení ze zasedání rady města 
č. 49 ze dne 23.7.2008:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o připravovaném projek-
tu na odbagrování Plumlovské pře-
hrady,
- plán střeleb ve VVP Březina – srpen 
2008, uzavírku silnice Žárovice- Dra-
hany 28.8.2008,
- vyúčtování ztráty z veřejné autobu-
sové dopravy- BODOS bus Boskovice, 
a.s. za období 1-5/2008,
- zápis z 19. Valné hromady Vodovodu 
Pomoraví, konané 24.6.2008,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- účast Města Plumlov jako spolupo-
řadatele Dne Plumlovské přehrady  
v září 2008,
- vyhlášení záměru prodeje pozemků  
p.č. 138/7, 455/2 a 455/5 v k.ú. Žáro-
vice,
- rozpočtové opatření č.4/2008  
ze dne 23.7.2008,
- udělení vyjímky z OZV č. 2/2005 
pro hudební produkce,
- výsledek poptávkového řízení na 
dodavatele tisku Plumlovského zpra-
vodaje,
- výkaz zisků a ztrát,  rozvahu a pří-
lohu organizačních složek státu ke 
30.6.2008 – DpS Soběsuky.

Rada města neschvaluje:
- vyhlášení záměru pronájmu  
( prodeje ) části pozemku p.č. 1561 –  
p. Mikulecký, Plumlov.

Rada města ukládá:
- připravit návrhy na řešení situace  
s problematickými nájemníky obec-
ních bytů.
- prověřit možnosti jiného technické-
ho řešení chodníku do Soběsuk.

Usnesení ze zasedání rady města  
č. 50 ze dne 6.8.2008:

Rada města bere na vědomí:
- poděkování Diakonie Broumov, o.s. 
za pomoc při pořádání humanitární 
sbírky oděvů, 

- informaci o trvalém odnětí půdy 
ze ZPF – p.č. 1153/1 v k.ú. Plumlov  
(VLS Plumlov, s.p. ),
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- souhlas s prováděním prací na 
rekonstrukci sítě NN na pozemku ve 
spoluvlastnictví Města Plumlov v k.ú. 
Rozstání pod Kojálem, 
- udělení vyjímky z OZV č. 2/2005 
pro hudební produkce dle žádosti p. 
M. Lázničky, PV,
- zařazení žádosti o byt do pořadníku  
( Sekaninová, Vícov ),
- souhlas s prodloužením licence  
(FTL Prostějov, a.s.) na stávajících 
linkách,
- dodatek smlouvy o hypotečním 
úvěru ( KB) – změna úrokové sazby,
- stanovisko k žádosti pí. ing. Šafra-
nové o spoluúčast Města Plumlov při 
čištění vodního toku,
- finanční příspěvek SDH Plumlov na 
pořízení cen na závod hasičské extra-
ligy O pohár starosty města.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednání s nájemci 
zemědělské půdy o podmínkách pro-
nájmu.

Usnesení ze zasedání rady města 
č. 51 ze dne 20.8.2008:

Rada města bere na vědomí:
- oznámení o umístění pokladničky 
na opravy kostela v Krumsíně v DpS 
Soběsuky,
- zápisy z jednání kontrolního výbo-
ru,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města,
- informaci p. Hyndricha o stavu vyři-
zování stížnosti nájemníků domů  
č. 482 a 186.

Rada města schvaluje:
- vydání souhlasu se změnou užívání 
( kamenný sál ),
- zařazení žádostí o byt  pí. Vémolové 
a pí. Kleinerové  do seznamu žadatelů 
o byt,
- prodloužení licence na autobusovou 
linku 780640.
- složení komise pro VŘ na dodavate-
le rekonstrukce Tyršova náměstí,
- plánovací smlouvu s M.I.S PRO s.r.o. 
Protivanov,
- uložení kanalizace na p.č. 490 v k.ú. 
Alojzov,
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- prodej zbraně po městském stráž-
níkovi,
- výjimku z OZV č. 2/2005 pro SDH 
Soběsuky a Plumlov na konání 
hudebních.produkcí,
- rozpočtové opatření č. 5  ke dni 
20.8. 2008.

Rada města neschvaluje:
- vyhlášení záměru prodeje  části 
pozemku p.č. 666/29 v k.ú. Plumlov 
p. Leo Hrbáčkovi, PV.

Rada města ukládá:
- vedoucímu HS odboru – zajistit 
dostatek vitrín pro úřední desky do 
30. 10 2008.
- starostovi a vedoucímu HS odboru 
– připravit nájemní smlouvy – země-
dělská půda do 30.11.2008.

Usnesení ze zasedání rady města 
č. 52 ze dne 3.9.2008:

Rada města bere na vědomí:
- cenovou nabídku na pronájem 
zemědělské půdy – AGRION spol.  
s r.o.,
- informaci o ohrožených prostorách 
– VVP Březina – září 2008,
- informace o stavebních řízeních s 
účastí města.

Rada města schvaluje:
- termín konání 11. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlov včetně  návrhu 
jeho programu,
- smlouvu o dílo – Rekonstrukce Tyr-
šova náměstí v Plumlově – 1. etapa s 
firmou ARKO TECHNOLOGY, a.s., 
Brno,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2005 pro 
hudební produkci – Plumlovské vino-
braní – 20.9.2008 do 24.00 hodin,
- výroční zprávu ZŠ Plumlov za škol-
ní rok 2007/2008,
- změnu v osobě nájemce u pozemku 
p.č. 1258/1v k.ú. Plumlov ( Vaňkovi x 
Vykydalová ).

Rada města ukládá:
- zjistit možnosti pro omezení pro-
vozu restauračních zařízení, noční 
klid.

- připravit varianty řešení situace 
 s problémovými nájemníky měst-
ských bytů.

Usnesení ze zasedání rady města 
č. 53 ze dne 17.9.2008:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o jednání se zástupci TJ 
SOKOL Plumlov a provozovatele baru 
OÁZA – rušení nočního klidu,
- informaci o průběhu rekonstrukce 
kotelny ZŠ Plumlov,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- výjimku z OZV č.1/2008 - občerst-
vení účastníků cyklistického závodu 
Brno – Praděd – 20.9.2008,
- přípravu žádosti do OP ŽP - kanali-
zace pí. Švadlenkovou, Přerov, 
- výjimku pro  MŠ Plumlov z maxi-
málního počtu dětí,
- smlouvu o dílo – Repase francouz-
ského okna na baště zámku Plumlov 
- M. Zajíček , Senice n.H.,
- komisi pro výběr dodavatele prací 
na 2. etapě rekonstrukce otopného 
systému v ZŠ Plumlov,
- p. ing. Zapletala jako stavební dozor 
na stavbě - Rekonstrukce Tyršova 
náměstí v Plumlově,
- zpracování projektové dokumentace 
na inženýrské sítě v lokalitě Trávník, 
Soběsuky p. ing. Rozehnalem.

Rada města ukládá:
- oslovit zájemce a vybrat dodavatele 
revizních prací elektro.

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení z 11. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlov ze dne 
17.9.2008

Zastupitelstvo města bere na 
vědomí:
- informaci o plnění usnesení 
uložených na minulých zasedáních 
Zastupitelstva Města  Plumlov,
- informace o záměru zahraničního 
investora o pronájem, resp. odkoupe-
ní zámku Plumlov,
- informace o aktuální situaci ve 
Středomoravském lesním družstvu  
Niva.

Zastupitelstvo města  schválilo:
- upravený program 11. zasedání 
Zastupitelstva Města Plumlov, dopl-
něný o bod – Vyhlášení záměru pro-
deje 4/39 spoluvlastnického podílu 
Města Plumlov v SMLD Niva ( bod č. 
6, číselné označení dalších bodů pro-
gramu se posouvá ),
- žádost Města Plumlov o pře-
vod pozemku p.č. 964/2 v k.ú. 
Plumlov – ostatní plocha o 
výměře 170 m2 (pozemek je  
v majetku VLS, s.p.),
- rozpočtové  opatření č.6/2008 ke 
dni 17.9.2008 (příloha č. 1),
- vyhlášení záměru prodeje 4/39 spo-
luvlastnického podílu Města Plumlov 
ve Středomoravském lesním družstvu 
Niva  (dle příloh č. 2 a č. 3).

Zastupitelstvo města rozhodlo:
- členka zastupitelstva, paní Jarmila 
Švestková, není osobou podjatou při 
rozhodování o věcech týkajících se 
Středomoravského lesního družstva 
Niva.

Zastupitelstvo města  neschváli-
lo:
- doplnění programu 11. zasedá-
ní Zastupitelstva Města Plumlova   
o body:
a) odvolání zástupce Města Plumlov  
p. A. Sušeně ve Středomoravském 
lesním družstvu Niva,
b) odvolání předsedy Kontrolního 
výboru Zastupitelstva Města Plumlov 
p. ing. A. Zapletala a doplnění nových  
členů kontrolního výboru z funkcí,
c) revokaci části usnesení z 8. zasedání 
Zastupitelstva Města Plumlov, kona-
ného dne 19.3.2008 týkající se Dohody  
o společném postupu obcí sdružených  
v SMLD Niva.

Zastupitelstvo města odložilo  
projednání:
- prodeje pozemků p.č 138/7 – orná 
půda o výměře 2.425 m2, p.č. 455/2 
orná půda o výměře 4.815 m2 p.č. 
455/5  – ostatní plocha  o výměře 99 
m2, vše v k.ú. Žárovice Myslivecké-
mu sdružení Horka Žárovice do doby 
zjištění stanoviska Osadního výboru 
Žárovice.

Zastupitelstvo město uložilo:
- Radě Města Plumlova projednat 
možnost úhrady poplatku v porodnici 
matkám s novorozenci s trvalým byd-
lištěm v Plumlově a podat informaci 
na příštím jednání zastupitelstva.
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Informují vás

Jak funguje čistírna odpadních vod  v Plumlově

 Koluje zde jakýsi názor, že 
pokud nebude instalován terciární 
stupeň na ČOV, potom nemá vůbec 
cenu čistit přehradu. 
Dále pak kolují mezi občany pochyb-
nosti, zda nově vybudovaná čistírna 
vůbec čistí dostatečně odpadní vody, 
které odtékají do Podhradského ryb-
níka a dále do přehrady.

Ne každému je známo, cože to je 
ten terciární stupeň čištění, česky 
třetí stupeň čištění.
Takže velmi zjednodušeně řečeno, 
čistění vody na ČOV probíhá vždy 
v několika stupních: 
- první stupeň je mechanické 
čištění odpadních vod, to je zachy-
cování větších kusů pevných látek 
a písku.
- druhý stupeň je biologické 
čistění odpadní vody  pomocí bak-
terií a jiných mikroorganismů, kteří 
využívají živin v odpadní vodě jako 

V poslední době se množí dota-
zy na funkci čistírny odpadních 
vod  (dále jen ČOV), v souvislosti 
s výskytem sinic na  přehradě 
a dále na budování terciárního 
stupně čištění na ČOV.

svoji potravu, a tak odpadní vodu 
vlastně čistí.   
- třetí stupeň je další čistě-
ní odpadní vody z druhého stupně 
několika metodami za účelem dalšího 
snížení znečištění. Tento stupeň se 
využívá spíše u větších ČOV, na které 
je napojeno více jak 10 000 obyvatel. 
Zde už jsou velké průtoky odpadní 
vody a voda vytékající z druhého 
stupně, i když je vyčištěná, ve velkém 
průtoku odvádí ještě tolik znečištění, 
že stojí za to ho dočišťovat. 
Takové dočišťování třetím stupněm i 
jeho pořízení je velmi nákladné a je 
třeba vždy důsledně posoudit, zda 
vynaložené náklady na čištění a eko-
logický dopad je optimální.

Tak a teď k ČOV Plumlov a jeho 
terciárnímu stupni.  
O možnosti budování terciárního 
stupně na mechanicko-biologické 
ČOV Plumlov bylo jednáno začátkem 
léta tohoto roku. Jednání se zúčast-
nili kromě zástupců města  a VAK 
Plumlov i rozhodující orgány jako 
České inspekce životního prostředí, 
Povodí Moravy a projektanti. Jednání 
vycházelo z  podkladů o průtoku a 

účinnosti čištění stávající ČOV. Bylo 
zjištěno, že ČOV Plumlov dosahuje 
při čištění dobrých výsledků, sta-
novené přípustné hodnoty ukazate-
lů ve vyčištěné vodě nepřekračuje, 
i když byly limity některých ukazate-
lů kvůli přehradě zpřísněny. Dále že 
průtoky odpadní vody jsou poměrně 
malé, (projektovaná kapacita ČOV je 
na  cca 2400 připojených obyvatel).
Na základě výše zmíněných skuteč-
ností bylo rozhodnuto, že zřízení 
a provozování třetího stupně by bylo 
neekonomické, přínos pro čistotu 
vod by byl minimální a z toho důvodu 
tedy třetí stupeň budován nebude.

A jak je to s těmi sinicemi?
Výskyt sinic na přehradě je způsoben 
jak známo hlavně vysokým obsahem 
fosforu ve vodě. Jak se podílí odpad-
ní vody vytékající z ČOV Plumlov 
na tomto vysokém obsahu fosforu 
je druhá otázka, kterou bych chtěl 
osvětlit.
Při uvedení do provozu každé ČOV 
jsou stanoveny přípustné hodnoty 
ukazatelů znečištění ve vyčiště-
né vodě, jinými slovy je stanoveno, 
s jakou účinností musí čistírna odpad-

Jubilea
červenec - prosinec 2008
70 let
Plumlov
Burešová Anna
Hošková Blažena
Bláha Antonín
Hradňanská Marie
Karafi átová Anna
Brachtlová Milada

Soběsuky
Řezáčová Františka
75 let
Plumlov
Ovadová Anna
Jirkovský František
Trvalová Julie

Soběsuky
Kolář Alois
Vitásek Jaroslav

Žárovice
Šustrová Anežka

80 let
Plumlov
Zavadilová Naděž-
da
Krychtálková Jaro-
slava
Nezvalová Draho-
míra
Schwarz Rudolf
Motalová Draho-
míra

Soběsuky
Rybnikářová Marie

Žárovice
Přikryl Augustin

85 let
Soběsuky
Slezák Miroslav
Otavová Vlasta

Žárovice
Znojilová Marie

90 let
Žárovice
Báňar Jan

91 let
Hamry
Hálová Marie

92 let
Soběsuky
Štaff a Viktor

93 let
Soběsuky
Procházková Mariana

Hamry
Pavlíčková  Kristina

94 let
Plumlov
Řehulková Augustina

96 let
Hamry
Vondrová Růžena

Zlatá svatba
11.10.2008 oslaví 
manželé Jitka  a Jan 
Zlatníčkovi  z Hamer v 
obřadní síni v Plumlově
zlatou svatbu – 50 let 
společného života.

Plumlov
Kišková Adéla
Sofk ová Adéla
Zachovalová Natálie
Bureš Václav
Lišková Silvie
Kubeš David
Škarda Jan
Švédová Vednula
Švédová Petra

Soběsuky
Krychtálek Martin
Žvátorová Adéla
Slezáková Vendula

Hamry
Svozil Jaroslav

Narozené děti
únor – září 2008

Srdečně všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme 
hodně zdraví i osobní spokojenosti.

Dětem do vínku posíláme 
přání všeho nejlepšího.
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Ve dnech od 20.10.2008 
do 15.11.2008 bude brána  
hřbitova v Plumlově 
uzamčena, a to v době 
od 17.00 hodin – 8.00 
hodin následujícího 
dne (pondělí – pátek) 
od 17.00 hodin – 9.00 
hodin následujícího dne  

(sobota - neděle).

Upozornění

Vodovod Plumlov-Vícov byl vybudo-
ván a spuštěn v roce 1931. Postupně 
byly rozšiřovány uliční rozvody, byly 
přistavovány čerpací stanice a další 
objekty a můžeme jen obdivovat pro-
zíravost našich předků, kteří vodo-
vod vystavěli tak, že ještě dnes stačí 
zásobovat obyvatelstvo, jehož počet  
se zněkolikanásobil a spotřeba vody 
se také podstatně zvětšila.
A protože se stáří vodovodu blíží k 
80 rokům, je nasnadě, že se častěji 
objeví nějaký ten zlom na potrubí, 
či prorezaví přípojka. To jsou běžné 
„poruchy na síti“, které mají každé 
vodárny a nevyhnou se občas ani 
novému potrubí. 
A protože máme i strojní část s elek-
tromotory a čerpadly, tak se občas 
stane porucha i zde. Samozřejmě se 
snažíme poruchu odstranit a dodáv-
ku vody co nejdříve obnovit. Jenže na 
našem vodovodu se mnohdy přišlo na 

nějaký problém, až když se vyprázd-
nil vodojem a horní část rozvodů už 
byla bez vody. Občané, rozhořčeni 
výpadkem vody,  telefonovali na 
správu vodovodů. To byl náš velký 
problém, který bylo třeba nějak řešit. 
Další problém nám dělalo nekontro-
lované natékání vody do vodojemů  
a následně odtok vody přepadem bez 
užitku do kanalizace. 
Bylo třeba se zamyslet nad nějakým 
automatickým systémem řízení 
vodovodu, který je dnes u velkých 
vodáren běžný.
Rozhodli jsme se tedy vybudovat 
systém řízení vodovodu, aby byly 
vyřešeny problémy, které nás tlačí.
Tento systém usnadní provozování 
vodovodů a ušetří elektrickou energii  
a drahocennou pitnou vodu.
V současné době je automatický 
systémem řízení vodovodu osazen 
a provádíme testování a seřizování 

systému.
Systém už pracuje ve zkušebním 
režimu týden a zatím vše funguje tak, 
jak potřebujeme a bez problémů. Teď 
už se případné chyby, které by měly 
za následek zastavení dodávky vody, 
dopředu avizují pracovníkovi údržby 
na mobilní telefon a on má  možnost 
včas reagovat a chyby odstranit. Dále 
má možnost ovládat některé režimy 
provozu dálkově pomocí příkazu  
z mobilního telefonu. 
Smyslem našeho konání bylo posu-
nout způsob ovládání skupinové-
ho vodovodu, které bylo budováno  
v šedesátých letech minulého století, 
do dnešní doby. Zamezit zbytečným 
výpadkům dodávky pitné vody obča-
nům,  šetřit el.energii a pitnou vodu, 
jejichž cena se neustále zvyšuje.  
I když všem poruchám, hlavně na 
rozvodném potrubí, nejde zabránit, 
podařilo se nám odstranit zdroj zby-
tečných poruch.

Úpravy na skupinovém vodovodu Plumlov-Vícov

Informují vás

ní vody čistit. Tyto ukazatele jsou 
dány zákonem. Pro naši čistírnu byly 
některé ukazatele zpřísněny a jeden 
ukazatel navíc nařízen čistit a sledo-
vat. A to je právě fosfor. Ten musíme 
srážet a sledovat, aby jeho množství 
nepřesáhlo stanovený limit. Je to čin-
nost dosti náročná, ale nám se daří 
fosfor srážet téměř až na polovinu 
předepsané hodnoty. To znamená, že 
ve vyčištěné vodě vypouštíme dlou-
hodobě ještě méně fosforu (1,8 mg/l), 
než máme povoleno (3 mg/l).  
Takže odpověď na otázku „jak ovliv-
ňuje vyčištěná voda z ČOV Plumlov 
obsah fosforu, potažmo výskyt sinic 
na přehradě“, zní – pramálo. S při-

hlédnutím na množství přitékajícího 
znečištění na přítocích do přehrady  
a splachu z polí, který je patrně hlav-
ním důvodem výskytu sinic, je vliv 
odpadní vody z ČOV na výskyt sinic 
nulový.
Závěrem bych chtěl ujistit nedůvěři-
vé občany, že naše výsledky čištění 
na ČOV jsou měsíčně kontrolovány 
rozborem odpadních vod, kterou 
nám provádí akreditovaná laboratoř, 
a výsledky rozborů jsou zase kont-
rolovány Českou inspekcí životního 
prostředí.

Takže názory typu „kdovíjak to čistí“ 
nejsou na místě. S kontrolory inspek-
ce životního prostředí nejsou žádné 
žerty a pokuty rozdávají, jakmile zjis-
tí jakékoli pochybení. Proto si nikdo 
ani nedovolí nějak výsledky zkreslo-
vat.
Na závěr bych chtěl ještě na tomto 
místě vyzdvihnout práci obsluhy 
ČOV. Pokud to vyžadují okolnosti, 
pracovníci obsluhy obětavě prová-
dí náročné opravy zařízení a ještě  
k tomu v nevábném prostředí. Dobrý 
chod ČOV tak hlavně závisí na jejich 
poctivé a dobře odvedené práci.

J. Vojta,  vedoucí VAK

J. Vojta,  vedoucí VAK
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Opsáno ze školních tabulí
Školní vzdělávací program 
v Mateřské škole Plumlov
S novým školním rokem 
2008/2009 bylo zahájeno v mateř-
ské škole předškolní vzdělávání 
podle Školního vzdělávacího 
programu „POZNÁVÁME, PŘE-
MÝŠLÍME, TVOŘÍME – OBJEVU-
JEME SVĚT “. Školní vzdělávací 
program  vznikal postupnými 
úpravami, doplňováním nových 
námětů, netradičních metod 
a forem práce, obsahových zamě-
ření , do dnešní podoby, téměř 
dva roky .
Děti předškolního věku ve všech 
třech  ročnících mají možnost 
pozvolna poznávat věci 
a jevy „opravdového světa“,
poodkrývat nová poznání 
v dětských očích, přímo  činit objevy, 
hledat vzájemné souvislosti, učit se 
v množství nově poznaného oriento-
vat, poprvé vědomě využívat svých 
znalostí a praktických poznatků ve 
svém životě, řešit problémové situ-
ace, jsou vedeny k logickému myš-
lení i odpovědnosti za své chování, 
jednání a přijímat i jeho následky. 
Děti postupně odbourávají zábra-
ny ze vzájemné komunikace nejen 
mezi dětmi, ale  učí se vést dialog 
i s dospělými, hodnotit výsledky své 
„ práce“ i druhých kamarádů,  snaží 

se výstižně vyjádřit své 
pocity, přání, potřeby 
a poprvé si sestavovat 
„svůj“ hodnotový žebří-
ček.
 P ř e d š k o l n í 
vzdělávání je zaměřeno 
na celkový osobnostní 
rozvoj dítěte předškol-
ního  věku s respektem 
všech jeho věkových a vývojových 
zvláštností, je dbáno zásad indi-
viduálního přístupu k dítěti. Pro-
střednictvím různých typů her a 
didaktických metod jsou vtaženy 
do světa  živé i neživé přírody, 
společnosti, pohybových aktivit, 
jednotlivých oblastí estetické 
výchovy, různorodých  tvořivých 
i pracovních činností, grafomo-
toriky, systematicky je rozšiřová-
na a zkvalitňována jejich slovní 
zásoba. Důraz je kladen na proso-
ciální a prožitkové učení. Vzdělá-
vací projekty jsou rozpracovány 
v integrovaných blocích, vzájem-
ně se doplňujících. Učitelkám 
je ponechána možnost invence 
a dostatek prostoru pro její vlastní 
kreativitu  i potřebnou  improvizaci. 
V nabídce tzv. nadstandardních 
aktivit, které MŠ nabízí dětem 

k jejich dalšímu rozvoji  a pod-
chycování talentů, se podařilo 
v tomto školním roce zahájit čin-
nost zájmových kroužků anglic-
kého jazyka, keramiky, tradičně 
pokračuje dlouholetá tvůrčí spo-
lupráce se ZUŠ i TŠ Hubený. V 
rámci  projektového předškolního 
vzdělávání se snažíme uplatňovat 
cestu přirozené výchovy,  rozvíjet 
a posilovat spolupráci s rodiči, 
položit základy celoživotního vzdě-
lávání všem dětem v souladu s  jejich 
možnostmi, zájmy  a potřebami.
Přejeme si, aby se naše mateřská 
škola, ve smyslu vymezení dle J. A. 
Komenského, stala „dílnou lidskos-
ti, kde přirozeně probíhá smysluplný 
a hodnototvorný proces“. Spokoje-
né dítě a následně jejich rodiče – je 
naše přání i náš cíl.

Mgr. Marta Soldánová,

Základní škola Plumlov se zapoji-
la do celorepublikového programu 
Recyklohraní, který je organizo-
vaný společnostmi ASEKOL s.r.o., 
ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s. 
 Recyklohraní  je školní recyk-
lační program, který si klade za cíl 
realizaci zpětného odběru elektroza-
řízení, baterií a akumulátorů. Tento 
projekt přispěje k rozšíření ekolo-
gické výchovy ve škole a současně 
podpoří vnímání potřeby správného 
nakládání s odpady u žáků. Škola za 
sběr baterií a elektroodpadu do při-
pravených nádob bude získávat body, 
které ve speciálním internetovém 

RECYKLOHR ANÍ
Školní recyklační program

Sběr starého papíru
Sběr starého papíru se na ZŠ Plumlov 
stal každoroční tradicí. I letos na pod-
zim tomu nebude jinak a žáci ve spo-
lupráci s Klubem rodičů pořádají ve 
dnech 20. až 24. října na dvoře školy 
sběrový týden. Papír můžete odevzdat 
v době: ráno 6,30 – 7,30, odpoledne 
16,30-17,30. Větší množství sběru je 
možné dovézt i mimo tyto hodiny po 
domluvě s panem školníkem Pavlem 
Žvátorou. Jaká odměna čeká nejlepší 
„sběrače“? Třída, která nasbírá nej-
větší množství starého papíru, bude 
odměněna polohovacími lavicemi 
a židlemi. Také nejlepší „sběrači“ 
v jednotlivých třídách budou oceněni 
třídními učiteli.    

Mgr. Pavel Majoršin, 
zástupce ředitelky školy

obchodě smění za zajímavé odměny 
a pomůcky do vyučování jako jsou 
například atlasy, sportovní potřeby 
a výukové programy. Další body 
budeme získávat plněním různých 
soutěžních úkolů týkajících se odpa-
dové problematiky. Pokud máte doma 
nějaké staré baterie nebo nefunkční 
elektrozařízení, není nic jednodušší-
ho, než je přinést do naší školy ! 

Mgr. Simona Zapletalová
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Změny na ZŠ Plumlov

 Došlo k vypovězení smlou-
vy mezi Městem Plumlov a Městy-
sem Drahany. Příčinou je neustálý 
pokles počtu žáků, problém tedy 
spočívá ve financování. Žáci z Dra-
han začali od 1.9.2008 dojíždět do 
naší školy, a proto byl i začátek 
vyučování posunut o 10 minut. 
Vstříc vyšlo i FTL, které vyhovělo 
žádosti zřizovatele a zajistilo auto-
busovou linku školáků z Drahan  
a okolí  do Plumlova. Důležitým 
úkolem je nyní usnadnění nově pří-
chozím žákům vstupu do kolektivů 
tříd a pomoc v orientaci v budově 
školy i při samotné organizaci výu-
ky. Jednou z priorit školy je vytvářet 
ve škole klidné a bezpečné prostře-
dí, kde jsou respektována práva dětí, 
avšak i důsledně vyžadováno plně-
ní povinností. Pěstovat v dětech 
vzájemnou úctu, porozumění, tole-
ranci a zlepšovat vztahy mezi žáky 
je jeden z hlavních cílů pedagogů. 
Ve třídách se zvýšil počet žáků, ale 
počet tříd klesl ze 17 na 12. Důsled-
kem byly výpovědi některým peda-
gogům z organizačních důvodů. 

ZŠ v Plumlově vstupuje do nového 
školního roku 2008-2009  s něko-
lika změnami. Od tohoto roku 
již nezajišťuje základní vzdělá-
vání žáků 2. stupně na pracovišti  
v Drahanech. 

     Letos jsme zřídili pro dojíždě-
jící žáky ranní družinu. Zajišťuje-
me výuku druhého cizího jazyka, 
pokračujeme v realizaci a naplňo-
vání našeho ŠVP ve 2. a 7. ročníku. 
Název ŠVP „ Otvíráme cestu pro 
vstup do života všem“ připravuje 
do praktického života všechny žáky 
podle jejich schopností, dovedností 
a předpokladů. Program vychází  
z respektu k individuálním potře-
bám žáka. K tomu napomáhají nové 
formy výuky především projektová 
výuka, interaktivní výuka, skupino-
vá výuka, kooperativní učení, při-
pravujeme pro žáky zajímavé dílny 
postihující některé z průřezových 
témat, pořádáme bezaktovkové dny 
na 1. stupni, dílny tvořivosti pro 
veřejnost, stonožkový jarmark i sbě-
rové dny. Environmentální výchova 
je v praxi využívána Lesní pedago-
gikou v projektu Les ve škole, škola 
v lese. Letos jsme přikročili k třídění 
odpadků, zapojili jsme se do soutěže 
RECYKLOHRANÍ. Chceme navázat 
na úspěch z předchozího roku, kdy 
jsme získali Putovní pohár senátor-
ky za 1. místo mezi venkovskými 
školami ve sportovních soutěžích. 
Uspěli jsme v mediální výchově  
a získali ocenění za školní časopis. 
Budeme chtít navázat na úspěchy  
v oblasti dopravní výchovy z loň-

ského školního roku. Silnou strán-
kou pedagogů školy je další vzdělá-
vání v oblasti odborných předmětů, 
v oblasti informační technologie, 
vylepšili jsme webové stránky. Loni 
jsme podali přihlášku do projektu 
Školy podporující zdraví. 
     Tvorbou vlastních projektů zís-
káváme finance z grantů MŠMT, 
Olomouckého kraje a můžeme tak 
financovat semináře dalšího vzdě-
lávání pro naše učitele dle  vlast-
ního výběru a dokonce je nabíd-
nout i  kolegům z okolních škol. 
Důležité pro nás je komunikovat  
s rodičovskou veřejností a vytvořit 
ve spolupráci s nimi, žáky a pedago-
gy bezpečné a zdravé prostředí pro 
vzdělávání dětí. Během prázdnin  
a také v měsíci září a října probí-
há rekonstrukce plynové kotelny, 
pokračujeme ve výměně osvětlení 
ve třídách, a chceme v tomto škol-
ním roce pořídit další nový stavi-
telný nábytek alespoň do 2 tříd na  
1. stupni. Pokračujeme ve vybavo-
vání počítačové učebny za vydat-
ného přispění sponzorů, provedli 
jsme audit počítačového vybavení 
na škole a práce na počítačích je 
již nedílná součást výuky i v jiných 
odborných předmětech. Využívání 
interaktivní tabule v multimediál-
ní učebně se stává častější formou 
výuky.                     

        Mgr. Dagmar  Zapletalová,  
ředitelka školy

pomůckami, metodikami a litera-
turou, týkající se environmentální 
výchovy.
Miniprůvodce – Putování se 
zámeckou paní
Na tento druhý projekt jsme získali 
dotaci v rámci Programu podpo-
ry environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v Olomouckém kraji 
pro rok 2008. Miniprůvodce seznámí 
čtenáře s nejzajímavějšími historic-
kými a přírodními památkami města 
Plumlova a jeho okolí. Miniprůvodce 
slouží jako pomůcka do vyučová-
ní, při přírodovědných vycházkách  
a jako návod na zajímavé výlety 
pro návštěvníky regionu. Čtenář 
se dozví mnoho zajímavého o flóře  
a fauně zdejší přírody, a to vše v kon-
textu s člověkem, jeho historickým  
a současným jednáním.
Vzděláváme sebe i ostatní
Tento poslední projekt zahrnuje pro-
hloubení znalostí a získání doved-

Úspěšné projekty ZŠ Plumlov
Jak všichni víme, situace v oblasti 
financování školství není pozi-
tivní. Z těchto důvodů se snaží-
me získávat finanční prostředky  
z grantového řízení vyhlášeného 
Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR   a Olomouckým 
krajem. V loňském školním roce 
jsme byli úspěšní hned ve třech 
projektech a škola získala celkem 
120 000 korun.

ností pedagogů v rámci prevence 
sociálně patologických jevů, protože 
jenom dobře kvalifikovaný pedagog 
může včas odhalit nežádoucí jedná-
ní, řešit specifické problémy a může 
dobře vychovávat a pracovat se svými 
žáky. Našim záměrem je uspořádat na 
naší škole výukové semináře z oblasti 
prevence sociálně patologických jevů 
a zdravého životního stylu pro peda-
gogy. Semináře proběhnou na škole 
v říjnu a listopadu. Projekt byl pod-
pořen z Programu na podporu aktivit 
v oblasti primární prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže  
v Olomouckém kraji pro rok 2008.
Loňský školní rok byl opravdu 
úspěšný a všichni doufáme, že  
i v letošním roce se nám podaří 
získat další finanční prostředky  
z grantových programů.

Mgr. Simona Zapletalová

Projekty:
Vzdělávání pedagogů a vybavení 
školy v oblasti environmentální 
výchovy 
- podpořeno dotací MŠMT v rámci 
Rozvojového programu MŠMT Pod-
pora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) ve školách 
v roce 2008. Cílem projektu je zvý-
šení úrovně vzdělání pedagogického 
sboru a vybavení školy odbornými 
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Kulturní PEL - MEL

Konec sezóny v ATC Žralok
První říjnový víkend ukončil 
turistickou sezónu v autokempu 
Žralok. Ta letošní začala neofi ci-
álně již v březnu velkým úklidem 
a nejnutnějšími úpravami. 
 Zároveň byla vybudována 
nová venkovní hospůdka s občerstve-
ním přímo v kempu, kam si postupem 
času kromě turistů našli cestu i samot-
ní Plumlováci a lidé z  blízkého okolí, 
a oblíbili si nejen pivo Bernard ale 
i novou místní specialitu – pstruha 
a la Žralok.Ke Žralokovi letos zaví-
talo přes 4500 návštěvníků a kromě 
více než 9000 přenocování se kemp 
stal hostitelem mnoha akcí. Mezi již 
osvědčené patřily Keltská noc nebo 
Trabant sraz, nově přibyly napří-
klad sportovní kurzy středních škol 
a gymnázia z Prostějova, školení 

instruktorů největší školy inlinového 
bruslení v České republice Hepa Inli-
ne School nebo sraz ochránců život-
ního prostředí ČR.
Za přispění Olomouckého kraje se 
také podařilo vybudovat hřiště na 
plážový volejbal.
Mezi nesplněné úkoly bohužel zatím 
stále patří rozšíření dětského kout-
ku, které je spolu s opravou chatek, 
nákupem nové čističky odpadních 
vod a rekonstrukcí stávajícího soci-
álního zařízení plánováno hned 
v následujícím roce. Zároveň bychom 
rádi uvítali nové kulturní a společen-
ské akce a zpříjemnili tak všem hos-
tům příští jaro a léto.
Poděkování za letošní sezónu patří 
veškerému personálu a také přáte-
lům, kteří zde zdarma odpracovali 

stovky brigádnických hodin, aby 
bylo vůbec možné kemp otevřít. Dále 
Městu Plumlov a všem příznivcům, 
turistům a návštěvníkům, na které se 
budeme velmi těšit i v příštím roce. 

Součástí kulturního programu, 
jehož vrcholem je slavnostní 
Hubertská mše, bude vystoupení 
sokolníků, ukázky vábení zvěře, 
troubení trubačů a to vše zará-
mováno do řemeslného jarmarku 
a velkého výběru gastronomic-
kých  mysliveckých specialit. 
Po skončení Hubertské mše 
proběhne ve vysokém zámku 
poslední část kostýmovaných 
nočních prohlídek, které se staly 
oblíbenou tradicí našeho zámku. 
Jejich první série je připravena na 
18.října, další bude následovat 
24.října a poslední, jak je již zmí-
něno, 25.října.
Poslední akcí Spolku plumlov-
ských nadšenců na zámeckém 
nádvoří v tomto roce bude Mar-
tinská husa. Přijďte se v tento den 
(8.11.) pobavit a občerstvit bez 
ohledu na podzimní počasí.  
Advent na zámku. To je, stejně 
jako v loňském roce, adventní 
jarmark, koledy a vánoční písně, 
rozsvícený vánoční strom a hlav-

ně zámecká zabíjačka se vším co 
k ní patří. Letos připadá první 
advent na poslední listopadovou 
neděli a zmíněná akce proběhne 
na nádvoří zámku již v sobotu 
29.listopadu.
Pak už se kvapem přiblíží 
konec roku s vánočním koncer-
tem ve vysokém zámku / 18.12/ 

a se starým rokem se již tradič-
ně rozloučíme velkým ohňo-
strojem na nádvoří zámku na 
Silvestra a to v 19 hodin večer. 
Věřím, že i v podzimní zámecké 
nabídce si najde každý to pravé 
pro zpříjemnění svých každoden-
ních starostí. 
Robert Doleček, kastelán zámku

Zámek Plumlov
- závěr sezony
(...dokončení se str. 1) 



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ �

Svatby na zámku

 Slavnostní a romantický ráz 
obřadů podtrhovala nápaditá výzdo-
ba suchými  vazbami z rukou paní 
Martiny Dostálové, dále i výstava 
svatebních oznámení na zdech sálu, 
svatební šaty na figurínách a celková 
jednoduchá a přitom vkusná dekora-
ce zámeckých prostor. Letos byl upra-
ven vchod do zámku a do budoucna 
je samozřejmě stále co vylepšovat. 
Odehrává se tu také vítání dětí, slav-
nostní ukončení povinné školní 
docházky žáků plumlovské školy  
a sál je k dispozici i pro jiné akce. Jsme 
rádi, že svateb přibývá, a že se náš zá-
mek dostává do povědomí lidí i pro 
tak významné životní rozhodnutí. 
Ohlasy jsou příznivé díky paní mat-
rikářce Jiřině Ševčíkové, oddávajícím 
a všem, kteří se podílejí na zajišťo-
vání recitace, hudebního doprovodu  
a celého průběhu slavnostního aktu. 

Sezóna končí a historický sál 
plumlovského zámku byl letos 
svědkem celkem dvaceti svateb. 
Celá dvacítka zamilovaných párů 
se rozhodla uzavřít sňatek právě 
zde, ve starobylých prostorách 
zámku. 

D. Zapletalová

Ve spolupráci s Domovem pro 
seniory Soběsuky pořádá Klu-
bové zařízení Plumlov v sobotu 
22.11.2008 ve 14:00 hodin „Sváteční 
odpoledne s dechovkou“. K tanci  
i poslechu hraje „Veselá kapela“ ze 
Zábřehu na Moravě. Akce se usku-
teční v kulturním domě v Žárovi-
cích. Vstupné je dobrovolné, svoz  
i odvoz zdarma.

Srdečně vás zveme na akce
Ve dnech 29.11. -1.12. 2008 proběh-
ne v prostorách nízkého zámku 
v Plumlově Vánoční prodejní 
výstava. Bude možno zakoupit 
– adventní věnce, vánoční svíc-
ny, keramiku, perníčky, slaměné 
ozdoby aj.

Doporučujeme - knižní novinky 
v plumlovské knihovně
Detektiv v galerii   
(Anna Nilsen)
Napínavý děj začíná telefonátem, 
probíhajícím mezi panem Bassettem 
– členem ostrahy Městské galerie  
a neznámou osobou, která ho varuje 
před zločinci, kteří z galerie ukradli 
40 obrazů a všechny nahradili napo-
dobeninami. Navíc se dozví, že každý 
člen zločinného gangu padělal dva 
obrazy. Cílem knihy je zjistit, kdo je 
neznámá osoba z telefonátu, prohléd-
nout všechny obrazy a dopadnout 
zločince. Pomocí tabulky a dobrého 
postřehu se každému povede najít 
všechny změny na obrazech a dopad-
nout padělatele.
V galerii jsou díla od umělců, jako 
například Pabla Picassa, Vincenta 
van Gogha, Henriho Rousseau, Sand-
ra Botticelliho, Jana van Os. Harmen 
Steenwicka a dalších.
 
Jsem superstar   
(Thomas Brezina) 
pro dívky od 10 let
Známá smolařka Sammi se chce stát 
zpěvačkou. V pěvecké soutěži Star-
maker se její kamarádka Rebeka pro-
bojuje až do první desítky, ale Sammi 
se přihodí při zpívání pořádný tra-
pas. A ještě k tomu vše odvysílá tele-
vize. Sammi je přede všemi napro-
sto znemožněna a přátelství mezi 
Sammi a Rebekou končí. Mezitím se 
porotci nepohodnou s tvůrci soutěže  
a nabídnou Sammi, aby natočila svůj 
singl. Kdo se nakonec stane tou pra-
vou hvězdou?
 
Tentokrát naposledy 
(Mary Higgins Clarková) 
román pro ženy
Ve spisovatelčině bohaté knižní tvor-
bě převládá detektivní žánr, proto je 
také označována za americkou krá-
lovnu napětí. Děj napínavého románu 
řeší otázku mladé manželky: „Mám 
za muže vraha, či oběť?“

V oblaku desinfekce  
(Ivanka Devátá)  
humorný román
Známá herečka opět s jemným 
humorem a sebeironií líčí svoje 
životní zkušenosti. Se sobě vlastním 
nadhledem ukazuje, jak se vypořá-
dat i s nepříjemnými situacemi a to 
způsobem, že budete zaručeně slzet 
smíchy. Témata se točí kolem lékař-
ského prostředí, a možná právě proto 
se útlá knížka čte jedním dechem.
 
Hříčka o královnách
(Oldřich Daněk)  
historický
Útržky z běhu času – doslova znovu 
nalezené v  anglických, francouz-
ských, německých, rakouských, 
římských a dalších dějinách. Připo-
mínáme, že hříčky O. Daňka byly 
zfilmovány českou televizí.
 
Na plovárně 2  
(Marek Eben)
25 mimořádně oblíbených televiz-
ních rozhovorů Marka Ebena, které 
vybral a pro knižní vydání zpracoval 
Jiří Janoušek.
 
Jiná Afrika   
(Pavla Jazairiová)   
cestopis
Poznáváte rádi cizí země? Anebo si o 
nich alespoň rádi čtete? Potom nevá-
hejte, a zvolte alespoň v představách 
cestu po Africe – Mali – Senegalu 
– Alžírsku – Tunisku. Knížka zpro-
středkovává pohled  na obyvatele, 
jejich životy, zvyky a kulturu v těchto 
vzdálených destinacích.

Zpracovaly: Jana Švestková, 
Lucie Zelená, Jitka Spurná

Klubové zařízení Plumlov 
ve spolupráci s Mikroregi-
onem Plumlovsko pořádá  

v sobotu 15.11.2008 
zájezd na předvánoční 
nákupy do Českého Těšína.

Cena zájezdu 200,- Kč.
Přihlášky na KZ Plumlov 
osobně nebo telefonicky  

na č. 582 393 224.
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Dovolte, abychom vám představili
Stránka pro občany, místní spolky, zařízení, kluby a zájmové organizace.

Mikroregion Plumlovsko

Vážené čtenářky a čtenáři Zpravodaje,
záběr dnešních stránek, věnovaných 
obvykle místním spolkům, sdružením 
či veřejně prospěšných zařízení, působí-
cím v Plumlově, bude pro tentokrát širší, 
přesto jistě neméně zajímavý. Dovolte mi 
oživit vaše povědomí o sdružení, přesa-
hujícím hranice Plumlova a přilehlých 
osad, avšak pro naše město stejně tak 
důležitém, jako pro Mostkovice, Krum-
sín, Ohrozim, Prostějovičky, Stínavu a 
Vícov. Tématem rozhovoru mezi Mgr. 
Jitkou Spurnou (dále „Zpravodaj“) a Mgr. 
Jaroslavem Střelákem (dále „JS“), staros-
tou Krumsína a předsedou svazku obcí, 
bylo:

Pět let činnosti 
Mikroregionu Plumlovsko
Zpravodaj:
Pane předsedo, svazek obcí Mikro-
region Plumlovsko slaví již pětileté 
výročí své existence. To je dostateč-
ně dlouhá doba na zhodnocení jeho 
hlavního významu pro sdružené 
obce. Můžete se s námi podělit  
o Vaše zkušenosti s hlavními aktivi-
tami v našem mikroregionu od jeho 
založení?
JS: Na samotném začátku bylo jedním  
z důležitých impulsů pro vznik svaz-
ku pokračování vzájemného setkávání 
starostek a starostů, dříve probíhajícím 
na okresních shromážděních, kde se 
zástupci obcí společně radili v otázkách 
samosprávy. Mikroregion Plumlovsko 
byl založen v roce 2003 na základě vzá-
jemné dohody o partnerství sedmi obcí  
v okolí Plumlova, čítajících pět a půl tisíce 
obyvatel. Předmět činnosti byl vymezen 
zejména koordinací společných postupů 
při řešení problémů, týkajících se samo-
správy obcí, hospodářského, sociálních  
a kulturního života. Obce začaly inten-
zivně konzultovat svoje záležitosti, radit 
se, a přijímat dohody (turistika, podni-
kání a dopravní obslužnost, atp.), hledat 
součinnost s rozvojovými agenturami, 
vyššími samosprávnými celky i bankami. 
Hlavním aspektem se v době založení 
stává hledání optimálního řešení v otáz-
kách dalšího rozvoje regionu, následně 
jeho realizace včetně potřebné osvěty  
a finančního krytí. Z toho vyplývá jasný 
smysl svazku v podobě silného partnera, 
vystupujícího v rámci bývalého okresu 
Prostějov jako jeden celek, což umožňuje 
i lépe dosahovat na dotační tituly, které 
pokrývají oblast společných projektů.
Zpravodaj:
Chtěla bych Vás požádat i o základ-
ní nástin struktury mikroregionu. 
Na jakých principech a podle jakých 
strategických dokumentů svazek 
funguje?
JS: Hlavními orgány svazku je valné 
shromáždění,  správní rada a dozorčí 
komise. Členy valného shromáždění, 
které je veřejné, a koná se 10x ročně, 
jsou starostky a starostové sdružených 

obcí. Sídlem se stalo již v době vzniku 
svazku Město Plumlov. Výstupy z jedná-
ní valných shromáždění lze nalézt i na 
webových stránkách www.plumlovsko.
cz. Rozpočet svazku tvoří dle odsouhla-
sených stanov členské příspěvky obcí. 
Základním dokumentem je od roku 2005 
Strategie rozvoje Mikroregionu Plumlov-
sko, kde se předpokládá šestiletý časo-
vý horizont trvání. Dokument vychází  
z potřeb mikroregionu a současně respek-
tuje i zájmy obcí a akceptuje i cíle vyšších 
územních celků. Všechny následně vzni-
kající individuální projekty na něj poté 
postupně navazují. V dubnu 2007 byla 
provedena aktualizace akčního plánu, 
zohledňujícího a podporujícího priority 
jednotlivých obcí. Současně se  podařilo 
vytvořit i sedm strategických rozvojo-
vých plánů členských obcí, což otevírá 
snazší cestu k získání peněz z dotačních 
fondů, ať už národních či z EU.
Zpravodaj:
Můžete nás seznámit s výstupy pro-
jektů, které se za uplynulá období 
podařilo zrealizovat? Co konkrétního 
přineslo členství přímo jednotlivým 
obcím?
JS: Už sama existence tohoto partnerství 
umožňuje řešit zejména problémy, jdoucí 
nad rámec každé samostatné obce, což se 
objevuje v projektech s širokým regionál-
ním dosahem. V roce 2006 věnoval sva-
zek hlavní pozornost vytvoření projektu 
na ozdravění Plumlovské přehrady pod 
názvem Čistá Hloučela a vodní nádrž 
Plumlov. Zájmu svazku neunikla ani pří-
prava na vybudování informačního centra 
na Zámku v Plumlově, pro jehož dokon-
čení dle připraveného projektu a přísluš-
ných povolení už chybí pouze finanční 
pokrytí z vhodného dotačního titulu, na 
jehož vyhlášení čekáme. Nejenom tvorba 
vlastních webových stránek, turistická 
mapa mikroregionu, vydávání vlastního 
Bulletinu, ale i budování dalšího infor-
mačního portfolia v podobě reklamních 
tabulí u cest, vznikají tyto aktivity jako 
významná podpora turistického ruchu 
regionu. Za úspěch považuji i to, že se 
podařilo do zadání Územního plánu vel-
kého územního celku Olomouckého kra-
je prosadit požadavek na zařazení plochy 
pro sportovní využití na úrovni regionál-
ního významu, což se týká více katastrů, 
a bude řešeno v souvislosti s požadavky 
Města Plumlov na středisko rekreace a 
sportu. Je důležité říct, že pokud obce 
vystupují jako celek i při hledání doda-
vatele pro plnění zákonných povinností, 
projeví se tento fakt příznivě na konečné 
ceně. A o to právě při vzniku svazku šlo. 
Nedoplácet jedna obec na druhou, ale 
mít z členství vedle vzájemné reciprocity 
a předávání zkušeností i finanční výho-
dy, což se daří. Mikroregion přispívá i ke 
kulturnímu obohacení života v obcích 
pořádáním různých akcí, zájezdů apod.

Zpravodaj:
Na co se svazek chystá v nejbližší 
budoucnosti? Co nového nás čeká?
JS: Plány pro nejbližší budoucnost vychá-
zejí jednak ze zmíněné Strategie rozvo-
je Mikroregionu Plumlovsko, a jednak  
z akčních  plánů zúčastěných obcí. Sva-
zek upřednostňuje řešení takových akti-
vit, které směřují k silnému venkovského 
mikroregionu, zajišťujícímu atraktivní 
životní podmínky, kvalitní služby, dosta-
tečnou občanskou vybavenost a vhodné 
podmínky pro všestranný rozvoj nejen 
místním obyvatelům, ale i návštěvníkům. 
Tomu jistě napomůže i zmíněné vybu-
dování informačního centra na Zámku  
v Plumlově, plánovaná prezentace mik-
roregionu na veletrzích či výstavách jako 
významné destinace cestovního ruchu,  
a  plánované umístění informačních 
tabulí při hlavní trase v Plumlově a Most-
kovicích. Valné shromáždění pravidelně 
řeší otázky v nakládání s komunálními 
odpady, bioodpady, čistění odpadních 
vod, dostupnost služeb atd. Plánovaným 
záměrem je i vybudování cyklostezky, 
spojující členské obce. Na posledním 
valném shromáždění v září 2008 byla 
odsouhlasena partnerská smlouva k Pro-
jektu komunitního plánování v oblasti 
sociálních služeb. Pokud se podaří sehnat 
prostředky z fondů EU, bude vytvoře-
na studie, která má za úkol zmapovat 
rezervy v sociálních službách a sociál-
ních  otázkách mikroregionu. Konkrétně 
může jít o rozkrytí potřeb nejrůznějších 
volnočasových aktivit pro děti a mládež, 
o péči o seniory, o vybudování zařízení 
či centra sociální pomoci potřebným, či 
vznik dobrovolných sdružení, apod.
Zpravodaj: 
Na závěr bych se ráda zeptala, zda 
existují nenaplněné rezervy, s nimiž 
se svazek dlouhodobě potýká?
JS: Ano, existují. Svazku se příliš nedaří  
v zapojování podnikatelských subjektů 
do jeho činnosti. V tomto bodě náš čeká 
velký kus práce, spočívající v přesvěd-
čování a hledání společných postupů. 
Bohužel, ani legislativa zatím nepřipra-
vila vhodné podmínky pro to, aby se  
v projektech regionálního významu moh-
ly rovnocenně střetnout státní, obecní  
a soukromé zdroje tak, jak je tomu 
například už na Slovensku. Věřím, že  
i zákonodárci najdou potřebnou inspiraci  
v okolních zemích, kde již tyto přeno-
sitelné systémy vzájemné spolupráce 
fungují s pozitivními dopady na život  
v obcích a regionech.
Zpravodaj:
Děkuji za zajímavý rozhovor a Svazku 
obcí přeji za plumlovský Zpravodaj 
hodně zdaru v dalších užitečných 
aktivitách, týkajících se nás všech.

S Mgr. Jaroslavem Střelákem  
si povídala a pro Zpravodaj připravila:  

Jitka Spurná
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Dovolte, abychom vám představili

U příležitosti celostátního setká-
ní členů a příznivců Českého sva-
zu ochránců přírody se v sobotu 6. 
září 2008  uskutečnila v překrás-
ném areálu Autocamping Žralok 
u Podhradského rybníka v Plum-
lově první společná akce Mysli-
veckého sdružení Horka Žárovice  
a Základních organizací Hořepník a 
Oriolus Českého svazu ochránců pří-
rody.

Stránka pro občany, místní spolky, zařízení, kluby a zájmové organizace.
Myslivci a ochránci přírody

 Členové mysliveckého sdružení 
připravili pro děti naučnou přírodo-
pisnou a mysliveckou stezku v Oboře 
se 12 stanovišti, kde členové myslivec-
kého sdružení a ochránci přírody děti 
seznámili s myslivostí a problematikou 
ochrany životního prostředí. Po ukon-
čení naučné stezky byly děti odměněny 
drobnými pozornostmi z přírody, kte-
ré věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, 
s.p., divize Plumlov. Okresní myslivecký 
spolek Prostějov na závěr zajistil ukáz-
ku vábení jelenů, troubení na borlici   
a výcviku loveckých psů. Následo-
vala společná diskuze k tvorbě a 
ochraně přírody. Ochránci přírody i 
myslivci mají společný cíl v této pro-
blematice, ale někdy občas dochází k 
dílčím rozporným názorům na tuto 
oblast. Je tedy potřebné názory sjednotit  

a vzájemným úsilím tuto problematiku 
tvorby a ochrany řešit, což bylo cílem 
tohoto setkání. Je také velmi důležité 
pozornost zaměřit na naši mládež, kde 
jsou podle našeho názoru dílčí nedostat-
ky. Myslivci společně s VLS Plumlov a 
dalšími sponzory celostátnímu setkání 
ČSOP zajistili velmi příjemnou atmosfé-
ru celé akce, která byla účastníky vyhod-
nocena jako jedna z nejlepších.  
Pokud se ohlédneme do minulosti, 
myslivecké sdružení HORKA Žárovi-
ce již v roce 2004 uspořádalo pro děti 
ve sportovním areálu Borky Plumlov I. 
myslivecký den dětí. Na 20 stanovištích 
členové mysliveckého sdružení sezna-
movali děti s jednotlivými oblastmi 
myslivosti a hodnotili jejich vědomosti 
a znalosti. Všechny soutěžící děti byly 
odměněny plaketami a pamětními listy. 
Tři vítězové obdrželi hodnotné poháry, 
a dokonce pasováni na „mladé mys-
livce“ s překrásnými pasovacími listy. 
Nechybělo ani myslivecké občerstvení, 
které tradičně připravuje náš „mysli-
vecký kuchař“ pan Adolf Sušeň. V roce 
2006 byl uspořádán II. myslivecký den 
dětí, kdy na 20 stanovištích myslivecké 
stezky v lese Borky děti soutěžily samo-
statně formou testu - A, B, C, a odpovědi 
zaznamenávaly na soutěžní lístky. Po 
ukončení si mohly jednotlivě porovnat 

svoje znalosti se správnými odpověďmi  
a tím si zdokonalit svoje vědomosti z 
přírody a myslivosti. Všechny děti opět 
obdržely medaile, pamětní listy a odzna-
ky „Mladý myslivec“. Tři vítězové obdrželi 
na stupni vítězů hodnotné poháry. Při 
těchto mysliveckých dnech dětí byla zho-
tovena myslivecká výzdoba, zazněly mys-
livecké signály na borlici, na fotografiích 
na panelech byly zveřejněny fotografie z 
jednotlivých akcí našeho mysliveckého 
sdružení. Práce s mládeží je tedy v našem 
sdružení trvale zakotvena. Každý rok 
uskutečňujeme i přednášky o myslivosti 
v mateřské škole vzhledem k věku dětí. 
Mimo toho naše sdružení každoročně 
pořádá Svatohubertskou mši na Plum-
lovském zámku, tradiční myslivecký 
ples a podílí se na výstavě trofejí zvěře  
v kulturním domě v Žárovicích. Pro 
zdokonalování ve střelbě a bezpeč-
ném zacházení se zbraní se každo-
ročně uskutečňuje střelecký den 
na střelnici Osina v Krumsín. Péče  
o zvěř, zabezpečování krmiva a pravidel-
né přikrmování v zimním období, výsad-
ba remízků, péče o myslivecká zařízení 
atd., je pro všechny členy našeho mysli-
veckého zařízení samozřejmostí.

Martin Burda,
  člen mysliveckého sdružení  

HORKA Žárovice

Toulky krajinou
„Stopy, jež se snaží ukrýt čas,
jsou stále zde, a inspirují nás.“

„Jedna z velkých kraje ctností,  
tkví v dědictví minulosti.“

Tajemná místa okolo nás

 Právě naopak, osobností 
je stále dostatek, pro řadu příštích 
Zpravodajů. Dnes prosím o trpělivost, 
neboť dochází k drobné změně v téma-
tu. Co je důvodem?
      Letošní léto právě odvál neúpros-
ný podzim do vzpomínek, a ty bývají 
naplněné půvabnými výlety za pří-
rodními či historickými krásami naší 
země, které pak spojuje jedno slovo,  
a tím je poznávání. A úkolem z nej-
čestnějších je potom toto poznává-
ní předávat dál, tak jak nyní činím 
i já. Jako batolata nejprve poznávají 
mámu, tátu a ostatní svoje blízké, 
tak i my bychom měli nejprve poznat 
okolí našeho domova, než se pustíme 
do širokých dálav. Jak jinak bychom si 
potom mohli ověřit platnost přísloví: 
„Všude dobře, doma nejlépe“? Dovolte 

Milé čtenářky, milí čtenáři,
na tomto místě jste již zvyklí setká-
vat se s osobnostmi Plumlovska. 
Tentokrát se s žádnou nesetkáte, 
což není důsledek toho, že by snad 
byla plejáda zajímavých rodáků 
vyčerpána.

mi proto, abych vám představila  mís-
to, které se nalézá takřka za plumlov-
skými humny. Je velmi blízko, přesto 
se však tento kousek historické půdy 
na skalnaté vyvýšenině skrývá před 
zraky kolemjdoucích. Stojí však za to, 
jej za divokým lesním porostem obje-
vit. Nahoře mezi jedlemi a smrky jako-
by se neproháněl jen pouhý  vánek, 
ale to z hloubi země vydechuje dávná 
historie, opředená legendami, čekající 
na každého vděčného návštěvníka. 
Pokud jej tento přírodní prostor k sobě 
po příkrém přístupu bezpečně pustí, 
pak se nechá shlédnout jen na svých 
vnějších liniích. Je jako nevěsta, kte-
rá neodhalí závoj před nikým jiným, 
než před svým vyvoleným. Hluboko 
v zemi pak podnítí lidskou fantazii to, 
co zůstalo už navěky skryto. A není 
to místo ledajaké, vždyť i obec Vícov 
má jeho dávno zaniklou podobu jak ve 
svém znaku, tak i na starobylé pečeti 
ze 16. století. Výjev představuje kula-
tou věž s cimbuřím a branou, pod níž 
leze ježek....... Jde o Ježův hrad.
Historické hradní intermezzo
   Dle prvních dochovaných zmínek byl 
hrad vybudován ve 14. století. První 

zpráva se datuje do roku 1355. Objevuje 
se zde pojmenování hradu jako Vícov, 
stejně jako nedaleká ves. Historické 
prameny prozrazují, že se hrad v roce 
1358 nalézal v držení pánů z Vícova,  
zřejmě Henzlína (Henglina) z Vícova. 
Roku 1379 zastavuje hrad markrabě 
Jošt, synovec Karla IV., Oldřichovi  
z Boskovic. Důvod transakce z dostup-
ných zdrojů znám není. Při mapování 
dalšího osudu tvrze zjistíme, že při 
trestné výpravě proti Janu Ozorovi  
z Boskovic roku 1389 byl hrad dobyt 
vojskem markraběte a jeho zboží 
dostal lénem Petr z Kravař. Dalším 
majitelem hradu v časové linii se stává 
Jan Kuna z Kunštátu, který jej v roce 
1408 odprodal svému bratru Heraldtu 
Puškovi z Kunštátu. Již pravděpodob-
ně kolem roku 1400 hrad začíná pust-
nout, a děje se tak v době válek mezi 
markrabaty Prokopem a Joštem. V roce 
1418 je hrad Vícov uváděn jako pouhé 
zboží, náležející k hradu Otaslavice. 
Je pravděpodobné, že už v této době 
byla tvrz byla opuštěna jako nepotřeb-
ná a nevyhovující. Poslední doložená 
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Upozornění

zmínka se objevuje v roce 1512, kdy je 
v listinách uvedena ves Vícov s hra-
diskem. V r. 1513 (jinde však psáno, že 
již 1490) prodal Ladislav z Boskovic 
vesnici Vícov i s prázdnou tvrzí panu 
Vilémovi z Pernštýna, který sídlil  
v té době na Plumlově, a Vícov spojil  
s panstvím plumlovským. Název Ježův 
hrad, pod nímž jej známe, dostal hrad 
později buď podle Jana z Kunštátu, 
anebo podle Ješka z rodu Henzlínů 
(Henglinů) z Vícova.  
Lesk a bída Ježova hradu
S historickými daty z dostupných pra-
menů jsme se již seznámili, zbývá jen 
udělat si obrázek o podobě tvrze. Jak 
vypadá nyní? Na vysokém protáhlém 
ostrohu se dvěma hlavními vrcholy 
se zachovala soustava příkopů, roz-
dělujících prostranství na předhradí, 
přední a zadní hrad, dále malé zbytky 
hradeb obklopujících jednotlivé čás-
ti, a v předním i zadním hradě zbyt-
ky obytných budov, které naznačuje 
většinou pouze jejich obdélníkový 
či čtvercový půdorys, nacházející se 
téměř na stejné úrovni s okolním teré-
nem. Jeden z pozůstatků tvoří jámu  
s patrnými zbytky kamenné zdi. Na tři 
světové strany spadají svahy, v nichž 
je obtížné nalézt stezku. Svahy jsou 
pokryté břidlicí, zarostlými kameny 
a divokou vegetací. Přesto i zde kdy-
si vedly pohodlné cesty,  po nichž se 
jezdilo povozy a na koních. A jak hrad 
vypadal ve středověku? Skládal se  
z lichoběžníkového předhradí a vlast-
ní tvrze, kde tvořil jádro věžovitý 
palác. Podél severní brány stála silná 
parkánová zeď. Je dost pravděpodob-
né, že hrad byl z velké části vystavěný 
ze dřeva. Základy, sloužící jako pevné 
zdivo, se už dávno rozpadly v hromady 
kamení. Ježův hrad, jak mluví historic-
ké zdroje, ležel na soutoku bystřinky 
Okluky s Remešským potokem. Jeho 
příkopy jej dělily od návrší Biskupka  
a Šíje. Ve středověku tekla pod hradem 
říčka Okluka, jejíž vodu zadržovala 
hráz, která dala vzniknout tehdejší-
mu rybníku Křivohorskému. V době 
svého lesku poskytovala tvrz ochranu 
kupcům, neboť v její blízkosti ležela 
jedna z obchodních stezek, po níž 
putovalo zboží z Prostějova do Jevíčka 
či Boskovic a zpět. V době, kdy začal 
hrad pustnout, asi od poloviny 15. sto-
letí, měl být údajně hnízdem loupeži-
vých rytířů, což hrad jednou provždy 
zbavilo role ochranitelské, a naopak 

mu přisoudilo punc místa pro pocti-
vý lid nebezpečného. Mohou to být 
jen smyšlené legendy, ovíjející dnešní 
zříceninu jako jemné pavučiny? Či je  
v nich zrnko historické pravdy? Ze 
dvou následujících vybraných pověstí 
zkusme posoudit, co se mohlo ve sku-
tečnosti stát......a co je pouhá fantazie:
Pověst první
Hrad Vícov měli v majetku dva brat-
ři, Ješek a Vaněk z Boskovic. Ješkova 
pečlivá žena Zuzana se jala zjistit, zda 
se na hradě dobře hospodaří. Seznala 
tu řadu nedostatků, a purkrabí, aby si 
ji usmířil, pozval muzikanty. Kapela 
hrála, všichni tančili, a purkrabí hle-
děl, aby paní rozveselil, a ona zapo-
mněla na jeho špatné účty. Zuzaně se 
muzicírování tuze líbilo, a tak nevá-
hala kapelu pozvat i do svého sídla na 
Boskovický hrad. Za nějaký čas se zno-
vu vydala obhlédnout majetek chotě  
a  náhodně se zastavila i na blízkém 
Čertově hrádku. Jaké bylo její překva-
pení, když popatřila, že na tomto mís-
tě dlí loupeživí rytíři, v nichž poznala 
svoje muzikanty! Spolčili se s purkra-
bím z Vícovského hradu a společně 
páchali nekalé skutky. Paní Zuzana se 
pak brzo postarala o jejich potrestání, 
a falešným muzikantům i purkrabímu 
zahrála tak ona sama bandurskou.
Pověst druhá
Na Velký pátek si na Ježově hradě hrá-
ly dvě sestry. Starší z nich uviděla ve 
svahu před otevřená dvířka, a zvědavě 
nahlédla dovnitř. Mladší ji varovala, 
ale ona nedbala a vstoupila. V nebi 

zahřmělo, a dvířka se náhle zabouch-
la. Mladší dívka s pláčem utíkala domů 
a vše vyprávěla rodičům. Všichni dív-
ku oplakali. Přesně za rok, na Velký 
pátek, se otec rozhodl dcerušku najít. 
Přišel na hrad a čekal. Ozval se hrom 
a otevřela se malá dvířka ve svahu. 
Otec vstoupil do podzemí, plný nadě-
je. Dlouhá chodba končila v rozsáhlé 
místnosti, kde stály uzavřené kádě. 
U jediné otevřené stála jeho dcera. 
Vybídla otce, ať si z kádě vezme drahé-
ho kamení, co jen unese. Otec poslechl 
a poté oba kvapem podzemí opustili. 
Dveře se za nimi s rachotem uzavřely. 
Teprve doma dívka vyprávěla o Bílé 
paní v krásných šatech, co jí denně 
nosila jídlo a vodu. Život však běžel 
dál, a během prvního roku na svobo-
dě začala dívka chřadnout, a téměř 
do roka zemřela. Povolala si ji k sobě 
Bílá paní. Vždy na Velký pátek, kdy 
země odkrývá své poklady, již mnoho 
lidí pokoušelo štěstí, ale objevit tajný 
vchod do podzemí se již nikomu nepo-
dařilo. A tak poklad na Ježově hradě 
zůstává i nadále utajený před lidskými 
zraky.

     Plumlovský Zpravodaj přeje čtenář-
kám a čtenářům při objevování histo-
rie v nejbližším okolí naopak jen pří-
jemné chvíle, a pokud počasí dovolí,  
i romantické zážitky z toulek podzim-
ní barevnou přírodou.

Pro Zpravodaj připravila:  
Jitka Spurná


