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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
BLÍŽÍ SE ZÁPIS DO ŠKOLKY

Jak se žije v mateřské školce?
5. března proběhne zápis no-
vých dětí. Co si rodiče nemají
zapomenout vzít s sebou?

Čtěte na straně9

STROMY PADLY! PROČ?

V plumlovské ulici 9. května
šlo k zemi devět jehličnanů.
Kácení provázely souhlasné i
odmítavé reakce obyvatel.

Najdete na straně 3

V Plumlově lze vyřídit pohřeb
Navázání na dávnou tradici. Od října funguje v Plumlově pohřební služba

KAREL ROZEHNAL

Plumlov má opět „svoji“ po-
hřební službu. V ulici na Ale-
ji č. 42 zřídila pobočku konic-
ká pohřební služba Otakar
Svoboda, a navázala tak po
několik desítek let trvající
odmlce na tradici fungování
pohřebních služeb v Plumlo-
vě.

„Jsme rádi, že můžeme
tradici pohřebnictví v
Plumlově oživit a občanům
Plumlova a okolí zlepšit do-
stupnost pohřebních služeb,“
zmínil se majitel pohřební
služby pan Svoboda. O jeho
firmě se lze dopátrat, že jde o
nejstarší soukromou po-
hřební službu na okrese Pro-
stějov s více než dvacetiletou

tradicí a vlastní vazárnou.
Obyvatelé Plumlova otevření
pobočky ve svém městě
vesměs vítají.

„Vím o ní. Podívat jsem se
tam ještě nebyla, ale od zná-
mé jsem slyšela, že kromě po-
skytování pohřebních služeb
nabízí v prodejně i svíčky,
obrázky a další zboží. Já
mám takové drobnůstky rá-
da, tak se tam určitě mrknu.
Jinak to, že tu pohřební služ-
ba vznikla, je určitě dobře.
Aspoň lidé věci ohledně smr-
ti svého blízkého nemusí vy-
řizovat až v Prostějově,“ ne-
chala se slyšet u pošty jedna
z plumlovských obyvatelek.

Jaké konkrétní pohřební
služby vlastně firma nabízí?
„V případě úmrtí se s námi

stačí spojit a my zařídíme
všechno potřebné, včetně
úmrtního listu. Zajistíme
převoz, obřad i další s tím
související služby,“ říká Vě-
ra Slavotínková, objednava-
telka pohřebních služeb na
prodejně v Plumlově s tím, že
pohřeb mohou přijít vyřídit i
k zákazníkům domů, pokud
ti jsou například nějak zdra-
votně indisponovaní.

A jak je to s cenou za pře-
voz? Nemusí se lidé v
Plumlově bát, že budou platit
něco navíc, když firma sídlí v
Konici?

„Rozhodně ne. Ačkoli je
firma z Konice, převozy ze-
snulých se účtují pouze v
rámci spádové oblasti
plumlovské pobočky. Jinak
řečeno účtujeme zákazní-
kům pouze cenu za převoz z
místa úmrtí k nám na poboč-
ku do Plumlova,“ tvrdí maji-
tel pohřební služby Svoboda.

Plumlovská pobočka od
svého otevření do dnešních
dnů vyřizovala již šest po-
hřbů. Jako první se jednalo o
pohřeb pana Petra Trunečky
z Plumlova.

„S pohřební službou
Otakar Svoboda jsem byla
velmi spokojená,“ tvrdí Len-
ka Trunečková, která na po-
bočce v Plumlově pro svého
manžela pohřeb vyřizovala.
„Cením si mimo jiné i citli-
vého, osobního a profesio-
nálního přístupu lidí z po-
hřební služby, se kterými
jsem byla v kontaktu,“ doda-
la Trunečková.

Nová plumlovská pobočka Pohřební službyOtakar Svoboda. Foto: K. Rozehnal

Putování
adventem

JIŘÍ TRUNDA

Zvyky a tradice, perníčky,
vánoční výzdoba, příběhy
světců a příjemná nálada.
Užít si kouzlo adventu
mohli lidé i na plumlov-
ském zámku.

Netradiční prohlídky na
zámku jsou lidmi velmi
oblíbené, a tak se zde parta
ochotníků rozhodla v pro-
sinci opět uspořádat akci
pod názvem Putování ad-
ventem.

„Advent jsme pořádali
letos podruhé v této režii.
Akce podobného rázu tu
bývala i dřív, ale nikdy ne-
byla tak velká jako letošní
Putování. Celou akci jsme
začali chystat už někdy v
létě,“ svěřily se organizá-
torky Jitka Hřívová a Ha-
na Pořízková.

Ten, kdo na zámek při-
šel, určitě nelitoval. Ná-
vštěvníkům se představilo
přibližně šestnáct herců v
různých rolích. Bylo mož-
né zhlédnout dávno zapo-
menuté příběhy světců
Martina, Barbory a Lucie.
Účinkující lidem připo-
mněli dávné zvyky a tra-
dice. Pouštěly se lodičky,
házelo se botou, rozkrajo-
valo jablíčko a samozřej-
mě se zpívaly známé kole-
dy. Nechyběla ani balada
Štědrý den od Karla Jaro-
míra Erbena, anebo ná-
vštěva Marie v Betlémě.
Celou prohlídku doplnily
krásné písně v podání žen
z místního chrámového
sboru.

Pokračování na straně 3
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Zámecké novinky
Letos by se měly dokončit opravy 4. podlaží
PAVEL ZÁSTĚRA

Přestože jsme se rozloučili se
starým rokem teprve nedáv-
no, přípravy na letošní ná-
vštěvnickou sezonu jsou v pl-
ném proudu. Kulturní pro-

gram, který začne v dubnu
otevřením zámku, je již se-
staven a v příštím Zpravodaji
se s ním budete moci sezná-
mit.

Co nás čeká v sezóně 2014
přímo na zámku? Pokud vše
půjde, jak má, měly by být do-
končeny opravy všech střech
zámku, tedy měla by být do-
končena poslední část stře-
chy Nízkého zámku. V pří-
pravě už jsou projekty na
opravy fasád Nízkého zámku
včetně věže a opravy kamen-
ných chodníků včetně vstu-
pu do zámku. Dá se doufat, že
s těmito pracemi v letošním
roce začneme. Na Vysokém
zámku by se měly ukončit
stavební opravy 4. podlaží

snad do jara, současně budou
probíhat další úpravy tak,
aby bylo možno toto patro
zpřístupnit veřejnosti, po-
případě zde začít instalovat
nové expozice. Projekčně se
také připravují opravy roze-

braného schodiště do nejvyš-
ších pater zámku. Tyto opra-
vy by měly být realizovány již
v tomto roce z fondu Minis-
terstva kultury.

Stávající expozice zámku
se stále nedají považovat za

dokončené a i v letošním roce
budou procházet doplňová-
ním exponátů a dalšími změ-
nami tak, aby zde každý ná-
vštěvník našel něco zajíma-
vého.

Jak je známo, plumlovský
zámek nebyl nikdy dokončen
a během staletí nebyl pansky
výrazně využíván. Stavba
může působit nevyváženě, z
dálky i jaksi konfekčně, ně-
kdo zámek nazval i bizard-
ním. A právě proto je Zámek
Plumlov jedinečným zapa-
matovatelným dílem s ne-
malou historickou minulos-
tí. Jeho romantické umístě-
ní,velkorysépojetíprojektua
pečlivá detailní zdobnost za-
ručuje zájem odborné i laické
veřejnosti. I když možná po-
malu, ale zatím stále přichá-
zejí finance na obnovu zám-
ku. Také změny, které se po-
stupně dějí jak v exteriérech,
tak v interiérech, stojí za po-
všimnutí a návštěvu zámku.

Vmučírně. Foto: Zdeněk Zatloukal

Interiéry zámku. Foto: Zdeněk Zatloukal

Fasáda zámku. Foto: Zdeněk Zatloukal

Ohlédnutí za sezonou 2013
PAVEL ZÁSTĚRA

Další zámecká sezona s pro-
hlídkami zámku a kulturní-
mi programy je za námi. Po-
slední akcí byly Adventní
prohlídky 13. -15.12.

Dá se říct, že tato sezona by-
la úspěšná. Osvědčily se
všechny tři zámecké okruhy
i novinka v podobě otevření
zámku denně i v červnu (mi-
mo pondělí). Zámkem a jeho
expozicemi prošlo 15 tisíc
spokojených návštěvníků. V
areálu zámku proběhlo 16
jednodenních a dvojdenních
kulturních akcí a 13 večerů
měli návštěvníci možnost
projít zámek v různých noč-
ních prohlídkách. Uskuteč-
nil se i jeden baletní galave-
čer pod širým nebem, dvě di-
vadelní představení a v sále
zámku pět klavírních kon-
certů.

Během sezony bylo v pro-
storách Vysokého zámku
otevřeno vernisážemi pět za-
jímavých výtvarných vý-
stav, včetně jedné hodně na-
vštěvované výstavy fotogra-
fií Jana Saudka a Sáry Saud-

kové. Také v Nízkém zámku
v nové galerii Šatlava pro-
běhly čtyři autorské výstavy

s vernisážemi. Plánování no-
vého kulturního programu
na sezonu 2014 je v plném
proudu a je jisté, že tento pro-
gram nebude o nic chudší než
v sezoně minulé.

Naprohlídce. Foto: Pavel Zástěra
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Kamery a mokřad
KAREL ROZEHNAL

Pro plavce to letos vypadá
dobře. Přehrada je už ze sluš-
né části zaplněná. Teď jen,
aby i voda v ní byla ke kou-
pání vhodná. Tomu by měl
dopomoci i mokřad budova-
ný v přítokové části nádrže u
Plumlova. Hráz, která ho od-
dělí od klasické vodní plochy
přehrady, je již prakticky ho-
tová.

„Má 110 metrů na délku a 4
metry na šířku, přišla na tři
miliony korun a zajistí udr-
žení vody, která je nutná pro
růst mokřadní vegetace,“
zmínila se mluvčí Povodí Mo-
ravy Gabriela Tomíčková.

Stroje ovšem z místa ještě
nezmizely.

„V současné době probíhá
v dané lokalitě modelace te-
rénu. Těžká technika tam vr-
ší zeminu a upravuje terén
pro mokřadní rostliny. Ty
budeme osazovat letos na ja-
ře, po konzultaci s biologic-
kým dozorem,“ vysvětlila
Tomíčková. (Pozn.: Fotogra-
fii z výstavby hráze a mokřa-
du najdete na straně 16.)

Další novinkou na přehra-
dě je instalace kamer na hlav-
ní hrázi u Mostkovic, které
budou sloužit k zaznamená-
vání aut majících na hráz
vjezd zakázán. Ten je totiž po-
volen pouze vozidlům obcí a
Povodí Moravy. „Jsou zde
nově nainstalovány dvě sta-
tické kamery pro čtení SPZ a
jedna otočná kamera s 30 x
Zoom. Jedna statická kamera
se nachází na levém břehu na
prvním novém stožáru
osvětlení. Druhá statická ka-
mera a otočná kamera se na-
chází na stožáru osvětlení u
mostu. Kamery pokrývají ce-
lou délku koruny hráze,“ po-
psala mluvčí s tím, že kame-
rový systém stál 136 tisíc ko-
run.

Proč šly stromy k zemi?
Kácení vzrostlých jehličnanů v ulici 9. května vzbudilo silné emoce

KAREL ROZEHNAL

Devět nových pařezů. Jen ty
zbyly v Plumlově před pane-
lákem s čísly popisnými 478 a
479 v ulici 9. května po více
než třicet let starých jehlič-
nanech. Kácení stromů vzbu-
dilo mezi místními obyvateli
rozporuplné reakce. Zatímco

někteří jejich pád uvítali, jiní
jsou z toho smutní.

Paní Marie Rozehnalová,
která v domě bydlí, patří me-
zi ty, jež z kácení stromů pří-
liš nadšení nejsou.

„Sledovala jsem, jak stro-
my během let sílily, byla jsem
na ně zvyklá a je mi líto, že
jsou pryč,“ nechala se slyšet s
tím, že podle ní šlo o naprosto
zdravé stromy.

„Ptala jsem se lidí z naší do-
movní samosprávy. Ti byli z
kácení stromů rovněž pře-
kvapeni, protože je prý o něm

nikdo z města neinformo-
val,“ zmínila se Rozehnalová
a dodala, že o stromech mlu-
vila i s dalšími obyvateli do-
mu. Někteří byli z jejich zmi-
zení podle ní hodně rozhoř-
čení, jiní na druhou stranu
vyjádřili radost, že teď budou
mít lepší výhled do krajiny.
„Zajímáme mě, proč byly jeh-

ličnany vlastně vykáceny,“
ptá se Rozehnalová.

K tomu se vyjádřil tajem-
ník Městského úřadu v
Plumlově František Kocou-
rek. Podle něj šlo vlastně o
údržbu městské zeleně, pro-
tože stromy rostly na pozem-
ku města.

„Byl jsem osloven panem
Žvátorou, který vlastní v pa-
neláku byt. Ten mě upozornil
na to, že kvůli smole a větvím
ze stromů dochází k poškozo-
vání aut pod nimi parkují-
cích a požadoval pokácení

stromů. Na místě jsem se pak
byl dvakrát podívat s lesním
hospodářem, se kterým jsme
o věci debatovali. Nakonec
jsme dospěli k rozhodnutí, že
se část stromů pokácí a část
ponechá. Mluvil jsem i s ně-
kterými lidmi z daného do-
mu, kteří mi do očí řekli, že
proti kácení nic nemají,“ po-
psal tajemník Kocourek.

Proč ovšem nekonzultoval
kácení s lidmi z domovní sa-
mosprávy paneláku? Nebylo
vhodné to s nimi probrat?

„Výbor daného domu jsem
opravdu neinformoval, pro-
tože stromy rostly na pozem-
ku města, a tudíž šlo vlastně o
běžnou údržbu městské zele-
ně. Věc jsem samozřejmě
konzultoval se starostou
města,“ vysvětlil Kocourek.

Paní Rozehnalová bere slo-
va pana Kocourka v potaz, i
když si myslí, že kácet stro-
my kvůli autům je nesmysl.
Zamýšlí se ovšem i nad tím, že
větší komunikace ze strany
města s jeho obyvateli by pro
příště v podobných přípa-
dech určitě nebyla na škodu.

„Vždyť jsme to my, kteří
jsme vedle těch stromů žili a
značné části z nás se to káce-
ní dotklo, i když bylo na měst-
ském pozemku. A připomí-
nám, že to byli lidé z panelá-
ku, kteří stromy vysazovali.
Ale co se stalo, stalo se. Dou-
fám, že dojde na tom místě k
náhradnívýsadbě,protožemi
to tam nyní přijde holé,“ řek-
la paní Rozehnalová.

Nová zeleň by se podle ta-
jemníka Kocourka na daném
pozemku opravdu objevit
měla. „Uvažujeme o něja-
kých nižších dřevinách, snad
o tújích,“ zmínil se Kocou-
rek.

Pokácené jehličnany v ulici 9. května. Foto: Miroslav Procházka

Čeká nás i rekonstrukce náměstí
OTÁZKA NA STAROSTU

Do jakých velkých inves-
tičních akcí se město
Plumlov v letošním roce
pustí?
„Rozběhne se výstavba vo-
dovodu v Soběsukách, Žáro-
vicích a Hamrech a rovněž
budování kanalizace v Sobě-
sukách a Hamrech. Všechno
dohromady přijde přibližně
na 54 milionů korun. Většina
z akce by měla být hotová ješ-

tě letos. Dále nás čeká rekon-
strukce Hlavního náměstí v
Plumlově, na kterou jsme do-
stali dotační příslib z Regio-
nálního operačního progra-
mu ve výši osmi a půl milio-
nu korun. A v neposlední řa-
dě bych rád zmínil i výstavbu
sběrného dvora ve Cvrčelce
za přibližně pět milionů ko-
run. (rok)

Odpovídal Adolf Sušeň, sta-
rosta města Plumlova

Advent živě
Dokončení ze strany 1
Hercům se podařilo navodit
správnou předvánoční at-
mosféru a vykouzlit ná-
vštěvníkům úsměv na tváři.

„Jsme rádi, že se akce vy-
vedla. Doufáme, že to pro lidi
bylo pohlazení pro duši, tak
jako pro nás. Poděkování pat-
ří všem našim kolegům a ve-
dení zámku. Bez těchto lidí by
akce nemohla vzniknout,“
dodali na závěr pořadatelé.
Foto z akce najdete na str. 16.

Koledníci v akci
I po Plumlově chodili počát-
kem ledna tříkráloví koled-
níci. A rozhodně se od lidí ne-
vraceli s prázdnou. V rámci
Tříkrálové sbírky 2014 bylo v
Plumlově a místních částech
obce vybráno 28 529 korun.
Charita Prostějov děkuje
všem dárcům. A kolik se po-
dařilo prostějovské charitě
na jím obhospodařovaném
území vybrat celkem? V pa-
desáti osmi obcích 795 033 ko-
run. (red)
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Ze zasedání Rady města Plumlova

Usnesení 78. zasedání
RMP ze dne 9. 10. 2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/78/2013/2/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/78/2013/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o požadavku
finanční spoluúčasti na čištění
přitékající vody do plumlovské
přehrady.
UR/78/2013/5/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za měsíc zá-
ří 2013.
UR/78/2013/10/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/78/2013/3/1: RMP schváli-
la souhlas zřizovatele s vyřa-
zením 7 ks mechanických po-
lohovacích lůžek (DDHM) –
DpS Soběsuky, p.o..
UR/78/2013/6/1: RMP schváli-
la souhlas zřizovatele s přije-
tím věcných darů a finančního
daru ZŠ Plumlov, p.o..
UR/78/2013/8/1: RMP schváli-
la uzavření smlouvy o dílo s
Ateliérem GIRSA, Praha, na
zpracování projektové doku-
mentace oprav dvorní fasády
zámku.
UR/78/2013/9/1: RMP schváli-
la smlouvu o dílo s firmou GHC
regio s.r.o., Olomouc – přípra-
va projektové žádosti na nauč-
nou stezku okolo plumlovské
přehrady.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZMP:
UR/78/2013/7/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene č. PV
– 014130005949/001 (E.ON Dis-
tribuce, a.s.).

Rada města jmenovala:
UR/78/2013/1/1: RMP jmeno-
vala do funkce jednatele spo-
lečnosti ATC Žralok Plumlov,
spol. s r.o., p. Adolfa Sušně.

Rada města uložila:
UR/78/2013/1/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 31. 10.
2013, provést změnu údajů v ob-
chodním rejstříku (ATC Žra-
lok Plumlov, spol. s r.o.).

Usnesení 79. zasedání
RMP ze dne 23. 10. 2013:

Rada města bere na vědomí:
UR/79/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady
Plumlova.
UR/79/2013/2/1: RMP bere na
vědomí informace o provedené
kontrole matriky Městského
úřadu v Plumlově.
UR/79/2013/5/1: RMP bere na
vědomí informaci o nabídce
multikáry – komunální tech-
niky.
UR/79/2013/6/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/79/2013/3/1: RMP schváli-
la souhlas s přijetím finanční-
ho daru MŠ Plumlov, p.o..
UR/79/2013/4/1: RMP schváli-
la zpracování a podání žádosti
o realizaci dětského přírodní-
ho hřiště u MŠ Plumlov.
UR/79/2013/7/1: RMP schváli-
la zadávací podmínky, kvalifi-
kační předpoklady a návrh
smlouvy o dílo pro výběrové ří-
zení na dodavatele stavby sběr-
ného dvora v Plumlově.

Usnesení 80. zasedání
RMP ze dne 6. 11. 2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/80/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/80/2013/2/2: RMP bere na
vědomí informaci o přerušení
provozu MŠ Plumlov v období
vánočních prázdnin.
UR/80/2013/3/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za měsíc ří-
jen 2013.
UR/80/2013/5/1: RMP bere na
vědomí informaci o jednání –
vytyčení hranice pozemku p.
Urbana, Žárovice.
UR/80/2013/7/1: RMP bere na
vědomí informaci o stížnosti
manželů Dosedělových,
Plumlov.
UR/80/2013/8/1: RMP bere na
vědomí informaci o podaném
odvolání p. Martínka – oprava
hráze Podhradského rybníka.
UR/80/2013/9/1: RMP bere na
vědomí informaci obhájení
označení „Zdravá škola“ ZŠ
Plumlov, p.o.
UR/80/2013/11/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/80/2013/2/1: RMP schvá-
lila výjimku z maximálního
počtu žáků MŠ Plumlov, p.o., ve
školním roce 2013/14.
UR/80/2013/4/1: RMP schváli-
la realizaci montáže termo-
ventilů a vyvážení topné sou-
stavy na STAVU Plumlov dle
cenové nabídky p. Rolence, Žá-
rovice.
UR/80/2013/6/1: RMP schváli-
la stanovisko – doporučení pro
KZ Plumlov, p.o., k žádosti p.
Večeřu o náhradu části nákla-
dů za vložené investice do pro-
najatých nebytových prostor –
KD Žárovice.
UR/80/2013/10/1: RMP schvá-
lila termín konání a program
jednání 16. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova.

Usnesení 81. zasedání
RMP ze dne 20. 11. 2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/81/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/81/2013/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o průběhu
řízení o dědictví po paní Skor-
kovské, Prostějov.
UR/81/2013/61: RMP bere na
vědomí informaci zahájení
přezkoumání hospodaření
Města Plumlov za rok 2013 pra-
covníky KÚOK.
UR/81/2013/8/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/81/2013/3/1: RMP schváli-
la souhlas s přijetím finanč-
ních darů (dle přiloženého se-
znamu) Domovem pro seniory
Soběsuky, p.o..
UR/81/2013/3/2: RMP schváli-
la odpisový plán na elektrický
zvedák (DpS Soběsuky, p.o.).
UR/81/2013/7/1: RMP schváli-
la souhlas s přijetím finanční-
ho daru Mateřskou školou
Plumlov, p.o..

Rada města neschválila:
UR/81/2013/4/1: RMP ne-
schválila návrh smlouvy o zří-
zení věcného břemene předlo-
žený firmou DD plus v.o.s., Br-
no – plynovod (Soběsuky,
Trávník) – ve prospěch RWE
GasNet, s.r.o., Ústí n. L..
UR/81/2013/5/1: RMP ne-
schválila cenovou nabídku na
zpracování projektové žádosti
na realizaci přírodního dět-

ského hřiště u MŠ Plumlov od
Regionální poradenské agen-
tury Brno.

Rada města uložila:
UR/81/2013/5/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, vypsat v termínu do
30.11.2013 poptávkové řízení na
zpracování žádosti o realizaci
dětského hřiště u MŠ Plumlov.

Usnesení 82. zasedání
RMP ze dne 4. 12. 2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/82/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/82/2013/4/1: RMP bere na
vědomí dopis manželů Švédo-
vých, bytem Žárovice 101, na
vybudování asfaltové přístu-
pové komunikace k jejich ne-
movitosti.
UR/82/2013/7/1: RMP bere na
vědomí kladné stanovisko
Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje k projektu „zateplení
budovy Městského úřadu v
Plumlově“.
UR/82/2013/9/1: RMP bere na
vědomí informaci o svolání
jednání ve věci dědického ří-
zení po paní Skorkovské, Pro-
stějov.
UR/82/2013/11/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/82/2013/2/1: RMP schváli-
la prodloužení nájemní smlou-
vy na obecní byt (Parolková,
Žárovice 15) do 31.12.2013.
UR/82/2013/3/1: RMP schváli-
la předání aktualizované žá-
dosti o byt (Bruggraberová, PL)
do seznamu žadatelů o byt.
UR/82/2013/6/1: RMP schváli-
la vydání kladného stanoviska
ke stavbě automatické stanice
vodojemu Ohrozim.
UR/82/2013/8/1: RMP schváli-
la výběr zhotovitele projektové
žádosti o dotaci na realizaci
dětského hřiště u MŠ Plumlov
(STAVING engineering, s.r.o.,
Slatinky) .
UR/82/2013/10/1: RMP schvá-
lila Zásady pro poskytování fi-
nančních příspěvků z rozpočtu
Města Plumlov v roce 2014.

Rada města neschválila:
UR/82/2013/5/1: RMP ne-
schválila snížení nájemného za
pronájem pozemku dle žádosti
fy. CITY MEDIA, s.r.o., Brno.

Pokračování na str. 5
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Rada města neschválila:
UR/82/2013/5/1: RMP ne-
schválila snížení nájemného za
pronájem pozemku dle žádosti
fy. CITY MEDIA, s.r.o., Brno.

Rada města uložila:
UR/82/2013/4/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi MP, po-
kračovat v jednání o narovná-
ní majetkových vztahů (směně
pozemků) pro přístupovou ko-
munikaci v Žárovicích.

Usnesení 83. zasedání
RMP ze dne 18. 12. 2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/83/2013/1/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení přijatých na minu-
lých zasedáních rady města.
UR/83/2013/4/1: RMP bere na
vědomí info o počtu výběrů z
bankomatu za měsíc 11/2013.
UR/83/2013/7/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání svola-
ného SPÚ ČR dne 3.12.2013.
UR/83/2013/11/1: RMP bere na
vědomí zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření Města
Plumlov za rok 2013 pracovní-
ky KÚ Olomouckého kraje.
UR/83/2013/13/1: RMP schvá-
lila podání žádosti o finanční

příspěvek z programu „Obno-
va kulturních památek v Olo-
mouckém kraji v roce 2014“.
UR/83/2013/14/1: RMP bere na
vědomí informace o nájemních
smlouvách nájemců nebyto-
vých prostor na STAVU.
UR/83/2013/15/1: RMP bere na
vědomí informace o stav. říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/83/2013/2/1: RMP schváli-
la mimořádný příděl (30.000,-
Kč) do sociálního fondu.
UR/83/2013/3/1: RMP schváli-
la změnu účtování (účtování v
plném rozsahu) pro příspěv-
kové organizace zřízené MP s
účinností od 1.1.2014.
UR/83/2013/6/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko s pří-
pravou a podáním žádosti o do-
taci na pořízení drtiče/mísiče
pro kompostárnu.
UR/83/2013/8/1: RMP schváli-
la dodatek č. 6 smlouvy o zajiš-
tění dopr. obslužnosti ve veř.
linkové autobusové dopravě se
spol. FTL a.s., Prostějov.
UR/83/2013/9/1: RMP schváli-
la pomoc Města Plumlov při or-
ganizaci Tříkrálové sbírky
UR/83/2013/10/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 8/2013 ke dni
18.12.2013 (viz. příloha).

UR/83/2013/12/1: RMP schvá-
lila dodatek smlouvy č. 6 s Pro-
stějovskou stavební společ-
ností – PROSTAS spol. s r.o. –
oprava střechy „nízkého“ zám-
ku v roce 2014.
UR/83/2013/13/1: RMP schvá-
lila podání žádosti o finanční
příspěvek z programu „Obno-
va kulturních památek v Olo-
mouckém kraji v roce 2014“.

Rada města předala:
UR/83/2013/5/1: RMP předala
Finančnímu výboru Zastupi-
telstva Města Plumlova žádost
ČZS Plumlov o finanční pří-
spěvek z rozpočtu v roce 2014.
UR/83/2013/7/2: RMP předala
členům Zastupitelstva Města
Plumlova k projednání žádost
Povodí Moravy, s.p., o finanční
příspěvek na zabezpečení pro-
vozu srážedel.

Usnesení 84. zasedání
RMP ze dne 30. 12. 2013:
Rada města schválila:
UR/84/2013/1/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 9/2013 ke dni
30.12.2013 (viz. příloha).
UR/84/2013/2/1: RMP schváli-
la podání žádosti o finanční
příspěvek Ol. kraje na materi-
ální vybavení JSDH Plumlov.

UR/84/2013/3/1: RMP schváli-
la smlouvu o zajištění dopr. ob-
služnosti ve veřejné linkové
autobusové dopravě se společ-
ností VYDOS bus a.s., Vyškov.
UR/84/2013/4/1: RMP schváli-
la neprodloužení nájemní
smlouvy na nebytové prostory
– stolařskou dílnu na STAVU
Plumlov s dosavadním nájem-
cem (p. Novák, Prostějov).
UR/84/2013/5/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci při Myslivec-
kém plesu MS HUBERT
Plumlov, konaném dne
18.1.2014 v KD Žárovice, vý-
jimka je udělena do 03.00 hodin
následujícího dne.
UR/84/2013/5/2: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV
Města Plumlov č. 2/2005 pro
hudební produkci při 7. Plesu
Spolku Plumlovských nadšen-
ců, o.s., konaném dne 8.2.2014 v
KD Žárovice, výjimka je udě-
lena do 03.00 následujícího dne.

Rada města uložila:
UR/84/2013/4/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 15.1.2014
zveřejnit záměr pronájmu ne-
bytových prostor – stolařské
dílny na STAVU.

Připravil FrantišekKocourek
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Usnesení 16. zasedání
ZMP ze dne 20. 11. 2013:
ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-16/2013/2/1 – zprávu o kon-
trole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na mi-
nulých zasedáních.
UZ-16/2013/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-16/2013/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-16/2013/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-16/2013/1/2 – program 16.
zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-16/2013/6/1 – vyčlenění fi-
nanční částky v celkové výši
2.700.720,- Kč v rozpočtu Města
Plumlov na roky 2014 a 2015 na
spolufinancování v rámci pro-

jektu „Plumlov - atraktivní
přehrada“.
UZ-16/2013/6/2 – vyčlenění fi-
nančních prostředků ve výši
90.200,- Kč včetně DPH po dobu
udržitelnosti projektu
„Plumlov- atraktivní přehra-
da“.
UZ-16/2013/7/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
7/2013 ke dni 20.11.2013 (viz.
příloha č. 1).
UZ-16/2013/8/1 – rozpočtový
výhled Města Plumlov na roky
2014-5.
UZ-16/2013/9/1 – pravidla roz-
počtového provizoria Města
Plumlov na rok 2014 do doby
schválení rozpočtu, kdy výdaje
nesmí překročit 1/12 skuteč-
nosti letošního roku, výjimkou
je pravidelná splátka kupní ce-
ny za areál STAVA.
UZ-16/2013/10/1 – smlouvu o
zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu č. PV-
014130005949/001 – „Žárovice,
DS NN, 3 OM“ (E.ON Distri-
buce, a.s., České Budějovice),
cena za zřízení věcného bře-
mene je stanovena ve výši

8.300,- Kč + DPH.
UZ-16/2013/10/2 – smlouva o
smlouvě o zřízení práva odpo-
vídajícímu věcnému břemenu
č. PV-14130006520/001 –
„Plumlov, přípojka NN, Kluch“
(E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice), cena za zřízení
věcného břemene je stanovena
ve výši 500,- Kč + DPH.
UZ-16/2013/10/3 – smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a souhlasu se
zřízením stavby – „Město
PLUMLOV-Zatloukal, přípoj-
ka k RD Plumlov č. p. 83“ (JMP
Net, s.r.o., Brno), cena za zříze-
ní věcného břemene je stano-
vena ve výši 1.000,- Kč + DPH.

ZMP pověřilo:
UZ-16/2013/10/4 – starostu
Města Plumlov, p. Adolfa Suš-
ně, k podpisu schválených
smluv – viz. usnesení
UZ/16/2013/10/1-3.

ZMP odložilo projednání:
UZ-16/2013/5/1 – odložilo pro-
jednání zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku na výběr

dodavatele – výstavba kanali-
zace a vodovodu v místních
částech Plumlova do doby za-
pracování připomínek vznese-
ných na pracovní schůzce dne
23.10.2013.

Připravil FrantišekKocourek

Důležité odkazy
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz

ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz

CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz

DOMOV PRO SENIORY
SOBĚSUKY
www.dpssobesuky.cz

MIKROREGION PLUMLOV-
SKO
www.plumlovsko.cz
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Krást? Hlavně nenápadně
Jednoho prosincového veče-
ra prováděla policejní hlídka
z obvodního oddělení
Plumlov pravidelnou kont-
rolní činnost u jednoho z ki-
osků u plumlovské přehrady.

Policistům neuniklo, že ob-
jekt kiosku je narušen. Ně-
kdo se pokusil vypáčit jeho
dveře, ale dovnitř se nedo-
stal. Muži zákona začali oka-
mžitě po pachateli pátrat.
Prohledali blízké okolí a pod
hudebním pódiem našli leží-

cí osobu. Jednalo se o třiceti-
letého muže z Plumlovska,
který se k činu doznal.

Policisté ho zadrželi a pře-
vezli na policejní služebnu k
provedení dalších úkonů. Po
jejich provedení byl ze zadr-
žení propuštěn.

Svým jednáním způsobil
škodu poškozením za 1 500
korun. Policisté případ pro-
věřují pro podezření ze
spáchání trestného činu krá-
dež vloupáním. (iru)

Zloději řádili v Ohrozimi
V časných ranních hodinách
13. listopadu došlo v Ohrozi-
mi ke krádeži pečiva. Zatím
neznámému pachateli se po-
dařilo vniknout do plechové-
ho boxu na pečivo, nacháze-
jícího se u prodejny s potra-
vinami, a ukrást z něho osm
přepravek na pečivo. V nich
byly nejen rohlíky, ale i chle-
ba a sladké pečivo. Způsobil
škodu za 5 200 korun.

Dalšího trestného činu se do-
pustil neznámý pachatel, kte-
rý 22. prosince po třiadvacá-
té hodině v obci Ohrozim roz-
bilskleněnouvýplňavnikldo
prodejny smíšeného zboží. Z
místa si odnesl cigarety růz-
ných značek v celkové hod-
notě kolem 9 700 korun. Cel-
kově svým jednáním způso-
bil škodu za více než 14 100 ko-
run. (iru)

Tragédie u Vícova
Nehoda si vyžádala dva mladé lidské životy
Dva mladíci zemřeli v neděli
12. ledna 2014 v časných ran-
ních hodinách po nárazu Al-
fy Romeo do stromu. Třetí
cestující z auta skončil s těž-
kými zraněními v olomoucké
fakultní nemocnici.

Tragická nehoda se stala na
silnici mezi Vícovem a Ohro-
zimí.
„Ze zatím přesně nezjiště-
ných příčin vozidlo Alfa Ro-

meo, v němž cestovala
tříčlenná mužská osádka ve
věku od devatenácti do šest-
advaceti let, vyjelo vlevo, po-
té vpravo mimo komunikaci,
kde narazilo do jednoho stro-
mu, poté i do druhého stro-
mu. Při havárii utrpěl deva-
tenáctiletý řidič a jeho šesta-
dvacetiletý spolujezdec na

předním sedadle zranění, ne-
slučitelná se životem, kterým
na místě podlehli,“ řekla v
půlce ledna k tragické neho-
dě mluvčí policistů Irena Ur-
bánková.
Třetí z osádky, jednadvaceti-

letý muž, utrpěl těžká zraně-
ní a byl převezen do Fakultní
nemocnice v Olomouci.
„Mladík byl přijat s těžkým
poraněním v oblasti hrudní-

ku a břicha,“ řekl mluvčí Fa-
kultní nemocnice Egon Ha-
vrlant. 13. ledna byl mladík v
umělém spánku, dýchal s po-
mocí přístroje a nebyl v bez-
prostředním ohrožení života.
Policie si k objasnění nehody
vyžádá znalecké posudky od-
borníků. (Převzato z Prostějovského

deníku/redakčněupraveno)

Nehoda uVícova si vyžádala životy dvoumladíků. Foto: Policie ČR

Namístě nehody se záhy objevily desítky svíček. Foto: Prostějovský deník

Dal si 8 piv, pak sedl za volant
V měsíci říjnu jednoho dne
kolem půl desáté ráno kont-
rolovali policisté v Plumlově
řidiče vozidla Renault Mega-
ne Scenic. U čtyřiačtyřiceti-
letého řidiče provedli decho-
vou zkoušku, která byla po-
zitivní, a naměřili mu 1,61
promile alkoholu v dechu.
Druhou dechovou zkouškou
pak 1,55 promile alkoholu.

Řidič se přiznal, že předcho-
zího dne večer vypil zhruba
osm jedenáctistupňových
piv. Policisté mu další jízdu
zakázali a na místě mu zadr-
želi řidičský průkaz. Nyní mu
za přečin ohrožení pod vli-
vem návykové látky hrozí až
roční pobyt za mřížemi, pe-
něžitý trest nebo zákaz čin-
nosti. (iru)

Zloděj nafty dopaden
V minulém čísle Zpravodaje
jsme vás informovali o ne-
známém pachateli, který v
září odčerpal ze strojů odsta-
vených na dně plumlovské
přehrady 71 litrů nafty. Pa-
chatel již není neznámý. Za-
čátkem ledna policisté zlodě-
je dopadli.

Při nekalém činu jej v září
vyrušil pracovník ostrahy.
Muž se lekl, zahodil kanystry
nedaleko místa činu a poda-
řilo se mu utéct. Majiteli stro-
jů vznikla škoda za téměř dva
tisíce korun.

Na základě operativního
šetření policistů z obvodního
oddělení Plumlov byl pacha-
tel zjištěn. Jedná se o dvaa-
dvacetiletého muže z

Plumlovska, který se k činu
doznal. V neděli policisté
mladíkovi sdělili podezření z

trestného činu krádež ve sta-
diu pokusu. Za ten mu, v pří-
padě odsouzení, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

(iru)

Stroje u hráze. Foto: Karel Rozehnal
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Gratulujeme
Jubilea v roce 2014 – leden až červen

70 let
Plumlov
Piňosová Miloslava
Pejř Pavel
Brablec Vladimír
Marciánová Ludmila
Jančík Jan
Doseděl Karel
Kozárková Marie
Hlaváčová Jaroslava
Soběsuky
Burdová Marie
Hamry
Volfová Eva

75 let
Plumlov
Kropáč Rudolf
Kořínková Marie
Karásek Zdeněk
Soběsuky
Navrátilová Miroslava
Vysloužilová Eva
Žárovice
Rosenbergová Marie

80 let
Plumlov
Voda Jan
Kratochvil Břetislav

Hamry
Adamec Zdeněk
Strouhalová Karla
Pořízka Miloš

85 let
Plumlov
Talandová Věra
Žárovice
Přikrylová Miluška
Dvořáková Drahoslava

90 let
Plumlov
Mrtvý František
Řezníčková Jindřiška
Žárovice
Šustrová Marie

93 let
Soběsuky
Lánská Vlasta

94 let
Soběsuky
Nováková Aloisie

103 let
Hamry
Hrubanová Věnceslava

Narozené děti

Červen – listopad 2013
Plumlov
Samuel Pácl
Nikol Tinclová
Jan Vlček
Ondřej Žvátora
Michaela Kalábová
Žárovice
Lukáš Vysloužil
Hamry
Vojtěch Večeřa

Setkání Úsvitu
Jsou ti blízké myšlenky Pří-
mé demokracie Tomia Oka-
mury?
Chceš nejen pro Plumlovsko
něco udělat?
Přijď mezi nás, volej nebo piš.

Josef Režný

organizátor 1. setkání,
tel. 603 119 363,
usvit-plumlov@seznam.cz



Prostějov – Plumlov 2013/2014
05 . 25 x 31
Hamry (780653)
05 . 30 6
Protivanov (780721)
05 . 30 x
Buková (780721 = Protivanov)
05 . 45 x
Nové Sady (780550)
05 . 45 x 76
Prostějovičky (780640)
05 . 55 x
Boskovice (780720)
06 . 05 x
Prostějovičky (780640)
06 . 08 x 52
Vícov (780652 = Hrubčice)
06 . 20 x
Rozstání (780550)
06 . 27 x 76
Prostějovičky (780640)
07 . 35 x 6
Prostějovičky (780640 / v x = za-
stávka Ohrozímská)
07 . 55 x 10 11 cc
Buková (780710 = přes Lipová)
08 . 20 x 31
Boskovice (710912 = z Olomouce)
08 . 25 + 6
Boskovice (780720)
09 . 00 x
Rozstání (780550)
09 . 35 + 6 69
Plumlov (780652)
09 . 35 x
Prostějovičky (780640)
10 . 00 x
Protivanov (780710 = přes Most-
kovice, Ohrozim, Buková, za-
stávky: Tyršovo nám. i Ohro-
zímská)
10 . 45 + 6 69
Plumlov (780652)
10 . 45 x 52
Hamry (780652)
11 . 00 x
Rozstání (780550)
11 . 15 6 22
Boskovice (710912 = z Držovic v
11,05)
11 . 30 7 14 cc 36
Buková (780721 = přes Protiva-
nov)
11 . 30 x 31
Prostějovičky (780640)
11 . 45 x cc 31
Boskovice (780720)
12 . 10 + 6 69
Hamry (780652)
12. 15 x 52
Lipová (780710 = zastávka Ohro-
zímská)
12 . 20 x
Prostějovičky (780640)
12 . 30 32
Protivanov (780721)
12 . 35 x 31
Hamry (780653)
12 . 40 6 40
Rozstání (780550)
13 . 10 x 76
Protivanov (780721)
13 . 30 x
Rozstání (780550)

13 . 40 + 6 69
Hamry (780652)
13 . 45 x 52
Hamry (780653 = jede až do Víco-
va)
13 . 45 x 77
Prostějovičky (780640 = zastávka
Ohrozímská)
14 . 00 23
Protivanov (780721)
14 . 12 R 1 5 20*
Žďár nad Sázavou (840127 = z
Olomouce)
14 . 30 +
Rozstání (780550)
14 . 35 x 31
Protivanov (780721)
14 . 35 x 52
Hamry (780653)
14 . 40 x
Otinoves (780550)
14 . 40 7 14 6 cc 36
Protivanov (780721)
14 . 45 x
Rozstání (780550)
14 . 45 x 31
Boskovice (710912 = z Olomouce)
15 . 00 x 31
Prostějovičky (780640)
15 . 10 + 6 69
Plumlov (780653)
15 . 15 x 31
Hamry (780653)
15 . 35 x 52
Protivanov (780721)
15 . 45 x 52
Prostějovičky (780640 = zastávka
Ohrozímská)
16 . 10 + 28
Hamry (780652)
16 . 15 x 52
Hamry (780652)
16 . 40 x
Rozstání (780550)
16 . 45 x 31
Protivanov (780721)
16 . 50 x 31
Prostějovičky (780640)
17 . 15 x 31
Boskovice (710912 = z Olomouce)
17 . 25 + 6 24
Prostějovičky (780640)
17 . 46 R 5 29*
Jihlava (760700 = z Olomouce)
18 . 10 + 6 24
Rozstání (780550)
18 . 35 x 31
Prostějovičky (780640)
18 . 45 x
Rozstání (780550)
18 . 55 x 56
Protivanov (780721)
19 . 20 + 6 24
Protivanov (780721)
19 . 50 x 31
Protivanov (780721)
22 . 35 x 56
Protivanov (780721)

Plumlov – Prostějov 2013/2014
04 . 52 x 52
Hamry (780652 = Hrubčice)
04 . 58 6
Protivanov (780721)
04 . 59 x
Rozstání (780550)
05 . 01 x
Prostějovičky (780640)
05 . 02 x 31
Protivanov (780721)
05 . 09 x
Otinoves (780550)
05 . 11 x
Protivanov (780721)
05 . 20 6 40
Rozstání (780550)
05 . 48 x 52
Prostějovičky (780640)
05 . 58 x 31
Hamry (780652 = Hrubčice)
06 . 37 x 76
Prostějovičky (780640)
06 . 49 x 31
Boskovice (710912 = Olomouc)
06 . 50 x
Rozstání (780550)
06 . 53 + 6
Protivanov (780721)
06 . 56 x
Prostějovičky (780640)
07 . 00 x 53
Buková (780721 = přes Protiva-
nov)
07 . 13 x 52
Buková (780721 = přes Protiva-
nov)
07 . 17 x 76
Prostějovičky (780640)
07 . 20 x 52
Vícov (780653)
07 . 21 x
Nové Sady (780550)
07 . 54 R 1 5 20*
Žďár nad Sázavou (do Olomouce
– 840127)
08 . 09 x
Rozstání (780550)
08 . 25 6
Prostějovičky (780640)
09 . 00 x
Prostějovičky (780640)
09 . 25 7 14
Protivanov (780721)
09 . 27 6 22
Boskovice (Držovice – Arkáda =
710912)
09 . 28 7 36 cc
Protivanov (780721)
09 . 34 x
Boskovice (780720) a Lipová
(780710 = zastávka Ohrozímská)
10 . 05 + 6 69
Plumlov (780652)
10 . 28 x
Prostějovičky (780640)
11 . 23 x
Rozstání (780550)
11 . 25 + 6 69
Plumlov (780653)
11 . 49 x 52
Hamry (780653)
11 . 53 32
Protivanov (780721)

12 . 22 x 31
Prostějovičky (780640 = zastávka
Ohrozímská)
12 . 53 + 6 69
Hamry (780652)
13 . 10 x 31
Boskovice (710912 = Olomouc)
13 . 13 x
Hamry (780652 = Hrubčice)
13 . 14 x
Rozstání (780550)
13 . 19 + 6
Boskovice (780720)
13 . 23 x 31
Protivanov (780710 = přes Lipová
– Vícov, zastávka Ohrozímská)
13 . 30 +
Rozstání (780550)
13 . 58 x 76
Protivanov (780721)
14 . 13 x 76 75
Prostějovičky (780640 = 14, 16 a
14, 23 = zastávka Ohrozímská)
14 . 28 + 6 69
Hamry (780652)
14 . 33 x 52
Vícov (780653)
14 . 36 x 77
Prostějovičky (780640)
14 . 50 6 40
Rozstání
15 . 13 x 31
Boskovice (710912 = Olomouc)
15 . 19 x 52
Lipová (780710 = zastávka Ohro-
zímská)
15 . 20 x 52
Hamry (780653)
15 . 24 R 7 17*
Jihlava (760700 = Olomouc)
15 . 33 x
Rozstání (780550)
15 . 40 + 6 69
Plumlov (780653)
15 . 41 x cc 31
Boskovice (780720)
15 . 51 x 31
Prostějovičky (780640)
15 . 57 x 31
Hamry (780653)
16 . 23 6 cc
Buková (780721)
16 . 28 5 19*
Boskovice (Prostějov – 760700)
16 . 41 + 24
Rozstání (780550)
16 . 54 + 28
Hamry (780653)
17 . 07 x 52
Protivanov (780721)
17 . 10 x
Rozstání (780550)
17 . 38 x 31
Prostějovičky (780640)
18 . 07 + 6 24
Prostějovičky (780640)
18 . 24 x 56
Protivanov (780721)
21 . 12 x 56
Protivanov (780721)

VYSVĚTLIVKY NAJDETE
NA STRANĚ 10
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PV – Soběsuky
05 . 25 x 31
05 . 30 6
05 . 45 x, 76
05 . 55 x
06 . 05 x
06 . 08 x, 52
06 . 20 x
06 . 27 x, 76
07 . 30 x, 76, zP
07 . 35 x, 6
08 . 20 x, 31
08 . 25 +, 6
09 . 00 x
09 . 35 x
10 . 45 x, 52
11 . 00 x
11 . 15 6, 22
11 . 30 x, 7, 14, cc, 36, 31
11 . 45 x, cc, 31
12 . 10 +, 6, 69
12 . 20 x
12 . 30 32
12 . 35 x, 31
12 . 40 6 40
13 . 10 x, 76
13 . 30 x
13 . 40 +, 6, 69, x, 76, zP
13 . 45 x, 77, 52
14 . 00 23
14 . 30 +
14 . 35 x, 52
14 . 40 x, 6, 7, 14, 36, cc
14 . 45 x
15 . 00 x, 31
15 . 15 x, 31
15 . 45 x, 52
16 . 10 +, 28
16 . 15 x, 52
16 . 40 x
16 . 45 x, 31
16 . 50 x, 31
17 . 25 +, 6, 24
18 . 10 +, 6, 24
18 . 35 x, 31
18 . 45 x
18 . 55 x, 56
19 . 20 +, 6, 24
19 . 50 x, 31
22 . 35 x, 56

VYSVĚTLIVKY NAJDETE
NA STRANĚ 10

Česká strana sociálně demokra-
tická přeje všem občanům hodně
zdraví a úspěšný rok 2014.

Soběsuky – PV
04 . 49 x, 52
04 . 56 6
04 . 57 x
04 . 56 x
05 . 06 x
05 . 08 x
05 . 17 6, 40
05 . 44 x, 52
05 . 55 x, 31
06 . 33 x, 76
06 . 45 x
06 . 47 x, 31
06 . 50 +, 6
06 . 52 x
06 . 57 x, 53
07 . 14 x, 76, 52
07 . 17 x, 76, dP
07 . 19 x
08 . 06 x
08 . 22 6
08 . 57 x
09 . 22 7, 14
09 . 24 6, 22
09 . 25 7, 36, cc
09 . 30 x
10 . 24 x
11 . 20 x
11 . 45 x 52
11 . 50 32
12 . 19 x, 31
12 . 50 +, 6, 69
13 . 06 x, 76, dP
13 . 07 x, 75, dP
13 . 09 x, 31
13 . 11 x
13 . 16 +, 6
13 . 25 +
13 . 55 x, 76
14 . 09 x, 76
14 . 25 +, 6, 69
14 . 30 x, 52
14 . 33 x, 77
14 . 49 6, 40
15 . 17 x, 52
15 . 31 x
15 . 38 x, cc, 31
15 . 53 x, 31
15 . 48 x, 31
16 . 20 6, cc
16 . 38 +, 24
16 . 50 +, 28
17 . 05 x
17 . 35 x, 31
18 . 04 +, 6, 24
18 . 21 x, 56
21 . 10 x, 56

PV – Žárovice
05 . 25 x 31
05 . 30 6
05 . 45 x
05 . 55 x
06 . 08 x, 52
06 . 20 x
07 . 30 x, 76, zP
08 . 20 x, 31
08 . 25 +, 6
09 . 00 x
10 . 45 x, 52
11 . 00 x
11 . 15 6, 22
11 . 30 x, 7, 14, cc, 36, 31
11 . 45 x, cc, 31
12 . 10 +, 6, 69
12 . 30 32
12 . 35 x, 31
12 . 40 6 40
13 . 10 x, 76
13 . 30 x
13 . 40 +, 6, 69
13 . 45 x, 52
14 . 00 23
14 . 30 +
14 . 35 x, 52
14 . 40 x, 6, 7, 14, 36, cc
14 . 45 x
15 . 15 x, 31
16 . 10 +, 28
16 . 15 x, 52
16 . 40 x
16 . 45 x, 31
16 . 50 x, 31
18 . 10 +, 6, 24
18 . 45 x
18 . 55 x, 56
19 . 20 +, 6, 24
19 . 50 x, 31
22 . 35 x, 56

Žárovice – PV
04 . 47 x, 52
04 . 54 6
04 . 55 x
05 . 01 6, 40
05 . 05 x
05 . 06 x
05 . 53 x, 31
06 . 33 +, 6
06 . 43 x
06 . 45 x, 31
06 . 55 x, 53
07 . 11 x, 52
07 . 17 x
08 . 05 x
09 . 21 7, 14
09 . 22 6, 22
09 . 23 7, 36, cc
09 . 28 x
11 . 18 x
11 . 43 x 52
11 . 48 32
12 . 48 +, 6, 69
13 . 07 x, 31
13 . 10 x
13 . 11 +
13 . 14 +, 6
13 . 53 x, 76
14 . 23 +, 6, 69
14 . 28 x, 52
14 . 35 6, 40
15 . 15 x, 52
15 . 30 x
15 . 36 x, cc, 31
15 . 51 x, 31
16 . 04 6, cc
16 . 23 +, 24
16 . 48 +, 28
17 . 04 x
18 . 19 x, 56
21 . 08 x, 56

PV – Hamry
05 . 25 x 31
05 . 30 6
05 . 55 x
06 . 08 x, 52
07 . 30 x, 76, zP
08 . 20 x, 31
08 . 25 +, 6
10 . 45 x, 52
11 . 15 6, 22
11 . 30 x, 7, 14, cc, 36
11 . 45 x, cc, 31
12 . 10 +, 6, 69
12 . 30 32
12 . 35 x, 31
12 . 40 6 40
13 . 10 x, 76
13 . 40 +, 6, 69
13 . 45 x, 52
14 . 00 23
14 . 35 x, 52
14 . 40 x, 6, 7, 14, 36, cc
15 . 15 x, 31
16 . 10 +, 28
16 . 15 x, 52
16 . 45 x, 31
18 . 55 x, 56
19 . 20 +, 6, 24
19 . 50 x, 31
22 . 35 x, 56

Hamry – PV
04 . 45 x, 52
04 . 51 6
05 . 03 x
05 . 51 x, 31
06 . 30 +, 6
06 . 42 x, 31
06 . 52 x, 53
07 . 05 x, 52, **
09 . 18 7, 14
09 . 19 6, 22
09 . 20 7, 36, cc
09 . 25 x
11 . 40 x, 52
11 . 45 32
12 . 45 +, 6, 69
13 . 05 x, 31
13 . 10 +, 6
13 . 50 x, 76
14 . 20 +, 6, 69
14 . 24 x, 52, **
15 . 13 x, 52
15 . 33 x, cc, 31
15 . 50 x, 31
16 . 00 6, cc
16 . 45 +, 28
18 . 16 x, 56
21 . 05 x, 56

PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ JÍZDNÍŘÁD/ 9
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Inzerce ve Zpravodaji

Chcete ve Zpravodaji inze-
rovat? Máte možnost.

Plumlovský zpravodaj
vychází v nákladu 1000 ku-
sů a je distribuován v
Plumlově, Soběsukách, Žá-
rovicích i Hamrech. Má te-
dy slušný regionální dosah
a jistě do něj v řadě domác-
ností na návštěvách na-
hlédnou i lidé z okolí.

Šance být vidět
Místní firmy a živnostníci
tak mají s nabídkou svých
produktů šanci být díky
Zpravodaji pořádně vidět.
Vybrat si lze i konkrétní
prostor k otištění.

Zároveň si lidé mohou po-
dat i řádkovou inzerci, na-

příklad v případě, že chtějí
něco prodat, koupit či da-
rovat.

Ceník inzerce
Ceník obchodní inzerce –
nebarevná strana (do čtvrt
strany cca 150 – 350 korun,
čtvrt strany (formát A6) cca
350 korun, polovina strany
(formát A5 na šířku) cca 750
korun, celá strana (formát
A4) cca 1700 korun). Jde o
ceny, kdy si sami dodáte
graficky zpracovaný návrh
k otištění. Pokud budete vy-
žadovat grafické zpracová-
ní od nás, cena vzroste po
dohodě. Ceník řádkové in-
zerce – 30 znaků (cca 5 – 7
slov) – 7 Kč. (red)

Jízdní řád – vysvětlivky
1 – jede v pondělí
5 – jede v pátek
6 – jede v sobotu
7 – jede v neděli
x – jede v pracovní dny
+ – jede v neděli a ve státem
uznané svátky
R – možnost zakoupení mís-
tenky
cc – přepravuje jízdní kola
(od 26. 4. do 14. 9. 2014 nebo od
30. 6. do 29. 8. 2014)
dP – jede jen do Plumlova
zP – jede jen z Plumlova
** – odjezdy (7, 05 od kaplič-
ky a odjezd 7, 08 z točny, od-
jezd 14, 24 od kapličky a od-
jezd 14, 25 z točny)
10 – nejede od 30. 6. 2014 do
31. 8. 2014
11 – jede od 30. 6. 2014 do 31. 8.
2014
14 – jede 25. a 26. 12. 2013, 1. 1.
2014, 21. 4. 2014, 28. 10. 2014, 17.
11. 2014, nejede od 26. 4. 2014
do 14. 9. 2014
17* – nejede 22. 12. 2013, 29.
12. 2013, 20. 4. 2014, od 29. 6.
2014 do 24. 8. 2014, 16. 11. 2014,
jede také 21. 4. 2014, 17. 11.
2014 (Jihlava – Olomouc =
760700 = číslo 34)
19* – nejede od 27. 12. 2013 do
3. 1. 2014, od 4. 7. 2014 do 29. 8.
2014 (Jihlava – Olomouc =
760700 = číslo 29)
20* – nejede od 23. 12. 2013 do
3. 1. 2014, 21. 4. 2014, od 28. 6.
2014 do 31. 8. 2014, 17. 11. 2014
jede také 22. 4. 2014, 18. 11.
2014 (Žďár n/S – Olomouc =
840127 = číslo 50)
22* – nejede 5. 7. 2014 (Bos-
kovice – Držovice = 710912 =
číslo 12)
23 – jede jen 24. 12. 2013
24 – nejede 24. 12. 2013
28 – nejede 24. 12. 2013, 5. 7.
2014

40 – nejede 5. 7. 2014
31 – nejede 31. 12. 2013
32 – jede jen 31. 12. 2013
36 – jede od 26. 4. 2014 do 14.
9. 2014, jede také 1. a 8. 5. 2014,
52 – nejede od 27. 12. 2013 do
31. 12. 2013
53 – jede od 27. 12. 2013 do 31.
12. 2013
56 – nejede od 23. 12. 2013 do
31. 12. 2013, od 28. 7. 2014 do 8.
8. 2014
69 – jede od 14. 6. 2014 do 24.
8. 2014
75 – jede od 23. 12. do 30. 12.
2013, od 2. 1. do 3. 1. 2014, 31. 1.
2014, od 17. 2. do 21. 2. 2014,
jede od 17. 4. do 18. 4. 2014, od
30. 6. 2014 do 31. 8. 2014, 27. 10.
2014, 29. 10. 2014
76 – nejede od 23. 12. do 31.
12. 2013, od 2. 1. do 3. 1. 2014,
31. 1. 2014, od 17. 2. do 21. 2.
2014,
nejede od 17. 4. do 18. 4. 2014,
od 30. 6. do 31. 8. 2014, 27. 10.
2014, 29. 10. 2014
77 – nejede od 23. 12. 2013 do
31. 12. 2013, od 30. 6. 2014 do 31.
8. 2014

Prázdniny: od 23. 12. 2013 do
3. 1. 2014, od 17. 2. 2014 do 21. 2.
2014, od 17. 4. 2014 do 18. 4.
2014, od 30. 6. 2014 do 31. 8.
2014, od 27. 10. 2014 do 29. 10.
2014

B e z z á r u k y . Během
platnosti jízdního řádu jsou
možné dvě změny v roce 2014
(červen, září).

Jízdní řád platí od 15. 12.
2013 do 13. 12. 2014

Jízdní řád pro vás zpracoval:
Josef Pálka

Mikrobusem na hřbitov
Jízdní řád mikrobusu na
hřbitov v roce 2014

Odjezd mikrobusu ze sta-
noviště:

Plumlov 13.30
– od kostela se zastávkou u
Hotelu
Hamry 13.40
– zastávka autobusu
Žárovice 13.42
– zastávka autobusu
Soběsuky 13.43
– od bývalé školy
Krumsín 13.50
– točna u autobusové zastáv-
ky

Doba pobytu na hřbitově asi
30 minut.

Mikrobus jede v tyto dny:

17. ledna
21. února
21. března
11. a 25. dubna
9. a 23. května
6. a 20. června
11. a 25. července
8. a 22. srpna
19. září
17. a 31. října
14. listopadu
19. prosince

Přidejte se do
týmu
Chcete se podílet na obsa-
hu Plumlovského zpravo-
daje? Máte možnost.

Své příspěvky v podobě te-
matických článků, repor-
táží ze zajímavých událos-
tí či akcí, glos, názorů a fo-
tografií s popiskem posí-
lejte na e-mailovou adre-
su:
plumlovsky.
zpravodaj@gmail.com,
nebo odevzdávejte na po-
datelně MÚ v Plumlově.

Zpravodaj je otevřený pří-
spěvkům od všech obča-
nů, kteří mají něco zají-
mavého ke sdělení. Tak
neváhejte a přispějte svou
troškou do mlýna. (red)

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr Plumlov je ote-
vřen v 1. pololotí roku 2014:

v pátek v době od 15.00 do 18.00
hodin (v měsících leden-
březen 2014 v době od 14.00 do
17.00 hodin)

v sobotuv doběod 8.00do 12.00
hodin

v těchto termínech:

10. – 11. 1. 2014
7. – 8 . 2. 2014
7. – 8. 3. 2014
21. – 22. 3. 2014
4. – 5 . 4 . 2014
18. – 19. 4. 2014
2. – 3 . 5. 2014
16. – 17 . 5 . 2014
6. – 7 . 6 . 2014
20. – 21 6 . 2014

Svatby na plumlovském zámku
MARKÉTA POLÁKOVÁ

Chystátesenasvůjvelkýden?
Snila jste už jako malé dítě o
tom, že budete princeznou?

Proč si tedy nesplnit své sny a
neuskutečnit svůj svatební

den na plumlovském zámku?
Svatba je nejdůležitějším
dnem v životě dvou milují-
cích se lidí. Aby byl ještě na-
víc nezapomenutelný, je tře-
ba jej dokonale naplánovat.
Rádi Vám pomůžeme a na-
bídneme to nejlepší, co zá-
mek Plumlov má.

Kontakt
Markéta Poláková, matri-
kářka město Plumlov,
polakova@mestoplumlov.cz
582 393 217
774 602 168

Ozvěte se, dohodneme spolu
termín Vaší svatby.

Svatba. Foto: Zámek Plumlov



 

Z Á P I S 

DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PLUMLOV 

PRO ŠKOLNÍ ROK 

2014 - 2015 

se koná ve středu 

5. března 2014 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA STRÁŽI 

OD 9.00 DO 17.00 hodin 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ RODIČE 

PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ, 
RODNÝ LIST DÍTĚTE 

A OČKOVACÍ PRŮKAZ DÍTĚTE 

 

RODIČŮM BUDOU SDĚLENY KONKRÉTNÍ INFORMACE, 
MOHOU SI PROHLÉDNOUT MATEŘSKOU ŠKOLU ZA PROVOZU 

(PŘEZŮVKY PRO DĚTI S SEBOU) 
ZÁPIS PROBĚHNE V SOULADU S USTANOVENÍM ZÁKONA Č.561/2004 Sb., 

O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM 

A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ. 

POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ PODLÉHÁ STANOVENÉ KAPACITĚ ŠKOLY 
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Děti ze školky zaskočily k seniorům
Děti přinesly radost a dárečky do DpS v Soběsukách, dostaly sladkosti, chňapku a polštářek

SILVIE SOLDÁNOVÁ

Děti z Mateřské školy
Plumlov, ze třídy Sluníček
Na Aleji, navštívily již po-
druhé Domov seniorů v Sobě-
sukách a zpestřily jeho kli-
entům běžný denní program.

V říjnu se uskutečnila prv-
ní návštěva. Po krátkém kul-
turním programu, ve kterém
děti přednesly básničky a za-
zpívaly písničky s podzimní
tématikou, pod vedením p.
Marie Hartmannové společ-
ně vytvářely dekorace z na-
sbíraných listů, které lepily
na pásku, se kterou děti po-
tom babičkám a dědečkům
ozdobily budovu jejich do-
mova.

Další setkání se uskuteč-
nilo na začátku prosince. To-
to již, dá se říci, tradiční se-
tkání se neslo ve vánočním
duchu. Děti opět předvedly,
co se nového naučily, a pak se
zájmem poslouchaly vyprá-
vění babiček a dědečků o je-

jich dětství, o tom, jaké dodr-
žovali jako děti zvyky a jak
prožívali Vánoce.

Děti si připravily řadu
otázek. Nejvíce je zajímalo,
na jaké pohádky se v televizi

dívali. A velmi se podivily,
když zjistily, že televize ani
další technické vymoženosti,

jako například mobilní tele-
fony či tablety, za jejich dět-
ství nebyly. Dále děti zajíma-

lo, čím zdobili vánoční stro-
meček, jaké pekli cukroví, co
měli na Štědrý den k večeři a
jaké dostávali dárky.

Babičky a dědečci dostali
od dětí drobné dárečky, které
vyráběly společně s učitel-
kamiMŠ.Naoplátku bylypro
děti připraveny sladkosti a
jako hlavní dárky dostaly
krásnou „chňapku“ do ku-
chyňky v MŠ a polštářek do
herny, které ušily babičky z
domova.

Věříme, že jsme udělali na-
šimi vzájemnými návštěva-
mi seniorům radost, a že byli
setkáním potěšeni stejně tak
jako my.

Děkujeme za příležitost se-
známit se s prostředím, kde
žijí starší lidé, kteří potřebují
péči a pomoc druhých, a při-
blížit tuto skutečnost dětem,
pro které to byla zajímavá a,
troufám si říci, přínosná zku-
šenost. Věříme, že naše spo-
lupráce bude nadále pokra-
čovat.

Děti a senioři. Ilustrační foto: MŠ Plumlov

Od koledy po muzikál
LUDMILA BRAUNOVÁ

V rámci předvánočního těše-
ní se 18. prosince 2013 velkou
tělocvičnou Základní školy v
Plumlově rozezněly tóny
elektrických kytar a údery
bicích.

Anděl i Happy Christmas

Pro žáky 1. i 2. stupně hrála
skupina REBEL band s umě-
leckým vedoucím Ziggym
Horváthem. Předvedli dětem
vánoční speciál s názvem „Od
koledy po muzikál“. V tomto
hudebním pořadu zazněly jak
lidové koledy, tak i známé
písně od Karla Kryla „Anděl“
a od Johna Lennona jeho nej-
známější vánoční „Happy
Christmas“.

Taneční soutěž

Muzikálová oblast byla za-
stoupena zajímavě podanou
písní Jidáše z „Jesus Christ
Superstar“. Byla také vyhlá-
šena taneční soutěž, do které
byly vybrány tři taneční pá-
ry dobrovolníků a ostatní
žáci-diváci potom silou po-
tlesku stanovili pořadí 3. -1.

místa, vítězná dvojice dosta-
la za odměnu CD Ziggyho
Horvátha.

Zazněli i Kabáti

Na závěr vystoupení si po-

tom všichni zatančili a také si
zazpívali koledu „Půjdem
spolu do Betléma“. Jako pří-
davek pro žáky 1. stupně sku-
pina zahrála „Pohodu“ a do-
hromady s hudebníky děti
zpívaly ono známé „Když se u
nás chlapi poperou…“ a tě-
locvičnou doslova hřměli Ka-
báti. Vystoupení bylo jednou
z mnoha akcí, které navodily
ve škole příjemnou vánoční
náladu.

Rebel band ve škole. Foto: ZŠ
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Stonožkový týden se vydařil
Předvánoční Stonožka na ZŠ Plumlov přinesla parádní a přínosné akce
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Tradiční stonožkové tvoře-
ní, stonožková diskotéka, vá-
noční stonožkový jarmark a
hudebně dramatické vystou-
pení žáků převážně z 1. stup-
ně opět přilákalo do školy ví-
ce než dvě stovky rodičů a
hostů.

Návštěva Běly Jensen
Ten nejvzácnější host, sa-
motná prezidentka Hnutí Na
vlastních nohou paní Běla
Gran Jensen, navštívila naši
školu v úterý 10. 12. , v den za-
hájení Stonožkového týdne,
který trval až do 13. 12. 2013.

Finanční podpora
Stonožkou žije celá naše ško-
la, a to nejen děti a pedago-
gové, ale také rodiče. Tento-
krát jsme celou akci mohli fi-
nančně podpořit našim vlast-
ním projektem Se Stonožkou
multikulturalitou. Od MŠMT
jsme obdrželi finanční část-

ku, kterou jsme využili v
rámci podpory multikultur-
ní výchovy na škole v podobě

výukových programů, vzdě-
lávání pedagogů a výtvarné
tvorby vlastních dětských

kalendářů na téma Děti celé-
ho světa.

Vystoupení dětí s názvem:
Vánoce známé i neznámé –
zvyky a tradice u nás i jinde se
setkalo s ohlasem a pochva-
lou. Návštěvníci pořadu od-
cházeli s uspokojením. Paní
Běla Jensen všechny pří-
tomné pozdravila a ocenila
práci dětí i pedagogů. Setkala
se také ve škole s ředitelem
DD v Plumlově a společně s
přítomným mluvčím MV
prohovořila možnosti, jak
podpořit děti sociálně znevý-
hodněné.

14 500 pro Stonožku
Vánoční jarmark získal pro
Stonožku pěknou finanční
částku 14 500,- Kč. Ta byla
odeslána na konto Stonožky.
Akce se vydařila díky spolu-
práci všech, ochotě pomoci a
podpoře rodičů. Paní Běla
Jensen podtrhla svou osobní
návštěvou významnost a
slavnostní ráz našich sto-
nožkových dnů.

Dětský kalendář. Foto: ZŠ Plumlov

Nedivme se dětem, jak se někdy chovají
DOPIS PANA FINSTERLEHO

V plumlovské základní škole
se 10. prosince konalo kul-
turní vystoupení u příleži-
tosti projektu Hnutí na vlast-
ních nohou. Na akci byla pří-
tomna i její zakladatelka Běla
Jensen. Pro návštěvníky byl
připraven prodejní jarmark,
občerstvení a kulturní vy-
stoupení. Myslím, že všichni,
kdo akci připravovali, vyna-
ložili mnoho úsilí.

Vystoupení žáků se konalo
v malé tělocvičně a řekl bych,
žetambyloplno(ovšemjenna
začátku). Bohužel to, co tam
někteří rodiče předvedli, je
přímo k pláči.

Seděl jsem v blízkosti čtyř
maminek, které se bez
ostychu neustále hlasitě ba-
vily. Ztichly v okamžiku, kdy
na pódiu vystupovaly jejich
ratolesti. Když toto vystou-
pení skončilo a nastupovali
další žáčci, maminky se bez
jakéhokoli ostychu zvedly a
odešly ze sálu. V době, kdy
účinkovaly poslední děti, nás
diváků zbyla v sále už jen
hrstka.

Co se asi honí v hlavách dě-
tí, které se snaží něco ukázat
a vidí, jak dospělí lidé jejich
snažením pohrdají. Měli bys-
te si představit, že někomu
něco vyprávíte, a on vás ne-
poslouchá.

Už je mi jasné, proč se ně-
které děti chovají třeba v di-
vadle tak, jak se chovají. Mají
přece vzor ve svých báječ-
ných rodičích. Učitel má děti
připravit pro život po stránce
znalostí, vědomostí a doved-
ností. Slušnému chování se
musí naučit doma.

Bylo mi líto malých prv-
ňáčků, kteří svými hlásky
nemají šanci překřičet bavící
se rodiče. Je z toho až úzko,
kam se dnešní uspěchaný
svět řítí. Položme si otázky.
Budou mít děti chuť něco při-
pravovat, když tohle vidí?
Nechceme snad po jiných,
aby byli vůči nám ohledupl-
ní? Chtějme to i po sobě.

P.S. Omlouvám se všem,
kterých se to netýká.

Děkuji a přemýšlejte.
Jiří Finsterle

Je to problém
Musím potvrdit, že problém,
který pan Finsterle zmiňuje,
je naší několikaletou bolestí.
Zatím se jí bohužel neumíme
zbavit. Celá příprava vy-
stoupení trvá několik týdnů –
od nápadu přes vytvoření
scénáře, výběr vhodných čí-
sel, jejich nácvik, trénování a
konečně vrcholem má být vy-
stoupení téměř všech dětí z 1.
stupně. Děti se na vystoupení
těší a jsou zvědavé, co na to
rodiče. V minulosti jsme ně-
kolikrát úvodem prosili ro-
diče, aby laskavě vydrželi až
do konce vystoupení všech
účinkujících. Všechny děti si
přece zaslouží, aby jejich vý-
kon byl spravedlivě odmě-
něn pozornými diváky. Je
pravdou, že téměř polovina
dětí je dojíždějících, ale naše
stonožkové vystoupení se ko-
ná jen jednou za rok. Při dob-
ré vůli bychom se o tuto ohle-
duplnost a pozornost měli
znovu alespoň pokusit. Dě-
kuji všem rodičům, kteří při-
šli a přijdou zase za rok.
Dagmar Zapletalová, ředitelka školy

Bohoslužba
pro Stonožku

V pátek 6. prosince, na Miku-
láše, se Babinec pod vedením
paní ředitelky vydal do Pra-
hy na slavnostní mši pro Sto-
nožku a předání řádu Zlaté
stonožky pedagogům stonož-
kových škol. Jelikož je cesta
do Prahy dlouhá a počasí by-
lo nevyzpytatelné, museli
jsme vyjíždět už v 5 hodin rá-
no. Naštěstí nás po cestě žád-
né sněhové kalamity nepo-
tkaly.

Po příjezdu jsme se v Praze
rozkoukali a mířili jsme k
Pražskému hradu do chrámu
svatého Víta a sv. Vojtěcha.
Při vchodu do chrámu nás
uvítala krásná adventní at-
mosféra, která tam panovala.
Na úvod nám Josef Vágner
spolu se školním pěveckým
sborem z Plzně zazpíval Sto-
nožkovou hymnu a dále árii z
Verdiho opery Nabuco. V
programu nechyběla ani mše
s kardinálem Dominikem
Dukou.

Po mši si vzala slovo paní
Běla Jensen – prezidentka
hnutí „Na vlastních nohou“,
aby mohla předat devíti kan-
torům Řád zlaté stonožky za
23letou práci v tomto hnutí.

Mezi oceněnými kantory
nechyběla ani naše paní ře-
ditelka. Po ukončení celého
ceremoniálu jsme před Praž-
ským hradem mohli zhléd-

nout výměnu hradní stráže.
ProcházkanaKarlůvmostale
kvůli nepříznivému počasí a
velkému vichru skončila na
Malostranském náměstí v
teple Mc Donald´s. Cesta do-
mů proběhla až na menší zdr-
žení na dálnici dobře. Díky
nevšední a slavnostní náplni
tohoto výletu jsme si odvezli
všichni zajímavé zážitky.

Pavla Bukvová, 9. A

Vchrámu. Foto: Pavla Bukvová



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ COSEDĚJEVEŠKOLE? / 13

Máme stále titul „Zdravá škola“
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Na podzim roku 2009 byla na-
še škola poprvé přijata do sítě
„Škol podporujících zdraví“.
Vypracovaný projekt na tří-
leté období jsme úspěšně re-
alizovali a splnili postupně
všechny naplánované akti-
vity. Abychom mohli užívat i
nadále titul ZDRAVÁ ŠKO-
LA, museli jsme projekt ino-
vovat, naplánovat další akti-
vity a činnosti ve škole na dal-
ší tři roky, aby opět plnily fi-
lozofii projektu zdravé školy.

Inovovaný projekt byl po-
souzen odbornou komisí ze
SZÚ v Praze, která rozhodla o
jeho schválení a přijetí, a tak
škola může dále po tři roky
užívat titul ZDRAVÁ ŠKO-

LA. V celém Olomouckém
kraji je „zdravých škol“ pou-
ze jedna desítka, takže na ten-
to titul jsme velice pyšní.

Cílem projektu je rozvíjet
životní kompetence žáka tak,
aby úcta ke zdraví a schop-
nost chovat se odpovědně ke
zdraví svému i druhých pat-
řily mezi jeho celoživotní pri-
ority.

Projekt se netýká jen výu-
ky, ale zahrnuje všechny čin-
nosti školy, od mimoškolních
akcí, spolupráci s rodiči a ve-
řejností po vybavenost celé
školy. Naše zapojení do pro-
jektů Epidemie obezity, Hra-
vě a zdravě na míči, Škola pl-
ná zdraví a další aktivity
zejména sportovní a pohybo-
vé jsou toho důkazem.

Jsme „nejzelenější“ na okrese
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřa-
du Olomouckého kraje kaž-
doročně organizuje soutěž
pro školy, které se aktivně za-
pojují do realizace školního
environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty. Nej-
lepším třem základním ško-
lám v kraji uděluje titul „ Ze-
lená škola Olomouckého kra-
je“. Po loňské bramborové
medaili jsme letos titul zís-
kali.

5. listopadu proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů na
Krajské konferenci environ-
mentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty ve Sluňákově,
kde ředitelka školy Mgr. Dag-
mar Zapletalová přebrala z
rukou Mgr. Jana Švece, ná-
městka hejtmana, certifikát.
Stalo se tak již potřetí v prů-
běhu čtyř posledních let ži-
vota školy. Současně škola
obdrží finanční příspěvek

5000 Kč na nákup školních
pomůcek.

Titul v sobě skrývá celo-
roční snažení v oblasti třídě-
ní odpadu, sběru elektrood-
padu, sběru starého papíru,
zapojování se do přírodověd-
ných soutěží, ekologizace
provozu školy, realizaci pro-
jektů z EVVO, realizaci eko-
programů napříč všemi roč-
níky školy, další vzdělávání
učitelů v této oblasti, vedení
zájmových útvarů s přírodo-
vědným zaměřením, organi-
zace exkurzí s cílem pozná-
vat a objevovat přírodní krá-
sy, zajímavosti, setkávat se s
ojedinělými a zvláštními pří-
rodními úkazy a scenériemi.
Vždyť samotné okolí
plumlovské školy nabízí za-
jímavou vegetaci a živoči-
chy, se kterými bychom se
měli důkladně seznámit. K
tomu přispěje i naučná stez-
ka Plumlovem, kterou škola
připravuje ve spolupráci s
obcí a místními firmami.

Prvňáčci v akci
Učili se a umí. Čeká na ně první vysvědčení
JANA ZELENÁ

Uteklo to jako voda a mých 27
prvňáčků už má za sebou ví-
ce než čtyři měsíce školní do-
cházky. Z nesmělých a trošku

vystrašených dětí, které za-
sedly v září do lavic, jsou už
„ostřílení“ školáci. Umí na-
psat skoro 30 písmenek abe-
cedy, čtou věty i krátké texty
doplněné obrázky, sčítají a
odčítají do 10 a řeší slovní úlo-
hy. Ale hlavně se z nich stali
kamarádi, kteří si umí vzá-
jemně pomáhat a spolupra-
covat.

„Dnes nás učí maminky“

Moji prvňáčci však mají ještě
něco společného. Všichni bez
výjimky milují „bezaktovko-
vé“ dny, které se od začátku
září realizovaly už několi-
krát. Všichni vzpomínají na
18. listopad, kdy žáčci slav-
nostně otevřeli slabikář, a to
za přítomnosti spousty rodi-
čů i prarodičů.

Dospělí se ale nechodí do
školy jen dívat. 2. prosince v
rámci bezaktovkového dne s
názvem „Dnes nás učí ma-
minky“ se osm odvážných
maminek (včetně té mojí – do-
datečně děkuji) pustilo do vy-
rábění krásných vánočních
předmětů, které pak děti vy-
užily jako dárečky pro své
nejbližší.

Dobrá spolupráce s rodiči
je, pro nás učitele, opravdu
důležitá a já mám v tomto
směru opravdu štěstí. Pod-
poru ze strany rodičů jsem
nacházela už u svých býva-

lých žáků (a díky tomu jsem
získala spoustu nových ka-
marádů) a s velkou radostí
musím říct, že letos se situa-
ce opakuje. Vždy, když se na
rodiče obrátím s prosbou o

pomoc, vyjdou mi vstříc a
mnohdy mě mile překvapí i
vlastními nápady. Jedna z
maminek peče výborné slad-
kosti, další nám společná se-
tkání fotí, jiné maminky mají
spoustu nápadů k výzdobě
třídy nebo vymýšlejí výrob-
ky, které můžeme s dětmi dě-
lat.

Jako herec na jevišti

Když se tak nad tím zamys-
lím, povolání učitele je sice
náročné, ale krásné. Kde jin-
de se setkáte s takovou spous-
tou zajímavých lidí, spon-
tánních dětí a nečekaných
zážitků? Mnohdy se cítím ja-
ko herec na jevišti divadla.
Mám velkou radost, když děti
rozesměju nebo když se zata-
jeným dechem poslouchají,
jak jim čtu pohádku nebo vy-
právímpříběh.Nořekněte,ve
kterém jiném zaměstnání
vám řeknou, že vám to dnes
sluší a že vás mají rádi? Kde
jinde dostanete téměř každý
den nějaký krásný obrázek?

Samozřejmě že jsou i dny,
kdy se „ stahují mraky“ nejen
nad hlavami dětí, ale i nad
hlavou učitele. Naštěstí však
dny prozářené sluncem pře-
važují. A proto se už teď tě-
ším, jak svým prvňáčkům
rozdám jejich první vysvěd-
čení v životě a uvidím radost
v jejich očích.

Prvňáčci se ve škole rozhodně nenudí. Foto: ZŠ Plumlov

Žáci a Příběhy bezpráví
TOMÁŠ POLÁK

Žáci 9. ročníku se v rámci vý-
chovy k občanství a dějepisu
účastní projektu společnosti Člo-
věk v tísni Příběhy bezpráví –
měsíc filmu na školách. Cílem
projektu je seznamovat pomocí
filmových projekcí a besed s dě-
jinami 20. století. Ve čtvrtek 28.
listopadu se žáci společně podí-
vali na dokument Heleny Třeští-
kové Hitler, Stalin a já. Poté o fil-

mu diskutovali a vyplňovali pra-
covní listy.

Jak projekt hodnotí žáci?
Dokument byl realistický a dobře
zpracovaný. Viděli jsme svědectví
zločinů Hitlera a Stalina. Hlavní
hrdinkou byla žena, která zažila
fašismus a komunismus. Pro sou-
časnou generaci to bylo poučení o
jednání a zacházení s lidmi bě-
hem dvou totalitních režimů.

Ladislava Jančíková, Jiří Doseděl
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Fotbalové tabulky

KFSOLOMOUC
I. B třída, skupinaA
1. Pivín 15 9 1 5 32:21 28
2. Lipová 15 8 2 5 29:21 26
3. Vrchoslavice 15 8 1 6 45:33 25
4. Radslavice 15 8 1 6 22:24 25
5. Kostelec 15 6 4 5 25:17 22
6. Býškovice 15 7 1 7 23:30 22
7. Mostkovice 15 6 3 6 31:26 21
8. Všechovice 15 6 3 6 33:30 21
9. Brodek u Př. 15 6 3 6 30:27 21
10.Plumlov 15 6 3 6 24:34 21
11. Kojetín B 15 6 2 7 23:22 20
12.Tovačov 15 4 7 4 21:21 19
13.Hor.Moštěnice 15 5 1 9 13:29 16
14.Nezamyslice 15 3 2 10 23:39 11

OFSPROSTĚJOV
1. Kralice B 17 14 0 3 46:14 42
2. Skalka 2011 17 12 4 1 59:17 40
3. Tištín 17 12 1 4 60:25 37
4. Dobromilice 16 10 2 4 48:30 32
5. Výšovice 16 9 1 6 42:21 28
6. Vícov 17 8 4 5 33:23 28
7. Nezamyslice B 17 7 5 5 39:38 26
8. Ptení 17 8 1 8 41:32 25
9. Pivín B 16 6 4 6 25:24 22
10.Pavlovice u Koj. 17 5 5 7 34:42 20
11.Mostkovice B 16 5 3 8 25:29 18
12.Brodek u Konice17 5 2 10 36:40 17
13.Vrahovice B 17 3 4 10 33:87 13
14.PlumlovB 17 2 5 10 34:58 11
15.Bedihošť 17 3 2 12 25:72 11
16.Zdětín B 17 2 3 12 21:49 9

MLÁDEŽ–OFSPROSTĚJOV
Okresní přebor dorostu
1. Pivín 7 6 0 1 24:5 18
2. Nezamyslice 8 4 2 2 22:7 14
3. Smržice 7 4 1 2 18:11 13
4. Plumlov 8 3 3 2 13:6 12
5. Přemyslovice 8 3 2 3 33:18 11
6. Dobromilice 8 2 2 4 21:21 8
7. Držovice 8 0 0 8 6:69 0

Okresní přebor žáků
1. Pivín 12 11 0 1 89:18 33
2. Haná Prostějov 12 11 0 1 82:16 33
3. Brodek u PV 12 10 0 2 82:11 30
4. Určice 12 8 1 3 44:18 25
5. Nezamyslice 12 7 1 4 56:23 22
6. Plumlov 12 7 0 5 38:27 21
7. Kostelec 12 6 1 5 47:26 19
8. Kralice 12 6 1 5 42:33 19
9. Dobromilice 12 3 1 8 22:41 10
10.Protivanov 12 2 1 9 8:78 7
11.Hvozd 12 1 2 9 18:86 5
12.Brodek u Konice12 1 0 11 11:75 3
13.Bedihošť 12 1 0 11 21:108 3

SDH Soběsuky má už 78 členů
Povedený rok 2013 ve Sboru dobrovolných hasičů ze Soběsuk

KAMILA KRYCHTÁLKOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů
Soběsuky se v roce 2013 roz-
rostl na 78 členů, což je vzhle-
dem k velikosti obce opravdu
úctyhodný počet. Za povšim-
nutí stojí také to, že tři desít-
kyčlenůtvořídětiamládeždo
18 let. Důvodem je jistě to, že
hasiči ze Soběsuk věnují prá-
ci s dětmi velkou pozornost a
nabízejí jim smysluplné trá-
vení volného času po celý rok.
Nezapomíná se však ani na
dospělé, a tak v celoročním
programu sboru můžete najít
například hasičský ples, sou-
těže v rámci oslav Dne dětí,
letní taneční zábavy, lampi-
onový průvod, mikulášskou
obchůzku nebo soutěže v po-
žárním útoku dospělých (v
kategorii mužů a žen) a mla-
dých hasičů (v kategorii
mladších a starších žáků).

V roce 2013 se podařilo se-
stavit 1 družstvo mužů, 2
družstva žen, 3 družstva
mladších žáků, 2 družstva
starších žáků a 1 družstvo do-
rostenek. Všechny kategorie
se v průběhu sezony pravi-
delně účastnily závodů v
rámci prostějovského okresu
(někdy i za jeho hranicemi). V
kategorii dospělých dosáhly
výrazného úspěchu přede-
vším ženy z družstva A, jimž
se podařilo pravidelnými vý-
bornými výsledky obhájit 2.
místo v celoročním bodování
Velké ceny Prostějovska z
celkového počtu 18 hodnoce-

ných družstev. Muži obsadili
17. příčku ze 41 účastníků.
Dařilo se také mladým hasi-
čům, kteří z 10 soutěží při-
vezli ocenění za 2 první, 3

druhá a 8 třetích míst. Za po-
všimnutí jistě stojí 2. místo
dorostenek a 3. místo star-
ších žáků v branném závodě,
jehož se účastnila družstva z
celého okresu. Kromě toho
předvedli žáci ukázkové po-
žární útoky na dvou akcích –
u příležitosti 85. výročí zalo-
žení SDH Žárovice a během
Dne s hasiči, který se konal v
srpnu v Plumlově.

Mladí hasiči soutěžili i me-
zi sebou, a to v rychlosti spo-
jování a smotávání hadic. Ty-
to soutěže probíhaly v zimě v
tělocvičně bývalé soběsucké

školy a vzhledem k vysoké-
mu zájmu byly rozděleny do
šesti kategorií. Vítězové byli
vyhodnoceni na výroční
schůzi dne 26. prosince a od-

nesli si také věcné ceny – po-
háry, medaile a sladkosti.

SDH v Soběsukách se stej-
ně jako mnohé jiné neziskové
organizace potýká s pro-
blémy s financováním. Proto
si velmi váží všech sponzorů
a především dlouhodobé pod-
pory a spolupráce s Měst-
ským úřadem v Plumlově.
Poděkování patří také všem,
kdo se účastní akcí pořáda-
ných sborem, protože tímto
způsobem sbor rovněž pod-
porují. Více informací o SDH
Soběsuky najdete na:
www.sdhsobesuky.cz.

Dobrovolné hasičky ze Soběsuk. Foto: SDH Soběsuky

Revitalizace sportovního areálu v Borkách
FRANTIŠEK KOCOUREK

TJ SOKOL Plumlov realizo-
val ve svém fotbalovém areá-
lu Plumlov-Borky v období 7-
10/2013 řadu dílčích kroků
pro zlepšení podmínek pro
sportovní činnost. Na zákla-
dě projektové žádosti jsme
prostřednictvím MAS Pros-
tějov - venkov, o.p.s., získali
příslib dotace ve výši cca 249
700 korun na revitalizaci are-
álu.

Bylyprovedenytytoprácea
pořízeno následující vybave-
ní:

a) dokončili jsme gene-
rální opravu elektroinstala-
ce v budově fotbalových ša-

ten, včetně výměny všech
svítidel, vypínačů a zásuvek,
cílem nebylo pouze odstranit
nebezpečný stav, ale i úspořit
elektrickou energii, práce
provedla firma p. Hepnara z
Nezamyslic,

b) na ploše hlavního fot-
balového hřiště byla prove-
dena verifikace (provzduš-
nění), navezeno a rozpro-
střeno více než 40 tun písku,
trávníku dodány potřebné
živiny…

c) bylo zřízeno nové tré-
ninkové hřiště o výměře pře-
sahující 1.500 m2, což zahr-
novalo postupné vyhubení
plevele na bývalé ploše „klu-
ziště“, rozprostření nově do-

vezené hlíny, srovnání a
upravení plochy a zasetí no-
vé trávy,

d) odborná firma p. Leh-
kého (Klopotovice) provedla
výsadbu několika nových os-
trůvků zeleně, které mají za
cíl zlepšit vzhled areálu,

e) pořídili jsme nový křo-
vinořez na sečení obtížně pří-
stupných ploch,

f) instalovali jsme nové
odpadkové koše a stojany na
kola,

g) doplnili jsme vybavení
dětského koutku o novou va-
hadlovou houpačku a pruži-
nové hopsadlo.

Naše plány na rok 2014 jsou
zaměřeny především na:

a) výměnu střešní kryti-
ny na fotbalových šatnách,

b) výměnu oken a dveří
na témže objektu (máme po-
danou žádost o dotaci na
MŠMT a věříme, že budeme
úspěšní),

c) nasvětlení tréninko-
vého hřiště.

Snažíme se postupnými
kroky vylepšovat náš areál.
Zásluhu na tom má finanční
podpora od Města Plumlov,
ale poděkování patří všem
našim sponzorům: GREWIS
Plumlov, s.r.o., .VLS, s.p., di-
vize Plumlov, MINAM servis,
a.s., Prostějov, MP toner,
s.r.o., Prostějov, CONSIT
Plumlov, s.r.o., a řadě dalších.



Jak se žije ve Žraloku? Podívejte se
V roce 2013 se v kempu Žralok uskutečnila řádka vydařených akcí. Nové na rok 2014 se chystají
PETR PIŇOS, MARTIN HYNDRICH

Kempink Žralok již druhým
rokem provozuje Klubové za-
řízení Plumlov, příspěvková
organizace, jako své samo-
statné středisko. I když nás
překvapila dlouhá zima a se-
zóna začínala zhruba o 4 týd-
ny později a hladina Pod-
hradského rybníka byla jen
na 50 %, výsledky hospoda-
ření jsou po několika letech
opět v kladných číslech. Fi-
nanční rezerva, kterou stře-
disko ATC tvoří, bude dob-
rýmodrazovýmmůstkempro
zlepšení služeb návštěvní-
kům v budoucích letech.

Zahájení sezony
Kemp jsme oficiálně otevíra-
li ve druhé polovině dubna
akcí „Zahájení sezóny 2013“.
Návštěvníci si při této příle-
žitosti vybírali ze 4 značek pi-
vo, které si přejí v kempu o se-
zóně točit. Vyhrálo 11° pivo
Klášter. Pivní sortiment jsme
doplnili o Černou Horu 12°,
černé, borůvkové a nealko-
holické. Z nealkoholických
nápojů jsme vybrali, mimo ji-
né, i točenou Kofolu. Nabíd-
ka byla rozšířena o další ne-
alko i alko nápoje, nanuky a
cukrovinky. Stánek s udír-
nou a grilem byl druhým
rokem pronajímán dalším
provozovatelům.

Hokej i čarodějnice
Koncem dubna a začátkem
května měli hosté možnost
sledovat na velkoplošné ob-
razovce Mistrovství světa v
ledním hokeji a duben končil
akcí Spolku Plumlovských
nadšenců, a to Sletem čaro-
dějnic.

Z květnových akcí je třeba
zmínit „Hodovou neděli“ s
muzikantem Jarkem Knej-
pem. Hudba však kempem
zněla po celé léto. Ať už to by-
ly hudební podvečery se zmi-
ňovaným hudebníkem, či s
Duo Píštěk nebo duo Mini-
max. V tomto měsíci se také
uskutečnil motosraz WV Po-
lo.

Hutka i Keltská noc
V červnu jsme uspořádali
koncert písničkáře Jaroslava
Hutky a víkendový multi-
žánrový festival PlumLove.

První, prodloužený, víkend v
červenci začínal republiko-
vým srazem Trabantů. Vy-
šperkovaných „smraďochů“
přijelo do Žraloka na 200. Ná-
sledující víkend se k nám sje-

li DJ na akci Morravian Mo-
torrowland.

Červenec končil 12. roční-
kem mezinárodního festiva-
lu Keltská noc, který přilákal

rekordní počet návštěvníků v
historii tohoto festivalu.

Běžci, děti, psi
V srpnu Žralok patřil sportu.
1. ročníku duatlonu Plumlov-
man 2013 a také dalšímu roč-
níku Pohádkového lesa, or-
ganizovanému Spolkem
Plumlovských nadšenců. Na
přelomu srpna a září se sjeli k
republikovému srazu novo-

fundlandští psi, vycvičení na
záchranu tonoucích, a také
plumlovskými hasiči konané
Odpoledne pro děti. Po celé
prázdniny, každý čtvrtek v
podvečer, měli návštěvníci

možnost zacvičit si zumbu v
rytmu latinsko-americké
hudby s lektorkou Olou Ho-
lubovou.

V polovině září v kempu

proběhlo pod patronací Mi-
nisterstva vnitra ČR Mis-
trovství České republiky zá-
chranářských psů. Cílem
soutěže bylo vyhledat v da-
ném časovém limitu zasypa-
né osoby v sutinách.

Plumlovský kotlík
Ze zářijových akcí je třeba
připomenout i motosraz
Tuning klubu Olomouc a ne-

smíme zapomenout na 2. roč-
ník Plumlovského kotlíku –
soutěže ve vaření kotlíko-
vých gulášů. Tato akce se rok
od roku těší stále větší oblibě
soutěžících i návštěvníků.

Vepřové hody
Závěr sezóny patřil v říjnu již
tradičním Vepřovým hodům.
Ve spolupráci s řeznictvím
Mirgovi byl v nabídce široký
výběr zabijačkových specia-
lit studené i teplé kuchyně a k
dobré náladě nechyběli ani
muzikanti, pan Nakládal s
harmonikou a pan Piňos s vo-
zembouchem. Tak to byl rok
2013.

Připravujeme
A na jaké akce se můžete těšit
ve Žraloku v letošní sezóně?
Opět budete mít možnost sle-
dovat na plátně MS v ledním
hokeji. Po celou hlavní sezónu
chceme pokračovat v oblíbe-
ných hudebních podvečerech s
živou hudbou.

V polovině června zahaju-
jeme pravidelné čtvrteční
Zumba party – dvouhodinové
cvičení při hudbě pro širokou
veřejnost. Nově v tomto roce
nám pořadatelé potvrdili 17.
května 1. ročník cyklistického
závodu a také poprvé zde or-
ganizujeme 14. června Hodo-
vou zábavu.

Připravujeme také Velké se-
tkání všech bývalých hráčů
plumlovského hokeje (21.6.).

Nebudou také chybět již
proslavené akce, jako jsou Tra-
bant sraz (4.-6.7.), festival
Keltská noc (25.-26.7.), duat-
lon Plumlovman 2014 (16.8.),
Plumlovský kotlík 2014 a Vep-
řové hody.

Kompletní přehled všech ak-
cí a aktivit v kempu si můžete
přečíst v dalším vydání
Plumlovského zpravodaje.

Je třeba říci, že mi všichni,
kteří připravujeme program
pro hosty autokempu pro le-
tošní sezónu, s napětím oče-
káváme napuštění plumlovské
přehrady a také termín opra-
vy hráze Podhradského ryb-
níka. Jelikož tyto skutečnosti
významným způsobem ovlivní
návštěvnost ve Žraloku. Na zá-
věr bychom vás chtěli ubez-
pečit, že uděláme vše, co bude
v našich silách, abyste odchá-
zeli z autokempu maximálně
spokojení. (pep, mah)

Festival Keltská noc 2013 v kempuŽralok. Foto: Petr Piňos

VeŽraloku si dali dostaveníčko i psí záchranáři. Foto: Petr Piňos
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PLUMLOVSKOOBRAZEM

Putování adventem

VprosincovémPutování adventem se v rámci netradičních pro-
hlídek na zámku vPlumlově představilo návštěvníkůmpřibližně
šestnáct herců v různých rolích. Foto: Jiří Trunda

Poblázněná příroda

Nezvyklý pohled v centru Plumlova. Na Tyršově náměstí rozkvetly
počátkem ledna okrasné třešně.Mohlo za to teplé počasí, které
zmátlo přírodu. Foto: Petr Piňos

Práce na přehradě

I když se přehrada postupně plní vodou, bagry z ní ještě úplně ne-
zmizely. Nyní pracují v přítokové části u Plumlova, kdemodelují
terén pro vznik litorálního pásma. Ve své podstatě půjde o zapla-
venou plochu porostloumokřadními rostlinami a oddělenou ka-
mennou hrází. Tato okrajová část přehrady pak bude svýmcha-
rakteremnapomáhat k čištění přitékající vody.Mokřadní rostliny
by chtělo Povodí osazovat na jaře. Foto a text: Karel Rozehnal

Informační čtvrtletník „Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním občanům a fir-
mám. Plumlovský zpravodaj vychází podle potřeby Městského úřadu Plumlov, zpravidla čtyřikrát ročně. Vydavatel: Město Plumlov, Rudé
armády 302, 798 03 Plumlov. Místo vydávání: Plumlov. Číslo a den vydání: 4/2013, 17. ledna 2014. Náklad: 1 000 výtisků. Redakční rada: Ing.
Karel Rozehnal, Mgr. Dagmar Zapletalová, Ing. František Kocourek, Petr Piňos. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodické-
ho tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze dne 4. 12. 2000. Příspěvky směřujte na podatelnu – MÚ Plumlov nebo e-mailem na adresu: plumlov-
sky.zpravodaj@gmail.com. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně upravit. Tisk: JOLA v.o.s. Kostelec na Hané. Děkuje-
me společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., která pro vás vydává regionální Deníky, za možnost zpracování Zpravodaje v jejím editačním
systému.

Přes 90 větrníků

V listopadu jsme na 1. stupni školy vyhlásili mezi žáky soutěž o
nejhezčí větrník. Každý si vybral šablonku. A pak už jen stačilo
sednout si s rodiči a podle vlastní fantazie vyrobit větrník. Větrní-
ků se sešlo opravdu hodně, nebudete věřit, ale bylo jich přes 90.
Všechny bylymoc krásné a děti za ně byly odměněny diplomema
sladkostí. Větrníky jsme pak použili při výzdobě školy. Děkujeme
všem, kteří se soutěže zúčastnili. Foto a text: Petra Finsterlová


