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Z obsahu vydání

Plumlovská přehrada se mění před oči-
ma. Od října roku 2009 jsme byli postup-
ně svědky jejího vypouštění, odlovu rybího 
potěru i obřích sumců, částečného odčer-
pávání vzniklých lagun, proměny dna pře-
hrady v praskající suchou pláň i jejího za-
růstání agresivními náletovými křovinami 
a na konci roku 2010 po průtazích zaháje-
ného a do dnešních dnů stále probíhajícího 
bagrování sedimentů, jejichž odtěžení by 
ve svém důsledku mělo přispět k dlouhodo-
bé udržitelnosti kvality vody v nádrži. Jaký 
je současný stav prací? Co se ještě chystá? 
Co vše by se mělo ještě provést, aby se sini-
ce znovu ve velkém množství do přehrady 
nevrátili? Co pro to může udělat naše měs-
to? Na tyto i další otázky se vám budeme 
snažit odpovědět jak prostřednictvím roz-
hovoru se starostou města Plumlova Adol-
fem Sušeněm (str. 1), tak detailně zpracova-

Starosta Sušeň (vlevo) na tiskovce k přehradě

Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává další číslo Plum-
lovského zpravodaje. Poměrně velký  
prostor v něm zaujímá téma, které s napě-
tím sleduje snad opravdu každý. Je to stav  
a další vývoj revitalizace plumlovské pře-
hrady a věcí s ní souvisejících. Pokusím 
se pro vás tuto unikátní událost zpraco-
vat komplexně tak, abyste měli detailní 
přehled o tom, co se vlastně na přehra-
dě v současnosti děje a co ji v brzké době 
čeká. Nově v tomto vydání můžete nara-
zit na rubriku Co se děje v osadách. Ob-
jeví se v ní mimo jiné rozhovor s předse-
dou Osadního výboru v Hamrech, pa-
nem Viktorem Hýblem, kterého žádné 
důležité téma života v Hamrech nene-
chává chladným. Dále vás v tomto čís-
le čekají novinky v podobě netradičně 
zpracovaného Historického okénka nebo 
živě pojaté reportáže z návštěvy prvních 
letošních nočních prohlídek na zámku  
v Plumlově. 
Změna je život
Jak vidíte, Zpravodaj přináší ve srovnání  
s předchozími čísly určité změny. Rádi 
bychom s kolegy v nastaveném tren-
du pokračovali, ba co víc, chystáme po-
stupnou transformaci pojetí i zpracová-
ní našeho občasníku tak, aby se, jak dou-
fáme, zamlouvala všem Plumlovákům,  
Soběsučákům, Žárovičákům i Hamerá-
kům. Ve své podstatě se budeme snažit 
přinášet právě to, co si myslíme, že ob-
čané od Zpravodaje očekávají. A to vyš-
ší kvalitu zpracování jednotlivých té-
mat, širší záběr poskytovaných infor-
mací, zcela novou stránkologii oteví-
rající prostor pro dění v osadách a také 
možnost vyjádřit se (na zatím neexistu-
jící čtenářské straně) k dění v Plumlově 
a okolí každému, kdo má něco důležité-
ho na srdci. V neposlední řadě se pro vás 
pokusíme zajistit i nový formát a grafic-
kou podobu zpracování Zpravodaje, kte-
rá se více přiblíží standardům běžných  
v dalších menších městech. To, zda bude-
me ve svém snažení o změnu občasníku 
úspěšní, závisí ovšem i na zlepšení spo-
lupráce s příspěvkovými a občanskými 
společnostmi v našem městě a samozřej-
mě také na vás, našich čtenářích. Nabízí-
me vám možnost prezentovat ve Zpravo-
daji své názory. Příspěvky do čtenářské 
rubriky posílejte na emailovou adresu: 
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com, nebo 
je odevzdávejte na podatelně Městského 
úřadu v Plumlově. Těšíme se na spoluprá-
ci a přejeme vám (našim čtenářům, po-
tažmo potencionálním přispěvatelům) 
krásné prožití nadcházejících velikonoč-
ních svátků.

Karel Rozehnal

 Rozhovor s předsedou OV Hamry
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Přehrada pod drobnohledem

ného tématu k aktuálnímu stavu a budouc-
nosti plumlovské přehrady (str. 4).
Se starostou nejen o přehradě
Ve středu 6. dubna se konala k tématu pře-
hrady v Plumlově tisková konference. Kro-
mě zástupců Povodí Moravy, obce Mostko-
vice, města Prostějova, Olomouckého kra-
je, firmy provádějící revitalizaci a biologic-
kého dozoru prací se jí samozřejmě zúčast-
nil i plumlovský starosta Adolf Sušeň. Krát-
ce po tiskovce v návaznosti na prezentova-
né skutečnosti nám pro Plumlovský zpra-
vodaj zodpověděl pár otázek. 
Pane starosto, co říkáte na skutečnost, 
že defacto kvůli rekonstrukci hráze 
přehrady se oddálilo plánované znovu-
napuštění přehrady až na konec roku 
2012? 
Přípravy na realizaci rekonstrukce už pro-
bíhaly delší dobu. Povodí Moravy informaci 
o vlastním zahájení prací ovšem pozdrželo 
až do doby, než mělo zajištěno potřebné fi-
nancování. Pro mě to tedy až tak překva-
pivé nebylo, o záměru rekonstruovat hráz 
jsme věděli. Nicméně formální úkony smě-
rem k zahájení realizace a věcí s tím souvi-
sejících zahrnující mimo jiné i získání sta-
vebního povolení zabere u investic podob-
ného ražení vždy spoustu času. S tím je 
nutné vždy počítat. Věřím, že se uskuteč-
nění oprav v této době do budoucna roz-
hodně vyplatí. 
Rekonstrukce hráze v sobě zahrnu-
je mimo jiné i položení nového asfal-
tového koberce na silničce na hrázi. 
Máte indicie, zda v brzké době dojde  
i k opravě silničky kolem přehrady? 
Tato silnička je z větší části soukro-
má, její opravu projekt nezahrnuje.  
      (pokračování na str. 4)
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Ze zasedání rady města
Usnesení ze 4. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 5.1.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních rady města,
- stanovisko OV Žárovice k žádosti p.ing. Ko-
houta, Žárovice o směnu pozemků,
- informace o výsledku šetření POLICIE ČR – 
uložení odpadu na bývalé skládce TKO,
- informaci o stavebních řízeních  
s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
-poplatek za konání svatebního obřadu v pro-
storech zámku Plumlov,
- stanovisko k žádosti fy. AKTIV 95 Opava 
(užití znaku Města Plumlov k reklamním úče-
lům),
- nájemní smlouva na byt v nemovitosti – 
Plumlov č.p. 548 pro p. P. Toufara,
- vyhlášení záměru prodeje bývalé MŠ v Ha-
mrech a bytů v obytném domě Plumlov č.p. 
482,
- předání žádosti pí. Korbařové, Plumlov – vý-
měna okna v pronajatém nebytovém prosto-
ru (Tyršovo náměstí 186, Plumlov-cukrárna)  
k požadavkům na úhradu z rozpočtu v roce 
2011,
- vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce 
– Oprava střechy nízkého zámku v Plumlově,
- vyjímku z OZV Města Plumlov č.2/2005 – 
ples SDH Soběsuky  (29.1.2011),
- odvolání p. S. Bureše z funkce ředitele KZ 
Plumlov, p.o..

Rada města pověřila:
- p. Bc. Pavla Němce a p. ing. Aleše Zapletala k 
uzavírání sňatků,
- p. Martina Hyndricha, místostarostu města 
vedením příspěvkové organizace Klubové za-
řízení Plumlov.

Rada města ukládá:
- svolat zasedání rady města rozšířené o čle-
ny zastupitelstva města a seznámit je s aktu-
álním stavem a návrhy řešení situace na Klu-
bovém zařízení Plumlov, p.o..

Usnesení z 5. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 19.1.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních rady města,
- stanovisko OV Soběsuky k žádosti p. Dvor-
ského, Soběsuky o prodej části pozemku p.č. 
902/1 v k.ú. Soběsuky,
- informace o jednání Vodovodu Pomoraví, 
svazku obcí,
- informaci o stavebních řízeních s účastí 
Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- smlouva o nájmu hrobového místa č.18/K – 
pí. K. Nazarejová, Plumlov,
- žádost o udělení vyjímky z OZV č.2/2005 - 
SDH Plumlov – Hasičský bál – 21.1.2011,
- finanční příspěvek SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA Pro-
stějov, o.p.s. ve výši 7.000,- Kč,
- souhlas k vydláždění části pozemku p.č. 
891/1 v k.ú. Plumlov dle žádosti p. M. Řezníč-
ka, Plumlov, 
- předání žádosti skupiny historického šer-
mu MALEUS o finanční příspěvek z rozpočtu 
města k dalším žádostem, které budou  pro-
jednány v rámci tvorby rozpočtu města na 
r.2011,
- prodloužení nájemní smlouvy na byt – pí. 
Pospíšilová, Soběsuky 52,
- podání žádosti o finanční příspěvek z pro-
gramu „Obnova kulturních památek v Olo-
mouckém kraji v roce 2011“,
- souhlas s časově omezeným uložením sedi-
mentů vytěžených z Podhradského rybníka  
v Plumlově na bývalé skládce TKO.

Rada města jmenovala:
- členy komise pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek – veřejné soutěže – kompostárna 
+ oprava střechy nízkého zámku.

Rada města předává k projednání zastupi-
telstvu města:
- nabídku p. ing. Kohouta na směnu pozemků 
v k.ú. Žárovice.

Usnesení ze 6. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 20.1.2011:

Rada města schvaluje:
- výběr dodavatele technologického vybavení 
pro kompostárnu Plumlov – společnost MTM 
Tech, s.r.o, Praha,
- výběr zhotovitele díla – oprava krovů a střeš-
ního pláště nízkého zámku v Plumlově – Pro-
stějovskou stavební společnost – PROSTAS, 
s.r.o., Prostějov.

Rada města pověřuje:
- starostu města k podpisu kupní smlouvy na 
dodávku  technologie pro kompostárnu Plum-
lov s firmou  MTM Tech, s.r.o, Praha, 
- starostu města k dojednání objemu finanč-
ních prostředků v jednotlivých etapách díla a 
k podpisu smlouvy o dílo s vítězem veřejné za-
kázky – oprava krovů a střešního pláště nízké-
ho zámku v Plumlově Prostějovskou stavební 
společnost – PROSTAS, s.r.o., Prostějov.

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 2.2.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení uložených na 
minulých zasedáních rady města,
- zprávu o jednání – havarijní stav – římsa vy-
sokého zámku,
- navýšení plateb klientů v DpS Soběsuky, 
p.o.,
- informaci o stavu jednotlivých žádostí o do-
tace,
- vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2010 – 
VYDOS bus Vyškov, a.s.,
- poděkování Charity Prostějov za pomoc při 
organizaci Tříkrálové sbírky 2011,
- informaci o zápisu dětí do 1.ročníku ZŠ 
Plumlov pro školní rok 2011/12,
- informaci o stavebních řízeních s účastí 
Města Plumlov,
- výběr zhotovitele díla – oprava krovů a střeš-
ního pláště nízkého zámku v Plumlově – Pro-
stějovskou stavební společnost – PROSTAS, 
s.r.o., Prostějov.

Rada města schvaluje:
- výjimku z OZV č.2/2005 pro hudební pro-
dukci – ples – 25.2.2011-Hotel Plumlov (žada-
tel J.Dudík, Plumlov),
- opravu havarijního stavu římsy + krovů na 
vysokém zámku podle zpracovaného polož-
kového rozpočtu,
- podání žádosti o neinvestiční příspěvek pro 
JSDH Plumlov z prostředků Olomouckého 
kraje, včetně výše  finanční spoluúčasti města,
- stanovisko k žádosti p. Ceconíka, Smržice o 
změnu zařazení pozemku p.č. 232 v k.ú. Plum-
lov,
- předání žádosti o byt – p. Válek, Plumlov do 
pořadníku žadatelů o byt,
- souhlas s uzavřením darovací smlouvy na 
převod počítačového vybavení z projektu In-
ternetizace knihoven Ol.kraje na Město Plum-
lov,
- prodloužení nájemní smlouvy v bytovém 
domě Soběsuky 52 – pí. Ševčíková a pí. Navrá-
tilová

Rada města předala k projednání zastupi-
telstvu města:
- žádost o příspěvek zřizovatele do rozpoč-
tu Domova pro seniory Soběsuky, p.o. v roce 
2011,
- nabídku na využití předkupního práva při 
zpětném odkoupení pozemku p.č. 183/57 v 
k.ú. Soběsuky od p. Pospíšila, Malé Hradisko.

Rada města ukládá:
- připravit návrh nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor – obřadní síň – podle 
žádosti p. Nezhyby, Plumlov.

Usnesení z 8. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 16.2.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění úkolů uložených na mi-
nulých zasedáních rady města,
- zprávu o interním auditu – ing. Otrubová, 
- registraci žádosti o dotaci na kanalizaci na 
MZe ČR, 
- informaci o zamýšleném prodeji vyso-
kozdvižného vozíku,
- zprávu o průběhu prací na vysokém zámku 
v Plumlově,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
MAS Prostějov-venkov, o.p.s.,
- udělení vyjímky z OZV č.2/2005 pro hudeb-
ní produkce pořádané firmou Hittrade s.r.o., 
Prostějov – viz. bod 3,
- hospodářský výsledek Domova pro seniory 
Soběsuky, p.o. za rok 2010,
- revokaci usnesení ze 4. zasedání rady o od-
volání p. Bureše z funkce ředitele KZ Plum-
lov, p.o.
- pronájem nebytových prostor – kiosku na 
Tyršově náměstí v Plumlově bratrům Halimi, 
Prostějov,
- předání žádostí o změnu územního plánu do 
seznamu žádostí vedených stavebním odbo-
rem MěÚ Plumlov,
- dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou STA-
VING engeneering s.r.o., Prostějov,
- hospodářský výsledek ZUŠ Plumlov, p.o. za 
rok 2010  a jeho rozdělení do fondů,
- souhlas s provedením stavby – ČOV – man-
želé Foukalovi, Plumlov 120,
- dodatek smlouvy o dílo o svozu a zajištění 
využití tříděného odpadu – P. Bureš, Koste-
lec n.H.,
- uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o 
projednávání přestupků s Městem Prostějov.

Rada města neschvaluje:
- poskytnutí finančního příspěvku na vydání 
knihy PhDr. Vařeky, Prostějov.

Rada města jmenovala:
- p. S.Bureše ředitelem Klubového zařízení 
Plumlov, p.o. do 31.3.2011,
- p. ing. J.Petrželu ředitelem KZ Plumlov, p.o. 
na dobu od 1.4.2011 do 31.12.2011,

Rada města ukládá:
- připravit koncepci nového fungování Klu-
bového zařízení Plumlov, p.o. a předložit ji ke 
schválení radě města,
- připravit a provést výběrové řízení na obsa-
zení funkce ředitele KZ Plumlov, p.o..

Usnesení z 9. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 2.3.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění úkolů uložených na mi-
nulém zasedání rady města,
- zprávu o průběhu prací na opravě štítové zdi 
na vysokém zámku v Plumlově,
- informaci o výši předběžně schváleného pří-
spěvku z MK ČR v roce 2011 na opravy Zám-
ku Plumlov,
- stanovení podmínek pro přijímání dětí do 
MŠ Plumlov ve školním roce 2011/2,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- zařazení požadavku Základní umělecké ško-
ly Plumlov, p.o. o finanční příspěvek do při-
pravovaného rozpočtu města na rok 2011,
- oficiální termín a prostory pro konání sva-
tebních obřadů v Plumlově,
- položkový rozpočet skutečně provedených 
prací – fakturace za tesařské práce při opravě 
střechy vysokého zámku,
- smlouva o provedení prací – Černohous, Pro-
stějov – kominické práce,
- výsledek hospodaření ZŠ Plumlov za rok 
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2010 a jeho rozdělení do fondu odměn a re-
zervního fondu,
- kladné stanovisko k nově zřízené autobuso-
vé lince Hamry – Plumlov – PV, INTERSPAR,
- prodej vysokozdvižného vozíku zn. DESTA 
za cenu 26.500,- Kč p. M.Štěpánkovi, Plumlov,
- udělení vyjímky z OZV č.2/2005 pro hudební 
produkci –Zámecký ples – 12.3.2010 do 03.00 
hodin následujícího dne, 
- nájemní smlouvu na pronájem nebytových 
prostor – bývalé obřadní síně – Tyršovo ná-
městí 186, Plumlov p. R. Nezhybovi, Plumlov 
na prodejnu zlatnictví a prodej zbraní a stře-
liva.

Rada města neschvaluje:
- poskytnutí finančního příspěvku na vydání 
Moravského historického sborníku.

Rada města doporučila zastupitelstvu 
města:
- odkoupit část pozemku p.č. 1153/2 v k.ú. 
Plumlov od Vojenských lesů a statků, s.p..

Usnesení z 10. zasedání Rady Města Plum-
lova ze dne 16.3.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informace z jednání se zástupci Střeleckého 
klubu Plumlov o možnostech dokončení hřiš-
tě,
- informaci o plnění úkolů uložených na mi-
nulém zasedání rady města,
- informaci Povodí Moravy, s.p. o revitalizaci 
Plumlovské přehrady,
- inspekční zprávu ZŠ Plumlov, p.o. z ledna 
2011,
- informaci o uzavření školní družiny ZŠ 
Plumlov v době jarních prázdnin,
- stížnost občanů na zvýšený provoz v ul. 
Ohrozimské, Plumlov,
- jednání o reklamaci mlatového povrchu – 
Tyršovo náměstí.
- protokol z místního šetření –odtok povrcho-
vé vody – Baroš, Krychtálek, Soběsuky,
- informace o stavebních řízeních s účastí 
Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- termín a program 3.zasedání zastupitelstva 
města,
- souhlas se stavebními úpravami pronajatých 
nebytových prostor p. Nezhybou, Plumlov za 
podmínek uvedených v bodu č. 4,
- připojení Města Plumlov k Osoblažské vý-
zvě,

Rada města schvaluje:
- zařazení žádosti p. ing. Kohouta o směnu 
pozemků do programu 3. zasedání zastupitel-
stva města,
- dohodu o ukončení nájemní smlouvy s o.p.s. 
Zámek Plumlov a zápůjčku nemovitého ma-
jetku KZ Plumlov, p.o.,
- souhlasné stanovisko k návrhu technické-
ho řešení vedení NN v lokalitě U Boží muky, 
Plumlov,
- souhlas s umístěním plynovodní přípojky 
na pozemku města (1543/1 v k.ú.Plumlov) – pí. 
Píšťková, Plumlov,
- změnu nájemní smlouvy – pí. Klementová, 
Plumlov 548.

Rada města neschvaluje:
- zapojení Města Plumlov do akce „Hodina 
Země 2011,
- změnu způsobu rozúčtování spotřeby tepla v 
obytném domě Plumlov č.p.548.

Rada města ukládá:
- pokračovat v řešení situace se zvýšeným  
provozem nákladních automobilů v ul. Ohro-
zimské, Plumlov.

Usnesení ze 11. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 30.3.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informace o přípravě žádosti o dotaci MF ČR 
- oprava fasády „vysokého“ zámku,
- zprávu o jednání s Centrem cestovního ru-
chu Střední Moravy (finanční příspěvek na 
vybavení informačního centra),

Ze zasedání
zastupitelstva
USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva Města Plum-
lov dne 16.2.2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění usnesení zastu-
pitelstva města přijatých na minulých zase-
dáních,
- zpráva o činnosti-finančního a kontrolní-
ho výboru zastupitelstva města,
- informace starosty města o probíhajících 
investičních akcích.

Zastupitelstvo města schválilo:
- složení návrhové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele,
- program 2. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova,
- předběžný souhlas se směnou pozemků v 
k.ú. Žárovice podle žádosti p. ing. P. Kohou-
ta, Žárovice,
- návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídají-
címu věcnému břemenu – E.ON Distribuce, 
a.s., České Budějovice – pozemek p.č. 877/3 
v k.ú. Žárovice.

Zastupitelstvo města neschválilo:
- návrh kupní smlouvy – pozemek  
p.č. 183/57v k.ú. Soběsuky u Plumlova  
o výměře 820 m2 – M. Pospíšil, M.Hradis-
ko – předkupní právo Města Plumlov nebu-
de využito.

Zastupitelstvo města uložilo:
- starostovi města připravit na příští zase-
dání zastupitelstva písemný seznam pláno-
vaných investičních akcí s horizontem do 
roku 2014, ve kterém budou uvedeny i in-
formace týkající se předpokládaného ter-
mínu realizace, příprav projektové doku-
mentace, možnosti čerpání z dotačních ti-
tulů, kdy se žádost o dotace podala, jaký je 
stav žádosti o dotace, úspěch či neúspěch 
v získání dotace a předpokládaná cena in-
vestice,
- starostovi města rozeslat členům zastupi-
telstva města návrh p. ing. Otruby na dopl-
nění č. VII jednacího řádu ZMP o bod č. 9 ve 
znění: „U každého hlasování zastupitelstva 
bude v zápise uvedeno, kdo jak z přítom-
ných zastupitelů hlasoval.“ k podání připo-
mínek a projednat tento návrh na příštím 
zasedání zastupitelstva města.

 
USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva Města Plum-
lov dne 30.3.2011

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění usnesení zastu-
pitelstva města přijatých na minulých zase-
dáních,
- zpráva o činnosti finančního a kontrolní-
ho výboru zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schválilo:
- složení návrhové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele,
- program 3. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova,
- změnu jednacího řádu Zastupitelstva 
Města Plumlova,
- rozpočet Města Plumlov na rok 2011 (pří-
loha č.1) se změnou oproti vyvěšenému ná-
vrhu, kdy na straně příjmů je nově zařaze-
na položka 4357 – odvod přebytku hospo-
daření příspěvkové organizace DpS Sobě-
suky, p.o. ve výši 100.000,- Kč a o tuto část-
ku se navyšuje položka 3322 – zachování 
památek na straně výdajů, celková výše pří-
jmů a výdajů rozpočtu je po změně ve výši  
35.447.960,- Kč,
- Obecně závaznou vyhlášku Města Plum-
lov č.1/2011, o místních poplatcích (přílo-
ha č.2).

Zastupitelstvo města zvolilo:
- předsedou OV Hamry: p. Bc. Viktora Hýb-
la , členy OV Hamry: pí. Zdeňku Ehlovou,  
p. Dušana Kvapila, pí. Věru Prozorovskou  
a p. Květoslava Gambu.

Zastupitelstvo města uložilo:
- finančnímu výboru provádět čtvrtletní 
kontrolu plnění rozpočtu města a příspěv-
kových organizací a závěry z jednotlivých 
kontrol předkládat vždy na nejbližším za-
sedání zastupitelstva,
- všem osadním výborům svolat veřejnou 
schůzi a probrat na ní investiční akce po-
třebné pro rozvoj každé z jednotlivých 
osad, ke které daný výbor náleží, na této 
schůzi stanovit  i priority jednotlivých akcí 
a tento seznam předložit zastupitelstvu 
města v termínu do 30.5.2011.

- informaci o řešení žádostí pí. Zavadilové 
Plumlov – oprava chodníku +  nerovností na 
komunikaci,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- předání žádosti p. Soldána, Prostějov o změ-
nu územního plánu stavebnímu odboru Měst-
ského úřadu v Plumlově,
- umístění reklamních tabulí na plotu a budo-
vě STAVA (podle žádosti p. Zatloukala, Plum-
lov),
- souhlas zřizovatele s přijetím daru do majet-
ku ZŠ Plumlov, p.o. – gymnastické míče,
- předání žádostí pí. Večeřové, Plumlov o byt 
do seznamu žadatelů,
- vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 483 
v k.ú. Plumlov,
- vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 
902/3 v k.ú. Soběsuky u Plumlova,
- souhlas se stavebními úpravami bytu - Báť-
ková, Plumlov,
- prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2001 - 
Nováková, Žárovice.
- vnitřní směrnici Města Plumlov  o časovém 
rozlišení.

Rada města předává k projednání zastupi-
telstvu města:
- návrh smlouvy o zřízení práva odpovídající-
mu věcnému břemenu na pozemku p.č. 429/2 
v k.ú. Plumlov (E.ON Česká republika, zastou-
pená společností MOPRE Břest, s.r.o.).

Rada města ukládá:
- řešit odvod dešťové kanalizace z ulice Sado-
vá, Plumlov do Plumlovské přehrady (připra-
vit projekt, nechat zpracovat rozpočet).
- řešit problém s vyvěráním spodní vody resp. 
poškozením na komunikaci Sička v Hamrech.
- zajistit uskladnění trámů ze zbourané stodo-
ly v prostorech nízkého zámku.
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Téma – Plumlovská přehrada
Přehrada pod drobnohledem
(dokončení ze str. 1)
Na druhou stranu je nutné zmínit, že finál-
ní práce na revitalizaci přehrady počítají  
s opravou komunikací použitých při vyvá-
žení sedimentů.         
Na tiskové konferenci jste vy i pan Petr 
Loyka z biologického dozoru prací pre-
zentovali řadu úkolů, které leží na bed-
rech obcí ležících nad přehradou, aby 
znovu nedošlo k zanesení přehrady ne-
žádoucími látkami. Mohl byste čtená-
řům nastínit, o co jde? 
V podstatě se jedná u uskutečnění několika 
na sobě navázaných operací. Je nutné trvat 
na tom, aby byly odkanalizovány obce leží-
cí v povodí toků nad přehradou. Na tom se 
pracuje v řadě obcí už dlouhou dobu a měs-
to Plumlov k tomu svým úsilím význam-
ně přispívá. Dalším nezbytným krokem je 
revitalizace krajiny kolem přehrady. No-
vinkou s tím související je, že Plumlovsko 
bylo zařazeno na rok 2012 mezi oblasti, kde 
může být zahájena příprava pozemkových 
úprav. Ty budou víceméně obsahovat pro-
tierozní opatření, obnovu polních cest a v 
minulosti zrušených remízků, což by mělo 
vést ke zmírnění splavování nánosů a ne-
bezpečných látek z polí do vodních toků.  

Plumlov – Těžba sedimentů na plumlovské 
přehradě se kvůli rozmarům počasí trochu 
protáhla a měla by trvat do června letošního 
roku. Na znovunapouštění nádrže si ovšem 
počkáme minimálně do konce roku 2012. 
První plavci by tak mohli okusit čistou vodu 
v přehradě při hezkém počasí v květnu či 
červnu 2013. Vyplývá to z informací zástup-
ců Povodí Moravy, které zazněly ve středu 
6. dubna dopoledne na tiskové konferenci  
v Plumlově zaměřené na aktuální stav čiš-
tění přehrady a jeho další vývoj. „Projektan-
ti odhadli, že je potřeba vytěžit dvě stě čty-
ři tisíc kubíků sedimentu. V současné době 
(začátek dubna – pozn. redakce) jsou odtě-
ženy přibližně dvě třetiny, zbývá tedy už od-
těžit jen něco kolem sedmdesáti tisíc kubí-
ků. Předpokládáme ukončení těžby v červnu 
letošního roku,“ prozradil na konferenci Ra-
dim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy. 

Bagrování a nánosy
„Práce jedou v těchto dnech na plné obrát-
ky. V místech, kde se nyní pohybuje těžká 
technika, jdou mnohem rychleji než tam, 
kde byly nánosy extrémní a navíc zvodně-
lé,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Po-
vodí Moravy) David Fína. Po dně přehrady se 
tak při plném nasazení pohybuje kolem tři-
ceti těžkých strojů. V rušných debatách lidí 
kolem bagrování zaznívá, že stavbaři sice vy-
vezou ze dna nádrže zhruba 200 tisíc kubíků 
bahna, ale že spousta sedimentů na dně po 
ukončení prací ještě zůstane. Mluvčí Povodí 
Moravy Veronika Hrdá se snažila spekulace 
uvést na pravou míru. Vysvětluje, že část ná-
nosů na dně přehrady opravdu po ukončení 
těžby zástane. „Půjde však o neškodné, dáv-
no zmineralizované bahno staré i půl tisíci-
letí, usazené v minulosti, kdy na místě pře-
hrady fungovala ještě soustava dvou rybní-
ků,“ nechala se slyšet.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že bu-
dou oslovováni vlastníci pozemků, zda  
s navrženými úpravami souhlasí, popřípa-
dě jim bude nabídnuta směna pozemků.  
Rychlost přípravy pozemkových úprav  
a následné rozjetí akcí bude ve své 
podstatě závislé na získání souhla-
su významné části vlastníků pozemků.  
Řešeny budou při této příležitosti i přístupy 
k dotčeným pozemkům.
Povodí Moravy přišlo na tiskovce  
i s překvapením v podobě plánů na zří-
zení tzv. fungujících čistících předná-
drží na biologické bázi. (Podhradský 
rybník, část přehrady v místech, kde do 
ní ústí Hloučela). Jak, se k těmto návr-
hům stavíte?
Tento návrh kvituji s povděkem. Vě-
řím, že to pro přehradu bude do budouc-
na velmi přínosné. Podobně fungují-
cí litorální pasma tu byla již v minulosti  
a je nutné připomenout, že když byl pod-
hradský rybník a ústí přehrady pokryto rá-
kosem a dalšími vodními rostlinami, ne-
byl se sinicemi takový problém. Voda mezi 
rostlinami meandruje a zachytí spoustu lá-
tek, které by se jinak dále ukládaly v bahně 
na dně přehrady.

V květnu s největší pravděpodobností 
začnou i práce na bagrování Podhraďá-
ku. Sedimenty by se měly odvážet na 
území bývalé Plumlovské skládky smě-
rem na Vícov. Co se s nimi stane dál?
Sedimenty budou uloženy na bývalé sklád-
ce TKO zhruba dva až tři roky, poté je Po-
vodí Moravy odstraní. Mezitím si dohodne 
vhodné lokality k jejich uložení na polích. 
Část sedimentů použijeme i my a to na re-
kultivaci skládky. Rád bych zmínil k bagro-
vání Podhradského rybníka i fakt,že  ces-
ty, které stavbaři budou využívat k odváže-
ní bahna, po sobě následně i zrekonstruují.
Na závěr trochu odlehčíme. Podle slov 
Generálního ředitele Povodí Moravy 
pana Radima Světlíka by se mohli prv-
ní plavci v přehradě prohánět v případě 
pěkného počasí už v květnu či červnu 
2013. Vyrazíte si zaplavat taky?
Určitě (úsměv). V této souvislosti pev-
ně věřím, že přehrada znovu ožije turis-
tickým ruchem. Doufám, že se opět sta-
ne centrem trávení volného času pro lidi  
z širokého okolí.

Karel Rozehnal

Laguny a kráčející bagr
Těžba se komplikuje zejména v místech, kde 
se vytvořily neodvodnitelné laguny.  Stavba-
ři proto nyní řeší, jak budou těžit nánosy ve 
vzniklém jezeře u hráze a také ve dva met-
ry hluboké laguně pod loděnicí.  Přestože vý-
sledky expertů ukazují, že se v této oblasti 
nenachází významné sedimenty se živinami 
pro sinice (jsou zde kameny a štěrky z býva-
lého lomu), rozhodlo se Povodí Moravy s do-
davatelem pro unikátní řešení těžby. V rám-
ci ní využijí obojživelný „kráčející“ sací bagr. 
Ten by se měl na dně přehrady pohybovat 
zhruba od poloviny dubna.

Kdy bude přehrada opět plná vody?
Radim Světlík, generální ředitel Povodí Mo-
ravy, překvapil na tiskové konferenci infor-
mací, že přehradu bezprostředně po odtěže-
ní nečeká její znovunapouštění. To je totiž 
plánované až na konec roku 2012. Jaké jsou 
důvody? Tím zásadním je rekonstrukce hlav-
ní hráze nad Mostkovicemi.

Hráz dostane nový háv
Povodí Moravy se podařilo po neúspěšném 
vyjednávání v předchozích letech získat  
v tomto roce finanční prostředky na rekon-
strukci návodní strany a koruny hráze. Práce 
tak mohou začít ještě letos v létě.
„Budeme provádět rekonstrukci celého ná-
vodního líce hráze a v součinnosti s tím  
i rekonstrukci koruny hráze zahrnující i no-
vou vozovku, osvětlení, zídky a most. Zís-
kali jsme již stavební povolení, vzápě-
tí vypíšeme výběrové řízení a stavební prá-
ce by se mohly rozjet už v létě tohoto roku  
a skončit na jaře roku příštího,“ vysvět-
lil David Fína, ředitel závodu Horní Morava  
s tím, že na akci se po průtazích podařilo ko-
nečně získat prostředky z Ministerstva ze-

mědělství. Nakolik rekonstrukce hráze při-
jde? „Půjde přibližně o sto padesát milionů 
korun,“ prozradil Fína. 

Zvýšení bezpečnosti
Plumlovská hráz bude první v Česku, která 
se dočká tak zásadních oprav. Opravy hráze 
z roku 1932 však nejsou nutné z důvodu ha-
varijního stavu. Jejich cílem je zvýšit bezpeč-
nost hráze tak, aby nákladné opravy nebyly 
v příštích minimálně padesáti letech nutné. 
„Nutnost takové akce by se mohla projevit za 
několik let. Chceme proto předejít tomu, aby 
byla nádrž znovu vypuštěná,“ vysvětlil ředi-
tel závodu Horní Morava David Fína. Rekon-
strukce bude zahrnovat opravy návodního 
líce, který je běžně skrytý pod vodou. Posta-
ví se nové opěrné zdi u vypouštěcí věže a za-
řízení technicko-bezpečnostního dohledu.

V příštím čísle zpravodaje se budeme zabývat 
stavem Podhradského rybníka. Jeho bagrování 
má začít v květnu.

Karel Rozehnal

Přehrada se mění

Bagrování přehrady
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Plumlov/Hamry – Hamerští se dočkali.  
Po pěti měsících uplynulých od říjnových vo-
leb byl na březnovém zasedání zastupitelstva 
zvolen nový Osadní výbor, který bude spra-
vovat tuto městkou část. Zpočátku se nedaři-
lo sehnat dostatečné množství lidí ochotných 
zapojit svůj volný čas a bojovat o blaho míst-
ních obyvatel. Zdálo se, že kámen úrazu tkví 
především ve zdrženlivosti zainteresovaných 
postavit se do čela tohoto výboru. Nakonec  
si funkci nového předsedy vzal na svá bedra 
třicetiletý Viktor Hýbl, který doufá v podporu 
ostatních členů výboru při snaze o další roz-
květ Hamer. Jak svou novou roli vnímá, o co 
bude bojovat, jakým způsobem se bude snažit 
zainteresovat do dění v Hamrech místní lidi? 
To vše a mnoho dalšího se dozvíte v následu-
jícím rozhovoru.

S Viktorem Hýblem o dění v Hamrech

Vím, že jste se do Hamer s rodinou přistě-
hovali teprve nedávno. Proč jste si vybra-
li právě je?
Hamry znám od dětství. Rodina z otcovy stra-
ny odtud pochází. Děda byl místní rodák, ta-
tínek se tady narodil a babička zde bydlí. 
Manželku také pojí vztah k Hamrám. Oba 
máme rádi přírodu, proto jsme hledali místo 
k životu, které známe a kde je pěkně. A to Ha-
mry splňují. 

Mimochodem gratuluji k narození syna. 
Má se k světu?
Děkuji. Toníčkovi se daří dobře. Svědčí mu 
čerstvý vzduch a prostředí. Máme z něj ra-
dost. 

A teď už zostra. Co vás k převzetí funk-
ce předsedy osadního výboru v Hamrech 
vedlo?
Po obecních volbách se dlouho nedařilo usta-
vit Osadní výbor, proto jsem se přihlásil, že 
mám zájem něco udělat pro Hamry. Násled-
ně se situace vyvinula tak, že se další chtěli 
zapojit do činnosti výboru, pokud budu dě-
lat předsedu. S tím jsem souhlasil a na konci 
března zastupitelstvo schválilo složení Osad-
ního výboru. Myslím si, že je důležité, aby 
všechny místní části Plumlova měly takové 
zástupce, kteří budou hájit jejich zájmy a pře-
dávat návrhy a podněty místních lidí ke zlep-
šení různých věcí na vedení města. Je dobře, 
že i Hamry se po průtazích dočkaly.     

Jste spokojený s výběrem vašich kolegů do 
výboru? Co od nich očekáváte?
Věřím, že se nám bude dobře spolupracovat. 
V novém výboru jsou lidé, kteří jsou schop-
ni něco udělat pro dobro obce. Od kolegů oče-
kávám, že se aktivně zapojí do všech činností, 
které rozjedeme.

Složení osadního výboru Hamry: 
předseda - p. Bc. Viktor Hýbl

členové OV Hamry: Zdeňka Ehlová, 
Dušana Kvapil, Věra Prozorovská  

a Květoslav Gamba

Profil předsedy

Bc. Viktor Hýbl
Narozen: 9. března 1981
Stav: ženatý
Zaměstnání: Manažer skupiny, Evropské 
centrum odškodného 
Koníčky: rodina, příroda, turistika, četba
Oblíbené jídlo: Špíz
Oblíbené pití: Víno
Motto: Být dobrým člověkem.

Co se děje v osadách
Hamry mají nového předsedu

Na březnovém jednání zastupitelstva  
v Plumlově byli předsedové osadních vý-
borů vyzváni k uspořádání veřejné schůze 
občanů v daných místních částech s cílem 
navržení vizí možných investic v lokalitě. 
Co si od této schůzky slibujete?
Jsem rád, že tento bod zastupitelstvo schvá-
lilo. Veřejnou schůzi bych určitě chtěl svolat, 
i kdyby k tomu zastupitelstvo podnět nedalo. 
Pokud se jedná o plány možného budoucího 
rozvoje, je dobré, aby místní občané byli zapo-
jeni a vyjádřili své názory. Věřím, že lidi při-
jdou na veřejnou schůzi a řeknou, co by si přá-
li, aby se v obci zlepšilo. Podle dohody se této 
schůze zúčastní i starosta Plumlova, takže se 
lidi budou moci zeptat i přímo ho, co je zají-
má. Výsledkem jednání budou náměty a myš-
lenky, co je možné udělat pro další rozvoj Ha-
mer. V Osadním výboru tyto náměty budeme 
následně rozpracovávat a ty podle nás usku-
tečnitelné dále prosazovat.

Máte už vy osobně nějaké nápady na in-
vestiční akce v Hamrech?
Nějaké nápady mám, ale zatím je nechci zve-
řejňovat. Počkám na zasedání výboru. 

Rozpočet města počítá v letošním roce  
s příjmem dvou milionů z prodeje vil-
ky bývalé MŠ v Hamrech. Zazněly ovšem  
i hlasy, že by se k osudu školky měli nově 
vyjádřit i hamerští obyvatelé. Jaký je váš 
postoj k této věci?
Zastávám názor, že je potřeba, aby se míst-
ní k této věci znovu vyjádřili, jestli s prode-
jem souhlasí či nikoliv. Postoj obyvatel Hamer 
by vedení města mělo brát s největší vážnos-
tí. Pokud se má prodej bývalé školky uskuteč-
nit, pak by získané peníze měly být použity 
výhradně ve prospěch Hamer. 

Dalším problémem v Hamrech může být 
příchod velké vody. V předchozích letech 
se u rybníků při velkých deštích horečně 
pytlovalo, aby nedošlo k jejich vylití. Jak 
vy se díváte na tento problém?
Vzhledem k poloze Hamer stále existuje ne-
bezpečí vylití vody ze břehů a zaplavení ma-
jetku lidí. Důležité je, aby dobře fungova-
ly rybníky pro zachycení většího množství 
vody. Dále je podstatné, aby takovou zadržo-
vací funkci plnilo i území před Hamrami proti 
proudu Hloučely. V neposlední řadě je potřeb-
né mít kvalitně zpevněné břehy potoka.

A na závěr asi nejpalčivější téma, kte-
ré už dlouhá léta trápí místní lidi. A to je  
střelnice a především hluk z ní plynoucí. 
Slyšel jsem, že jste se v této věci angažo-
val už notnou dobu před vaším zvolením 
předsedou. Jak to tedy je?
Ano, zajímal jsem se a zajímám o vývoj oko-
lo střelnice. Myslím si, že zákony musí dodr-
žovat každý, pro armádu to platí taky. Vojáci 
mají jednat s místní samosprávou i lidmi jako 
s rovnocennými partnery a ne z pozice síly. 
Budu nadále sledovat, jestli vojáci dodržují, co 
mají. Střelnice je určena jen pro jasně speci-
fikované typy zbraní. V současnosti je aktu-
álním tématem zkušební provoz zrekonstru-
ované střelnice a úroveň hluku se střelbami 
související. Můj názor je takový, že vojáci mají 
využívat střelnici a cvičit na ní takovým způ-
sobem, který se ani v nejmenším nedotkne ži-
vota obyčejných lidí. Tedy hluk musí být co 

nejmenší a střelnice využívána pouze k urče-
ným účelům. Armáda by pro splnění těchto 
věcí měla udělat vše, co je z její strany možné.

Jaké kroky byste v této oblasti rád podnik-
nul do budoucna?
Je důležité vést dialog s armádou a neustále 
jejím odpovědným činitelům připomínat, že 
nejsou jediní, kdo rozhoduje o veřejných zále-
žitostech, které se týkají lidí. Konkrétní kroky 
budou závislé na dalším vývoji situace. Cílem 
je takový stav střelnice a jejího provozu, který 
nebude snižovat kvalitu života lidí z Hamer. 

Jakou součinnost očekáváte od zastupite-
lů potažmo od rady města Plumlova v čele 
se starostou?
V souvislosti se střelnicí očekávám od před-
stavitelů Plumlova, že budou aktivně jednat 
s armádou, hájit zájmy občanů a dohlížet na 
plnění slibů od vojáků. Jsem rovněž připrave-
ný spolupracovat s vedením města i plumlov-
ským zastupitelstvem ve všech otázkách, kte-
ré se vztahují k Hamrám. Věřím, že spoluprá-
ce bude na kvalitní úrovni.    

Na začátku rozhovoru jsem vám zapo-
mněl pogratulovat ke zvolení předsedou. 
Jak jste vlastně volbu vnímal? Máte z ní ra-
dost?
Děkuji za gratulaci. Jak už jsem zmínil, je dob-
ře, že Hamry mají svůj Osadní výbor. Lidi se 
na mě i další členy výboru mohou obracet, po-
kud budou mít nějaké připomínky nebo nápa-
dy. Ve funkci předsedy se budu snažit, aby se 
co nejvíc věcí v Hamrech podařilo zlepšit.  

Karel Rozehnal

Viktor Hýbl se synem Toníčkem
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Chcete zářit zdravím? Zaskočte si do sauny

Změny na Klubovém zařízení Plumlov
Jak bylo již koncem minulého roku avi-
zováno, došlo na Klubovém zařízení 
Plumlov k řadě změn, se kterými by-
chom Vás chtěli seznámit. Tou nejzá-
sadnější je přesun technických služeb 
ze zámku do areálu Stavo, který město 
koupilo. Další změnou je výměna vede-
ní KZ, kdy od dubna na postu ředitele 
pana Bureše vystřídal pan Ing. Petrže-
la. Zároveň bychom i touto cestou chtě-
li panu Burešovi poděkovat za dlouho-
letou práci, kterou pro Plumlov odvedl. 
V případě potřeby p. Petrželu najdete 
v Areálu Stavo v přízemí, nebo na tele-
fonním kontaktu 774 652 096. 
Co nabízí Technické služby?
Technické služby KZ jsou schopny za-
jistit občanům osobní dopravu mikro-
busem, štěpkování, sekání trávy, káce-
ní stromů i ve výškách či práce s mo-
torovou pilou. Novinkou je rozšíření 

Od ledna 2011 je v provozu v Plumlově 
sauna v objektu STAVO (bývalý objekt 
Vojenských lesů Plumlov s.p.). Tento 
objekt je nyní v majetku města Plum-
lova, které se  rozhodlo využít stáva-
jícího zařízení sauny pro svoje občany  
k relaxaci a k utužení zdraví.
Co sauna umí?
Sauna dokáže náš organismus zocelit  
a zbavit ho veškerých nečistot. Lázeň  
v sauně pomáhá předcházet nachlaze-
ní a onemocnění. První příznaky ne-
moci v ní někdy lze dokonce úspěšně 
zahnat. V plumlovské sauně si může-
te posedět s přáteli v příjemném pro-
středí saunové recepce za svitu svíček 
a zvuků relaxační hudby, kde vás pra-
covníci sauny určitě rádi přivítají a ob-
slouží.   
Zkuste medový ceremoniál
V plumlovské sauně je pro zájemce 
připraven i medový ceremoniál. Pat-

Všem příznivcům Zámku Plumlov  
i široké veřejnosti bych chtěl ozná-
mit, že tak, jak jsme již v předešlém 
čase informovali, přistoupili jsme  
k reorganizaci určité dvojkolejnosti  
v řízení a organizaci kultury na Zám-
ku Plumlov. Po dohodě s vedením 
společnosti Zámek Plumlov o.p.s. 
tyto aktivity převzalo Klubové zaří-
zení Plumlov p.o., které je realizuje 
prostřednictvím svého pracoviště Zá-
mek. O těchto aktivitách se jistě do-
čtete v jiných příspěvcích zpravodaje.

Objekt bývalého STAVA

PLUMLOVSKÉ NOVINKY

strojového parku o traktor s naklada-
čem, k němuž je k dispozici i vlečka a 
přívěs na pětitunové kontejnery, které 
si mohou občané objednat.
Na zámku zůstává pracoviště kultu-
ry a služeb, které má na starosti paní 
Kateřina Jenešová. Zůstává zde tedy 
sběrna čistírny a oprav obuvi a v ne-
poslední řadě oblíbené fitcentrum. 
Dále je možnost využít prostor KZ 
na zámku v rámci kondičního cviče-
ní pro ženy, a to v pondělí a ve středu 
od osmnácti hodin pod vedením zku-
šené cvičitelky. Dlouhodobě existu-
je také možnost objednat si pronájem 
Kulturního domu v Žárovicích a nově  
i společenského sálu v areálu Stavo, 
který disponuje kapacitou cca 85 míst, 
tanečním parketem a kuchyňkou s pří-
slušenstvím. Značný úspěch zazname-
nala rovněž v lednu otevřená sauna, o 

které se můžete dočíst na jiném místě 
Zpravodaje. 
KZ se stará i o zámek
Klubové zařízení má od letoška  
na starost i provoz vysokého zámku, 
tedy kulturní akce, prohlídky a expozi-
ce. V prostorách zámku pro Vás připra-
vujeme řadu kulturních akcí, o nichž 
budete včas informováni. Jelikož ale 
kultury není nikdy dost, je možnost 
pro občany i organizace pronajmout 
si ve volných termínech nádvoří zám-
ku pro konání jimi pořádaných kultur-
ních akcí. Bližší informace Vám ráda 
poskytne paní Jenešová (tel.:773 444 
500). Budete-li mít nějaké další námě-
ty ke zkvalitnění naší práce, obraťte se 
na nás.                                               

Jaroslav Petržela,  
ředitel klubového zařízení 

ří mezi nejoblíbenější ceremoniály vů-
bec. Po prvním pořádném polití kame-
nů dostanete med a celé tělo si potírá-
te rozehřátým medem. Jedná se o pra-
vý včelí med a je připraven v odpočí-
várně sauny a můžete si jej i vyzkoušet. 
Je slaďoučký. Nicméně opravdu slou-
ží hlavně na potírání těla. Kůže je to-
tiž pak krásně hebká a vláčná. Zajíma-
vé je, že se med vpije do pokožky a na 
konci ceremoniálu vycházíte ze sauny 
a nejste nikde „lepkaví“. Opravdu pří-
jemné. Po aplikaci medu proběhne ješ-
tě polití kamenů, používají se zejména 
sladší, ovocné esence. Po ukončení ce-
remoniálu byste měli ještě několik mi-
nut nechat působit med a projít se nej-
lépe po čerstvém vzduchu.  Teprve po 
chvíli následuje tradiční ochlazení.  Po 
tomto ceremoniálu je důležité věnovat 
čas následné relaxaci. 

Sauna vítá i rodiče s dětmi
Do sauny mohou rodiče vzít i poměr-
ně malé děti. Pro ně je vhodnější snížit 
v sauně teplotu nebo by v klasické fin-
ské sauně měly sedět na nejnižší lavici, 
kde je méně horko. Děti si také mohou 
od horka ulevit tím, že si před nosem 
vytvoří z dlaní „kapsičku“, vzduch v ní 
se trochu zvlhčí a sliznice se tolik nevy-
suší. Těšíme se, že nás navštívíte. Kdy 
máme otevřeno, se dozvíte na strán-
kách Zpravodaje v Kaleidoskopu.

Klubové zařízení

Poděkování za odvedenou práci společnosti Zámek Plumlov o.p.s.

Myslíme si, že toto opatření povede 
ke zjednodušení a zefektivnění systé-
mu činností a vedení Klubového za-
řízení bude pokračovat v dobře roz-
běhnutých kulturních aktivitách na 
zámku Plumlov. V neposlední řadě 
bych chtěl za dobře odvedenou práci 
všem spolupracovníkům obecně pro-
spěšné společnosti Zámek Plumlov 
poděkovat. Dále bych rád vyzvednul 
a kladně ohodnotil dosavadní prá-
ci předsedy správní rady pana Mila-
na Piňose, který byl po celé uplynu-

lé období bezesporu hnacím moto-
rem všech aktivit ve společnosti Zá-
mek Plumlov o.p.s.. Nejde na tom-
to místě vyjmenovat všechny aktiv-
ní spolupracovníky jménem (mohl 
bych na některé nechtěně zapome-
nout), ale ještě jednou je  potřeba 
všem za jejich práci co nejupřímněji 
poděkovat a vyslovit přání další bu-
doucí spolupráce při organizaci nej-
různějších aktivit na zámku Plumlov.
Za vedení města,Martin Hyndrich,  

místostarosta Plumlova



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7

Za Králíky a slepicemi na výstavu

Autokemp v sezoně 2011ZÁMEK PLUMLOV
KALEDIOSKOP INFORMACÍ
Město Plumlov ve spolupráci s Diakonií 

Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Sbírka proběhne v sobotu 7.5.2011 v době od  
8 - 11.30 hodin garáže na  Tyršově náměstí  
v Plumlově.

V obcích Soběsuky, Žárovice a Hamry se sbír-
ka uskuteční po dohodě s předsedy osadních 
výborů, sledujte, prosím, hlášení veřejného 
rozhlasu a obecní vývěsky.
Sbírat se bude:
- letní a zimní oblečení (pánské, dámské  
a dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, zá-
clony, látky,
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skle-
ničky,
- peří,přikrývky, polštáře, deky.
Není možno z ekologických a kapacitních dů-
vodů vzít:
- obnošené boty, kožichy, kabáty, oděvy  
z umělých vláken,
- ledničky, televizory, nábytek, počítače, jízd-
ní kola.
Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Diakonie Broumov je nezisková humanitár-
ní organizace, která poskytuje materiální po-
moc potřebným občanům u nás i v zahrani-
čí a dává práci lidem, které je možno obtížně 
umístit na trhu práce.

JÍZDNÍ ŘÁD MIKROBUS  
KZ PLUMLOV HŘBITOV 2001

ODJEZD MIKROBUSU ZE STANOVIŠTĚ
Plumlov 13.30 hodin od kostela se zastávkou 
u Hotelu
Hamry 13.45 hodin zastávka autobusu
Žárovice 13.50 hodin zastávka autobusu
Soběsuky 13.55 hodin od bývalé školy
Krumsín 14.00 hodin točna u autobusové za-
stávky
Doba pobytu na hřbitově asi 30 minut.

MIKROBUS JEDE V TYTO DNY:
21.ledna, 8.července, 25.února, 22.červen-
ce, 18.března, 12.srpna, 8.dubna, 26.srpna, 
22.dubna, 16.září, 13.května, 7.října, 27.květ-
na, 21.října, 10.června, 19.listopadu, 24.červ-
na, 16.prosince

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Sběrný dvůr v Plumlově je otevřen v následu-
jících dnech, vždy v době od 8.00 do 12.00 ho-
din:
7.května, 4.června, 18.června, 2.července, 
16.července, 6. srpna, 20.srpna, 3.září, 17. září,
1.října, 5. listopadu, 3.prosince

Klubové zařízení Plumlov, p. o., nabízí 
tyto služby:

Čistírna a sběrna obuvi:
Středa 8,00-11,30, 12,00-17,00
Pátek 8,00-11,30
(pozor-úprava prac.doby)

Fitcentrum na zámku
Po, stř, pá: 17,30-20,30
jednotné vstupné Kč 30,-
pernamentka Kč 460,- (20 vstupů)

Sauna:
út 16,00-21,00 ženy
čt 16,00-21,00 muži
pá 16,00-21,00 společná
vstupné: Kč 65,-

Možnost pronájmu na akce
- kulturní dům Žárovice
- sál STAVO
(svatby, pohřby, prezentace, schůze atd.)

Denní prohlídky zámku
(průvodcovská činnost realizována  
v dobových kostýmech)
duben 13,00 – 18,00 (soboty, neděle, státní 
svátky)
květen, červen 10,00 – 18,00 (soboty, nedě-
le, státní svátky)
červenec, srpen 10,00 – 18,00 (denně mimo 
pondělí)
září 10,00 – 18,00 (soboty, neděle, státní svát-
ky)
říjen 13,00 – 18,00 (soboty, neděle, státní 
svátky)
I.prohlídková trasa: Přízemí, 1. a 2. pod-
laží
II. prohlídková trasa: 1. podlaží a Vítězná 
křídla
(občané Města Plumlov mají letos 50% slevu 
na vstupné!)
Vstupné: snížené Kč 35,-, plné Kč 60,-,  
rodinné Kč 160,-
Jarní noční prohlídky zámku:
(tentokrát na téma „České pohádky“)
- 8. a 9. dubna
- 13., 14. a 27. května
vstupné: Kč 100,- (děti do 10ti let zdarma)
telefonické rezervace na tel.: 773 444 500

Základní organizace českého svazu chovate-
lů drobného zvířectva Plumlov Vás zve na vý-
stavu králíků a drůbeže, která se bude konat  
v sobotu 18. 6. 2011 a v neděli 19.6.2011 
(na hody) v chovatelském areálu na Tyršově 
náměstí v Plumlově.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Autokemp Žralok Plumlov s.r.o. letošní sezo-
nu začal již v pátek 1.4. úklidem, desinfekcí  
a malováním po zimě. V tomto roce má Povo-
dí Moravy naplánováno bagrování Podhrad-
ského rybníka a bohužel je to znát i na před-
běžných rezervacích ubytování v našem zaří-
zení. Přesto se nám podařilo zachovat někte-
ré již tradiční akce jako bude již VII. ročník 
Trabant sraz 1.7. – 4.7.2011  (http://www.tra-
bantsraz.cz), nebo již 10.jubilejní ročník Kelt-
ská noc 22.7. – 23.7.2011 (http://www.keltska-
noc.cz). K těmto akcím se nám podařilo do-
mluvit letos i novou událost, kterou bude sraz  
Moskvičů  20.5. – 22.5. (http://www.mosk-
vichklub.cz) , nebo zajímavý Fiat Grande 
Punto sraz 27.5. – 29.5. (http://grandepun-
tofans.wgz.cz). V měsíci červnu chystáme SU-
ZUKI sraz 10.6. – 12.6. (http://www.suzukic-
lub.cz/srazy)  a Motorslet žen 24.6. – 26.6., 
což budou ženy a dívky na motocyklech. Bo-
hužel mezinárodní hudební festival pro děti 
a mládež se zdravotním postižením „Písnič-
kou ke slunci“, který se měl konat v našem 
kempu 17.6. – 18.6. nebude z důvodu nedostat-
ku financí ze strany pořadatelů.
Přesto věříme, že letošní sezonu zvládneme 
dobře a doufáme, že nám vyjde příznivé po-
časí. Budeme se těšit na každého, kdo přijde 
do kempu na ubytování a nebo jen na chvil-
ku posedět po práci do příjemného přírodní-
ho prostředí.

Petr Šmíd - jednatel
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PŘEHLED AKCÍ PLUMLOVSKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Soutěž recitátorů -  
Dětská scéna

1.4.2011 LDO Olomouc

Vystoupení žáků 1.4.2011 HO Čechy pod Kosířem

Den učitelů 5.4.2011 TO Plumlov

Vystoupení žáků 6.4.2011 HO Čechovice

Vystoupení žáků 7.4.2011 HO Čechovice

Krajské kolo soutěže 
ZUŠ hra na housle

7.4.2011 HO Olomouc

Krajská přehlídka  
scénického tance

9.4.2011 TO Prostějov

Vítání jara 14.4.2011 TO-MŠ Plumlov

Soustředění LDO 15.-16.4. LDO Plumlov

Čím budu aneb kam  
půjdu

18.4.2011 LDO Plumlov

Pohádky 28.4.2011 LDO Plumlov

Soustředění TO 29.-30.4. TO Plumlov

Pohádky 2.5.2011 LDO Plumlov

Den matek 6.5.2011 HO,TO,LDO Soběsuky

Vystoupení žáků 12.5.2011 HO Přemyslovice

Vystoupení žáků 12.5.2011 HO Kostelec na Hané

Soustředění TO 13.-14.5. TO Plumlov

Vystoupení žáků 16.5.2011 HO Čelechovice

Vystoupení žáků 16.5.2011 HO Plumlov

Vystoupení žáků 16.5.2011 HO Kostelec na Hané

Vystoupení žáků 17.5.2011 HO Plumlov

Vystoupení žáků 17.5.2011 HO Kostelec na Hané

Absolventský koncert 19.5.5011 HO Plumlov

Vystoupení žáků 19.5.2011 HO Kostelec na Hané

Vystoupení žáků 23.5.2011 HO Drahany

Vystoupení žáků 24.5.2011 HO Mostkovice

Absolventský koncert 24.5.2011 HO Plumlov

Inzerát 27.5.2011 LDO Plumlov

Medard 4.5.2011 LDO Prostějov

Projekt HO  a TO 11.6.2011 HO,TO Plumlov

Z pohádky do pohádky 15.6.2011 TO Plumlov

Z pohádky do pohádky 22.6.2011 TO Plumlov

Zahradní slavnost 28.6.2011 TO Mostkovice

Zahradní slavnost 29.6.2011 TO Krumsín

KALEDIOSKOP INFORMACÍ
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Sezona na zámku v Plumlově začala  
2. dubna. A návštěvníci si kromě klasic-
kých prohlídek mohli hned následují-
cí pátek a sobotu v odpoledních a večer-
ních hodinách vychutnat i oblíbené noč-
ní prohlídky tradičně v odlesku světel ze 
svíček, loučí a plápolajících ohňů a popr-
vé ve zbrusu novém kabátě. „Pro letošní 
rok jsme zvolili téma českých pohádek. 
Děti a dospělí si tak mohli v našem po-
dání užít například Popelku, Zlatovlásku 
či Prince a Večernici. Ve sklepení se po-
tom přesvědčili, že s čerty nejsou žerty,“ 
nastínila s úsměvem Kateřina Jenešová  
z Klubového zařízení v Plumlově s tím,  
že další příležitost užít si noční prohlídky 
budou mít návštěvníci v polovině a v zá-
věru měsíce května. Na přípravě a vlast-
ní realizaci nočních prohlídek spolupra-
cuje i šermířská skupina Malleus, která 
má svoji základnu v budovách Nízkého 
zámku v Plumlově. Na programu a scé-
náři prohlídek se podíleli Kateřina Jene-
šová, Martina Dostálová a Jitka Hřivová. 
A kdo a proč se pustil do hereckých kre-
ací? „Vesměs jde o lidi, kteří cítí sounále-
žitost s Plumlovským zámkem a dokážou 
se vcítit do jeho atmosféry,“ prozradila Je-
nešová a dodala, že s přípravou prohlídek 
je spojeno mnoho hodin poctivé práce. 
„Naštěstí tvoříme skvělou partu, všichni 
se této činnosti věnujeme s láskou a nad-
šením, sami si šijeme i kostýmy,“ doplni-
la s úsměvem Jenešová.
Další noční prohlídky se konají 13., 14.,  
a 27. května. Vstupenky je vhodné si za-
rezervovat předem na telefonním čísle: 
773 444 500 – paní Jenešová. Prohlídka 
trvá zhruba hodinu, ale jednotlivé vstupy 
jsou vždy po půl hodině. Vstupné je 100 
korun, ovšem děti do 10 let mají vstup 
zdarma.

Už delší dobu jsem plánovala vyrazit s 
přítelem na noční prohlídky na zámku. 
Slyšela jsem od těch, kteří je navštívi-
li vloni, že jde o super akci a jak se uká-
zalo, měli pravdu. Po vstupu na nádvo-
ří nás spolu se skupinkou dalších nedo-
čkavců vřele přivítala dobově oděná zá-
mecká paní. 
Jako první nás zavedla do sklepení, kde 
seděli dva čerti zcela zabráni do mari-
áše. Vyrušeni při své vášni byli přícho-
dem Lucifera, který jim dal za úkol při-
vést Dorotu Máchalovou. A následně se 
rozjelo to pravé pekelné zúčtování. Ne-
zbývalo než se snažit s hrůzou v očích 
a s úsměvem na tváři přijmout fakt, že 
s čerty opravdu nejsou žádné žerty. Na-
štěstí nás zámecká paní z pekla vysvo-
bodila, vedla nás poté tmavou chodbou, 

Zámeckou sezónu odstartovaly noční prohlídky

Noční prohlídka? Doják ve svitu loučí

Novinky na prohlídkách
Spousta nového čeká i ty návštěvníky 
zámku, kteří vyrazí během roku na kla-
sické prohlídky. Usměvavé průvodky-
ně a průvodci vás provedou v historic-
kých kostýmech a vy si můžete nově vy-
brat ze tří prohlídkových okruhů. Prv-
ní okruh zahrnuje přízemí, kde mají lidí 
šanci vidět například jedinečnou výsta-
vu se svatební tematikou. Dále si v rám-
ci něho turisté prohlédnou první i druhé 
podlaží zámku včetně vyhlídky na baš-
tě. Druhý okruh nabízí možnost navští-
vit první podlaží se samostatnou expozi-
cí s názvem Vítězná křídla orientující se 
na historii letectví za druhé světové vál-
ky. Ceny vstupného na těchto okruzích 
zůstávají v intencích předchozího roku. 
Plné na jednotlivé trasy činí 60 korun, 
snížené potom 35 korun. Třetí okruh by 
měl začít fungovat od července, láká zá-
jemce do strašidelného pohádkového 
sklepení, kde pro vás budou mít průvod-
ci připraveno pásmo pověsti vztahující se  
k historii zámku a hradu.. Plné vstupné 
na tuto trasu je 40 korun, snížené 25 ko-
run. Samozřejmostí je možnost zakou-
pit si na všechny okruhy i rodinné vstup-
né. PRO PLUMLOVANY JE NAVÍC NA-
CHYSTANÁ SPEICÁLNÍ NABÍDKA V 
PODOBĚ 50 % SLEVY ZE VSTUPNÉ-
HO NA KLASICKÉ PROHLÍDKY (stačí se 
prokázat občanským průkazem). Více in-
formací zjistíte na www.zamek-plumlov.
cz nebo na telefonu 773 444 500 – paní 
Jenešová. A jaká je otevírací doba zám-
ku pro tradiční prohlídky? V dubnu vás 
očekávají vždy o víkendech a o svátcích 
od třinácti do osmnácti hodin. V květnu 
a červnu se otevírací doba o víkendech 
a svátcích rozroste o možnost navštívit 
zámek i dopoledne. V červenci a srpnu 
bude otevřeno denně kromě pondělí.

Blížící se akce
Kromě výše zmíněných nočních prohlí-
dek si budete moci hned 8. května vy-
chutnat speciální koncert paní Zdisla-
vy Krausové-Otrubové věnovaný všem 
maminkám. V průběhu května a června 
budete mít hned tři možnosti zajít si na 
koncert žáků a učitelů Základní umělec-
ké školy v Plumlově. Jejich termíny na-
jdete v celkovém přehledu akcí. Program 
na zámku pamatuje i na příznivce de-
chovky. Pásmo hudby a zábavy pro střed-
ní a starší generaci pod názvem Pod tou 
naší starou lipou obsadí zámecké nádvo-
ří 22. května. Těšit se můžete i na nejlepší 
Hašlerovky. Hned týden poté se dočkají i 
děti. Ku příležitosti Dne dětí si 28. květ-
na budou moci na zámku zařádit spolu se 
skupinou Kamarádi z Brna. Kromě pódi-
ového vystoupení čeká na malé raubíře i 
spousta soutěží a zajímavých překvape-
ní. Začátek června se odehraje na zámku 
ve znamení hudebního bonbónku. Páté-
ho června vás totiž uhrane svým klavír-
ním koncertem dvacetiletý student kro-
měřížské konzervatoře Daniel Jun. Polo-
vina června patří v Plumlově tradičně ho-
dům. I na zámku pro vás připravují zají-
mavý program a to konkrétně osmnácté-
ho června v podobě Hodového podvečera 
s pohodovou muzikou v příjemném pro-
středí zámeckého nádvoří. A co nabíd-
ne červenec? Těšit se můžete mimo jiné 
opět na multižánrový festival se směsi-
cí nadějných mladých kapel PlumLOVE 
nebo tradiční Workshop scénické a di-
vadelní tvorby zakončený tentokrát pre-
miérou originálního ztvárnění Erbeno-
vy Kytice.

Karel Rozehnal  
ve spolupráci s Kateřinou Jenešovou

osvětlenou jen pár svíčkami, do příze-
mí zámku. Dorazili jsme společně do 
sálu, který slouží zároveň i jako obřad-
ní síň. Zde jsme měli možnost vychut-
nat si pohádku o Zlatovlásce. S napě-
tím jsme sledovali Jiříkovu cestu plnou 
strastí. Fandili jsme mu při plnění úko-
lů a byli všichni moc rádi, když se stal v 
závěru králem a Zlatovláska královnou.
O patro výš se odehrávala pohádka O 
chytré princezně. Chudý chlapec se do 
ní zamiloval, a aby ji dostal za ženu, 
upsal se ďáblu. Když si ďábel po čase pro
chlapce přišel, princezna ho před pek-
lem zachránila. Co vám mám vykládat. 
No prostě doják, při kterém jedno oko 
nezůstalo suché. 
V další zámecké komnatě se na začát-
ku nového příběhu Dora se svou mat-

kou chystala na bál a Popelka přebírala 
hrách. Tuto pohádku zná snad opravdu 
každý, přesto jsme si všichni na prohlíd-
ce oddechli, když i tato noční zámecká 
verze směřovala postupně ke klasické-
mu happyendu.
Poslední pohádka se odehrávala na baš-
tě v silném vichru, který málem pár dětí 
odvál do Podradského rybníku. Naštěs-
tí opravdu jen málem, a tak i ony mohly 
být svědky snahy prince Velena naučit 
se zacházet s mečem a jeho pokusu najít 
Večernici. A co říci na závěr?
Snad jen to, že noční prohlídky na zám-
ku i letos mají podle mě velmi slušnou 
úroveň a s klidným srdcem ji jako mož-
nost strávení části víkendového veče-
ra doporučím svým kamarádům a zná-
mým. 

Ria Klementová

ZÁMECKÁ SEZÓNA
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Jsou děti v e-bezpečí?

Budoucí Pythagorové sbírají vavříny

Vše o stromech vědí 
Hanáci z Plumlova

Žáci plumlovské školy se v konkurenci vícele-
tých gymnázií v okresních kolech olympiád, 
či  vědomostních soutěžích ani letos  neztra-
tili. Naopak v některých soutěžích zabodova-
li a postoupili do krajských kol. Okresní kola 
probíhala na prostějovských školách od konce 
ledna, během  února a března, některá okres-
ní kola teprve proběhnou.
V okresním kole olympiády v německém jazy-
ce žáci 9. třídy Petr Minařík a Markéta Vla-
chová obsadili pod vedením D. Zapletalo-
vé krásné 3. a 4. místo. V dějepisné olympiá-
dě, které se pravidelně naši žáci pod vedením 
Pavla Majoršina zúčastňují, zvládli i letos žáci 
8. ročníku náročné téma „ Ve zdraví i nemoci.“ 
V okresním kole barvy naší školy hájili Zde-

V pondělí 28. 2. 2011 se žáci osmého a de-
vátého ročníku zúčastnili besedy na téma 
e- bezpečí neboli nebezpečné jevy spo-
jené s používáním internetu a mobil-
ních telefonů. Přednáška trvala 90 mi-
nut, během kterých bylo ve třídě nezvyk-
lé „hrobové“ ticho. Žáci byli velice překva-
peni a zaskočeni informacemi o nebez-
pečí, které je na internetu může potkat. 

Tak jako každým rokem se naši žáci zúčastňu-
jí celostátně organizovaných matematických 
a fyzikálních soutěží, aby si poměřili svoje 
znalosti se svými vrstevníky v jiných školách 
regionu, případně se svými spolužáky z více-
letých gymnázií.
Matematické olympiády se letos zúčastnilo 
z 5. ročníku 5 žáků. Dvě nejlepší řešitelky 
školního kola  (Veronika  Navrátilová a Ta-
mika Borská) postoupily do okresního kola, 
kde se ve velké konkurenci umístily až ve dru-
hé polovině žebříčku. Z 9. ročníku řešili ma-
tematickou olympiádu tři žáci a všichni po-
stoupili do okresního kola (Monika Paráková, 
Petr Minařík a Michal Špičák). Zde však měli 
velmi obtížnou pozici,  neboť  se ocitli téměř 
mezi samými gymnazisty. Jen dvě základní 

Ve čtvrtek 10. 2. 2011 se konalo fi nále 
soutěže pro nejlepší týmy řešite-
lů korespondenční soutěže „Stro-
my naší přírody“ spojené s vyhláše-
ním vítězů. Na soutěžící týmy če-
kaly úkoly týkající se jehličnatých 
i listnatých dřevin, určování stromů 
podle pupenů, kůry, plodů a větviček. 
Nechyběly ani otázky o škůdcích dře-
vin, využití dřeva  a památných stro-
mech na Prostějovsku.  Žáci měli také 
za úkol určovat výšku a obvod stromů 
v terénu. Naši žáci získali výborné 1. mís-
to a 3. místo. Všem žákům gratulujeme 
a těšíme se na další soutěže.

výsledková listina

Tým Škola

1. Hanáci ZŠ Plumlov

2. Popelky ZŠ Brodek u Prostějova

3. Zewlaři ZŠ Plumlov

Naše škola se pyšní titulem „Zelená škola Olo-
mouckého kraje“. Dokazuje to například svý-
mi aktivitami v environmentální oblasti, či 
zapojením do ekologických soutěží. Když 
jsme byly požádáni představiteli města Plum-
lova, zda bychom nepomohli s úklidem veřej-
ných prostranství, uvítali jsme to jako příleži-
tost dokázat, že to s ekologií a životním pro-
středím myslíme vážně.
Vyučující s jednotlivými třídami měli při-
dělené ulice a do pytlů sbírali odpadky, kte-
ré pak odváželi zaměstnanci Klubového za-
řízení Plumlov multikárou. Žáci také vyhra-
bali park a trávník kolem kostela, o čemž se 
pochvalně vyjádřil i pan ředitel KZ Plumlov 
Ing. Jaroslav Petržela. Pro žáky tato akce ne-
byla pouhou „brigádou“, ale má své mís-
to ve výuce. Žáci naplňují v praxi klíčové 
kompetence, např. pracovní (dodržují pra-
covní postup, respektují pravidla bezpeč-

Opsáno ze školních tabulí

Plumlovští  žáci  se konkurence víceletých gymnázií nebojí
něk Klimeš a Radek Jelínek. Ze 36 řešitelů si Z. 
Klimeš vybojoval pěkné 16. místo.  V konku-
renci víceletých gymnázií to není špatný vý-
sledek. V okresním kole zeměpisné olympiády 
ze dne 9. března si naši soutěžící odnesli také 
pěkná umístění. Paní učitelka Eva Frélichová 
obsadila našimi žáky všechny kategorie.      
Pavla Bukvová ze 6. třídy se umístila v silné 
konkurenci na 12. místě, Michaela Vystavělo-
vá ze 7. třídy vybojovala 8. místo a skvěle za-
bodoval Jirka Rolenc z 8. třídy. Obsadil cel-
kově 3. místo a postupuje do krajského kola, 
abytam bojoval naši školu.  Ocenění a uzná-
ní získávají také plumlovští žáci již tradičně 
na poli výtvarném pod vedením D. Zapletalo-
vé a K. Chráskové. Kateřina Ovádová z 8. třídy 

Žáci školy zatočili s odpadky

získala 3. místo ve výtvarné soutěži „Kámen 
mluví“, kterou organizovalo Muzeum Pros-
tějovska. V soutěži „Jak vypadá paní Zima“ se 
v konkurenci 351 autorů výtvarných prací 
z 23 škol našeho okresu umístili na čele také 
naši výtvarníci a to ve všech kategoriích. Sta-
nislav Novák z  2.A třídy obsadil 2. místo v ka-
tegorii 1. a 2. tříd se svým Roháčem, 1. místo ve 
4. kategorii (5. a 6. třída) patří Monice Lužné 
z 5. třídy a jejímu čertovi z pohádky Jak se sta-
vělo peklo a v poslední kategorii (7.-9. třída) 
ocenila porota 2. místem zimní krajinu Ali-
ce Nezhybové ze 7. třídy.  Práce žáků je mož-
né zhlédnout v Galerii na schodech v DDM na 
Vápenici. Všem oceněným srdečně blahopře-
jeme a děkujeme za pěknou reprezentaci ško-
ly.

Dagmar Zapletalová, ředitelka školy

školy z okresu se odvážily konkurovat více-
letým gymnáziím. Naši žáci měli srovnatelné 
znalosti. Petr Minařík se umístil asi v polovi-
ně tabulky, Michal Špičák a Monika Paráková 
v závěsu za ním. Za sebou nechali řadu žáků 
z gymnázií. Nyní se připravují šikovní žáci ze 
6.- 8. ročníku na řešení Pythagoriády. Výbor-
ní matematici  a fyzici ze 7. a 8. ročníku řeší 
domácí kolo matematické a fyzikální olympi-
ády. Nejlepší z nich pak postoupí do okresního 
kola. Přejeme jim hodně úspěchů.
V letošním roce se žáci 5. a 6. ročníků zapojují 
do nové soutěže  TAKTIK, která rovněž rozvíjí 
logické myšlení. Vytvořili 6 družstev a porov-
návají si svoje schopnostmi s žáky jiných škol 
v republice. I jim přejeme co nejlepší výsledky.

Hana Valíková

nosti práce, spolupracují apod.) a také prů-
řezové téma environmentální výchovy.      

Pavel Majoršin, zástupce ředitelky školy

Nechyběla ani problematika faceboo-
ku a příklady z praxe. Během před-
nášky zazněly důležité pojmy spoje-
né s touto problematikou – kyberšikana, 
kyberstalking, kybergrooming. 
Realizátorem přednášky bylo Centrum pre-
vence rizikové virtuální komunikace Uni-
verzity Palackého v Olomouci (Centrum 
PRVOK). Přednášku žákům hradil Klub ro-
dičů při ZŠ Plumlov.

Simona Zapletalová, 
metodik prevence
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NA NÁVŠTĚVĚ U DĚTÍ, UMĚLCŮ A SENIORŮ

Období předškolního věku je jedním z nej-
krásnějších v životě člověka, i když děti sa-
motné si tuto skutečnost příliš neuvědomu-
jí, naopak se snaží být velkými, dospělými.  
Je to období plné dětské fantazie, pohádek, 
poezie, her, tvořivosti a dětského snění, kte-
ré tajuplný svět dětí dotváří. Dnešní rychlá 
doba počítačů,  elektronických hraček, robo-
tů, mobilních telefonů a spousty jiných tech-
nických vymožeností, se kterými děti denně 
zcela běžně přicházejí do styku a vcelku bez 
větších problémů zvládají jejich obsluhu a ma-
nipulaci s nimi, však dětské fantazii, tvořivos-
ti a hravosti příliš nepřeje.
A právě proto se mateřská škola maximál-
ně snaží  hravost, dětskou fantazii a tvořivost 
dětí co nejvíce rozvíjet a podporovat, protože 
přirozená hra dětí se „ vším“, co k ní patří, tvo-
ří neodmyslitelnou součást pravého dětství.
Tvořivé dítě je zvídavé dítě, dokáže lépe pře-
konávat problémy a překážky, řešit různé 
obtíže a problémy. Je „ otevřené“ a s radostí  
a dychtivostí „ nasává“ nové podněty a impul-
sy ze svého okolí, které jsou základem k další-
mu poznávání světa  a životnímu vzdělávání. 
Je vyrovnanější, komunikace schopnější, vítá 
spolupráci ve skupině, při vzniklých konflik-
tech hledá cestu, jak je vyřešit.
Proto každý den nabízíme dětem, v souladu 
se školním vzdělávacím programem, dosta-
tek činností vedoucích právě k rozvoji dětské 
tvořivosti, fantazie, nápaditosti, touze experi-

Zimní měsíce jsou obdobím klidu a odpočin-
ku, ale to neplatí pro žáky Základní umělecké 
školy v Plumlově. Letošní zimu se v naší ško-
le připravovali žáci na soutěže ve hře na ky-
taru, klavír a housle, na recitační soutěže,  
taneční přehlídku a výtvarnou soutěž. A také 
tu slaví úspěchy, získávají postupy do kraj-
ských kol a další umístění. Zima je také časem 
plesů, na kterých vystupují žáci tanečního 
oboru. S jarem pak přichází další aktivity – ta-
neční a divadelní představení pro školy i ve-
řejnost, výstava našich výtvarníků, vystoupe-
ní žáků hudebního oboru, absolventské kon-

Ve všech sdělovacích prostředcích se in-
formuje o zdražování, zvyšování cen, DPH  
a problémech, které mají organizace posky-
tující sociální služby se zajištěním provozu. 
Provozní problémy se nevyhýbají ani naše-
mu domovu. Přestože můžeme říct, že je do-
mov zánovní, začínají se objevovat stále čas-
těji poruchy výtahů, kotelny a dalších zaří-
zení.
Málokdo ale ví, jak se vlastně financuje do-
mov pro seniory. Aby mohlo takové zaříze-
ní dobře fungovat, potřebuje finanční pro-
středky z více zdrojů.
Většina klientů žije v domově proto, že ne-
zvládnou bydlet sami. Potřebují péči a po-
moc druhé osoby, a proto pobírají od stá-
tu příspěvek na péči, který náleží domovu 
na úhradu péče, kterou klientům pracovní-
ci poskytují.
Část finančních prostředků je získávána za 
zdravotní péči od zdravotních pojišťoven.
Významným zdrojem jsou úhrady klientů. 
Zahrnují v sobě platbu za ubytování, stravo-
vání, úklid pokojů a praní prádla. Nejsou to 
malé částky a stává se, že klienti nemohou 
platit plnou úhradu, protože jim jejich pří-
jem na úhradu nestačí. Podle zákona musí 
klientům zůstávat 15 % z důchodu pro osob-
ní potřebu. Proto se potom domov obrací na 
rodinné příslušníky s prosbou, aby svému 
rodiči či příbuznému pomohli částku za po-
byt uhradit. 
Protože platby klientů, příspěvky na péči  
a úhrady od zdravotních pojišťoven ani zda-
leka nemohou pokrýt provoz domova, kaž-
doročně žádáme o dotaci Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a o příspěvek od zřizovate-
le. Nečekáme ale pasivně, snažíme se hledat 
další finanční zdroje, protože dotace nebývá 
poskytnuta v plné výši a ani rozpočet zřizo-
vatele není neomezený. 

Fantazie a tvořivost v mateřské škole

Jak se financuje Domov pro seniory v Soběsukách?

mentovat, následně poznávat, třídit, deduko-
vat a pozvolna se učit orientovat v tom „ na-
šem světě“.
K tvořivým činnostem nabízíme dětem růz-
né standardní  i netradiční materiály. Děti 
mohou realizovat a uplatňovat svoji kreativi-
tu, využívat vlastní náměty k různému tvoře-
ní ať už v oblasti výtvarné a pracovní výcho-
vy, literární a dramatické, ale i v činnostech 
konstruktivních, námětových i pohybových 
hrách. Kreativitu lze u dětí podporovat zkrát-
ka při všech  denních činnostech a aktivitách. 
I při vlastním „poznávání“, kdy děti samy vy-
hledávají informace z encyklopedií, časopisů, 
přinášejí pomůcky z domova a tvořivými způ-
soby hledají cesty k řešení různých, nahodi-
le vzniklých i cíleně nastavených problémo-
vých situací. Při pohybových hrách, impro-
vizacích a situačních scénkách s pomůcka-
mi i bez nich, při pěveckých a hudebně pohy-
bových činnostech využíváme různé hudební 
žánry, rytmické nástroje, poslechové činnosti, 
propojené kresbou.
Důležitá je motivace učitelky i její ochota při-
jímat náměty a nápady dětí, umět je povzbu-
dit, pochválit, ale současně dbát na to, aby 
byla dodržovaná předem nastavená pravi-
dla. Samozřejmě, že u tvořivých  her a čin-
ností vzniká  více hluku, rámusu, větší nepo-
řádek, následný úklid, který některým dětem 
činní trošku obtíže, vlastní organizace zájmo-
vých činností je náročnější, ale pocit radosti  

a uspokojení dětí určitě stojí za to. V pedago-
govi musí mít oporu , ale současně respekto-
vat jeho pokyny, rady a doporučení.
Předškoláci prožívají díky svému vývojovému 
věku tzv. magické období, kdy se fantazie mísí 
s realitou, kdy převládá bohatá představivost, 
imaginace, chuť hrát si „ na něco“, experimen-
tovat a tvořit. V poslední době realizujeme  
i společné“ tvořivé dílny“ dětí a rodičů, aby i 
rodiče se vrátili do dětských let a spolu se svý-
mi dětmi si  „zcela obyčejně hráli“.
Z této skutečnosti vychází i  náš vzdělávací 
program s názvem „ Poznáváme, přemýšlíme, 
tvoříme- objevujeme svět“.
Dávejme, prosím, všichni společně, dětem do-
statek prostoru, podnětů, nápadů, ale i času k 
jejich poznávání, přemýšlení, tvoření a obje-
vování světa ve všech jeho souvislostech a sdí-
lejme dětskou fantazii a snažme se ji porozu-
mět.

Marta Soldánová,  
ředitelka MŠ Plumlov

Děti v MŠ při výchovné hře

Klienti Domova pro seniory v Soběsukách 
při společné aktivitě

Přijďte mezi nás! Zuška má pro vás vždy otevřené dveře
certy a letos nově projekt dechových souborů 
a tanečníků. Nicméně hlavním úkolem je pře-
devším řádně učit a starat se, aby umělecký 
vývoj nám svěřených dětí spěl správným smě-
rem. Hlavním úkolem v tomto směru je studi-
um Rámcového a tvorba Školního vzdělávací-
ho programu. Je to hlavní úkol a nejpřednější. 
Všichni učitelé se na něm musí podílet.
Přijďte tedy do školy hudby, barev, divadla  
a tance. Naši žáci se mohou realizovat ve všech 
oborech a mohou je různě kombinovat. Zápis 
žáků na příští školní rok je v měsíci červnu.

Vedení ZUŠ

V prosinci jsme uspěli s projektem AKTIVI-
TY AKTIVNĚ u Nadace Taťány Kuchařové 
„Krása pomoci“ a byla nám přislíbena část-
ka 110 000,-Kč na úpravu tělocvičny a zakou-
pení pomůcek. Naše zařízení bylo vybráno 
jako jeden z příjemců výtěžku sbírky Pomoc 
seniorům, kterou organizovala společnost 
Sodexo-Řešení pro motivaci v partnerství  
s APSS a Oblastní charitou Ústí nad Labem. 
Náš domov obdrží částku 25 389,-Kč.
Během loňského roku jsme začali oslovovat 
firmy v regionu s prosbou, zda by finančně 
podpořily domov a jeho obyvatele. Podaři-
lo se nám tak získat prostředky, ze kterých 
jsme hradili rehabilitační a zdravotní po-
můcky pro klienty, výlet na Macochu, kul-
turní vystoupení, hodové odpoledne, Vítání 
jara v Olšinkách a další aktivizační a kultur-
ní akce pro naše klienty. Společensky odpo-
vědné firmy se zapojují do dárcovství i v le-
tošním roce a podporují provoz domova, za 
což jim patří naše poděkování. Pokud chcete 
vědět, kteří dárci podporují Domov pro se-
niory v Soběsukách, podívejte se na webové 
stránky www.dpssobesuky.cz

Protože jsme z požadované dotace MPSV 
pro rok 2011 získali pouze 60%, budeme opět 
hledat další možné finanční zdroje tak, aby 
byl zachován, popřípadě zvýšen nastavený 
standard našeho zařízení. I když někdy jsou 
peníze „až na prvním“ místě, naším hlavním 
přáním je, abychom byli vyhledávaným po-
skytovatelem sociální péče nejen v našem 
regionu a aby se našim klientům v domově 
dobře žilo.

Věra Palacká,  
ředitelka Domova pro seniory Soběsuky
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NAŠI CHRABŘÍ A MALÍ HASIČI

Hasiči ze Soběsuk září v požárním sportu
Sbor dobrovolných hasičů v Soběsu-
kách sdružuje už téměř 111 let dobro-
volné hasiče ze Soběsuk 
a z nejbližšího okolí. Důvodem ke 
zřízení sboru na počátku 20. stole-
tí byla ochrana obyvatelstva před ni-
čivými požáry, které dříve velmi čas-
to zasahovaly zemědělské used-
losti a kvůli používaným staveb-
ním materiálům měly obvykle niči-
vé následky. Postupně se význam sbo-
ru rozšiřoval i do kulturní oblasti  
a pod záštitou hasičů se začaly pravi-
delně konat například taneční zábavy 
či odpolední čaje. 
V současné době se činnost soběsuc-
kých hasičů zaměřuje na tři oblasti. Na 
prvním místě zůstává ochrana obyva-
tel a pomoc v případě potřeby (napří-
klad při odstraňování následků živel-
ních pohrom). 
Další významnou úlohu má sbor při 
pořádání kulturních akcí. Každoročně 
se koná hasičský ples a v létě na výlet-
ním místě v Olšinkách taneční zábavy. 
Několik akcí je věnováno dětem – po-
čátkem června je pro ně připraven Dět-
ský den s řadou her a soutěží a závod 
v požárním útoku mladých hasičů, na 
podzim se koná lampionový průvod a 
v prosinci následuje tradiční mikuláš-
ská obchůzka.  
Třetí oblastí je hasičský sport. Přestože 
Soběsuky patří co do počtu obyvatel-
stva k malým obcím, daří se každoroč-
ně sestavit 1 družstvo mužů, 1 družstvo 
žen a 3 družstva žáků. Práci s dětmi, 
kterých se ve sboru pravidelně schá-
zí více než dvacet, je v Soběsukách vě-
nována velká pozornost. Na soutěžích 
mladých hasičů se v soběsuckém dresu 
obvykle objevují dvě družstva starších 
a jedno družstvo mladších žáků. 

Malí hasiči ze Soběsuk

Použití speciální světelné lampy při dohašo-
vání požáru lesa v Žárovicích (foto:HZSOK)

Požár lesa v Žárovicích likvidovalo  
7. dubna šest jednotek profesionál-
ních i dobrovolných hasičů. Potýkat 
se ovšem museli s velmi silným vět-
rem. Zprávu o požáru přijal Hasičský 
záchranný sbor krátce před osmou 
večer a operační středisko postupně 
k likvidaci vyslalo profesionální hasi-
če z Prostějova s dvěma cisternový-
mi vozy a také dobrovolné jednotky 
z Plumlova, Ptení, Kostelce na Hané 
a Vrahovic. K požáru vyrazili navíc  

V průběhu celého roku se konají pra-
videlné schůzky a tréninky, které při-
nášejí viditelné výsledky, a soběsuc-
kým žákům se na soutěžích velmi daří. 
Svědčí o tom mimo jiné jejich loňská 
účast na jedenácti soutěžích, na nichž 
starší žáci dvakrát zvítězili a šestkrát 
obsadili druhou příčku (obvykle v kon-
kurenci desítky družstev), mladším se 
podařilo jednou zvítězit a třikrát se 
umístit na druhé pozici. Na těchto vý-
sledcích se nemalou měrou podílí svou 
trpělivostí a zájmem Jan Vysloužil ml., 
vedoucí mladých hasičů a zároveň sta-
rosta SDH Soběsuky. 
Soběsučtí mladí hasiči nezahálejí ani  
v zimních měsících, ačkoliv by se moh-
lo zdát, že požární sport je pouze se-
zónní záležitostí. Scházejí se v tělo-
cvičně bývalé školy a soutěží mezi se-
bou v různých hasičských dovednos-
tech. Na výroční schůzi, která se tra-
dičně koná 26. prosince, je jejich celo-
roční činnost vyhodnocena a nejlepší 
z nich jsou odměněni. V roce 2010 do-
sáhli mladí hasiči – rozdělení do 4 ka-
tegorií – následujícího umístění:
NEJSTARŠÍ ŽÁCI
1. Tereza Vysloužilová
2. Hana Slezáková
3. Hana Vyroubalová
STARŠÍ ŽÁCI
1. Kateřina Marciánová
2. Lucie Radvanská
3. Daniel Nedbal
4. Patrik Šanovský
5. Michaela Vystavělová
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Jakub Volf
2. Tomáš Vysloužil
3. Dominika Procházková
4. Hana Lukavská
5. Aneta Nedbalová
NEJMLADŠÍ ŽÁCI
1. Darina Dvorská
2. Petr Halabrín
3. Antonín Burget
4. Kristýna Burgetová
5. Ondřej Švestka
6. Jakub Vybíral

Soutěže v požárním sportu se týkají 
také mužů a žen. Obě soběsucká druž-
stva se v loňském roce zapojila do prv-
ního ročníku Velké ceny Prostějovska  
v požárním útoku. Tato celoroční sou-
těž probíhala v deseti kolech a vyvr-
cholila právě na hřišti v Soběsukách. 
V celkovém bodování se muži umístili 
na desáté pozici z 38 bodovaných druž-
stev a ženy obsadily páté místo v kon-
kurenci 11 družstev. 
Přestože zájem mladých lidí o člen-
ství v dobrovolnickém hasičském 
sboru není v posledních letech pří-
liš velký, hasičům ze Soběsuk se stá-
le daří mít ve svých řadách 70 členů,  
z nichž téměř jednu třetinu tvoří mla-
dí hasiči.  Také v letošním roce budou 
sestavena 3 družstva žáků, 1 družstvo 
mužů a 1 družstvo žen. Kromě spor-
tu mají hasiči ze Soběsuk v plánu řadu 
společenských akcí, jak již bylo zmí-
něno výše. V nejbližší době konkrétně 
chystají 4. června Dětský den doplně-
ný o soutěž mladých hasičů a 1. a 22. 
července Taneční zábavu se skupinou 
Arest. Kompletní přehled akcí a také 
informace o celém sboru naleznete na 
http://www.sdhsobesuky.cz. 

Kamila Krychtálková

U Žárovic hořel les, hasiči se pochlapili
i vojenští hasiči z Vyškova. Celkem 
tak bylo na místě k dispozici devět 
cisteren. Požár se jednotkám podaři-
lo lokalizovat krátce po půl desáté ve-
čer. Při likvidaci ohně pomáhal hasi-
čům i osvětlovací balón, který zajis-
til větší bezpečnost hasičů při doha-
šování ve složitém terénu. Škodu na 
spáleném hektaru lesa odhadl vyšet-
řovatel přibližně na sto tisíc korun.  

HZSOK (redakčně upraveno)
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POHLED ZPÁTKY
Velikonoční pečení? Na Plumlovsku téměř vymizelo

Recepty Emílie Dostálové

Velikonoční pečení na Plumlovsku už není, co 
bývalo dřív. Ukázala to alespoň malá anketa 
provedená v dubnu před obchodním středis-
kem v Plumlově. Zeptal jsem se pěti kolem-
jdoucích žen, zda si nějaké velikonoční dobro-
ty samy doma připravují. 
„Pečení o velikonocích? Zbláznil jste se.  
To nemám dost jiných starostí. Koupím dětem 
pár čokoládových vajíček a šmytec,“ dočkal 
jsem se hned na úvod ostré reakce od jedné  
z místních dam. „Já peču něco málo o váno-
cích, o velikonocích barvíme jen vajíčka,“ do-

Velikonoční mazanec
Co budeme potřebovat?
12 dkg másla
Půl kila polohrubé mouky
3 dkg kvasnic
9 dkg krupicového cukru
Čtvrt litru vlažného mléka
2 žloutky
5 dkg rozinek
5 dkg loupaných mandlí
špetku soli
Příprava: 
Rozdrobené kvasnice s lžící cukru a lžící mou-
ky přelijeme vlažným mlékem a pořádně roz-
mícháme. Po vzejití kvásku vsypeme do mísy 
vše ostatní a zaděláme na tužší těsto. To ne-
cháme asi hodinku kynout. Potom vytvaruje-
me mazanec a dáme jej na plech vyložený pe-
čícím papírem a necháme patnáct minut od-
počinout. Před pečením ve vyhřáté troubě 
(190°C) potřeme mazanec rozšlehaným vej-
cem, ozdobíme mandlemi a nařízneme do 

Plomnovšti kapři
Před prajzskó vojnó zme měle velky ma-
névre v Holomóckym krajo a lágrovale 
zme kolem Plomnova. Měle zme velikó 
žižeň a na pivo nebelo peněz. Bel tam 
ale velké rebnik a tak me všeci k rebni-
ko na vodo. Pan jenerál to vize a povidá: 
„Je vás tolik, že beste vepile všecko vodo 
z rebnika a tož to oděláme tak: Každé ať 
si lehne na břoch a odělá jeden hlt, abe 
došlo na všecke.“ Gde pak jeden hlt, kaž-
dé si lehl k vodě a pil jak doha. Najednó 
plásk mě něco po hobě, až mě v očich za-
iskřelo. Co to belo? V rebniko bele kap-
ři jak polena a poznale, že bechme jim 
vepile všecko vodo z rebnika a že be oni 
zahenole a tož přeplole k břeho a ocasa-
ma nás všech doliskale.

Ze sbírky Plomnovšti kapři  
Lidové pověsti a pohádky 

na Prostějovsku, 
(Muzeum Prostějovska 2008)

Bot hastrmanu
V Lókách dež panšti mivale seno v kop-
kách složeny, tož drábi hlidale v noce. 
Jedenkrát hlidal to seno dráb Kocórek a 
ten bel toze gurášné, a svitil pěkně mě-
siček tó noc. A on najednó viděl na jed-

Jan Poláček
JUDr. Jan Poláček je jednou z nejvýznačněj-
ších osobností hanácké folkloristiky. Narodil 
se 12. listopadu 1896 v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, ale jeho rodina se záhy přestěhova-
la do Strážnice. Od roku 1929 pak žil v Prostě-
jově, kde se později stal ředitelem městských 
úřadů. V roce 1950 odešel ze zdravotních důvo-
dů do důchodu. Zemřel 10. března 1968 v Pro-
stějově. Po celý život se věnoval intenzivnímu 
sběru lidových písní a spolu s písněmi zachy-
coval od svých zpěváků také různá vyprávění. 
A že je Poláčkův odkaz stále živý, o tom svěd-
čí i skutečnost, že po pětatřiceti letech čekání 
se mohou milovníci hanáckého folkloru polas-
kat s novou vzácnou knihou jeho písní. Nedáv-
no totiž vyšel třetí díl zpěvníku Lidové písně  
z Hané uspořádaný z jeho sbírek.

Pár střípků ze sbírek Jana Poláčka

Notový záznam písně Ten plomnovský 
zámek

zvěděl jsem se od druhé. Třetí mi s úsměvem 
sdělila, že nepeče, ale že určitě v Intersparu 
koupí pro manžela mazanec, protože ho má 
rád. „Jóóó, velkonočni laskomene, no před le-
tama sem pekávala Jedáške, včil ož mě ale nes-
lóžijó oče, tak si ož na to netrófám,“ odpovědě-
la mi jako čtvrtá stařenka postávající na par-
ku. A pátá dáma? „Já o velikonocích peču….“ 
že bych se dočkal, srdce mi poskočilo nadě-
jí. „…slepovaná kolečka,“ dokončila větu tma-
vovlasá žena v zeleném svetříku. „Ale když  
o tom mluvíme, letos jsem přemýšlela, že zku-

sím dětem upéct mazanec,“ dodala mi špetku 
víry v plumlovské kuchařinky.
Nejen pro ni, ale i pro další hospodyňky, které 
by se přece jen rády do přípravy tradičních ve-
likonočních pochoutek pustily, přinášíme pro 
inspiraci pár receptů skvělé plumlovské ku-
chařky paní Emílie Dostálové. Před nějakým 
časem nás sice navždy opustila, ale vzpomín-
ky na ni a v tomto případě i na její skvělé re-
cepty přetrvávají. Vzpomeňte si třeba na její 
nadýchané trubičky. To byla bašta.

Karel Rozehnal

kříže. Pečeme 15 min. (190°C) a dopékáme při 
100°C asi 45 min. 

Jidáše
Velikonoční pečivo ve tvaru provázků. Jí se 
na zelený čtvrtek a mají různé tvary (housaa, 
ptáčata). Tvar provazů proto, že se Jidáš po 
zrození Krista oběsil.
Co budeme potřebovat?
Půl kila polohrubé mouky
200 ml mléka
10 deka másla
8 deka moučkového cukru
4 žloutky
1/3 kostky droždí
1 vanilkový cukr
citronovou šťávu
špetku soli
troška rumu
Příprava:
Z uvedených přísad zpracujeme těsto a nechá-
me vykynout. Pak ho propracujeme, rozválí-

me a umotáme různé tvary jidášů, které na-
skládáme na plech vyložený pečícím papírem. 
Přikryjeme plech utěrkou a necháme na tep-
lém místě vykynout. Před pečením potřeme 
jidáše žloutkem smíchaným s trochou rumu. 
Pečeme ve vyhřáté troubě (180°C) asi 20 mi-
nut.
Boží milosti
Dělají se v různých tvarech a velikostech. Pe-
čou se na plechu nebo se smaží jako koblihy.
Co budeme potřebovat? 
Čtvrt kila hladké mouky, tvarohu a másla 
(nebo hery)
1 lžička prášku do pečiva
Příprava:
Z ingrediencí zpracujeme těsto a dáme do 
chladna chvíli odpočinout. 
Potom těsto vyválíme a vykrojíme různé tvary 
a pečeme na suchém plechu. Ještě horké boží 
milosti obalujeme v moučkovém cukru.

né kopě něco se hemžet, tak se přeblížel 
ticho k té samé kopce a poslóchal. Na té 
kopce seděl hastrman a šel bot a pře tem 
si zpival: „Sviť měsičku, sviť, ať ušiju niť. 
Dež viděl dráb, že jož ten bot má oše-
té, tak ho oderel holó, a hastrman ote-
kl, a bot tam nechal. Kocórek si ho vzal  
a chodil v něm a nemohl ho roztrhat; 
decke si dal ošet jeden k němo a ten has-
trmanu trval pořád.

Ze sbírky Plomnovšti kapři  
Lidové pověsti a pohádky  

na Prostějovsku, 
(Muzeum Prostějovska 2008)

Ten plomnovské zámek
Prostějov 1957
Alois Tégl, 1874
Ten plomnovské zámek je za lesem,
ten plomnovské zámek je za lesem,
vzale mě na vujno, nevěděl sem,
vzale mě na vujno, nevěděl sem.
Dež vzale, ať vzale, já tam pudo,
bléskavó šablenko noset bodo.
Má šablenka bróšená na dvě strane,
ona mě veseká do Morave.

Lidové písně z Hané, 
ze sbírek Jana Poláčka
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Upozornění

Oddíl stolního tenisu se v sezóně 2010/2011 
za podpory města a TJ Sokol přemístil z tělo-
cvičny ZŠ Plumlov do herny v areálu STAVA  
v Plumlově. Zde byly vytvořeny lepší pod-
mínky pro trénink, a tak bychom rádi podě-
kovali všem, kteří tento přesun umožnili.
Do soutěží zasáhla dvě družstva mužů:
V regionálním přeboru „ A “ tým. 
Áčko se umístilo na posledním místě po zá-
kladní části, v play out bohužel soutěž neu-
drželo a spadlo do regionální soutěže. Za ne-
úspěchem stojí zejména přestup nejlepšího 

Hokej se na klubové úrovni hrál v Plumlo-
vě od třicátých let dvacátého století. Šlo 
ovšem jen o přátelské zápasy s týmy z okol-
ních obcí. V roce 1956 potom vznikl v Plum-
lově oddíl, který se rval o vavříny v okres-
ní a dokonce i krajské soutěži. Tolik z dávné 
historie. Novodobá éra „plumlovského“ ho-
keje odstartovala v roce 2006. Tým pod ná-
zvem HC Grewis Plumlov hraje v modrobí-
lých barvách svá utkání na zimním stadi-

Návrat klubu do krajského přeboru se vlekl 
dlouhými jednáními s vedením LHK Jestřá-
bi Prostějov, svazem ČLH a následně i s DS 
Prostějov. Nakonec jsem našel společnou řeč 
se všemi zúčastněnými a 20 dnů před zaháje-
ním sezony, klub na poslední chvíli do soutě-
že přihlásil.
Cíl byl od začátku jasně stanoven. Hrát v prv-
ní polovině tabulky a dát možnost růstu do-
mácím hráčům, kteří na A mužstvo ještě ne-
dosáhli. V porovnání s minulými sezonami 
se mužstvo výrazně omladilo a tým převzal 
jako trenér, Martin Dufek. Pro většinu mla-
dých hráčů to bylo první seznámení se senior-
ským hokejem a také to bylo začátkem sezony 
znát. První velké překvapení byl hned úvod, 
kdy jsme dovezli z prvních třech utkání ven-
ku, nečekaných 6 bodů. Ovšem následná do-
mácí utkání nás vrátila zpět na zem, kdy jsme 
dlouho nemohli navázat na výkony předvádě-
né venku a doma se herně trápili.
Po novém roce se hra rapidně zlepšila a ode-
hrála se zcela vyrovnaná utkání i s nejlepší-
mi celky soutěže. Značný podíl měl na zlepše-
ných výkonech i nekompromisní přístup tre-
néra k hráčům a navýšení tréninkových ho-
din. Před play-off mužstvo mělo „fazonu“ po-
razit kohokoliv. Velká Bíteš v prvním kole tak 
neměla být velkou překážkou. Ve třech po 
sobě jdoucích utkáních jsme soupeři nasázeli 
18 branek, ale následkem chyby v zápisu, po-
stoupil soupeř. Hlavním důvodem vyřazení 
byla hra obrany, která zcela vyhořela.
Příjemným překvapením celé sezony byly vý-
kony předvedené na hřištích soupeře, odkud 
se dovezlo 17 bodů. Opakem, jak už jsem zmí-
nil, domácí utkání v I. polovině sezony, kdy 

Hokejisté pod hlavičkou Plumlova válí v prostějovském exilu

Jak si vedli plumlovští stolní tenisté?

Hokejistům HC Grewis Plumlov v sezoně skřípala obrana

Sport

hráče loňské sezóny Filipa Konšela do Če-
chovic. Za tento tým nastupovali hlavně Petr 
Vyskočil, Pavel Vaňák st., Miloš Zelený, Zde-
něk Dvořák, Vilém Konšel, Rudolf Schwarz. 
Bohužel vlivem zranění naskočil až na závěr 
soutěže Pavel Vaňák ml. V bojích o udržení ale 
mužstvo zabralo a podalo vyrovnané výkony  
a o sestupu tak rozhodlo pouze pár míčků. 
V regionální soutěži „ B “ tým. 
Béčko se již v této soutěži zabydlelo a jen těs-
ně mu uniklo play off o postup do regionální-
ho přeboru. Mužstvo se stabilizovalo a podá-

valo výborné výkony. V mužstvu se opět pro-
sadil lídr týmu David Staněk. Dařilo se i Jir-
kovi Staňkovi, Tomáši Komínkovi, zlepšení 
potvrdili Zdeněk Dvořák i Rudolf Schwarz, 
který měl bohužel zdravotní potíže a půl se-
zóny musel vynechat. Do soutěže se bohužel 
nezapojil Zbyněk Piňos, který byl pracovně 
v zahraničí.
V příští sezóně se tak můžeme těšit na vzá-
jemný souboj našich týmů. S výhledem na 
postup zpátky do regionálního přeboru.

Pavel Vaňák

onu v Prostějově a docela válí. „Při skládá-
ní družstva úzce spolupracujeme s klubem 
LHK Jestřábi Prostějov. Ostruhy u nás získá-
vají mladí prostějovští odchovanci, kteří tak 
mají příležitost otrkat se v seniorském ho-
keji“, vysvětlil majitel klubu Petr Muzikant. 
Spojení s Plumlovem tak lze najít jen v ná-
zvu klubu navázaného na hlavního sponzo-
ra firmu Grewis s. r. o. působící v Plumlově. 

Ale to neznamená, že nemají Plumlované 
důvody týmu fandit. „Já se chodím na grewi-
sáky dívat docela pravidelně. Jako hokejový 
fanda přeju úspěch v extralize Vítkovicím,  
v druhé lize Jestřábům a v krajském přeboru 
Plumlovu“, nechal se slyšet dvacetiletý Hon-
za z Plumlova a dodal, že když Grewis v zá-
pase občas rupne, nevadí. „Aspoň si dáme  
s kamarády po zápase na žal pár piv,“ prozra-
dil s úsměvem lék na smutek.

Karel Rozehnal

jsme body spíše rozdávali. Všichni tři branka-
ři, kteří se pravidelně střídali, podávali celou 
sezonu kvalitní výkony a většinu utkání nás 
svými zákroky drželi ve hře. Bohužel, obra-
na byla naší „Achillovou patou“. Citelně chy-
běl bek, který dokáže nejen rozehrát, ale dát 
hře myšlenku. Takovým hráčem měl být Petr 
Kryl, který má předpoklady být tahounem 
zadních řad, ale svým přístupem byl největ-
ším zklamáním. Útočná fáze patřila k tomu 

nejlepšímu, čímž jsme se prezentovali. Nut-
no vyzdvihnout Zdenu Mazoucha s Jarou Pe-
krem, kteří nejen vyhráli Kanadské bodová-
ní, ale byli nejlepšími hráči mužstva. Sezona 
2010/2011, byla dobrým odrazovým můstkem 
do sezony 2011/2012. 

Petr Muzikant, majitel klubu

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A 
jarní část  soutěže 2010/2011
I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

sobota     2.4.11 16.00 Plumlov Opatovice

sobota     9.4.11 16.00 Dub nad Moravou Plumlov odjezd ve 14.30 hodin

sobota   16.4.11 16.30 Plumlov Bělotín

sobota   23.4.11 16.30 Náměšť na Hané Plumlov odjezd v 15.00 hodin

sobota   30.4.11 16.30 Plumlov Klenovice n. H.

sobota     7.5.11 16.30 Bělkovice Plumlov odjezd ve 14.30 hodin

sobota   14.5.11 16.30 Plumlov Tovačov

neděle   22.5.11 16.30 Čechovice Plumlov odjezd v 15.30 hodin

sobota   28.5.11 16.30 Plumlov Slatinice

sobota     4.6.11 16.30 Plumlov Jesenec

sobota   11.6.11 16.30 Kojetín Plumlov odjezd v 15.00 hodin


