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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
CO SE DĚJE NA PŘEHRADĚ?

Jak to vypadá s rekonstrukcí
hráze přehrady? Proběhne
sečení dna? Co kvalita vody,
pomohou srážedla?

Čtěte na straně 7

ŠKOLÁKŮM SE DAŘÍ

Ve kterých disciplínách
plumlovští žáci základní
školy září? Jak se jim
povedly jarní výlety?

Najdete na stranách 12, 13 a 15

Nové centrum
Dokončení revitalizace
centra Plumlova zahrnu-
jící úpravu Hlavního ná-
městí a jeho okolí včetně
parku se blíží. Město
Plumlov má na tuto inves-
tiční akci přislíbeny dota-
ce ve výši 85 procent cel-
kových nákladů. Předběž-
ný odhad ceny revitaliza-
ce činí 9,4 milionu korun.
Jak budou úpravy vypa-
dat? První návrh, který byl
vytvořen pro účely získá-
ní dotace, je již na světě.
Podívat se na něj můžete
na webových stránkách
města. Jde však pouze o
pracovní variantu, která
bude dále architekty roz-
pracována podle dalších
požadavků města a jeho
obyvatel. I vy tak máte
možnost podílet se na tom,
v jakém centru města bu-
deme žít. Své návrhy na
dílčí úpravy, nápady, při-
pomínky a poznatky mů-
žete písemně odevzdávat
během měsíce července na
podatelnu Městského úřa-
du v Plumlově nebo zasílat
e-mailem na adresu
podatelna@mestoplumlov
.cz. Jako předmět e-mailu
prosím uvádějte: Revitali-
zace centra, aby byl email
odlišitelný od běžné agen-
dy města. Nepropásněte
šanci spolupodílet se na
změnách centra, které
ovlivní jeho vzhled na de-
sítky let. Nebojte se při-
nést nové náměty na oži-
vení. Město slibuje, že se
vašemi návrhy a připo-
mínkami, pokud budou
relevantní, bude zabývat.

(red)

ROZHOVOR S VEDOUCÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČR V PLUMLOVĚ KAMILEM JELÍNKEM

Honili jsme u Podhraďáku plaváčka

KAREL ROZEHNAL

Asi na úvod čekáte, že se vás
zeptám na informace týkající
se aktuální práce policistů v
Plumlově. Ale já začnu z opač-
né strany, trochou sci-fi. Píše
se rok 2033 a jsme na stanici
Policie ČR v Plumlově. Jak to
tu teď vypadá?

Doufám, že služebna Policie ČR v
Plumlově bude i stále fungovat a
personální stav bude adekvátní
své době. A věřím, že i případně
nové typy problémů budeme
schopni efektivně řešit. Určitě se
změní i naše technika a vybavení
podle nejnovějších trendů a po-
třeb.

Budoumítpolicistévroce2033
větší pravomoce, než je tomu
dnes?

Podle mne má policie v současné
době pravomoce dostačující. Jen
bych byl rád, aby případy, které
policie předává dál, byly násled-
nými orgány efektivně a rychle
řešeny. To trochu pokulhává.
Důležité tedy bude, aby v té době
probíhalo vše s maximální sou-
činností jednotlivých složek.

Pokud vím, nejste ve funkci
šéfa policistů v Plumlově pří-
liš dlouho. Kdy jste nastoupil?

Ustanoven vedoucím jsem byl 1.
ledna 2013 po panu Hubeném,

který ukončil svůj služební po-
měr.

Kde jste působil předtím?

Před svým ustanovením jsem v
Plumlově působil od září 2011 ja-
ko zpracovatel méně závažné
trestné činnosti. A ještě předtím
od roku 1997 jsem obdobné místo
zastával na obvodním oddělení v
Němčicích nad Hanou. U policie
jsem od roku 1995.

Měl jste při nástupu do vedou-
cí funkce v Plumlově nějakou
vizi, jakým směrem by se slu-
žebna pod vaším vedením mě-
la ubírat?

Má vize stále je, aby oddělení i na-
dále bylo vstřícné vůči občanům,
dobře jim sloužilo a všechny čin-
nosti byly vykonávány s maxi-
mální efektivitou a profesionali-
tou.

Co vám funkce a práce vedou-
cího dala, a co naopak vzala?

Dala mi možnost seberealizace v
jiných úkolech, než jsem do té do-
by dělal. Funkce vedoucího je
spíše manažerská. Člověk pra-
cuje více s lidmi a svými podří-
zenými. Nepůsobím už tolik v te-
rénu.

Kolik policistů a dalších pra-
covníků pod služebnou v
Plumlově působí?

Současný personální stav je čtr-
náct lidí, od 1. července 2013 nás
bude patnáct, což znamená dosa-
žení plného stavu.

Pokračování na straně 3

Šéf policistů v PlumlověKamil Jelínek ve službě. FOTO: Karel Rozehnal
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Život na zámku
Očima průvodce, který se vyzná
JIŘÍ TRUNDA

Zámek Plumlov má pro své
návstěvníky v roce 2013 ne-
jednu novinku a přepvapení.

Třetí okruh
Největší událostí bylo zřízení
třetího prohlídkového okru-
hu. Lidé tak mají poprvé mož-
nost oficiálně se podívat do
nikdy nedokončených pro-
stor zámku. Trasa vede nejen
pátým a šestým podlažím, ale
také půdou a sklepením níz-
kého zámku.

V jarním období prohlídku
absolvovalo již několik desí-

tek turistů. Je důležité zmí-
nit, že je tento okruh nepra-
videlný a je nutno si předem
rezervovat lístky. Prohlídka
je vždy každou sobotu v pat-
náct hodin.

Nová expozice tortury
V průběhu jara jsme navá-

zali kontakt s reklamní agen-
turou a snažíme se co nejvíce
zefektivnit propagaci akcí a
zámku celkově. Také jsme se

zapojili do spousty zajíma-
vých projektů. Významnou
změnou prošlo i pohádkové
sklepení. Na některých mís-
tech bylo opraveno a vylep-

šeno, ale největší novinkou je
zde expozice tortury. Ná-
vštěvníci mají možnost pro-
hlédnout si snad všechny
mučící nástroje na jednom
místě.

Opravy na zámku
Úprav se dočkalo i zámecké
nádvoří, pokladna a další. Sa-
mozřejmě probíhaly práce i
ve vysokém zámku. Podařilo
se opravit čtvrté podlaží.

Dovybavení interiérů
Zámek byl dovybaven dal-

ším historickým nábytkem a
bylo sem umístěno několik
velice atraktivních výstav.
Expozice je nyní obohacena o
zbraně, zámeckou pracovnu,
dobový nábytek a další.

Stále se něco děje
Každopádně je také třeba

zmínit akce, kterých se na
zámku uskuteční několik de-
sítek ročně. Podle reakcí oko-
lí, turistů a přátel zámku ta-
ké zjišťujeme, že se celková
úroveň zámku zlepšuje a je
vidět, že se stále něco děje. I
když je větší část sezony ještě
před námi, zatím vše může-
me hodnotit kladně. Určitě
zase připravíme nějaké změ-
ny, překvapení a zajímavos-
ti. Myslím, že se mají ná-
vštěvníci na co těšit.

Mučírna ve sklepení zámku. FOTO: Zámek Plumlov

Výstava – ReonArgondian

Šermíři, pohádky, vernisáže,
koncerty. Takové bylo jaro
JIŘÍ TRUNDA

Ihned, jak skončilo ošklivé
mrazivé počasí, se na zámku
začaly konat různé akce. Do
letošního programu jsme za-
řadili ty klasické, ale některé
i úplně nové. A co by to bylo za
začátek jarní sezony, kdy-
bychom nepořádali tradiční
noční prohlídky. Tématem
byly známé české pohádky a
zámkem tentokrát provázel
šašek. Prohlídky startovaly
už odpoledne, a proto se moh-
lo přijít podívat více malých
dětí. Ani letos nechyběl kon-
cert ke Dni matek a klavírní
vystoupení Barbory Halouz-
kové. Panovala příjemná a
přátelská atmosféra. Kon-
cem května jsme přivítali ne-
obyčejného malíře, pana Re-
ona Argondiana, který ver-
nisáží odstartoval výstavu
svých netradičních obrazů.
Dílo tohoto malíře máte mož-
nost vidět po celou letošní se-
zonu.

Hody v Plumlově se moc
nevydařily. Kvůli deštivému
a chladnému počasí jsme mu-

seli zrušit koncert dvou ka-
pel, ale nejmenší děti si ale-
spoň užily zábavnou show
oblíbeného šaška Vikyho.

Hrbáč v akci
První červnový víkend pa-

třil netradičním prohlídkám
s názvem Hrbáč. Tuto akci pl-
nou profesionálního šermu,
napětí, lásky, zrady a roma-
tiky v podání divadelní sku-
piny Exulis si nenechalo ujít

několik stovek návštěvníků.

Švédové na zámku
Další víkend obsadili zá-

mecké nádvoří Švédové. K vi-
dění byly ukázky dravců,
zbraní, života v obléhaném
hraděčišermířskéšarvátkya
souboje. Prohlídku zámku
doprovázely popletené po-
hádky. Celý program si při-
pravila historická posádka ze
Sovince. Akci zakončila vel-
ká bitva o hrad Plumlov, kte-
rý nakonec nepřítel dobyl.

Žena a Charme
Poslední víkend v červnu

patřil hlavně ženám. Konala
se akce Žena a Charme aneb
Ve víru flamenga. Pořadatelé
nabídli opravdu skvělou po-
dívanou. Módní přehlídky,
líčení, flamengo, příjemná
atmosféra. Nechyběly ani
historické kostýmy. Všichni
přítomní, ale hlavně dámy, si
podvečer v tomto duchu ur-
čitě užili. Prázdniny odstar-
tovala vernisáž rovnou dvou

výstav. K příležitosti 333. vý-
ročí zámku se v zámecké ga-
lerii nachází výstava foto-
grafií od známých a uznáva-
ných umělců Sáry a Jana
Saudkových. Na zámeckém
schodišti je také k vidění roz-
sáhlá výstava fotografií od
maďarských autorů. To bylo
celkem pestré jaro a začátek
léta na zámku v Plumlově. Do
konce roku se však můžete tě-
šit na spoustu dalších zají-
mavých událostí a akcí.

Žena aCharme. FOTO: Jarek Huška



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ ROZHOVOR / 3

Nepříjemní bezdomovci z centra takřka vymizeli
Dokončení ze strany 1

Jakou lokalitu máte pod
dohledem?
Na starosti máme západní
území okresu Prostějov, kte-
ré začíná obcí Mostkovice
směrem na Protivanov a Roz-
stání.

Je Plumlov klidné město?
Z pohledu policie je Plumlov
srovnatelný s ostatním měs-
ty v okresu Prostějov. Vybo-
čuje určitě kulturním vyži-
tím, sice teď kvůli revitaliza-
ci přehradu trochu v útlumu,
ale jinak se akcí, které zde v
létě probíhají, účastní stovky
až tisíce lidí, a to znamená
větší vytíženost policejních
hlídek, které jsou k těmto
událostem nasazovány.

Má město Plumlov podle
vás problém s hazardem?
Potíže přímo související s ha-
zardem jsem zatím neřešily.
Samozřejmě pokud někdo
propadne automatům, zna-
mená to pro něj v určitých
případech i zapojení se do
majetkové trestné činnosti,
aby prohrané peníze tímto
způsobem získal zpět nebo
měl znovu na hru. Ale sou-
vislost se těžko prokazuje.

A co s bezdomovci?
Zatím je v tomto roce velký
útlum pohybu problémových
bezdomovců v Plumlově a
okolí. Vlastně po dvou úspěš-
ných zákrocích z počátku
roku, kdy jsme dopadli dva
bezdomovce coby zloděje v
rekreačních chatách, se situ-
ace hodně zklidnila. Určitě si
i občané všimli, že pohyb bez-
domovců, kteří se nějakými
nežádoucími činnostmi pro-
jevoval v centru Plumlova
dříve, takřka vymizel.

Jakého nejvíce opilého
hříšníka za volantem jste v
poslední době lapili?
Shodou okolností se nám
koncem měsíce května poda-
řilo zastavit hned dva řidiče,
kdy jeden měl 1,9 promile a
druhý 2,55 promile, což už
jsou nadprůměrné hodnoty.

Zkuste popsat běžnou
agendu a činnost vašich
policistů. Jak vypadá běž-
ný pracovní den policisty v
Plumlově?
Začíná ranní instruktáží, na
které se policista seznámí s
úkoly na ten daný den, a po
krátkém zpracování admi-

nistrativních záležitostí od-
jiždídoobvodukplněnísvých
povinností (dohled nad ve-
řejným pořádkem, dohled
nad bezpečností silničního
provozu, šetření případů,
které byly policii oznámeny,
a další).

Jak vypadá standardní
pracovní den vás jako šéfa?
Ráno rozdělím úkoly. Každý z
policistů mi navíc oznámí, co
má daný den v plánu. Já mu
činnosti schválím, popřípadě
ho zaúkoluji dalšími věcmi.
Během dne se dále zabývám
běžnou agendou zahrnující
zpracovávání událostí, vlast-
ní chod oddělení, šetření od
stolu. plánování služeb, plá-
nování akcí, komunikací s
nadřízenými a podávání in-
formacíavýsledkůtýkajícíse
činností oddělení v Plumlo-
vě. Dále komunikaji s před-
staviteli obcí, kde působíme,
a také se sdruženími a spo-
lečnostmi působícími v těch-
to obcích. Jednou z mojí dal-
ších hlavních činností je kon-
trola provedených zákroků,
aby byly v souladu s právní-
mi předpisy.

A vyrážíte někdy v závaž-
nějších případech s kolegy
do terénu?
Pokud se týká závažnější
trestné činnosti, tak o té jsem
informován ze strany zasa-
hující hlídky, a pokud to vy-
žaduje situace, tak se účast-
ním i šetření na místě činu.

Nosíte si práci vy nebo
ostatní policisté domů?
Za ostatní mluvit nemůžu, ale
co se týká mě, snažím si práci
domů nebrat, ale ne vždy to
jde.

Máte představu, jak vás ja-
ko policii v Plumlově a
okolí lidé vnímají?
Policie jako taková se setká-
vá hlavně s lidmi, kteří něco
poruší. Ti nás určitě rádi ne-
vidí. My můžeme jen doufat,
že lidé, kterým naší činností
nějak pomůžeme, nás naopak
vnímají kladně.

Vaši policisté musejí řešit
často nepříjemné či kuri-
ozní situace. Utkvěl vám
některý zásah za poslední
dobu v paměti natolik, že
na něj nezapomenete?
Z poslední doby lze uvést za-
držení celostátně hledaného
muže, který poté, co ho
plumlovská hlídka spatřila,

utíkal a snažil se schovat. Na
chvíli policistům zmizel, zno-
vu jej objevili na lesní cestě u
Podhraďáku. Tam skočil do
vody a snažil se přes rybník
uplavat. Po několika poku-
sech plavání tam a zpátky byl
za pomoci další hlídky a slu-
žebního psovoda se psem vy-
loven.

Řešili jste za poslední mě-
síce nějaký jiný nestan-
dardní případ či případy?
Ve srovnání s předchozími
lety se lupiči více zaměřují na
krádeže v rodinných do-
mech. Nepříjemná je určitě i
trestná činnost páchaná na
starších občanech, kdy se pod
různými záminkami snaží
pachatalé vylákat od seniorů
finanční částky. Rád bych
tímto apeloval na starší ob-
čany, že pokud je kontaktuje
cizí osoba za účelem získání
peněz, ať jí něvěří a neppouš-
tí ji vůbec do domu.

Patří mezi policejní čin-
nost vaší služebny i „do-
zor“ na zábavách a jiných
veselicích v regionu?
Určitě ano, souvisí to s úko-
lem zajišťování veřejného po-
řádku. Některé akce jsou vy-
tipované a na nich jsme pří-
mo přítomni. Další akce pak
bereme na vědomí a situaci
kolem nich monitorujeme.

Mají vaše současné uni-
formy nějaké zvláštní prv-
ky?
Uniforma je standardní v
modrém provedení s přede-
psanými prvky, při vykoná-
vání dohledu nad silničním
provozem máme možnost vy-
užít doplňku uniformy s re-
flexními označeními.

Jakou používáte techniku
(auta, zbraně, přístroje)?
Služební vozidla jsou Škoda
Octavia ve všem známém ba-
revném provedení Police ČR.
Obvodní oddělení v Plumlo-
vě má k dispozici dvě tako-
váto auta. Co se týče zbraní,
jsme vybaveni pistolemi ty-
pu CZ 75 D Compact. Pak po-
užíváme standardní věci ja-
ko vysílačky, služební pouta,
obušek a slzotvorné pro-
středky. Podnapilé hříšníky
za volantem testujeme digi-
talním přístrojem na měření
alkoholu a používáme i po-
můcku DrugWipe na orien-
tační zkoušku, zda řidič není
pod vlivem omamných a ná-
vykových látek.

Kdyby se někdo chtěl stát
policistou v Plumlově, co
všechno musí umět a jaké
podmínky musí splňovat,
aby měl šanci?
Dá se říci, že policistou ČR se
může stát ten, kdo je obča-
nem ČR, dosáhl věku 18 let, je
bezúhonný, splňuje přede-
psaný stupeň vzdělání, je
zdravotně, osobnostně a fy-
zicky způsobilý k výkonu
služby, je plně způsobilý k
právnímúkonůmapísemněo
přijetí požádá. Fakticky se je-
ho přijetí řídí podle zákona o
služebním poměru.

Jak v časovém vytížení
zvládáte mimopracovní
aktivity, rodinu a sport?
Myslím si, že zvládám. Je to
spíše otázka na manželku
(úsměv).

Co byste vašim policistům i
ostatním zaměstnancům
popřál do dalších let služ-
by?
Především hodně zdraví,
dobré nervy a aby vydrželi ve
služebnímpoměruconejdéle,
protože si myslím, že svoji
práci odvádějí svědomitě.
Určitě by je potěšilo i větší
uznání ze strany veřejnosti,
protože jejich práce není
zrovna snadná a mohou se bě-
hem ní ocitnout i v nebezpeč-
ných situacích. (rk)

Medailon
Jméno a příjmení:
Bc. Kamil Jelínek

Služební místo:
Vedoucí oddělení Policie ČR v
Plumlově

Služební hodnost:
Komisař

Hodnostní označení:
Nadporučík

Věk:
38

Stav:
Ženatý

Záliby ve volném čase:
Volejbal, rodina, cestování

Oblíbené jídlo:
Plumlovský řízek

Oblíbený akční hrdina:
S nadsázkou Chuck Norris
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Ze zasedání Rady města Plumlova
Usnesení 66. zasedání
RMP ze dne 27.3.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/66/2012/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí nabídku pora-
denství a správy odběrných
míst el. energie a plynu – Ener-
gie pod kontrolou, o.p.s., Ho-
donín.
UR/66/2013/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení přijatých na minu-
lých zasedáních rady města.
UR/66/2013/10/1: RMP bere na
vědomí informaci o provedené
deratizaci.
UR/66/2013/16/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/66/2013/3/1: RMP schváli-
la dodatek č. 6 smlouvy o dílo s
Prostějovskou stavební spo-
lečností – PROSTAS, s.r.o. –
stavební práce na vysokém
zámku v r. 2013.
UR/66/2013/5/1: RMP schváli-
la Nařízení Rady Města
Plumlova č. 1/2013 o zákazu po-
domního prodeje v Městě
Plumlov.
UR/66/2013/6/1: RMP schváli-
la souhlas s dočasným ulože-
ním zeminy na pozemku p. č.
182 v k. ú. Soběsuky u Plumlo-
va – žádost Povodí Moravy, s.p..
UR/66/2013/7/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k žádosti
fy. ENERGY PROJECT, s.r.o.,
Prostějov o výměnu energetic-
kého zařízení.
UR/66/2013/8/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci při Sletu čaro-
dějnic dne 30.4.2013 do 02.30 ho-
din následujícího dne – pořa-
datel: Spolek Plumlovských
nadšenců, o.s..
UR/66/2013/9/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p. č. 1564/1 v k. ú.
Plumlov dle žádosti pí. Nová-
kové, Plumlov.
UR/66/2013/14/1: RMP schvá-
lila prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem obecní-
ho bytu – pí. Navrátilová, Sobě-
suky 52.

Rada města neschválila:
UR/66/2013/11/1: RMP ne-
schválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku na činnost Svazu
tělesně postižených v České re-
publice, místní organizace ve
Ptení.

RMP předala k projednání
ZMP:
UR/66/2013/12/1: RMP předala
k projednání Zastupitelstvu
Města Plumlova návrh Smlou-
vy o zřízení věcného břemene –
JMP Net, s.r.o., Brno – plyno-
vodní přípojka na pozemcích p.
č. 1152/14, 1169/2 a 1169/16, vše
v k. ú. Plumlov.

Rada města předala k pro-
jednání OV Hamry:
UR/66/2013/13/1: RMP předala
k projednání členům OV Ham-
ry žádost p. Švestky, Plumlov, o
odprodej části pozemku p. č. 741
v k. ú. Hamry.

Rada města uložila:
UR/66/2013/4/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 5.4.2013
vyzvat 3 uchazeče s nejlepšími
nabídkami ve veřejné soutěži
na zpracování projektové do-
kumentace na realizaci vý-
stavby kanalizace v Soběsu-
kách a Žárovicích ke zdůvod-
nění jejich cenových nabídek.
UR/66/2013/15/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 30.4.2013
upozornit zhotovitele stavby
parkoviště před městským
úřadem na špatnou kvalitu
dlážděných ploch a požádat o
sjednání nápravy.

Usnesení 67. zasedání
RMP ze dne 10.4.2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/67/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/67/2013/2/1: RMP bere na
vědomí zápis z kontrolního dne
k probíhajícím komplexním
pozemkovým úpravám.
UR/67/2013/5/1: RMP bere na
vědomí informaci o plánova-
ném výlovu rybníka Bidelec.
UR/67/2013/11/1: RMP bere na
vědomí zprávu auditora o vý-
sledku přezkoumání hospoda-
ření Města Plumlov za rok 2012.
UR/67/2013/12/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/67/2013/3/1: RMP schváli-
la výběr dodavatele na zateple-
ní objektu ZUŠ Plumlov (EN-
VIA systém s.r.o., Kroměříž) a
pověřila p. Sušně, starostu
města, k podpisu smlouvy o dí-
lo.
UR/67/2013/4/1: RMP schváli-

lazrušenívýběrovéhořízenína
zhotovení prováděcí doku-
mentace pro stavbu kanalizace
Soběsuky, Žárovice.
UR/67/2013/6/1: RMP schváli-
la text smlouvy a přijetí fi-
nančního příspěvku na výsad-
bu zeleně od HS Horka Soběsu-
ky.
UR/67/2013/7/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 1/2013 ze dne
10.4.2013 (viz. příloha).
UR/67/2013/9/2: RMP schváli-
la termín a program jednání
mimořádného zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova –
projednání návrhu kupní
smlouvy na odkoupení pozem-
ků v ATC Žralok Plumlov.
UR/67/2013/10/1: RMP schvá-
lila Výroční zprávu DpS Sobě-
suky, p. o. za rok 2012.

RMP předala k projednání
ZMP:
UR/67/2013/8/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města žádost pí. Nová-
kové, Plumlov, o přezkoumání
stanoviska Města Plumlov k
odkoupení části pozemku p. č.
1564/1 v k. ú. Plumlov.
UR/67/2013/9/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města návrh kupní
smlouvy na odkoupení pozem-
ků v ATC Žralok Plumlov.

Rada města uložila:
UR/67/2013/2/2: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 31.8.2013
oslovit kandidáty pro jmeno-
vání do sboru zástupců pro pro-
vádění komplexních pozem-
kových úprav.
UR/67/2013/4/2: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města, v
termínu do 15.5.2013 připravit
nové výběrové řízení na zhoto-
vení prováděcí dokumentace
pro stavbu kanalizace Soběsu-
ky, Žárovice.

Usnesení 68. zasedání
RMP ze dne 24.4.2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/68/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/68/2013/5/1: RMP bere na
vědomí přijetí rozhodnutí o po-
skytnutí dotace SFŽP ČR na za-
teplení zdravotního střediska,
zateplení MŠ Plumlov a vý-
stavbu sběrného dvora v
Plumlově.
UR/68/2013/7/1: RMP bere na
vědomí rozhodnutí MO ČR ve

věci kolaudace střelnice v Ha-
mrech.
UR/68/2013/12/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/68/2013/3/1: RMP schváli-
la souhlas s provedením úpra-
vy veřejného prostranství v ob-
ci Žárovice dle žádosti p. Mar-
ciána, Kostelec n. H..
UR/68/2013/4/1: RMP schváli-
la účetní závěrku Domova pro
seniory Soběsuky, p. o. za 1.
čtvrtletí r. 2013.
UR/68/2013/9/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k po-
volení místní výstavy drobné-
ho zvířectva v Plumlově ve
dnech 25.- 26.5.2013.
UR/68/2013/10: RMP schválila
udělenívýjimkyzOZVč.2/2005
pro festival PlumLove 2013 ve
dnech 28.- 29.6.2013.

Rada města neschválila:
UR/68/2013/6/1: RMP ne-
schválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku dle žádosti Sjed-
nocené organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, Pro-
stějov.

Rada města pověřila:
UR/68/2013/8/1: RMP pověřila
p. Sušně k podpisu smlouvy o
přijetí finančního příspěvku z
rozpočtu Ol. kraje na nákup
věcného vybavení JSDH
Plumlov.

Rada města uložila:
UR/68/2013/2/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do
30.4.2013 uplatnil požadavky
Města Plumlov v probíhajícím
správním řízení o umístění
oplocení pozemku p. č. 1014 v
k.ú . Plumlov.
UR/68/2013/5/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do
30.6.2013, připravit materiály
pro realizaci projektů podpo-
řených dotací SFŽP ČR (zpra-
cování projektové dokumen-
tace stavby, výběrové řízení na
dodavatele stavby…).
UR/68/2013/7/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do
31.5.2013, projednat varianty
dalšího postupu ve věci ko-
laudace střelnice v Hamrech se
zástupci Národní hlukové ob-
servatoře, Brno.

Pokračovaní na str. 5
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UR/68/2013/11/: RMP uložila p.
Hyndrichovi, zastupujícímu
řediteli KZ Plumlov, p.o., v ter-
mínu do 4.5.2013 organizačně
zabezpečitsběrnebezpečnéhoa
velkoobjemového odpadu v ob-
cích Soběsuky, Žárovice a Ha-
mry.

Usnesení 69. zasedání
RMP ze dne 22.5.2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/69/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/69/2013/4/1: RMP bere na
vědomí aktuální informace o
záplavovém území toku Hlou-
čela v k. ú. Soběsuky u Plumlo-
va.
UR/69/2013/10/1: RMP bere na
vědomí zamítnutí žádosti Měs-
ta Plumlov o podporu z Fondu
na obnovu a rozvoj vodohos-
podářské infrastruktury Ol.
kraje.
UR/69/2013/12/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za měsíc du-
ben 2013.
UR/69/2013/19/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/69/2013/2/1: RMP schváli-
la smlouvu o výpůjčce movi-
tých kulturních památek –
Státní hrad Bítov.
UR/69/2013/3/1: RMP schváli-
la smlouvu o výpůjčce osobní-
ho automobilu ŠKODA FELI-
CIA, RZ PVH 5178 pro KZ
Plumlov, p.o..
UR/69/2013/6/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k udělení
licence autodopravci FTL Pro-
stějov, a.s., na lince Plumlov,
Hamry-PV, INTERSPAR.
UR/69/2013/7/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro akce
pořádané KZ Plumlov, p.o., v
průběhu letní sezony 2013 dle
předložené žádosti.
UR/69/2013/8/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 2/2013 ke dni
22.5.2013 (viz. příloha).
UR/69/2013/9/1: RMP schváli-
la stanovisko k žádosti manže-
lů Šafranových, Plumlov, k
umístění zábran na vyhlídku
plumlovského zámku.
UR/69/2013/13/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV
Města Plumlov č. 2/2005 pro

hudební vystoupení dne
19.7.2013 (pořadatel p. ing. Pa-
níček, Alojzov), výjimka je po-
volena po 22.00 hodině do 03.00
hodin následujícího dne.
UR/69/2013/15/1: RMP schvá-
lila výběr firmy na zabezpeče-
ní technického dozoru při stav-
bě „Zateplení objektu ZUŠ v
městě Plumlov“ – INEX pro-
jekt Kroměříž, s.r.o..
UR/69/2013/16/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru prodeje
části pozemku (cca 100 m2) p. č.
1258 v k. ú. Plumlov.

Rada města neschválila:
UR/69/2013/5/1: RMP ne-
schválila přidělení finanční
podpory autorovi sborníku
„Knížecí rod Lichenštejnů v
historii zemí Koruny české“.
UR/69/2013/11/1: RMP ne-
schválila pořízení multimedi-
álního informačního panelu
dle předložené nabídky.

RMP předala k projednání
členům ZMP:
UR/69/2013/14/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města nabídku Obce
Velenov na odkoupení spolu-
vlastnického podílu v SMLD
Niva.
UR/69/2013/17/1: RMP předala
k projednání návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene – ply-
novodní přípojka na pozemku
p. č. 189 v k. ú. Plumlov – JMP
Net, s.r.o., Brno.

Usnesení 70. zasedání
RMP ze dne 5.6.2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/70/2013/3/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/70/2013/15/1: RMP bere na
vědomí informace o prázdni-
novém provozu MŠ Plumlov,
p.o..
UR/70/2013/16/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/70/2013/1/1: RMP schváli-
la text zadávací dokumentace a
vyhlášení výběrového řízení –
zateplení budov MŠ a zdravot-
ního střediska v Plumlově.
UR/70/2013/5/1: RMP schváli-
la přijetí dotace na výstavbu
kanalizace Soběsuky a Žárovi-
ce.
UR/70/2013/6/1: RMP schváli-
la výběr organizátora výběro-
vého řízení na dodavatele stav-

by – kanalizace Plumlov-
Soběsuky, Žárovice.
UR/70/2013/7/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV
města Plumlov č. 2/2005 pro
hudební festival Keltská noc,
pořádanývednech26.-27.7.2013
do 02.00 hodin následujících
dnů.
UR/70/2013/9/1: RMP schváli-
la účetní závěrky za rok 2012 u
všech příspěvkových organi-
zací zřízených Městem
Plumlov.
UR/70/2013/10/1: RMP schvá-
lila podání žádosti o přezkou-
mání hospodaření Města
Plumlov na Krajský úřad Olo-
mouckého kraje.
UR/70/2013/11/1: RMP schvá-
lila souhlas s umístěním Luna-
parku RADOST, Prostějov, v
místě v době hodů v roce 2014.
UR/70/2013/12/1: RMP schvá-
lila změnu osoby nájemce části
pozemku p. č. 855 v k. ú.
Plumlov dle žádosti p. Látala,
bytem Brno.
UR/70/2013/14/1: RMP schvá-
lila souhlas s vysláním členů
JSDH Plumlov do oblastí zasa-
žených povodněmi.
UR/70/2013/14/2: RMP (jed-
notliví členové) schválili fi-
nanční podporu charitativní
sbírky (povodňový účet).

Rada města neschválila:
UR/70/2013/13/1: RMP ne-
schválila objednávku inzerce –
Zlaté stránky (MEDIATEL,
Praha).

Rada města uložila:
UR/70/2013/2/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města, v
termínu do 12.6.2013, předat
členům zastupitelstva města
návrh vnitřní směrnice Města
Plumlov o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu k při-
pomínkování.
UR/70/2013/4/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi města, v
termínu do 30.6.2013, prověřit
možnost získání dotace ze
zdrojů Ol. kraje na zpracování
hlukové studie – střelnice Ha-
mry.

Usnesení 71. zasedání
RMP ze dne 19.6.2013:
Rada města bere na vědomí:
UR/71/2013/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/71/2013/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o přiznání
dotace na akci „Plumlov-
dokončení revitalizace centra

města“.
UR/71/2013/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za květen
2013.
UR/71/2013/5/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání OV Ha-
mry ze dne 16.5.2013.
UR/71/2013/13/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/71/2013/3/1: RMP schváli-
la výsledek výběrového řízení
na zpracování prováděcí pro-
jektové dokumentace – vý-
stavba kanalizace Soběsuky,
Źárovice.
UR/71/2013/7/1: RMP schváli-
la smlouvu o výpůjčce movité
věci – kultivátoru MS 07 VA s
rotavátorem.
UR/71/2013/8/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru pronájmu
části pozemků p. č. 1102/1 a
1514/3, oba v k. ú. Plumlov dle
žádosti Povodí Moravy, s.p.,
Brno.
UR/71/2013/9/1: RMP schvá-
lila nájemní smlouvu na pro-
nájem části pozemku p. č.
1258/1 v k. ú. Plumlov.
UR/71/2013/12/1: RMP schvá-
lila program 14. zasedání Za-
stupitelstva města Plumlova.

Rada města pověřila:
UR/71/2013/3/2: RMP pověřila
p. Sušně, starostu Města
Plumlov, k podpisu smlouvy o
dílo s firmou STAVING engi-
neering, s.r.o., Slatinky na
zpracování prováděcí projek-
tové dokumentace – výstavba
kanalizace Soběsuky,
Źárovice.

RMP předala k projednání
členům ZMP:
UR/71/2013/10/1: RMP předa-
la k projednání členům Zastu-
pitelstva Města Plumlova ná-
vrh smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 2103715 na plyno-
vodní přípojku.

Rada města uložila:
UR/71/2013/11/1: RMP uložila
p. Hyndrichovi, místostaros-
tovi Města Plumlov, pozvat pa-
ní MUDr. Krychtálkovou v ter-
mínu do 5.7.2013 k ústnímu jed-
nání o podmínkách pokračo-
vání nájemní smlouvy.

Připravil FrantišekKocourek
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Usnesení 13. zasedání
ZMP dne 24.4.2013:
ZMP po projednání schvá-
lilo:
UZ-13/2013/1/1 – složení ná-
vrhové komise, jmenování
ověřovatelů zápisu a zapiso-
vatele.
UZ-13/2013/1/2 – program 13.
zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova.
UZ-13/2013/2/1 – návrh kup-
ní smlouvy č. j.
UZSVM/BPV/757 |2013-
BPVM – odkoupení pozemků
p. č. 1473/1-6, 1475, 1476/1-8,
1477/1, 1477/2, 1478, 1479, 1480,
všechny v k. ú. Plumlov (are-
ál ATC Žralok Plumlov) od
České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových za cenu
3.320.000,- Kč (viz. příloha č.
1).

ZMP pověřilo:
UZ-13/2013/2/2 – starostu
Města Plumlov p. Adolfa Suš-
ně k podpisu kupní smlouvy

– viz. usnesení
UZ/13/2013/2/1.

Usnesení 14. zasedání
ZMP dne 26.6.2013:
ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-14/2013/2/1 – zprávu o
kontrole plnění usnesení za-
stupitelstva města přijatých
na minulých zasedáních.
UZ-14/2013/3/1 – zprávu o
činnosti finančního a kont-
rolního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlov.
UZ-14/2013/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.

ZMP po projednání schvá-
lilo:
UZ-14/2013/1/1 – složení ná-
vrhové komise, jmenování
ověřovatelů zápisu a zapiso-
vatele.
UZ-14/2013/1/2 – program 14.
zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova, doplněný o no-
vý bod č. 11 – dofinancování
revitalizace centra města.

UZ-14/2013/5/1 – účetní zá-
věrku Města Plumlov k
31.12.2012.
UZ-14/2013/5/2 – Závěrečný
účet Města Plumlov za rok
2012 s výhradou, současně
Zastupitelstvo Města
Plumlova rozhodlo, že k od-
stranění nedostatků uvede-
ných ve Zprávě o přezkou-
mání hospodaření za rok 2012
se přijímají níže uvedené
opatření:
a) budou řádně prováděny
úpravy rozpočtu Města
Plumlov u příjmů vztahují-
cích se k jiným rozpočtům,
b) v termínu do 30.9.2013 bu-
de aktualizován skutečný
stav nemovitého majetku
Města Plumlov a dán do sou-
ladu s dokladovou inventu-
rou,
UZ-14/2013/6/1 – pravidla
(vnitřní směrnici Města
Plumlov) pro zadávání zaká-
zek malého rozsahu (do
3.000.000,- Kč).
UZ-14/2013/8/1 – dodatek č. 1
ke smlouvě o úvěru č.
378323469 ze dne 2.5.2013 s
Českou spořitelnou, a.s. –
prodloužení doby pro čerpá-
ní úvěru na koupi pozemků v
ATC Žralok Plumlov.
UZ-14/2013/9/1 – smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – poze-
mek p. č. 429/2 v k. ú. Plumlov,
E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice.
UZ-14/2013/9/2 – smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – poze-
mek p. č. 116 v k. ú. Plumlov,
E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice.
UZ-14/2013/9/3 – smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu – Plumlov,
úprava NN_pb č. 224, E.ON
Distribuce, a.s., České Budě-
jovice.
UZ-14/2013/9/4 – smlouvu o
zřízení věcného břemene –
plynovodní přípojka č.
2101348 – Plumlov, JMP Net,
s.r.o., Brno.
UZ-14/2013/9/5 – smlouvu o
zřízení věcného břemene –
plynovodní přípojka č.
2101870 – Plumlov, JMP Net,
s.r.o., Brno.
UZ-14/2013/9/6 – smlouvu o
zřízení věcného břemene –
plynovodní přípojka č.
2103715 – Plumlov, JMP Net,
s.r.o., Brno.
UZ-14/2013/9/8 – vyhlášení
záměru prodeje části pozem-
ku p. č. 1564/1 v k. ú. Plumlov.
UZ-14/2013/10/1 – rozpočtové

opatření Města Plumlov č.
3/2013 ke dni 26.6.2013 (viz.
příloha č. 1).
UZ-14/2013/11/1 – vyčlenění
finančních prostředků z roz-
počtu (rezerv) města na krytí
vlastních zdrojů žadatele v
rámci akce „Plumlov-
dokončení revitalizace cent-
ra města“ v následující výši:
pro rok 2013 – 72.700,- Kč, pro
rok 2014 – 1.409.916,- Kč a v le-
tech 2015-2025 ve výši 48.400,-
Kč na zajištění udržitelnosti
projektu.
UZ-14/2013/11/2 – předfinan-
cování projektu „Plumlov-
dokončení revitalizace cent-
ra města“ z rozpočtu (rezerv)
Města Plumlov.

ZMP po projednání ne-
schválilo:
UZ-14/2013/9/7 – vyhlášení
záměru prodeje části pozem-
ku p. č. 741 v k. ú. Hamry.
UZ-14/2013/9/9 – nabídku na
odprodej spoluvlastnického
podílu – Obec Velenov.

ZMP pověřilo:
UZ-14/2013/8/2 – starostu
Města Plumlov p. Adolfa Suš-
ně k podpisu dodatku č. 1
smlouvy o úvěru – viz. usne-
sení UZ/14/2013/8/1.
UZ-14/2013/9/11 – starostu
Města Plumlov p. Adolfa Suš-
ně k podpisu schválených
smluv – viz. usnesení
UZ/14/2013/9/1-6.

ZMP zvolilo:
UZ-14/2013/7/1 – přísedící
soudce Okresního soudu v
Prostějově – p. K. Jelínka, by-
tem Plumlov, a p. Bc. V.Hýb-
la, bytem Hamry.

Uložená usnesení z minu-
lých zasedání ZMP:
UZ-12/2013/4/3 – radě města-
připravit vzor závazných
smluvních podmínek pro za-
dávání veřejných zakázek,
tento vzor předložit členům
zastupitelstva města k pro-
jednání a na příštím jednání
ZMP tento vzor schválit.
UZ-12/2013/4/5 – radě města-
seznámit členy zastupitel-
stva města se zadávacími
podmínkami a kritérii hod-
nocení u veřejných zakázek
zadávaných Městem Plumlov
nad 3.000.000,- Kč, zadávací
podmínky a kritéria hodno-
cení projednat na zasedání
rady města za účasti členů za-
stupitelstva města před kaž-
dou veřejnou zakázkou toho-
to rozsahu.

Připravil František Kocourek
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Likvidace plevele

Bagry pracují nejen na hrázi, ale i vmístech uValáška. Upravují zde
dno a zbavují ho suti, která zde zůstala po tvorbě cest potřebných
pro odvoz vytěžené zeminy. Přehrada je sice takřka z půlky zato-
pená, v další části včetně této ovšemvesele bují zeleň. V některých
místech na dně rostou už několikametrové stromy a keře. Co s
tím? „Proběhlo sečení uVrbiček a chystá se kompletní sečení
dna přehrady za pomoci obojživelných strojů. Tedy jak v čás-
tech bez vody, tak i v částech zatopených,“ vysvětlila na za-
čátku červencemluvčí PovodíMoravyGabriela Tomíčková.
(kr) FOTO: Karel Rozehnal

Instalace srážedel

Dobré kvalitě vody v přehradě byměly pomoci i kontejnery se
srážedly na několikamístech v Plumlově a okolí. PovodíMo-
ravy je nechalo na čtyřech lokalitách instalovat na konci
června. Kontejnery na síran železitý, který bude srážet fosfor
na přítocích do Podhradského rybníku a plumlovské přehrady,
se nachází u ČOV, pod hrází Podhradského rybníka, na
Kleštínku těsně před vtokemdoVDPlumlov a naHloučele u
průmyslové zóny. „Postupně se zavádí do provozu. Jsou navíc
natřeny ekologickými barvami a zabezpečeny proti kráde-
žím,“ vysvětlila na začátku červencemluvčí PovodíMoravy
Gabriela Tomíčková. (kr) FOTO: Karel Rozehnal

Práce na hrázi

Bagry zakusující se do hráze plumlovské přehrady. Tak to nyní
vypadá na hrázi přehrady. Práce probíhají podlemluvčí Povodí
MoravyGabriely Tomíčkové podle harmonogramu. Pokračují
na koruně hráze a k závěru se postupně chýlí i dláždění jejího
návodního líce. „To je velmi náročné, je totiž potřeba, abymezi
vkládanými kameny byly co nejmenší spáry. Jsou posíleny
směny, aby vše bylo dokončeno co nejdříve,“ zmínila se začát-
kemčervencemluvčí Tomíčková. Práci dělníků bohužel kom-
plikují lidé, kteří bez povolení vstupují na stavbu. „Měli by si
uvědomit, že jim zde hrozí nebezpečí úrazu,“ varujemluvčí
Tomíčková. (kr) FOTO: Karel Rozehnal

Voda a její kvalita

Vpřehradě je nyní v průměru dometru a půl vody. „V nejhlub-
šímmístě je nyní dvametry vody, zatopeno je přibližně 16 ha,“
informovalamluvčí Povodí Gabriela Tomíčková. „Další zvedá-
ní hladiny bude pokračovat ve vazbě na dokončování prací na
návodním líci, na počasí a použití srážedel, pravděpodobně v
srpnu,“ vzkázalo již dříve PovodíMoravy. Kvalita vody? Prý
dobrá. „Vzorky vody, které byly z přehrady odebrány v červ-
nu, prokázaly, že je voda bezproblémová. Sinice byly v přehra-
dě i Podhraďáku ve velmimalém (přirozeném)množství,“
sdělilamluvčí Tomíčková. Další odběr a vyhodnocení vzorků
proběhne běhemčervence. (kr) FOTO: Karel Rozehnal



Inzerce ve
Zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji in-
zerovat? Máte možnost.
Plumlovský zpravodaj vy-
chází v nákladu 1000 kusů
a je distribuován v
Plumlově, Soběsukách,
Žárovicích i Hamrech.
Místní firmy a živnostníci
tak mají s nabídkou svých
produktů šanci být díky
Zpravodaji pořádně vidět.
Zároveň si lidé mohou po-
dat i řádkovou inzerci, na-
příklad v případě, že chtě-
jí něco prodat, koupit či
darovat. Ceník obchodní
inzerce – nebarevná stra-
na (do čtvrt strany cca 150
– 350 korun, čtvrt strany
(formát A6) cca 350 korun,
polovina strany (formát
A5 na šířku) cca 750 ko-
run, celá strana (formát
A4) cca 1700 korun). Jde o
ceny, kdy si sami dodáte
graficky zpracovaný ná-
vrh k otištění. Pokud bu-
dete vyžadovat grafické
zpracování od nás, cena
vzroste po dohodě. Ceník
řádkové inzerce – 30 zna-
ků (cca 5 – 7 slov) – 7 Kč. (red)

SBĚRNÝ DVŮR
PROVOZNÍ DOBA

(2. pololetí r. 2013)

Sběrný dvůr Plumlov je
otevřen v pátek v době od
15.00 do 18.00 hodin (v mě-
sících říjen – prosinec 2013
v době od 14.00 do 17.00 ho-
din)avsobotuvdoběod8.00
do 12.00 hodin v těchto ter-
mínech:

12. – 13.7.2013
26. – 27.7.2013
9. – 10.8.2013
23. – 24.8.2013
6. – 7.9.2013

20. – 21.9.2013
4. – 5.10.2013

18. – 19.10.2013
1. – 2.11.2013

15. – 16.11.2013
6. – 7.12.2013

HASIČSKÉ OSLAVY
V ŽÁROVICÍCH

Sbor dobrovolných hasičů
Žárovicevás srdečnězve na
oslavu 85 let činnosti sboru
a 120 let činnosti 27. Hasič-
ské župy.

Akce se koná v sobotu 13.
července 2013 od 14 hodin v
hasičském areálu SDH Žá-
rovice.

K vidění budou ukázky
historické a soudobé po-
žární techniky a předvede-
ní hasičských útoků.

Těšit se můžete i na vý-
stavku hasičských medai-
lí.

Chybět nebude příjemné
posezení ani bohaté občer-
stvení.

Akce se koná za finanční
podpory Olomouckého
kraje. (jp)

Slaví jubileum. Gratulejeme

70 let
Plumlov
Voráč Tomáš
Škardová Marie
Dudíková Božena
Švédová Františka
Pejřová Ludmila
Bášová Libuše
Burda Martin

Soběsuky
Liedermannová Jaroslava

Hamry
Solný Bohuslav
Vlachová Helena

75 let
Plumlov
Burešová Anna
Bláha Antonín
Hradňanská Marie
Karafiátová Anna
Brachtlová Milada

Soběsuky
Řezáčová Františka

80 let
Plumlov

Ovadová Anna

Soběsuky
Kolář Alois

85 let
Plumlov
Krychtálková Jaroslava
Nezvalová Drahomíra

Soběsuky
Rybnikářová Marie

90 let a více
Soběsuky
Slezák Miroslav
Otavová Vlasta

Žárovice
Znojilová Marie

Plumlov
91 let Mareš Jaroslav
92 let Miková Květoslava

Soběsuky
91 let Šimková Jarmila
98 let Procházková Mariana

Hamry
91 let Hrubanová Anežka
98 let Pavlíčková Kristina

Miminka – 1. čtvrtletí 2013
07.1.2013
Viktorie Anna Lodesová
27.01.2013
Jakub Ošlejšek
06.02.2013
Zuzana Školařová

20.03.2013
Barbora Vémolová
21.03.2013
Adam Navrátil
27.03.2013
Vladimír Michal Lukavský

Přidejte se do
týmu
Chcete se podílet na obsa-
hu Plumlovského zpravo-
daje? Máte možnost. Své
příspěvky v podobě tema-
tických článků, reportáží
ze zajímavých událostí či
akcí, glos, názorů a foto-
grafií s popiskem posílejte
na e-mailovou adresu:
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. (red)

DŮLEŽITÉ ODKAZY
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz

ZÁMEK PLUMLOV
www.zamek-plumlov.cz

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz

CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz
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Seniory v Soběsukách navštívili Uganďané
VĚRA PALACKÁ

První polovina roku uběhla
jako voda a v domově pro se-
niory se klienti rozhodně ne-
nudili. Každý měsíc se zde ko-
ná několik pravidelných ak-
cí, kterých se obyvatelé do-

mova s oblibou účastní. Tré-
nování paměti, skupinové
cvičení s fyzioterapeutem,
setkávání nad vzpomínkami,
zpívání s harmonikou a cvi-

čení s dětmi z Dětského do-
mova v Plumlově patří mezi
nejoblíbenější.

Zajímavé výlety
K akcím s hojnou účastí při-
byly v jarních měsících také

výlety. Konto BARIÉRY, na-
dace Charty 77 a Nadace ČEZ
podpořily projekt DC ADRA v
Prostějově „Poutními místy s
dobrovolníky“ a klienti do-

mova tak měli možnost na-
vštívit poutní místa Olo-
mouckého kraje za doprovo-
du dobrovolníků a s jejich po-
mocí. Ti se cíleně věnovali
klientům s pohybovými pro-
blémy, které bylo potřeba do-
pravovat na invalidních vo-
zících. Finanční dar tak pod-
pořil aktivní trávení volného
času seniorů a přispěl k uspo-
kojení jejich duchovních po-
třeb. Společně navštívili Sva-
tý Kopeček u Olomouce, Sva-
tý Hostýn, Křtiny a Suchdol.
Pěkné počasí umožnilo také
sportovní aktivity v odpo-
činkové zóně a tradiční vítá-
ní léta s Veselou kapelou z
Nezamyslic.
Senioři v domově nežijí v žád-
né izolaci a osamoceně. Stu-
denti, kteří přicházejí na pra-
xi, zpříjemňují klientům je-
jich volný čas. Největší zájem
bývá tradičně o vycházky do
okolí. Dobrovolníci se věnují
seniorům i indivudálně a
snaží se plnit jejich přání.
Do domova přijeli a všechny
překvapili S. Nkesiga, du-
chovní církve Church of
Uganda a prorektor univer-
sity ve městě Mbarara, a A.
Akankwasa, koordinátorka
rozvojového projektu ve ves-

ničce Kitokolo. Při své mě-
síční návštěvě v ČR navazo-
vali nové kontakty a získá-
vali inspiraci pro svou práci.
V domově se zajímali přede-
vším o kvalitu služeb a v roz-
hovoru s klienty zjišťovali,
jak jsou spokojení.
Na zjišťování spokojenosti se
zaměřilo také dotazníkové
šetření, které v domově pro-
běhlo v červnu a o jehož vý-
sledcích budeme čtenáře ur-
čitě informovat.

Plány a poděkování
A co plánujeme dál? Již teď
zveme všechny na tradiční
Hodové odpoledne 22. září s
krojovanou muzikou, občer-
stvením a losováním o pěkné
ceny. Odpoledne s dechov-
kou Krumsíňanka pro klien-
ty i veřejnost připravujeme
na 9. 11. 2013.
Na všechny aktivity je potře-
ba dostatek finančních pro-
středků, a proto zaměstnanci
i klienti touto cestou děkují
všem sponzorům, kteří do-
mov podporují. Bez jejich po-
moci by se jen těžko podařilo
tolik zajímavých akcí usku-
tečnit. Seznam dárců najdete
na www.dpssobesuky.cz.

Návštěva z Ugandy vDomově pro seniory v Soběsukách. FOTO: DpS

Léto na zámku – výběr z akcí

Červenec
Začíná výstava – Sára a Jan
Saudkovi – fotografie
Začíná výstava k 333. výročí
zahájení výstavby zámku

20. – 21.7.
Křižáci na Plumlově

Srpen
3.8.
Divadelní představení sou-
boru Temno z Týniště nad
Orlicí se zajímavým před-
stavením Koule

9. – 10.8.
Večerní představení – výsle-
dek práce týdenního
divadelně-výtvarného
Workshopu Společnosti TTM
o.s.

17. – 18.8.
Přijel pan Vok, šermíři a
historický jarmark

24.8.

Filmová noc, projekce absol-
ventských a klasických filmů
se skvělou muzikou

31.8.
Baletní Galavečer pod širým
nebem, Baletní medailon
choreografa Roberta Balo-
gha, Moravské divadlo Olo-
mouc

Září
Klavírní koncert – Daniel
Jun

7. – 8.9.
Paní z Monsoreau, o korunu
a lásku, šermířské divadelní
představení se skupinou
Exulis

21.9.
Plumlovské vinobraní, při-
pravují každým rokem
Plumlovští nadšenci

28.9.
Dobývání Plumlova, bojové
ukázky z 2. světové války s
kluby KVH

Víkend s Robinsonem
JIŘÍ TRUNDA

Pečení chleba, ochrana pštrosí-
ho vejce, výroba oděvů, pouštění
lodiček, stezka odvahy a ještě
mnohem více. Tak vypadal ví-
kend malých dětí, které prožily
tři dny na pustém ostrově ve spo-
lečnosti známého trosečníka Ro-
binsona Crusoa.

Pro děti z dramatického sou-
boru mateřské školy a děti ze
školního pěveckého sboru
Plumlov si jejich paní učitelka
Gabriela Jančíková připravila
zajímavý víkend plný zábavy,
úkolů, napětí a radosti. Všichni
se v pátek odpoledne vydali do
nedalekých Dědic u Vyškova a
ubytovali se na místní faře. Pro-
gram začal scénkou ze života zná-
mého trosečníka Robinsona Cru-
soa, který ztroskotal na pustém
ostrově. „Útes na obzoru. Mys-
lím, že se potápíme. Pomoc, Ro-
binsone,“ znělo ze všech stran. Z
celé lodní posádky se zachránil
právě jen mořeplavec Crusoe,
který děti provázel celým víken-
dem. Prvním úkolem bylo ochrá-
nit pštrosí vejce a uschovat jej do

druhého dne. Před spaním si děti
poslechly pěknou pohádku a usí-
naly plné očekávání, co se bude
odehrávat druhý den.

V sobotu ráno si děti z vejce,
které opatrovaly, „upekly“ chléb.
Pak následovala výroba oděvů a
také lodiček. Po dobrém obědě
vyrazily do ulic. Hrály hru, při
které zjišťovaly různé zajíma-
vosti o městě, kde se právě na-
cházely. Večer došlo na opékání
špekáčků a pak se všichni vydali
na tajuplnou stezku při svitu sví-
ček. Do postele ulehly děti uta-
hané a spokojené.

Poslední den si účastníci ví-
kendu vyrobili nové lodičky, do-
zvěděli se ještě něco víc o životě
na ostrově a vyrazili k potoku.
Závod v pouštění loďek byl
opravdu napínavý, do cíle dojely
téměř všechny. Na závěr dvou-
denního programu se děti vydaly
hledat poklad, v němž se ukrý-
vala sladká odměna. Takto zají-
mavě a netradičně prožili víkend
děti i dospělí z Plumlova a okolí.
Dětem se to líbilo, jídlo bylo vý-
borné, soutěže se povedly a vše
proběhlo v naprostém pořádku.
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Červen plný zážitků v mateřince
Děti hledaly poklad, vyrazily za pohádkou a ty starší se na zámku rozloučily se školkou
MARTA SOLDÁNOVÁ

Měsíc červen, již tradičně,
přinesl dětem v Mateřské
škole Plumlov celou řadu za-
jímavých akcí a činností,
které jim zpestřily poslední
měsíc školního roku
2012/2013.

Maminko, pojď si hrát
Za zmínku však stojí ještě i

květnová tvořivá dílna s ná-
zvem Maminko, pojď si hrát,
která se konala v MŠ u příle-
žitosti Dne matek. Děti s se-
bou do MŠ přivedly mamin-
ky, babičky, ale objevili se i
tatínkové. Tvořivou dílnu za-
hájily děti ve všech třídách
krátkým kulturním progra-
mem; potom už všichni spo-
lečně zasedli ke stolečkům s
předem připraveným mate-
riálem a tvořili drobné papí-
rové dárečky s jarními moti-
vy podle pokynů učitelek. Z
celé akce byla zhotovena ma-
lá výstavka fotografií , na kte-
rých to dětem i rodičům spo-
lečně moc slušelo.

Výprava za pokladem
Ke Dni dětí byla připrave-

na tematická dopolední vy-
cházka „Výprava za pokla-
dem“ , která se však na první
pokus nevydařila. Déšť vrátil
děti zpět do MŠ. Nakonec se
akci podařilo uskutečnit až o
dva týdny později, kdy už slu-
níčko nádherně svítilo. S
předstihem si vyšla skupin-
ka nejstarších dětí s paní uči-
telkou připravit předem zvo-
lenou trasu. Na jednotlivých
metách přichystala úkoly pro
děti, které je později následo-
valy, a tak vyhledávaly pent-
ličky na stromech, keřích,
šipky na cestách, aby správ-
ně pokračovaly po vyznače-
né cestě.

Při plnění zadaných úkolů
procvičovaly pozorovací
schopnosti, smysl pro orien-
taci v prostoru a ve volné pří-
rodě i znalost blízkého okolí.
Na daných stanovištích je če-
kaly nejen sportovní aktivi-
ty, ale i vědomostní úkoly,
které byly zaměřeny zejména
na oblast ekologické výcho-
vy. Poklad děti čekal na ná-
dvoří zámku. Nabídl jim je-
jich oblíbené, v tomto přípa-
dě zasloužené, sladkosti a
drobné dárečky pro každého.

Další den následovalo v sá-
le ZUŠ taneční představení
jejich kamarádů z tanečního
kroužku, které pro děti při-
pravila paní učitelka R. So-
víková.

Rozloučení s
předškoláčky

Slavnostní rozloučení s
dětmi „předškoláčky“ se
uskutečnilo 11. června v sále

vysokého zámku v Plumlově.
Na slavnostní odpoledne při-
jal pozvání pan starosta
Adolf Sušeň, místostarosta
Martin Hyndrich, p. D. Za-
pletalová, ředitelka ZŠ
Plumlov, a p. Ševčíková za
SPOZ v Plumlově. Nechybě-
ly tradičně ani paní učitelky z
1. st. ZŠ, p. H. Finsterlová a p.
J. Zelená, která budoucí prv-
ňáčky bude učit. Děti se před-
vedly v tom nejlepším světle,
zvládly své úkoly na jednič-
ku a jistě udělaly radost kaž-
dému, kdo se přišel podívat,
zejména paním učitelkám z
mateřšké školy.

Pohádková stezka
Dále bylo pro všechny děti

z MŠ p. uč. Jančíkovou a její-
mi divadelními kolegy při-
praveno pohádkové dopo-
ledne „Pohádková stezka“ na
nádvoří plumlovského zám-
ku. Vítaly je pohádkové po-
stavičky, které měly pro děti
připraveny záludné úkoly. I
tady musely děti prokázat

svoji tělesnou zdatnost, ši-
kovnost , postřeh i jisté vědo-
mosti. Za odměnu na ně če-
kala i pěkná pohádka O Bu-
dulínkovi, v níž si zahrály i
děti z MŠ, které navštěvují
„dramaťáček“.

Na závěr pohádkového do-
poledne pozvala všechny děti
p. Jenešová do strašidelného
sklepení vysokého zámku.
Průvodkyně „princezna
Anička“ svým milým přístu-
pem zbavila děti jejich po-
chybností a obav z toho, že by
nepřekonaly jistý strach. Po
celou dobu prohlídky byly si-
ce děti tiše „ jako pěny“, ale

nakonec s úsměvem všechny
zvládly i tento poslední úkol
obohacené o další nezapome-
nutelný zážitek.

Zbývající červnové dny by-
ly ještě plné her, dalších tvo-
řivých činností a zájmových
aktivit.

Návštěva ve škole
V posledním týdnu školní-

ho roku se ještě děti podívaly
do 1. třídy ZŠ, kde je očeká-
vala p. učitelka P. Finsterlo-
vá. Zasedly do opravdových
školních lavic a zapojily se do
práce spolu s dnešními prv-
ňáčky. V pohodě zvládly prů-
běh vyučovací hodiny, pro-
kázaly svoji školní připrave-
nost i odhodlání pro nastá-
vající školní povinnosti. Pro-
hlédly si i školní družinu a
školní jídelnu. Rozhodně tak
v září nepůjdou do neznámé-
ho prostředí.

Přání do budoucna
Nám, učitelkám mateřské

školy, zbývá už jen popřát
všem dětem do školních let
hodně úspěchů, spokojenos-
ti, opravdových kamarádů,
přátelství, zdraví i pověstné-
ho štěstíčka. Rodičům bu-
doucích prvňáčků málo sta-
rostí a hodně radosti ze svých
dětí.

Věřím, že měsíc červen, a
nejen ten, byl pro děti z ma-
teřské školy hravý, poutavý,
podnětný, přispěl k získání
nových poznatků, vědomostí
iživotníchzkušenostíastalse
názornou ukázkou rozvíjení
prožitkového a prosociální-
ho učení, které je jedním z
hlavních úkolů Školního
vzdělávacího programu ma-
teřské školy „ Poznáváme,
přemýšlíme, tvoříme – obje-
vujeme svět“.

Poděkování
Dovolte, abych poděkovala

zaměstnancům Mateřské
školy Plumlov za náročnou
práci v průběhu celého škol-
ního roku, všem rodičům za
jejich spolupráci i důvěru,
zřizovateli i všem ostatním
školám a organizacím, se kte-
rými spolupracujeme, za
vstřícnost a zájem o naši prá-
ci a popřála jim krásné prázd-
niny, odpočinek a dětem
spoustu nových zážitků.

Tvořivé dílny s rodiči a rozloučení s předškoláčky na zámku. Foto:MŠ
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Kuchařem, čtenářem, házenkářem i modelem
RADIM KRATOCHVÍL

Přehled významných akcí
DD a ŠJ Plumlov za 1. polo-
letí 2013

1. Vystoupili jsme na
Velkém svatebním dni
V polovině února se konala v
restauraci U Tří bříz v Pros-
tějově již tradiční charitativ-
ní akce svatebního studia
Styl, firem Femina a konfek-
ce Ševčík „Velký svatební
den“. Na tuto krásnou akci
jsme od svatebního studia
Styl dostali pozvání. Naše dě-
ti měly možnost zhlédnout
nejen všechny krásné šaty,
prstýnky a kytice, ale také
vystoupit a předvést všem zú-
častněným, co si ve volných
chvílích nacvičily. Menší dě-
ti předvedly roztomilý tanec
Krokodýlek, větší zazpívaly a
zatančily a největší úspěch
měly se svým beat-boxem.

Na oplátku jsme obdrželi
výtěžek z tomboly a dražby
svatebních kytic. 6324 korun,
které jsme přebrali od provo-
zovatelky svatebního studia
Styl paní Kresové, nám udě-
lalovelkouradostaposloužík
financování volnočasových
aktivit našich dětí. Moc dě-
kujeme a těšíme se na další
spolupráci.

2. Noc s Andersenem
Začátkem dubna jsme se tra-
dičně zapojili do akce Noc s
Andersenem. Smyslem a cí-
lem této akce je znovupřiblí-
žení čtení knih dětem. Ten-
tokrát jsme spali s dětmi v
klubovněOchráncůpřírodyv
Prostějově. Akce se zúčast-
nilo sedm dětí mladšího škol-
ního věku a měla u nich vel-
ký ohlas. Teď už jenom začít
číst pravidelně.

3. Canisterapie
V rámci projektů EU ESF nás
pravidelně navštěvuje od-
bornice na canisterapii, tedy
terapii pomocí vycvičených
psů. Smyslem je podpořit
vnímání dětí, sladit myšlen-
kové pochody člověka a zví-
řete apod. Věříme, že spolu-
práce bude pokračovat i dál.

4. Aktivity s Nadací
Malý Noe
Již podruhé jsme se zúčast-
nili Sázení stromů, když prv-

ní strom nám krásně roste u
Olomouce. Nyní jsme zasa-
dili další v Libosadu u Pře-
rova.

Nadace Malý Noe nám vy-
datně pomáhá s různými pří-
spěvky, např. na očkování
pro naše děti, které není hra-
zeno z prostředků zdravotní-
ho pojištění, či nás zásobuje
vitamínovými prostředky,
ale i materiálním vybave-
ním. Aktuálně jsme získali
myčku či kvalitní postele pro
děti.

5. Naše děti si
pochutnaly na dortech
Spolek děvčat a žen – cukrá-
řekzcelérepublikysesešelve
Šlapanicích u Brna. Cílem to-
hoto setkání bylo předání
zkušeností z pečení a hlavně
zdobení dortů. A výsledek byl
skvělý! Nádherné dorty na té-
ma pohádek z večerníčků.

Nejlepší na celé této akci
bylo, že paní Začalová z Kos-
telce na Hané, která celou tu-
to akci organizuje a za-
střešuje, navštívila i se svý-
mi kolegyněmi poslední dub-
nový víkend náš domov, aby
nám dorty nejen ukázaly, ale
i předaly ke snězení. Celkem
jsme dostali devět dortů, ale
protože jsme uznali, že
bychom je sami nespořádali,
rozhodli jsme se potěšit také
děti z dětského domova v Pro-
stějově a dva dorty jsme jim
věnovali.

Kromě toho jsme ještě od
cukrářek obdrželi finanční
příspěvek a obrovskou kra-
bici fixů.

6. Cvičení se seniory
Naše tradiční spolupráce s
DpS v Soběsukách se přes rok
ustálila na pravidelných ná-
vštěvách a cvičeních se seni-
ory. Věříme, že nadšení je
oboustranné a baví obě spek-
tra věku. Jedná se o psycho-
motorická a zábavná cvičení,
která jsou oživena právě me-
zigeneračním setkáváním.

7. Pomocná ruka
Jako každoročně jsme i letos
byli pozváni na akci občan-
ského sdružení Pomocná ru-
ka na stadion ZŠ Jana Želez-
ného do Prostějova, kde byla
v polovině května i pro naše
děti připravena spousta sou-
těží a atrakcí. Děti soutěžily o
hodnotné ceny v různých dis-
ciplínách.

8. O mistra kuchaře
V areálu tábora v Kladkách
proběhla zajímavá soutěž,
kde děti předvádí společně se
svými vedoucími kuchařské
umění. Naše děti zvolily tra-
diční tábornické jídlo, a to
kotlíkový guláš. Sice nevy-
hrály, ale strávily pěkný den
na čerstvém vzduchu a nyní
snad i ocení, co obnáší uvařit
v polních podmínkách.

9. Olympiáda talentů
Aby byl výčet úplný, zúčast-
ňujemeseikulturníchakcí.V
Olympiádě talentů nebyly
vyhlašovány naše děti, ale
byli jsme pozvaní na Galave-
čer, kde naše děti mohli mo-
tivovat různí mladí umělci.
Díky Nadačnímu fondu
Správná cesta životem nám
byly vstupenky na bohatý po-
řad věnovány zdarma.

10. Mezinárodní den dětí

Letos jsme přijali pozvání
vyškovsképosádkyvojákůdo
areálu kasáren v Dědicích.
Děti strávily nádherné dopo-
ledne, kde se nám osobně vě-
novalo hned několik vojáků.

11. Písničkou ke slunci

Letos jsme se po dlouhé době
zúčastnili s vlastním přispě-
ním tradičního festivalu Pís-
ničkou ke slunci. Mladší děti
si připravily roztomilou pí-
seň o krokodýlovi s taneční
choreografií, v níž vyniká na-
še nejmenší a nejmladší dítě.
Tento kus vzbuzuje úspěch i
při jiných akcích.

12. Turnaj v miniházené
v Zašové
Účast na mezinárodním tur-
naji v miniházené, tj. 5+1 hrá-
čů, kde naše děti obsadily
krásné 6. místo. Zajímavostí
je, že se účastnily družstva z
Moravy, Polska a Slovenska.

13. Návštěva motorkářů
z Olomouce
Další naše tradiční akce, kte-
rá zaujme nejednoho
plumlovského občana. Ně-
koho nadchne, někoho po-
horší ohlušujícím zvukem
motorů. Začátkem června se
u nás sešlo cca 10 motorkářů,
kteří s sebou přiváží krásné
počasí, dobrou náladu,

spoustu atrakcí a hlavně –
motorky.

14. Spolupráce s
kadeřníky
Každý ví, jak je těžké zavdě-
čit se a přesvědčit teenagera,
aby se ostříhal dle našich
představ. A právě v tomto
případě nám velmi vyšlo
vstříc Kadeřnictví Italiano z
Olomouce, které vyslalo své
dva majitele, aby za námi při-
jeli přímo na domov. Když
mohly děti zhlédnout práci
italského mistra Mina Cosi-
ma D´Oronza, přestaly vzdo-
rovat a samotné si určily
vzhled svého zevnějšku. Při-
tom se nechaly rády korigo-
vat názorem mistra.

15. Sportovní vyžití v
našem areálu
Na závěr loňského roku se
nám podařilo uspět s projek-
tem u České pošty na revita-
lizaci naší zahrady ve smyslu
osazenídětskýmiatrakcemia
zábavními prvky. Od jara je
možné na naší zahradě vidět
krásný dětský domeček ve
tvaru dostavníku, kde si mo-
hou malé děti místo oblíbe-
ných bunkrů hrát. Dále jsme
pořídili velkou a bezpečnou
trampolínu, kterou máme
umístěnu na pevném pod-
kladě na dvoře DD. Nabízíme
plumlovským občanům a
předně maminkám s dětmi,
které budou ochotny dodržo-
vat provozní řád a zodpoví-
dat si za vlastní děti, možnost
přijít a na trampolíně si za-
skákat zcela zdarma. Tram-
polína je bezpečnostně
schválena pro veřejná hřiště,
je osazena i bezpečnostní sítí.
Stačí se jen ohlásit personálu
DD a za pěkného počasí mů-
žete skákat.

A co chystáme?

16. Závěr roku s BALOU

Dvakrát v roce, jednou před
Vánocemi a podruhé na kon-
ci školního roku, nás navští-
ví zaměstnanci Maloobchod-
ní sítě Bala a připraví pro dě-
ti nevšední zážitek – grilová-
ní a zábavu na zahradě.

17. Prázdniny
Vrámciintegraceainkluzese
naše děti v prvních dnech
prázdnin účastní několika
letních dětských táborů.
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Skvělé výsledky našich školáků
Žáci se blýskli v kraji hned na několika frontách, třeba v němčině, na kolech, v kreslení i sportu
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Školní rok 2012/2013 přinesl
naší škole významné úspě-
chy. Byly to úspěchy nejen na
poli matematiky, ČJ, Bi, CJ,
Z, D, F na okresní úrovni, ale
především na krajské úrov-
ni. Ano, naši žáci reprezen-
tovali okres Prostějov i v
krajských kolech!

Připomeňme si 5. místo v
kraji. V Olomouci obsadila
Bára Pírková z 9. r. krásné 5.
místo v soutěži v NJ. Náš žák
7. r. Dušan Řezáč bojoval v
krajském kole Biologické
olympiády v Přerově a umís-
til se ve své kategorii na pěk-
ném 10. místě.

Úspěch cyklistů
Do krajského kola dopravní
soutěže Mladý cyklista puto-
vala také dvě naše družstva

mladších a starších žáků. Obě
družstva vyhrála v okresním
kole dopravní soutěže a re-
prezentovala okres na kraj-
ské úrovni v Hranicích na
Moravě. Tentokrát to bylo 4.
místo, tedy bramborová me-
daile. Ale řekněte, která ško-
la v okrese se může takovým
výsledkem pochlubit?

Lachman zářil coby
olympionik
Naši sportovci zabojovali v
okresním kole OVOV, což
znamená Odznak zdatnosti
olympijských vítězů. Tato
soutěž zahrnuje náročné
sportovní disciplíny, jako je
sed a leh, kliky, skok z místa
do dálky, přeskoky přes švi-
hadlo, hod míčem do dálky,
hod medicinbalem a další.

Hned osm našich repre-
zentantů své kategorie bylo

díky svým špičkovým výko-
nům v okresním kole nomi-
nováno do krajského kola za
prostějovský okres. Ze 4. roč-
níku to byli V. Lachman, J.
Chytil, S. Kišková, z 5. r. P.
Dostál a S. Zapletalová, ze 7. r.
J. Kratochvil a z 9. r. K. Vlach
a K. Waltrová.

Máme také svého zástupce
do celostátního kola. Je to
VáclavLachman,kterývesvé
kategorii nechal všechny
borce z kraje za sebou a jako
jediný postupuje dál.

Svět očima dětí
Trio děvčat z 9. r. M. Vysta-
vělová, B. Pírková a L. Ra-
dvanská získalo 1. místo v ce-
lostátní soutěži Svět očima
dětí v kategorii video pod ve-
dením pana učitele Poláka.
Pro vítězství si zajeli všichni
společně do Prahy.

Na místě je obrovská po-
chvala a poděkování všem
jmenovaným a zároveň bla-
hopřání ke skvělým výsled-
kům a reprezentaci naší ško-
ly.

Výtvarníci v akci
Úspěšní jsou i naši výtvarní-
ci. Natálka Knollová se umís-
tila na čelním stupínku ve vý-
tvarné soutěži Česko mýma
očima.

Naši výtvarníci malovali
ilustrace ke knize prof. Petra
Piťhy O našich svatých. Pro
naši školu vybrala Běla Jen-
sen sv. Vojtěcha. M. Vysta-
vělová z 9. r. vyhrála ve své
kategorii PO očima dětí svým
výtvarným dílkem a postou-
pila do krajského kola.

Je skvělé, když se o naší
škole mluví nejen na okres-
ní, ale také krajské úrovni.

Dětský den s Vojenskými lesy byl opět velkolepý
JANA ZELENÁ

Vojenské lesy Plumlov pořá-
dají už tradičně pro naše žá-
ky Dětský den, na který se tě-
ší nejen děti, ale i učitelé.
Tentokrát tato všemi očeká-
vaná událost připadla na
středu 11. června a všichni
jsme tajně doufali, že bude
stejně velkolepá jako v jiných
letech. Speciálně připrave-
nými autobusy jsme byli pře-
praveni Vojenským újezdem
Březina na místo zvané
Vešperk. Cesta nám krásně
utekla především díky paní
Cetkovské, která nám vyprá-
věla, co vidíme kolem, ale
především nás navnadila na
všechny aktivity, co na nás
během dne čekají.

V tanku i s hadicí
Hned po příjezdu se nás ujali
vojáci a bez meškání nám
umožnili prozkoumat nej-
různější vojenskou techniku.
Co může být lepšího než pro-
lézt tank nebo obrněné vozi-
dlo. Kluci byli nadšení také ze
zbraní, které jim ukazovali
příslušníci vojenské policie.
Na řadu pak přišli hasiči. Ti
nám dovolili vyzkoušet si, ja-
ké to je hasit požár (k radosti
učitelek se zásah obešel bez

ohně). Mohli jsme stříkat ha-
dicí na cíl, což bavilo snad
úplně všechny.

Následovala další cesta au-
tobusem, tentokrát na Nová-
kovu chatu. A vzhledem k to-

mu, že se na nás začalo usmí-
vat i sluníčko, nálada byla vý-
borná.

Další program byl připra-
ven přímo Vojenskými lesy.
Přivítání bylo úžasné – při
příjezdu nás vítali myslivci –
trubači, takže jsme si připa-
dali jako prezidentská dele-

gace. Následovala opět tech-
nická ukázka, tentokrát stro-
jů, které pomáhají lesákům
při náročné práci. Harvestor
pokácel strom s takovou leh-
kostí, že jsme dokonce čekali,

že začne na místě vyrábět i
nábytek.

Soutěže i gulášek
Všechny děti se už ale ne-
mohly dočkat soutěží. Tašku
plnou sladkostí, pití a věc-
ných dárků dostaly netra-

dičně hned na úvod, což je ale
neodradilo od houževnatého
soutěžení. Žáci pak postupně
absolvovali střelbu ze vzdu-
chovky, hod na cíl, povídání o
zvířatech, stromech a rostli-
nách a skládali puzzle. V naší
třídě měl největší úspěch pan
Hýža, který povídal o stro-
mech tak zajímavě, že mu dě-
ti opravdu visely na rtech.
Pro nás učitele byl připraven
vynikající zvěřinový guláš.
Při jeho konzumaci jsem já
osobně zvažovala, že navzdo-
ry slušnému vychování vylí-
žu i mističku (a to ani nemlu-
vím o vynikajícím závinu).

Děti byly z toho dne oprav-
du nadšené. Svědčí o tom slo-
va chvály v jejich slohových
pracích:

Dnešní den moc rychle ute-
kl, chtěla bych ho celý zažít
ještě jednou. (Kačka Němeč-
ková). Nejvíc se mi líbil pan
Hýža, který nám povídal o
stromech, ani jsem nechtěl
odejít za mamkou, když mě
volala.

Ten den byl žůžo.
(Šimon Mynařík)
Byl to super den.
(Jan Stavinoha)
Bylo to tam velice dobré a celý
den se mi moc líbil .
(Vašek Lachman)

Dětský den sVojenskými lesy Plumlov. FOTO: ZŠ Plumlov



Se Stonožkou multikulturalitou
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Základní škola Plumlov se
snaží získat finanční pro-
středky na zajímavé projekty
z různých zdrojů.

I v letošním školním roce
jsme napsali několik projek-
tových žádostí a s radostí
všem oznamujeme, že jsme
byli úspěšní v dotačním pro-
gramu MŠMT na podporu
vzdělávání v jazycích národ-
nostních menšin a multikul-
turní výchovy v roce 2013 s
projektem „Cesta se Stonož-
kou multikulturalitou“. Sto-
nožkové aktivity jsou nedíl-
nou součástí naší školy již 23
roků a ty letošní budou tedy
zaměřeny na rozvoj a podpo-
ru multikulturní výchovy.
Smyslem projektu je pomocí
školních a mimoškolních ak-
tivit vzbudit u žáků zájem o
lidskou společnost z mnoha
úhlů pohledu. Z pohledu čes-
kého žáka, z pohledu cizince
žijícího v ČR, z pohledu žáka
žijícího ve válečných zemích
i v zemích rozvojových. Žáci
si uvědomí smysl pomoci a
empatii solidarity. Současně
formou projektových dnů na-

hlédnou do života národ-
nostních menšin, do lidských
vztahů a získají poznatky o
prosociálním cítění. Žáci se
naučí vnímat rozdílnost pod-
mínek života, vzdělávání,
kultury stejně starých ka-
marádů v různých zemích.

Několik aktivit
Projekt zahrnuje několik ak-
tivit, které budou během de-
seti měsíců trvání projektu
probíhat ve škole. Vznikne
multikulturní kalendář na
téma kultura a tradice pří-
slušníků jiných národů s ná-
zvem „Děti celého světa“,
proběhly dva vzdělávací se-
mináře pro učitele a žáci pro-
žili v květnu interaktivní
program s tématikou multi-
kulturní výchovy.

Děti se mohou dále těšit na
podzimní projektové multi-
kulturní dny, na tradiční sto-
nožkový jarmark pro rodiče a
veřejnost, na vernisáž žá-
kovských prací a vyvrchole-
ním projektu bude hudebně
dramatické vystoupení žáků
se zaměřením na multikul-
turní výchovu.

PET víčka pro Matese
PAVEL MAJORŠIN

Zástupci školního parlamen-
tu již několik let sbírají vršky
odPETlahví.Každýroksipro
nasbíraná PET víčka jezdila
firma a finanční obnos jsme
poukázali do Klubu rodičů
nebo do třídních fondů Letos

se školní parlament rozhodl
jinak.

Na svém prvním zasedání
si parlament odhlasoval, že
podpoří malého Matyáška z
Prostějova, který je vážně ne-
mocný. Jeho rodiče nasbíra-
ná PET víčka finančně lépe

zhodnotí a za získanou část-
ku pořizují nutné kompen-
zační pomůcky pro nemoc-
ného syna.

Tatínek malého Matyáška si
pro PET víčka přijel ve stře-
du 15. května, krátce poho-
vořil se zástupci školního
parlamentu o malém Maty-
áškovi a vyjádřil přání,
abychom se pokusili pomá-
hat dál. Žáci tak viděli, že sbí-
rat PET víček má smysl. Po-
kud se chcete více dozvědět o
Matyášově příběhu, navštiv-
te webové stránky www.ma-
tyaskovanadeje.cz.

Školní parlament děkuje
všem rodičům a žákům za na-
sbíraná PET víčka. Všichni
tak pomohli dobré věci.

Víčka proMatyáška. FOTO: ZŠ

MalýMatyášek FOTO: ZŠ

Školáci na letišti v Přerově
TOMÁŠ POLÁK

V pátek 10. května 2013 se ce-
lý první stupeň vydal na le-
tiště do Přerova. Čekal je tam
Den dětí 23. základny vrtul-
níkového letectva 2013. Krás-
né slunečné počasí přilákalo
téměř dva tisíce školáků. A

věřte, bylo se na co koukat.
Program začal průletem vr-
tulníků a seskokem parašu-
tistů. Poté se děti vydaly pro-
hlédnout vojenskou techni-
ku. K vidění byla pozemní i
letecká vojenská technika,
ale také vozy hasičského zá-
chranného sboru. Téměř

všechny vystavené exponáty
byly přístupné i zevnitř. Pro
odvážnější byl připraven si-
mulátor automobilové havá-
rie.

Kromě prohlídky vojenské
a hasičské techniky mohli žá-
ci sledovat ukázku bojového
umění MUSADO, hašení vo-
zidla, práci psovoda a mnoho
dalšího. Závěr patřil ukázce
záchranné činnosti vrtulní-
ku.

Den dětí očima žáků pátého
ročníku:

Na dětském dni v Přerově se mi
velice líbil seskok parašutistů.
Také se mi líbily prohlídky vo-
jenských vozidel.
Phillip George Linney

Líbil se mi seskok z vrtulníku
a záchrana poraněného člo-
věka z vrtulníku.
Nikola Vymazalová

Líbilo se mi, že jsem si mohl
vlézt do hasičských aut, do vr-
tulníků a tanků, ale hlavně si-
mulátor převracejícího se au-
ta.
Ondřej Švestka

Děti na letišti v Přerově. FOTO: ZŠ
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Cimbál místo píšťalky
LUDMILA BRAUNOVÁ

Ve středu 4. června 2013 se
velkou tělocvičnou plumlov-

ské školy ozývaly místo po-
velů a píšťalky zvuky hudby.
Pro všechny žáky zde hrála
cimbálová muzika RÉVA ze
Zlína.

Hudebníci představili žá-
kům své nástroje, vtáhli je
soutěžemi do programu a za

správné odpovědi děti dostá-
valy malou odměnu. Zajíma-
vě sestavený pořad jim uká-
zal, že na cimbál se nemusí

hrát jen lidové písničky z již-
ní Moravy. Hrálo se skoro ja-
ko na diskotéce. Zazněly me-
lodie od Beatles, z filmu o
Vinnetouovi, začátek Vltavy
od Bedřicha Smetany či li-
dovky pro nejmenší. Velký
úspěch slavil „Jožin z bažin“.

Cimbálovámuzika RÉVA ze Zlína zahrála v plumlovské škole. FOTO: ZŠ
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Fotbalové tabulky
KFSOLOMOUC
I.A třída, skupinaB
1. Nové Sady 26 22 3 1 97:25 69
2. Kojetín 26 19 2 5 70:38 59
3. Dub nadMor. 26 12 5 9 53:48 41
4. Lipník 26 11 6 9 56:39 39
5. Čechovice 26 11 6 9 50:37 39
6. Hlubočky 26 10 5 11 42:52 35
7. Bohuňovice 26 9 6 11 45:51 33
8. Klenovice 26 9 5 12 43:54 32
9. Slatinice 26 8 6 12 42:58 30
10. Bělkovice 26 8 5 13 37:43 29
11. Haná Prostějov 26 7 7 12 36:54 28
12. Bělotín 26 6 10 10 35:57 28
13. Náměšť n. H. 26 8 2 16 43:68 26
14. Plumlov 26 4 8 14 31:56 20

OFSPROSTĚJOV
IV. třída
1. Plumlov 28 23 4 1 88:31 73
2. Skalka 2011 28 24 1 3138:33 73
3. ProtivanovB 28 19 6 389:28 63
4. Biskupice 28 15 6 7 71:40 51
5. Otaslavice B 28 14 3 11 93:82 45
6. Tvorovice 28 13 4 1184:64 43
7. Doloplazy 28 13 0 1568:85 39
8. Jesenec B 28 10 8 1046:48 38
9. Malé Hradisko 28 9 5 14 50:77 32
10. Čechy podKos. 28 9 4 15 64:81 31
11. Kladky 28 8 5 15 63:72 29
12. Brodek u PVB 28 7 2 1952:114 23
13. Přemyslovice B28 6 4 18 23:71 22
14. Hrubčice 28 5 6 17 48:95 21
15. Želeč 28 4 4 2044:100 16

MLÁDEŽOFSPROSTĚJOV
Okresní přebor dorostu
1. Němčice 6 13 2 1 90:16 41
2. Protivanov 16 12 2 2 79:35 38
3. Smržice 16 10 0 6 56:25 30
4. Plumlov 16 8 2 639:28 26
5. Pivín 16 7 1 8 34:35 22
6. Dobromilice 16 7 0 940:52 21
7. Nezamyslice 16 5 2 9 31:49 17
8. Vrahovice 16 3 1 12 17:65 10
9. Přemyslovice 16 2 0 14 16:97 6

Okresní přebor žáků
1. Protivanov 20 18 1 1118:20 55
2. Dobromilice 20 16 2 2 85:21 50
3. Pivín 20 15 2 3 87:19 47
4. Určice 20 12 2 6 53:22 38
5. Kralice n. H. 20 10 2 8 36:42 32
6. Kostelec n. H. 21 9 1 11 54:45 28
7. Smržice 20 8 2 10 38:63 26
8. Plumlov 20 6 1 1336:59 19
9. Držovice 20 4 2 14 29:75 14
10. Výšovice 20 4 1 15 33:96 13
11. Brodek u PV 20 1 0 1911:109 3

Okresní přebormladších žáků
1. Čechovice 26 23 1 2168:27 70
2. 1. SK Prostějov 26 22 2 2192:46 68
3. Olšany u PV 25 18 3 4132:57 57
4. Haná Prostějov 26 17 5 4120:48 56
5. Nezamyslice 26 14 4 8126:104 46
6. Pivín 26 13 2 11 99:67 41
7. Kralice n. H. 26 11 2 13 77:96 35
8. Plumlov 26 10 1 1559:69 31
9. Přemyslovice 26 9 3 1468:90 30
10. Brodek u PV 26 9 3 14 61:84 30
11. Otaslavice 26 6 0 2040:161 18
12. Bedihošť 26 5 2 1955:179 17
13. Klenovice 26 4 2 2062:135 14
14. Brodek u Konice 25 4 2 1936:132 14

Fotbalové jaro ve výsledcích

Mládež
Okresní přebory

TJ SOKOL Plumlov – dorost

Vrahovice – Plumlov 1 : 4,
Plumlov – Protivanov 2 : 3,
Pivín – Plumlov 0 : 0,
Plumlov – Němčice n. H. 0 : 3,
Plumlov – Nezamyslice 4 : 0,
Smržice – Plumlov 1 : 4,
Přemyslovice – Plumlov 0 : 4,
Plumlov – Dobromilice 8 : 2,
Protivanov – Plumlov 5 : 2.

TJ SOKOL Plumlov – st. žáci

Plumlov – Protivanov 2 : 3,
Plumlov – Dobromilice 0 : 6,
Plumlov – Určice 1 : 2,
Plumlov – Kostelec n. H. 0 : 1,
Protivanov – Plumlov 14 : 1,
Brodek u PV – Plumlov 4 : 2,
Plumlov – Smržice 4 : 1,
Plumlov – Držovice 3 : 0,
Výšovice – Plumlov 0 : 5,
Pivín – Plumlov 2 : 0,
Plumlov – Kralice n. H. 1 : 5.

TJ SOKOL Plumlov – ml. žáci

Bedihošť – Plumlov 0 : 9,
Plumlov – Klenovice n. H. 5 : 0,
Plumlov – 1. SK Prostějov 2 : 3,
HANÁ Prostějov – Plumlov 8 : 0,
Plumlov – Bedihošť 3 : 0,
Otaslavice – Plumlov 1 : 4,
Plumlov – Olšany u PV 1 : 4,
Brodek u Konice – Plumlov 0 : 2,
Nezamyslice – Plumlov 6 : 3,
Plumlov – Pivín 1 : 0,
Plumlov – HANÁ Prostějov 0 : 3,
Plumlov – Přemyslovice 5 : 0,
Čechovice – Plumlov 4 : 2,
Kralice n. H. – Plumlov 2 : 1,
Plumlov – Brodek u PV 3 : 2.

Muži

TJ SOKOL Plumlov – muži A
I.A. třída Olomouckého kraje, skupi-
na B

Plumlov – HANÁ Prostějov 1 : 0,
OL – Nové Sady – Plumlov 3 : 2,
Plumlov – Slatinice 0 : 0,
Čechovice – Plumlov 2 : 2,
Dub nad Moravou – Plumlov 1 : 1,
Bělotín – Plumlov 5 : 1,
Plumlov – Klenovice n. H. 0 : 1,
Bohuňovice – Plumlov 4 : 1,
Plumlov – VTJ Lipník n. B. 2 : 1,
Náměšť n. H. – Plumlov 3 : 1,
Plumlov – Bělkovice 4 : 2,
Plumlov – Kojetín 2 : 3.

TJ SOKOL Plumlov – muži B
IV. třída soutěže OFS Prostějov
domácí zápasy hraje tým na hřišti v
Krumsíně

Plumlov „B“ – Biskupice 1 : 0,
Čechy p. K. – Plumlov „B“ 1 :4,
Plumlov „B“ – Protivanov „B“ 1 : 1,
Hrubčice – Plumlov „B“ 0 : 2,
Jesenec „B“ – Plumlov „B“ 2 : 3,
Plumlov „B“ – Brodek „B“ 3 : 0,
Plumlov „B“ – Otaslavice „B“ 4 : 1,
Kladky – Plumlov „B“ 1 : 1,
Doloplazy – Plumlov „B“ 0 : 2,
Plumlov „B“ – Želeč 4 : 2,
Přemysl. „B“ – Plumlov „B“ 1 : 3,
FK Skalka 2011 – Plum. „B“ 0 : 1,
Plumlov „B“ – Tvorovice 1 : 4.

Plumlov vs. Smržice 4:1 (starší žáci)



Svět očima dětí

Žákyně devítky L. Radvanská, B. Pírková aM.Vystavělová uspěly
s filmem s armádní tematikou. Cenu si převzaly v Praze. FOTO: ZŠ
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Děti na sportovním poli

Celostátní sportovní hry dětských domovů vOstravě. Plumlovští v
červenobílém zaznamenali řadu úspěchů. FOTO: Dětský domov

Dopravní soutěž

I v právě skončenémškolním roce se zástupci našich žáků úspěšně
zúčastnili Dopravní soutěžemladých cyklistů. FOTO: ZŠ Plumlov

Bílý den v Hamrech

Včervnu se vHamrech konal tradiční Bílý den. Pro návštěvníky
byla připravena celá řada soutěží a ukázek. FOTO: Karel Rozehnal

Slet čarodějnic

Už po čtrnácté se do Plumlova slétly čarodějnice ze širokého okolí.
V kempuŽralok i na zámku vPlumlově simohly dosytosti zařádit.
FOTO: Spolek plumlovských nadšenců

Jarní slavnosti

Spolek Plumlovských nadšenců uspořádal v polovině května odlo-
žené Jarní slavnosti. K vidění bylo i divadelní ztvárnění Umučení
Krista. FOTO: Bob Pacholík
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Malí hasiči v akci

ČervnovýDětský den v Soběsukách byl nejen ve znamení her, ale
uskutečnila se i soutěžmladých hasičů. Na snímku je v akci domácí
družstvo ze Soběsuk. FOTO: Karel Rozehnal

Písničkář ve Žraloku

Tkanička, Kamna, Slunečnice či Náměšť. V kempuŽralok koncer-
toval v druhé půlce června známý folkový písničkář JaroslavHut-
ka. FOTO: Deník/HankaMasaříková

Nehoda v centru

Nehoda dvou řidiček v centru Plumlova zaměstnala 28. června v
poledne i plumlovské policisty. Srážka, při níž sice skřípaly plechy,
ale cestujícím se naštěstí zřejmě nic vážného nestalo, přilákala
desítky pozorovatelů. Asistence při zajištění bezpečnosti silniční-
ho provozu při nehodách patřímezi činnosti, kterémají policisté
na starosti. Rozhovor s šéfempolicistů v Plumlově o tom, co ještě
patří do jejich ranku, simůžete přečíst v tomto čísle Zpravodaje na
stranách 1 a 3. FOTO: Karel Rozehnal

Ralley Hamry

Zásah u hořícího auta, sundávání zemřelého z výšky, záchrana
osob z hloubky, pomoc při skoku ze stožáru, vyprošťování uvíznu-
tého po pádu pod zemědělský stroj a další cvičné řešení několika
disciplín čekalo v druhé půlce května na deset hasičských druž-
stev na desátém ročníku soutěžního klání Rallye Hamry. Zvítězila
jednotka dobrovolných hasičů z Hlučína. Druhou příčku si domů
odvezli hasiči z Němčic naHané a trojici nejlepších pro letošek do-
plnili hasiči Prostějov –Vrahovice. FOTO: HZSOK

Informační občasník „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: 2/2013, 8. července 2013. Náklad: 1 000 výtisků. Redakční rada:
Ing. Karel Rozehnal, Mgr. Dagmar Zapletalová, Ing. František Kocourek, Petr Piňos. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence perio-
dického 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.


