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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
KOMIKS PRO VÁS

Alexandra Svobodová z
Plumlova tvoří komiksy. Je-
den výroční vám nabízíme.
Od příště se těště na její dílka
s plumlovskou tematikou.

Čtěte na straně8 a9

HASIČI, DÍKY ZA ZÁŽITEK

Plumlovští hasiči se ani na
domácím kole extraligy vý-
sledkově neztratili. Skončili
čtvrtí. Velký dík jim patří za
skvělou organizaci.

Najdete na straně 15

Trabanty obsadily kemp Žralok

Trabanty všech barev, trabanty vrčící, trabanty na spanilé jízdě regionem, trabanty při jízdě zručnosti,
trabant na vodě, trabant s fialovými papučkami, trabant smiminkemna střeše a další „trabantové“ uni-
káty. To všemohli vidět návštěvníci tradičního Trabant srazuMorava konaného v červenci v plumlov-
skémkempuŽralok a jeho okolí. Foto a text: Deník/Karel Rozehnal

Na koupání to je
KAREL ROZEHNAL

Jako na houpačce. Tak se
pohybuje podle měření
krajských hygieniků po-
slední dva měsíce kvalita
vody v přehradě. Nejdříve
na konci května získala
voda jedničku, na začátku
června se zhoršila na troj-
ku, v půlce měla dvojku a
na konci opět jedničku. V
červenci ukázala měření
nejdřív dvojku, ke konci
měsíce pak trojku. Na kou-
pání to tedy pořád je, ale
třeba 3. stupeň už zname-
ná slovy hygieniků zhor-
šenou jakost vody s mírně
zvýšenou pravděpodob-
ností vzniku zdravotních
problémů při vodní rekre-
aci, kdy u některých vní-
mavých jedinců by se již
mohly vyskytnout zdra-
votní obtíže. Po koupání je
doporučena sprcha.

Že se lidé do vody nyní
vlézt nebojí, dokazuje i po-
stupně se v horkých dnech
zaplňující pláž U Vrbiček.
„Voda je podle mě fajn, já
jsem odolný, sinic se ne-
bojím,“ nechal se slyšet
osmnáctiletý Patrik z Pro-
stějova, který U Vrbiček
trávilpohodovousobotuse
svou přítelkyní. Ta ovšem
do vody nevlezla. „Trpím
trochu na ekzém. Tak to
nechci riskovat,“ vysvět-
lila.

Tak či onak. Lidí na pře-
hradě přibývá, na hladině
se to opět začíná hemžit
šlapadly a loďkami a ob-
čerstvení kolem nádrže se
pozvolna zaplňují. Teď jen
čekat, zda kvalita vody vy-
drží alespoň na té trojce.

Elektro párty? Už ne, uklidňují radní
KAREL ROZEHNAL

Plumlov – Nikdy více, přeje si
řada obyvatel Plumlova a
okolí. O čem je řeč? O elektro
párty, která se konala o ví-
kendu v půlce července na
nádvoří plumlovského zám-
ku.

„Byla to opravdu síla, skla
rezonovala v oknech a já ne-
mohla vůbec spát. A to jsem
brzy ráno musela vstávat do
práce. Dovedete si předsta-
vit, jak jsem se dopoledne cí-

tila. Doufám, že už se taková
akce v centru města nebude
nikdy opakovat,“ posteskla si
paní Hana z Plumlova. A ne-
byla jediná, které víkendové
„tuc tuc“ znějící ze zámku po-
cuchalo nervy. Některým
Plumlovákům vadilo i cho-
vání účastníků v ulicích.
„Několik jich spalo i na dět-
ském hřišti ve Cvrčelce. Cho-
vali se dost neomaleně, další
přesouvali lavičky v centru,“
postěžovala si paní Petra.

Nicméně ona i další, kte-

rým hlasitost hudby i omla-
dina v ulicích vadila, si ne-
musí pro příště zoufat. Tento
druh párty by se na zámku už
podle zástupců města v bu-
doucnu neměl nikdy objevit.

„Po vyhodnocení průběhu
celé akce a následné diskusi
jsme došli k závěru, že po-
dobnou párty vzhledem k in-
tenzitě hudby a náročnosti
udržování pořádku už v cen-
tru obce povolovat nebude-
me,“ uklidňuje místostarosta
Plumlova Martin Hyndrich.
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Pasovali prvňáčky na čtenáře
JANA ŠVESTKOVÁ

I když se školní rok nachýlil
ke svému závěru, prvňáčci
rozhodně nezaháleli. Na pá-
tek 20. června připravila
Městská knihovna Plumlov,
ve spolupráci s paní učitel-
kou Janou Zelenou, jejich
slavnostní pasování na čte-
náře knihovny. A nutno do-
dat, že to pro ně nebylo nic
jednoduchého.

Děti musely prokázat, že
znají všechna písmenka abe-
cedy, a že si poradí s jakým-
koli textem. Každý prvňáček
si vylosoval úryvek z české
pohádky nebo večerníčku,
tento přečetl, pojmenoval po-
hádku a našel k ní i obrázek.
Někteří žáčci se s textem po-
prali opravdu výborně a
mohli by klidně předčítat i v
rozhlase, jiní však s textem
bojovali s vypětím všech sil a
budou muset čtení ještě hod-
ně trénovat.

Král písmenek
Čtení hodnotila nejenom pa-
ní knihovnice Jana Švestko-
vá, ale děti si přišel poslech-
nout i samotný král Písmen-
kového království. Ten
všechny děti pochválil za je-
jich snahu a nakonec jim pře-
četl čtenářský slib.

Děti se zopakováním toho-

to slibu zavázaly, že budou
denně číst, za prázdniny pře-
čtou nejméně jednu knihu, o
knihy budou pečovat a v

knihovně se budou vždy cho-
vat slušně a podle pravidel.

Dostali i glejt
Král poté každého prvňáčka
pasoval na čtenáře, paní kni-
hovnice předala dětem prů-
kaz čtenáře, čtenářský glejt a
plyšového pejska, kterému
děti musí každý den něco pěk-

ného přečíst. Děti králi podě-
kovaly a zazpívaly mu po-
hádkovou písničku o Kar-
kulce.

Poté si prohlédly knihovnu
a zpět do školy odcházely se
slovy, jak se těší, až si půjčí
svoji první knihu.

Kromě příjemně strávené-
ho dopoledne nás hřeje ještě
naděje, že se nám alespoň u
části dětí povedlo probudit
chuť ke čtení, a že se tak z prv-
ňáčků brzy stanou pilní ná-
vštěvníci naší knihovny.

Pasování prvňáčků na čtenáře v plumlovské knihovně. Foto: Lucie Zelená

KRIMIZPRÁVIČKY

Vyhrožoval jí zabitím
Ze spáchání trestného činu
nebezpečnéhovyhrožováníje
podezřelý čtyřiačtyřicetiletý
muž, který ve středu 18. červ-
na ve večerních hodinách v
malé obci na Plumlovsku
vulgárně nadával a vyhrožo-
val zabitím své bývalé
osmatřicetileté manželce. Při
incidentu se nikdo nezranil.
Žena z obavy o život vše ozná-
mila na policisty, ti nyní pro-
věřují všechny okolnosti in-
cidentu. V případě prokázání
viny hrozí podezřelému až
tříletý pobyt za mřížemi. (iru)

Nic nevzal, ale škodil
V polovině května došlo ke
vloupání do do jednoho z ro-
dinných domů v Plumlově.
Zatím neznámý pachatel nej-
prve přelezl plot, vnikl na za-
hradu a následně i do rodin-
ného domu. Prohledal ho, nic
neodcizil, přesto způsobil
škodu na zařízení ve výši 31 ti-
síc korun. (red)

Řídil pod vlivem drog
V červnu byl v Protivanově
plumlovskými policisty kon-
trolován řidič osobního auta.
Jeho test na omamné a psy-
chotropní látky byl pozitivní
na amphetamin. Policisté mu
zadrželi řidičák a zakázali
další jízdu. (iru)

Zloději šli po kolech
Hned několik krádeží jízd-
ních kol museli o víkendu ře-
šit policisté. Škodu za devět
tisíc korun způsobil zloděj,
který ukradl z pátku na so-
botu z Hlavního náměstí v
Plumlově dvě dámská horská
kola. „Zloděj si je odnesl, i
když byla zabezpečená lan-
kovým zámkem a připevně-
ná ke sloupu,“ uvedla mluvčí
policistů Irena Urbánková.

O horské jízdní kolo znač-
ky GT Karakom přišel v so-
botu odpoledne jeho majitel.
„Kolo bylo uzamčené k oplo-
cení na parkovišti U svaté
Anny v Prostějově, škoda by-
la vyčíslená na třináct tisíc
korun,“ uvedla policejní
mluvčí.

Někdy ze soboty na neděli
se dostal zloděj i na pozemek
u domu na Esperantské ulici,
odkud si odnesl trekkingové
jízdní kolo. Majitel vyčíslil
škodu na deset tisíc korun.
Zlodějům hrozí až dva roky za
mřížemi. (red)
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Investice? Tady je přehled
Bilancování uplynulého období očima radního Pavla Němce

PAVEL NĚMEC

Vážení přátelé, spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět po
čase prostřednictvím našeho
Plumlovského zpravodaje
oslovil. Je už za námi první
polovina roku 2014 a zakrát-
ko půjdeme znovu k volbám.
Termín komunálních voleb
byl vyhlášen na 10. a 11. října.
Je proto nejvyšší čas na bi-
lancování stávajícího voleb-
ního období.

Chci vásprotovtomtosvém
příspěvku seznámit s tím, co
se zastupitelstvu i vedení
města společným úsilím po-
dařilo zrealizovat:

• vybudování bezdrátového
rozhlasu
• vybudování kompostárny
• pokračování v opravách
vysokého zámku
• pokračování v opravách
nízkého zámku
• vybudování kanalizace v
Plumlově a následná oprava
povrchů
• zateplení budovy ZUŠ

Plumlov
• výměna oken a zateplení
MŠ Plumlov
• zateplení objektu + výmě-
na oken zdravotního středis-
ka v Plumlově
• realizace ohřevu vody po-
mocí slunečních kolektorů
(DpS Soběsuky)
• vybudování sběrného dvo-
ra
• vybudování sociálního za-
řízení na zámku

Objem čerpaných a vyúčto-
vaných dotací na investice
dává následující přehled:

• kanalizace: 14 281 000 Kč
• bezdrátový rozhlas cca 675
000 Kč
• kompostárna cca 2 115 000
Kč
• vysoký zámek: 1 875 000 Kč
• nízký zámek: 1 700 000 Kč
• energetické úspory zá-
kladní škola: 2 492 000 Kč
• vybudování slunečních ko-
lektorů na Domově pro senio-
ry Soběsuky cca 453 000 Kč

Neobyčejně významná je
právě započatá akce na vy-
budování kanalizace a vodo-
vodu v obcích Soběsuky, Žá-
rovice a Hamry. Tu považuji
za nejúspěšnější, neboť zde je
současná situace s nedostat-
kem vody doslova zoufalá.
Realizace tohoto projektu si
vyžádá zhruba 49 mil. Kč bez
DPH. Na celou akci se poda-
řilo také získat dotaci.

Další akce
Město má dále schválené do-
tace na revitalizaci náměstí a
na vybudování naučné stez-
ky podél přehrady.

Po nástupu do komunální
politiky jsem měl představu,
že realizace předeslaných zá-
měrů půjde rychleji a zvlád-
neme více. Všechny přede-
slané cíle se vzhledem k fi-
nančním možnostem nepo-
dařilo splnit. Jsem nesmírně
rád, že jsem součástí kolekti-
vu, který se mohl na uvede-
ných programech a projek-
tech podílet a spolupracovat.

Jubilea 2014 – červenec až prosinec. Gratulujeme
Své jubileum slaví následu-
jící plumlovští občané. Všem
gratulujeme a přejeme hodně
zdraví, štětí a pohody.

70 let
Plumlov
Koutný Jiří
Košťálek Václav
Hruban Josef
Procházka Miroslav
Láznová Karla
Všetičková Marie
Pořízka Jan

Soběsuky
Slezák Milan
Pořízková Alena
Hrubanová Ludmila

Žárovice
Černá Věra
Hoňka Jan
Koutná Danuška
Šarman Josef

75 let
Plumlov
Krčová Marie
Musilová Marie
Přehnalová Irena
Zapletal Jaroslav

Demlová Ludmila
Musil Jaroslav
Laník Milan
Kocourek Rostislav

Žárovice
Vysloužilová Jarmila

Hamry
Zlatníčková Jitka
Dobešová Marie

80 let
Plumlov
Frančíková Věra
Hudec Jan
Frančík Josef
Vodicová Ludmila

85 let
Plumlov
Ignác Pácl

Soběsuky
Hořavová Anna
Švecová Anna

Žárovice
Pospíšilová Blanka

90 let

Plumlov
Pírková Miloslava
Soldánová Věra

Soběsuky
Facková Dobromila

91 let
Soběsuky
Slezák Miroslav
Otavová Vlasta

Žárovice
Znojilová Marie

92 let
Soběsuky
Šimková Jarmila

Hamry
Hrubanová Anežka

93 let
Plumlov
Miková Květoslava

99 let
Hamry
Pavlíčková Kristina

KRIMIZPRÁVIČKY

Zloděj u přehrady
Dětské jízdní kilo BMX, pánské
horské kolo, dvě sportovní tašky
se sportovním vybavením na fot-
bal,mobilnítelefonaklíče.Tovše
si odnesl zloděj, který se v čer-
venci vloupal do Fordu Tranzit
zaparkovaného na pláži na bře-
hu plumlovské přehrady. „Do
auta se dostal po rozbití okna, cel-
ková škoda byla vyčíslená na 16
tisíc korun,“ uvedla mluvčí poli-
cistů Irena Urbánková. Zloději
hrozí až dva roky ve vězení. (red)

Bral, co se mu hodilo
Zloděj se v květnu vloupal do
stánku s občerstvením, které
se nachází v Žárovicích. Z něj
si odnesl televizor, alkoho-
lické i nealkoholické nápoje,
cukrovinky, malý výdejní
automat na žvýkačky a nepo-
hrdl ani žehličkou na vlasy.
Majitelce způsobil celkovou
škodu odcizením a poškoze-
ním za 10 630 korun. (red)

Z auta zmizely batohy
Ve druhé půlce července se v
ulici Na Stráži v Plumlově
zloděj zaměřil na Škodu
Octavii. V autě našel tři ba-
tohy. Aby je získal, stačilo mu
rozbít okénko. „Kromě oděv-
ních svršků v nich byly i fi-
remní písemnosti, svítilna,
klíče a další věci osobního
charakteru,“ uvedla policej-
ní mluvčí Irena Urbánková.
Třem poškozeným vznikla
škoda za celkem 19 tisíc dvě
stě korun. Zloděj způsobil
škodu na autě za 6 tisíc ko-
run. Za krádež a poškození ci-
zí věci hrozí zloději až dvou-
letý pobyt za mřížemi. (red)

Opilý řidič na náměstí
Policejní hlídka zastavila v
půlce července opilého řidiče
za volantem na Hlavním ná-
městí v Plumlově. Pětadva-
cetiletý řidič Opelu Astra na-
dýchal přes jedno promile al-
koholu. Po poučení se podro-
bil i lékařskému vyšetření
spojeného s odběrem biolo-
gického materiálu. „Policisté
mu na místě zadrželi řidič-
ský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky,
za který mu v případě proká-
zání viny a odsouzení hrozí až
roční pobyt za mřížemi, pe-
něžitý trest nebo zákaz čin-
nosti,“ informovala policejní
mluvčí Irena Urbánková. (red)
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Ze zasedání Rady města Plumlova
Usnesení 92. zasedání
RMP ze dne 9. 4. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/92/2014/1/1: Rada města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí stížnost na cho-
vání učitelky ZŠ Plumlov.
UR/92/2014/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení přijatých na minu-
lých zasedáních rady města.
UR/92/2014/3/2: RMP bere na
vědomí informaci komise pro
posouzení kvalifikačních
předpokladů ve výběrovém ří-
zení na výstavbu kanalizace a
vodovodu v místních částech
Plumlova.
UR/92/2014/6/1: RMP bere na
vědomí informaci o akcepto-
vání žádosti SFŽ ČR – pořízení
drtiče – míchače na kom-
postárnu Plumlov a pořízení
svozového vozidla.
UR/92/2014/9/1: RMP bere na
vědomí žádost 6. oddílu vod-
ních skautů RAKAIA Plumlov
o finanční podporu.
UR/92/2014/10/1: RMP bere na
vědomí návrh MŠ Plumlov,
p.o., na organizaci školního
roku 2014/5.
UR/92/2014/13/1: RMP bere na
vědomí informaci o zveřejnění
plánu péče o přírodní památku
„Brániska“.
UR/92/2014/17/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských řízeních s účastí
Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/92/2014/3/1: RMP schváli-
la výběr firmy pro výkon tech-
nického dozoru investora
(INEX projekt Kroměříž, s.r.o.)
– kanalizace Soběsuky a Žáro-
vice + vodovod v Soběsukách,
Žárovicích a Hamrech.
UR/92/2014/4/1: RMP schváli-
la upravenou vnitřní směrnici
Města Plumlov k využívání
Fondu kulturních a sociálních
potřeb.
UR/92/2014/5/1: RMP schváli-
la smlouvu č. 12121043 SFŽP ČR
o poskytnutí dotace na zatep-
lení budovy ZUŠ Plumlov.
UR/92/2014/7/1: RMP schváli-
lo dodatek č. 8 smlouvy o dílo s
firmou Prostějovská stavební
společnost - PROSTAS, s.r.o. –
práce na „vysokém“ zámku v
roce 2014.
UR/92/2014/8/1: RMP schváli-
la zařazení žádostí o byt (pí.
Pírková, p. Kalčík) do seznamu
žadatelů o byt.
UR/92/2014/11/1: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV
Města Plumlov č. 2/2005 pro

hudební produkci Spolku
Plumlovských nadšenců, o.s. –
Slet čarodějnic, konanou dne
30. 4. 2014 na Zámku Plumlov,
výjimka se uděluje do 01.00 ho-
diny následujícího dne.
UR/92/2014/11/2: RMP schvá-
lila udělení výjimky z OZV
Města Plumlov č. 2/2005 pro
hudební produkce – diskotéky,
konanévednech6.6.a13.6.2014
na pláži „U Valáška“, výjimky
se udělují do 01.00 hodiny ná-
sledujících dnů.
UR/92/2014/12/1: RMP schvá-
lila návrh smlouvy se společ-
ností EKO-KOM, a.s. – zajištění
zpětného odběru a využití tří-
děného odpadu.
UR/92/2014/15/1: RMP schvá-
lila souhlasné stanovisko k
podpisu leasingové smlouvy
KZ Plumlov, p.o., na zakoupení
sekačky.
UR/92/2014/16/1: RMP schvá-
lila souhlas s umístěním infor-
mačních tabulí naučné stezky
na pozemcích ve vlastnictví
Města Plumlov.

Usnesení 93. zasedání
RMP ze dne 23. 4. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/93/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/93/2014/5/1: RMP bere na
vědomí počet realizovaných
transakcí v bankomatu za mě-
síc březen 2014.
UR/93/2014/7/1: RMP bere na
vědomíinformacioprojektuna
sjednocení dopravní obsluž-
nosti na území Olomouckého
kraje.
UR/93/2014/8/1: RMP bere na
vědomí informace o jednání o
dodatku č. 3 územního plánu č.
3 Města Plumlov.
UR/93/2014/10/1: RMP bere na
vědomí informaci o prázdni-
novém provozu MŠ Plumlov.
UR/93/2014/12/1: RMP bere na
vědomí záměr Povodí Moravy,
s.p. ,na výstavbu 2 mokřadů v
lokalitě Čubernice.
UR/93/2014/15/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/93/2014/2/1: RMP schváli-
la prodloužení nájemní smlou-
vy na pozemky v přírodní pa-
mátce Kozí horka pro ČSOP
IRIS Prostějov.
UR/93/2014/3/1: RMP schváli-
la nájemní smlouvu na proná-
jem části pozemku p. č. 1565 v

k.ú. Plumlov p. M. Janišovi, by-
tem Plumlov 54.
UR/93/2014/4/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k demoli-
ci existující trafostanice za „te-
sárnou“ v Plumlově (ENERGY
PROJECT, s.r.o., Prostějov).
UR/93/2014/6/1: RMP schváli-
la přijetí finančního příspěvku
ve výši 1.000.000,- Kč z Fondu na
výstavbu a obnovy vodohos-
podářské infrastruktury v Ol.
kraji.
UR/93/2014/9/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k udělení
licence dopravci (VYDOS BUS
a.s., Vyškov) k provozování do-
pravy na lince Boskovice-
Protivanov-Prostějov-
Olomouc.
UR/93/2014/11/1: RMP schvá-
lila návrh smlouvy o poskyt-
nutí finančního příspěvku Po-
vodí Moravy, s.p., na zajištění
provozu srážedel fosforu v roce
2014.
UR/93/2014/13/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 1/2014 ke dni 23. 4.
2014 (viz příloha).
UR/93/2014/14/1: RMP schvá-
lila platové zařazení ředitelů
příspěvkových organizací zří-
zených Městem Plumlov.

Usnesení 94. zasedání
RMP ze dne 7. 5. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/94/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/94/2014/4/1: RMP bere na
vědomí stížnost občanů proti
výstavbě naučné stezky okolo
Plumlovské přehrady.
UR/94/2014/7/1: RMP bere na
vědomí počet realizovaných
transakcí v bankomatu za mě-
síc duben 2014.
UR/94/2014/9/1: RMP bere na
vědomí informaci o poskytnu-
té dotaci na revitalizaci centra
města.
UR/94/2014/12/1: RMP bere na
vědomí odpověď MPSV ČR na
dotaz ohledně platů ředitelů
příspěvkových organizací zří-
zených Městem Plumlov.
UR/94/2014/13/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/94/2014/6/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru prodeje
4/39 spoluvlastnického podílu
pozemků p. č. 1159/2, 1163/3 a
1163/4, všechny v k. ú. Rozstá-
ní pod Kojálem, dle žádosti fy.

LAKEWOOD, s.r.o., Jičín.
UR/94/2014/8/1: RMP schváli-
la rozpočtové opatření DpS
Soběsuky, p.o. (čerpání částky
180.000,- Kč z fondu reprodukce
majetku).
UR/94/2014/11/1: RMP schvá-
lila spisový a skartační řád
Města Plumlov.

Rada města předala k pro-
jednání OV Hamry:
UR/94/2014/5/1: RMP předala
žádost o prodej části pozemku
p. č. 736/1 v k. ú. Hamry k po-
souzení členům OV Hamry.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZMP:
UR/94/2014/10/1: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene
(E.ON Distribuce, a.s. –
„Plumlov-DS NN, areál ZD“).

Rada města uložila:
UR/94/2014/2/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 31. 5.
2014 vypsal výběrové řízení na
opravu místních komunikací
formou tzv. „studené recykla-
ce“.
UR/94/2014/3/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 31. 5.
2014 vypsal poptávkové řízení
na výměnu oken na kulturním
domě v Žárovicích.

Usnesení 95. zasedání
RMP ze dne 20. 5. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/95/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/95/2014/2/1: RMP bere na
vědomí doporučení komise pro
hodnocení nabídek ve výběro-
vém řízení na dodávku stavby
vodovodu a kanalizace v Sobě-
sukách a Žárovicích.

Rada města bere na vědomí:
UR/95/2014/6/1: RMP bere na
vědomí závěrečnou zprávu o
přezkoumání hospodaření
Města Plumlov za rok 2013 pra-
covníky Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje.
UR/95/2014/10/1: RMP bere na
vědomí informaci SFŽP ČR –
akceptace žádosti o zateplení
budovy Městského úřadu v
Plumlově.

Pokračování na str. 5
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Ze zasedání Rady města Plumlova
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UR/95/2014/15/2: RMP bere na
vědomí informaci o slavnost-
ním otevření naučné stezky
Plumlovem dne 13. 6. 2014.
UR/95/2014/15/3: RMP bere na
vědomí informace o vodopráv-
ním řízení s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/95/2014/3/1: RMP schváli-
la převod finančních prostřed-
ků MŠ Plumlov, p.o., z fondu re-
zervního do fondu investiční-
honaprovedenívýměnyokenv
budově MŠ Na Aleji.
UR/95/2014/3/2: RMP schváli-
la výjimku z maximálního po-
čtu dětí pro školní rok 2014/5.
UR/95/2014/4/1: RMP schváli-
la souhlasné stanovisko ke sta-
vebním úpravám v pronaja-
tých nebytových prostorech
(STAVO - nájemce p. Zatlou-
kala).
UR/95/2014/5/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko k žádosti
občanského sdružení Červené
barety – souhlas s vedením tra-
sy pochodu dne 28. 6. 2014.
UR/95/2014/6/2: RMP schváli-
la podání žádosti o přezkou-
mání hospodaření Města
Plumlov za rok 2014 pracovní-
ky Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje.
UR/95/2014/7/1: RMP schváli-
la zařazení žádosti o byt paní L.
Večerkové, bytem Soběsuky,
do seznamu žadatelů.
UR/95/2014/7/2: RMP schváli-
la přidělení obecního bytu
(2+1) v obytném domě Soběsu-
ky č. p. 52 paní J.Kroupové, by-
tem Plumlov.
UR/95/2014/9/1: RMP schváli-
la tisk katalogů a plakátů ZO
ČSCH Plumlov na hodovou vý-
stavu.
UR/95/2014/11/1: RMP schvá-
lila účetní závěrku a způsob vy-
užití vytvořeného hospodář-
ského výsledku společnosti
ATC Žralok Plumlov s.r.o. za
rok 2013.
UR/95/2014/12/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pro-
nájmu a následné uzavření ná-
jemní smlouvy na pozemek p. č.
1273/36 v k. ú. Plumlov.
UR/95/2014/13/1: RMP schvá-
lila rozpočtové opatření Města
Plumlov č. 2/2014 ke dni 20. 5.
2014.
UR/95/2014/14/1: RMP schvá-
lila termín a předběžný pro-
gram 19. zasedání Zastupitel-
stva Města Plumlova.
UR/95/2014/15/1: RMP schvá-
lila vyhlášení záměru pro-
nájmu nebytových prostor

„nízkého“ zámku pro účely zří-
zení výstavní galerie.

Rada města neschválila:
UR/95/2014/8/1: RMP ne-
schválila inzerci v cyklistic-
kém atlase Ol. kraje fy. BEKR
mapy, Břeclav.

Rada města pověřila:
UR/95/2014/2/2: RMP pověřila
p. Sušně, starostu Města
Plumlov, aby po skončení doby
propodávánínámitekuzavřels
vybranou firmou smlouvu o dí-
lo – výběrové řízení na dodáv-
ku stavby vodovodu a kanali-
zace v Soběsukách a Žárovi-
cích.

Usnesení 96. zasedání
RMP ze dne 4. 6. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/96/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady měs-
ta.,
UR/96/2014/4/1: RMP bere na
vědomí počet transakcí v ban-
komatu za měsíc květen 2014.
UR/96/2014/8/1: RMP bere na
vědomí dopis MVČR k nápravě
postupu Města Plumlov při
schvalování platu ředitelů pří-
spěvkových organizací.
UR/96/2014/11/1: RMP bere na
vědomí nabídku na umístění
kontejnerů na sběr starého
ošacení.
UR/96/2014/11/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/96/2014/2/1: RMP schváli-
la podání žádosti o dotaci z OP-
ŽP na pořízení zametacího
stroje.
UR/96/2014/3/1: RMP schváli-
la počet členů Zastupitelstva
Města Plumlova (15) volených
pro příští volební období (2014-
2018).
UR/96/2014/5/1: RMP schváli-
la zapojení Města Plumlov do
projektu „Sjednocení dopravní
obslužnosti Olomouckého kra-
je do jednoho celku“.
UR/96/2014/6/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p. č. 771 v k. ú.
Plumlov o výměře cca 33 m2
podle žádosti p. Ing. Petržely,
Plumlov.
UR/96/2014/7/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru prodeje
části pozemku p. č. 736/1 v k. ú.
Hamry (žádost manželů Soldá-
nových, Prostějov).

UR/96/2014/9/1: RMP schváli-
la zakoupení a vyvěšování mo-
ravské vlajky při státním svát-
ku (5. 7.).

Rada města uložila:
UR/96/2014/10/1: RMP uložila
starostovi Města Plumlov, p. A.
Sušňovi, v termínu do 15. 6. 2014
uplatnit připomínky k Zása-
dám rozvoje Olomouckého
kraje – trasa obchvatu Plumlo-
va vedená přes Cvrčelku.

Usnesení 97. zasedání
RMP ze dne 10. 6. 2014
Rada města schválila:
UR/97/2014/1/1: Rada Města
Plumlova schválila smlouvu č.
12116643 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR – zateplení MŠ
Plumlov.

Usnesení 98. zasedání
RMP ze dne 18. 6. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/98/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/98/2014/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o prodlou-
žení termínu pro doložení do-
kladů k projektu naučné stez-
ky: „Plumlov – atraktivní pře-
hrada“.
UR/98/2014/5/1: RMP bere na
vědomí další postup v rámci
projektu sjednocení dopravní
obslužnosti Olomouckého kra-
je do jednoho celku.
UR/98/2014/6/1: RMP bere na
vědomí informaci o zařazení
žádosti o podporu (zahrada v
přírodním stylu u MŠ) – do zá-
sobníku projektů OPŽP.
UR/98/2014/11/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/98/2014/3/1: RMP schváli-
la souhlas s umístěním luna-
parku RADOST (Žouželková,
Prostějov) v Plumlově v době
hodů pro roky 2015-9.
UR/98/2014/4/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlova č. 2/2005 pro hu-
dební produkce pořádané p.
Ing. R. Paníčkem na pláži U Va-
láška v termínech 20. 6., 27. 6., 4.
7. a 11. 7. 2014, vždy do 02.00 ho-
din následujícího dne.
UR/98/2014/7/1: RMP schváli-
la zařazení žádosti o byt paní R.
Přibylové, Plumlov - Žárovice
do seznamu uchazečů o přidě-
lení obecního bytu.

UR/98/2014/8/1: RMP schváli-
la vyplacení mimořádných od-
měn řediteli ZUŠ Plumlov, p.o.,
resp. ředitelce ZŠ Plumlov, p.o..
UR/98/2014/9/1: RMP schváli-
la podání žádosti o finanční
příspěvek na zajištění akce-
schopnosti členů JSDH
Plumlov v roce 2015.

Rada města uložila:
UR/98/2014/10/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 31. 7.
2014 zpracoval nabídku na pro-
dej regulační stanice plynu
(Ohrozimská ulice, Plumlov)
provozovateli.
UR/98/2014/11/1: RMP uložila
p. Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, aby v termínu do 30. 6.
2014 prověřil obsah nájemní
smlouvy na pronájem pozem-
ků pod střeleckým hřištěm v
Plumlově.

Připravil FrantišekKocour

Sběrný dvůr

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHODVORA

2. pololetí r. 2014

Sběrný dvůr Plumlov je ote-
vřen v pátek v době od 15.00
do 18.00 hodin (vměsících
říjen-prosinec 2014 v době od
14.00 do 17.00 hodin) a v so-
botu v době od 8.00 do 12.00
hodin v těchto termínech:

11. – 12. 7. 2014
25. – 26. 7. 2014
8. – 9. 8. 2014
22. – 23. 8. 2014
5. – 6. 9. 2014
19. – 20. 9. 2014
3. – 4. 10. 2014
17. – 18. 10. 2014
7. – 8. 11. 2014
5. – 6. 12. 2014

Internet

MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz

ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz

CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova
Usnesení 19. zasedání
ZMP ze dne 18. 6. 2014
ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-19/2014/2/1 – zprávu o kon-
trole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na mi-
nulých zasedáních.
UZ-19/2014/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-19/2014/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-19/2014/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-

řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-19/2014/1/2 – doplnění pro-
gramu 19. zasedání ZMP o bod 6
d): projednání záměru odkupu
nebo směny pozemku p. č. 467 v
k. ú. Plumlov od soukromého
vlastníka.
UZ-19/2014/1/3 – program 19.
zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-19/2014/5/1 – účetní závěr-
ku Města Plumlov na rok 2013.
UZ-19/2014/5/2 – Závěrečný
účet Města Plumlov za rok 2013
bez výhrad.
UZ-19/2014/6/1 – odprodej 4/39
spoluvlastnického podílu po-
zemků p. č. 1159/2, p. č. 1163/3 a
1163/4, všechny v k. ú. Rozstá-
ní pod Kojálem, celková cena za
prodej pozemků je 72,- Kč.
UZ-19/2014/6/2 – smlouvu o

zřízení věcného břemene č. PV-
014330027381/003 – E.ON Dis-
tribuce, a.s., České Budějovice
– Plumlov, úprava VN, výše
úhrady za zřízení věcného bře-
mene je 4.000,- Kč + DPH.
UZ-19/2014/6/3 – smlouvu o
zřízení věcného břemene č. PV-
14130005953/002 – E.ON Distri-
buce, a.s., České Budějovice –
Plumlov, DS NN, areál ZD,
úhrada za zřízení věcného bře-
mene je 500,- Kč + DPH.
UZ-19/2014/6/4 – záměr od-
koupení nebo výměny pozem-
ku p. č. 467 v k. ú. Plumlov o vý-
měře 618 m2, v případě odkou-
pení pozemku bude kupní cena
450,- Kč/m2, tento záměr se bu-
de realizovat až po dostavbě na-
učné stezky: “Plumlov-
atraktivní přehrada“.

UZ-19/2014/7/1 – dodatek č. 3 ke
stanovám VAK svazku obcí
Plumlov-Vícov.
UZ-19/2014/9/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
3/2014 ke dni 18. 6. 2014 (viz pří-
loha).

ZMP pověřilo:
UZ-19/2014/6/5 – starostu Měs-
ta Plumlov p. Adolfa Sušně k
podpisu schválených smluv –
viz usnesení UZ-19/2014/6/1-3.
UZ-19/2014/8/1 – starostu Měs-
ta Plumlov p. Adolfa Sušně k
zastupování Města Plumlov při
jednáních o pořízení změny č. 3
Územního plánu Města
Plumlova pro lokalitu č. 13 – U
Boží muky, Plumlov.

Připravil FrantišekKocourek

Jak na přípojky? Tady je přehled
Povolení stavby přípojky sta-
vebním úřadem vyžaduje
nejčastěji vydání územního
souhlasu, poplatek za vydání
územního souhlasu (1 žádost
= 1 poplatek) je 500,-. K vypl-
něné a žadatelem podepsané
žádosti o vydání územního
souhlasu žadatel připojí:

1/ V případě zastupování
plnou moc, ta musí obsaho-
vat zejména: jméno a příjme-
ní, datum narození, adresu
trv. bydliště, rozsah zastupo-
vání, kdo plnou moc udílí a
kdo ji přijímá, podpisy.

2/ Dokumentaci navrho-
vané stavby ve dvojím vyho-
tovení, která by měla obsa-
hovat zejména: technický po-
pis stavby přípojky, situaci
vypracovanou na podkladě
katastrální mapy s vyznače-
ním a okótováním vzhledem
k hranicím pozemků – jed-
nak samotné přípojky, ale ta-
ké ostatních sítí a staveb, řez
přípojkou – hloubka a způsob
napojení. (Dokumentaci ne-
musí zpracovávat „projek-
tant s kulatým razítkem“, ale
dokumentace musí mít výše
uvedené náležitosti.)

3/ Minimálně souhlasy (lé-
pe smlouvy) s vlastníkem po-
zemku či pozemků, na nichž
se bude stavba umisťovat (po-
kud je odlišný od žadatele).

4/ Souhlasy osob, které ma-
jí vlastnická nebo jiná věcná
práva k pozemkům nebo
stavbám na nich, a tyto po-
zemky mají společnou hra-
nici s pozemkem, na kterém
má být záměr uskutečněn;

souhlas s navrhovaným zá-
měrem musí být vyznačen na
situačním výkresu; souhlas
se nevyžaduje, pokud je stav-
ba přípojky umístěna ve
vzdálenosti od společných
hranic pozemků větší než 2 m.
(Pokud nebude zajištěn sou-
hlas záměrem dotčených
sousedů, záměr musí být pro-
jednán v režimu územního ří-
zení. Pozor, nesmí chybět
souhlasy osob, které mají ji-
ná věcná práva –úvěrující
banky, břemena užívání atp.)

5/ Stanoviska dotčených
orgánů – zejména životního
prostředí (Magistrát města
Prostějova, odbor životního
prostředí, Školní 4), z hledis-
ka ochrany zemědělského
půdního fondu – pokud se
stavba bude umisťovat na po-
zemku pod ochranou (např.
zahrada), nebo souhlas vodo-
právního úřadu – pokud stav-
ba bude umisťována v blíz-
kosti vodních toků, vodních
děl, vodních zdrojů, na zá-
plavovém území.)

6/ Stanoviska vlastníků
veřejné dopravní a technické
infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení nebo k pod-
mínkám dotčených ochran-
ných a bezpečnostních pá-
sem. (E.ON, RWE, Telefóni-
ca, Vodovod Pomoraví, zřej-
mě VAK Plumlov – Vícov s.o.
–nejlépe řešit přes www
stránky síťařů; v případě pře-
kopání silnice – souhlas
vlastníka či správce – Správa
silnic Ol. kraje, či Město
Plumlov). Připravil stavební úřad

Vlastníci sítí
VLASTNÍCI SÍTÍ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY

1/ E.ON Distribuce, a.s., kterou
zastupuje E.ON Česká republika,
s.r.o., Středisko služeb zákazní-
kům, Poštovní přihrádka 54,
656 54 Brno, www.eon.cz

2/ RWE GasNet,s.r.o., kterou
zastupuje RWE Distribuční
služby, s.r.o.,
www.rwe-distribuce.cz nebo
zákaznická linka 840 11 33 55

3/ Vodovod Pomoraví, s.o.,
Okružní 880, 798 41 Kostelec
na Hané,
e-mail : vodovod@volny.cz, te-
lefon : 582 373 332

4/ VAK svazku obcí Plumlov
Vícov, RA č. p. 302, 798 03
Plumlov,
vakplumlov@volny.cz, telefon:
582 393 436

5/ Telefónica Czech Republic,
a.s., www.o2.cz (elektronicky
zdarma)
O2 Czech Republic a.s. (písemně
za poplatek), Technická doku-
mentace, Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 –
Michle

6/ Správa silnic Olomouckého
kraje, Za Olomouckou 5, Pros-
tějov,
tel. 582 406 094, www.ssok.cz,
sujih@ssok.cz

Zkuste si dát

inzerát

Chcete ve Zpravodaji inzero-
vat? Máte možnost.
Zpravodaj vychází v nákladu
1000 kusů a je distribuován v
Plumlově, Soběsukách, Žáro-
vicích i Hamrech. Má tedy
slušný regionální dosah a jis-
tě do něj v řadě domácností na
návštěvách nahlédnou i lidé z
okolí. Místní firmy a živnost-
níci tak mají s nabídkou svých
produktů šanci být díky Zpra-
vodaji pořádně vidět.
Vybrat si lze i konkrétní pro-
stor k otištění. Zároveň si lidé
mohou podat i řádkovou in-
zerci, například v případě, že
chtějí něco prodat, koupit či
darovat.

Ceník
Ceník obchodní inzerce – ne-
barevná str. (do čtvrt strany
cca 150 – 350 korun, čtvrt stra-
ny (A6) cca 350 korun, polovi-
na strany (formát A5 na šíř-
ku) cca 750 korun, celá strana
(A4) cca 1700 korun). Jde o ce-
ny, kdy si sami dodáte grafic-
ky zpracovaný návrh k otiš-
tění. Pokud budete vyžadovat
grafické zpracování od nás,
cena vzroste po dohodě. Ceník
řádkové inzerce – 30 znaků
(cca 5 – 7 slov) – 7 Kč.

Jak se ozvat?
V případě zájmu o inzerci v
Plumlovském zpravodaji piš-
te na email: plumlo-
sky.zpravodaj@gmail.com.
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Na výstavě byli k vidění králíci, drůbež i papoušci
JOSEF PÁLKA

Ve dnech 14. a 15. června 2014
se chovatelé Prostějovska se-
šli na tradiční Místní hodové
výstavě drobného zvířectva
pořádané v areálu ČSCH
Plumlov. Soutěžilo se na ní i o
putovní poháry: pro nejlep-
šího chovatele králíků ZO
Plumlov, který letos získal
Josef Riedl za kolekci králíka
Novozélandský červený, a
drůbeže ZO Plumlov, který
získal letos Marek Pinkava za
kohouta Žerzejský obr černý.
Celkem bylo vystaveno 165 ks
králíků ve 29 různých dru-
zích. Úkolu posuzovatelů se
dobře zhostili Oldřich Lako-
mý ze Slatinek a Josef Šitar z
města Tovačov a udělili cel-
kově 10 čestných cen: Fran-
couzský beran madagaska-
rovitý (FB mad): Štefkovičo-
vá Kateřina – Věžky, Velký
světlý stříbřitý (Vss): Šín Jo-
sef – Skřípov u Konice a Fi-
lický Lubomír – Bedihošť
(člen ZO), Novozélandský
červený (Nč): Riedl Josef –
Prostějov (člen ZO), Kali-
fornský (Kal): Makovec Jan –
Určice, Moravský bílý hně-
dooký (Mbh): Brabec Jaro-
slav – Držovice, Aljaška (Al):
HýblVladimírIng.–Plumlov-
Hamry, Malý Beran divoce
zbarvený (MaB div): Krbec

Bohumil – Kostelec na Hané a
dvě mladé chovatelky, sestry
z obce Čelechovice na Hané:
za Ruský černý (R č): Ma-
toušková Kateřina a za Za-
krslý Ruský černý (Z R č): Ma-
toušková Anna.

V expozici drůbeže bylo ob-
sazeno 32 voliér a celkem 66
kusů v 30 druzích. Drůbež
ohodnotil posuzovatel Mgr.
Nečas Zdeněk ze Starého Lís-
kovce – Brna a udělil na ní 7
čestných cen: Ševčíková Pet-

ra (Dětkovice): Hempšírka
(NH), Karkan Karel Ing.
(Mostkovice): Sebritka zlatá
(SE zl), Novák Miroslav (Pře-
myslovice): zdrobnělá Ply-
mutka žlutá (z PL ž), Bubeník
Petr (Budětsko): Araukana

modrá (AR m), Pinkava Ma-
rek (Dobromilice – člen ZO):
Mechelenka krahujcovitá
(ME kr) a 2x Vychodil Fran-
tišek Ing. (Stařechovice):
zdrobnělá Wyandotka bílá
(zW b), zdrobnělá Brahmán-

ka koroptví (zBH k). Bylo vy-
staveno 14 holubů ve 2 dru-
zích, které ohodnotil z Pros-
tějova – Vrahovice posuzo-
vatel František Dostál a udě-
lil 2 čestné ceny: Slavík Vra-
tislav (Prostějov – Vrahovi-
ce): Koburský skřivan stří-
brný a Studnař Zbyněk
(Laškov-Pěnčín). V ukázce
byly vystaveny 3 ks králíčků
TEDDY od chovatelů: Suchý
Vlastimil (Prostějov – člen
ZO) a Brunová Katarína (Br-
no).

Z exotů byly vystaveny ty-
to druhy: Ara červenora-
menná, Kakariky rudočelý,
Kanár, Korela chocholatá,
Křepelka japonská, Papou-
šek vlnkovaný (Andulka),
Papoušek horský, Papoušek
zpěvavý, Papoušík růžohrd-
lý, Papoušík škraboškový a
Rosela žlutohlavá. Dále byla
vystavena také na ukázku ta-
to zvířata: osmák degu a mor-
če krátkosrsté domácí.

Tímto děkujeme hlavně
Olomouckému kraji, městu
Plumlov i všem dalším spon-
zorům a také členům ZO, kte-
ří svým zodpovědným pří-
stupem pomohli zvládnout
uspořádání tradiční Hodové
výstavy, současně i všem vy-
stavujícím za vystavení
svých zvířat na této naší
místní výstavě.

Hodová výstava drobného zvířectva v Plumlově. Foto: Karel Rozehnal

Na hodové pouťi

Tradičně v Plumlově nechyběla ani hodová pouť naHlavnímná-
městí. Foto: Karel Rozehnal
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Zámek láká na Kodeta
PAVEL ZÁSTĚRA

Prázdninami nám začala na
zámku hlavní návštěvnická
sezóna. Během jara a začát-
kem léta už proběhla řada za-
jímavých akcí. Návštěvní-
kům se líbily.

Sezóna na zámku byla za-
hájena Jarními nočními po-

hádkovými prohlídkami, ná-
sledovalo několik divadel-
ních představení, koncertů a
šermířská akce. Mimo pár
dalších akcí byly na zámku
otevřeny také čtyři nové vý-
stavy, ze kterých jistě ční ta s
obrazy Kristiána Kodeta. Ta-
to výstava bude v zámku do
31. 8. a jistě stojí za zhlédnutí.
Z dalších připravovaných
akcí pořádaných v zámku nás
čeká2.srpnaFilmovánoc, při

které si mohou návštěvníci
poslechnout několik zajíma-
vých kapel a vidět pár filmů,
které nejsou v běžné distri-
buci. Jeden z nich byl točen
přímo na plumlovském zám-
ku. 16. a 17. srpna připravu-
jeme velkou šermířskou akci
,,Příjíždí pan Mikuláš“ ve
spolupráci s Olomouckým

krajem. Na této události se
představí jedny z nejlepších
skupin šermu v ČR, nebudou
chybět historické tance a
zručný kejklíř. Prázdniny
budou 31. srpna ukončeny
velkým baletním představe-
ním. Do konce sezóny se na
zámku uskuteční ještě něko-
lik divadelních představení,
hudebních pořadů a žánrově
pestrých akcí. Těšíme se na
vaši návštěvu.

ZÁMECKÝPROGRAM
SRPEN
2. 8.
Filmová noc, hudební a filmový ve-
čer
9. 8.
Divadelní představení, završení di-
vadelního workshopu
16. a 17. 8.
Hradnozámecká slavnost Přijíždí
pan Mikuláš, šermířský víkend
28. 8.
Divadelní představení Temno,
Vraždící břitva
30. 8.
Vernisáž výstavy obrazů Lilian
Amann
30. 8.
Baletní galavečer pod vedením Ro-
berta Baloga
31. 8.
Lety vrtulníkem nad zámkem
ZÁŘÍ
13. 9.
Barbora Halouzková, klavírní kon-

cert
13. 9.
Divadelní představení Hanácké
scény Ještě jednou profesore
27. 9.
Dobývání Plumlova, vojenská akce
ŘÍJEN
4., 11., 18., 25. 10.
Plumlovské pověsti v Nočních pro-
hlídkách
25. 10.
Hubertské slavnosti
LISTOPAD
1. 11.
Halloween
29. 11.
Zabijačka
29. a 30. 11.
Vánoční výstava
PROSINEC
5. a 6. 12.
Adventní prohlídky zámku
14. 12.
Zdina Otrubová, koncert

Vernisáž výstavyKristiánaKodeta na zámku: Foto: Zdeněk Zatloukal

Senioři navštívili kravín
JANA VAVERKOVÁ

Od února 2013 je v Domově
pro seniory Soběsuky reali-
zována reminiscenční tera-
pie. Jedná se o vyvolávání
vzpomínek a jejich podporo-
vání. Terapie oživuje minulé
zážitky a jejich vybavování
prostřednictvím různých
podnětů. Jednou z možností
vybavování vzpomínek je
návštěva různých míst, které
vyvolají vzpomínky na mi-
nulost.

Terapie vzpomínkami
„Nemyslela jsem si, že se to-
ho dožiju“, sdělila 86letá pa-
ní Jiřina po cestě domů z vý-
letu, na jehož programu byla
návštěva v zemědělském
družstvu Taurus Protivanov.
V rámci reminiscenční tera-
pie chtěli pracovníci Domo-
va pro seniory Soběsuky kli-
entům pomoci oživit vzpo-
mínky na jejich dřívější po-
volání. Mnozí klienti domova
celý život pracovali v živo-
čišné výrobě nebo chovali do-
bytek doma. Práce pro ně ne-
byla jen povinností, ale ke
zvířatům měli téměř citový
vztah. Na výlet, který se ko-
nal 6. května, se přihlásili i

klienti pocházející z měst-
ského prostředí.

Se zootechnikem
Návštěvníci se podívali do
provozu družstva, průvodce
jim dělal zootechnik Vincent
Hanák, který je informoval o

chovu krav. Senioři si prošli
teletník, kde byli odděleně
ustájeni býčci a jalovičky v
počtu 720 telat. Všichni byli
udiveni prostředím, ve kte-
rém se telata chovají – čisto,
světlo, vzduch, stálý přísun
vody. Od teletníku se ná-
vštěvníci přesunuli do kra-
vína o kapacitě 820 krav a
prohlédli si kruhovou dojír-
nu za plného provozu.

Překvapení
Klienti měli možnost porov-
nat práci na kravíně v době
jejich mládí a v současnosti.

„Kdyby to viděl můj muž,
tak by se v hrobě obrátil z to-
ho, jaká je to změna“, řekla
devadesátiletá paní Milosla-
va.

„Mně se líbilo všechno, teď
mají práci velmi usnadně-
nou. Co my jsme se nadřeli…“
vzpomínala paní Vojtěška,
která měla svoje hospodář-
ství a později pracovala v ze-
mědělském družstvu. Co se
dříve dělalo ručně, je teď me-
chanizované.

Poděkování
Poděkování patří předsedovi
družstva Ing. Jiřímu Haná-

kovi, který nám vyšel vstříc a
umožnil prohlídku provozu.
Exkurze v zemědělském
družstvu byla velkým zážit-
kem nejen pro klienty, ale i
pro zaměstnance a dobrovol-
níky, kteří pomáhali klien-
tům s doprovodem. Také jim
patří poděkování.

Nanávštěvě zemědělského družstva v Protivanově. Foto: DpS Soběsuky
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V mateřince nudu rozhodně neznají
Spousta akcí, zajímavé návštěvy, přínosné besedy, jedinečné výlety. I to nabízí školka v Plumlově

MARTA SOLDÁNOVÁ

Závěr školního roku
2013/2014 v Mateřské škole
Plumlov přinesl dětem celou
řadu zajímavých akcí a zá-
jmových činností.

Svátek matek
Spolu s rodiči oslavily děti
Svátek matek tvořivou díl-
nou s názvem „ Maminko, ta-
tínku, pojď si hrát“.

Návštěva policistů
V květnu také navštívil MŠ
por. František Kořínek z od-
dělení prevence ČR v Prostě-
jově a s dětmi besedoval na té-
ma bezpečnost silničního
provozu. Děti měly možnost
zeptat se na vše, co je zajíma-
lo, a naopak sdělit své dosa-
vadní vědomosti a zkušenos-
ti z této oblasti.

Teoretické poznatky byly
dovršeny opravdovými zá-
žitky, když před budovy obou
MŠ přijela opravdová auta
POLICIE ČR, vystoupili tři
policisté a téměř celou hodi-
nu se věnovali dětem, které si
vyzkoušely vše, co jim jen ta-
to akce umožňovala; od pose-
zení v policejním autě, vy-
zkoušení si policejní přilby,
pout, neprůstřelné vesty, vý-
zvy do mikrofonu a mnoho
dalšího.

Za vstřícnost a trpělivost
policistů, kterou dětem vě-
novali, jim patří velké podě-
kování, zejména p. npor. Bc.
Kamilu Jelínkovi, který tuto

akci dětem z MŠ umožnil. Dě-
ti zase překvapily svojí po-
zorností, ale i spoustou zají-
mavých otázek, na které ne-
bylo vždy jednoduché odpo-
vědět.

Jsme přesvědčeni, že celá
tato akce byla pro děti vel-
kým přínosem a jejich zážit-
ky a získané poznatky budou
trvalé.

Den dětí
U příležitosti Dne dětí byla
pro děti učitelkami připra-
vena již tradiční „Výprava za
pokladem.“ I přes nevlídné
počasí se děti vydaly po zvo-
lené trase označené pentlič-
kami na stromech, keřích,
šipkami na cestách. Procvi-
čovaly svůj pozorovací talent
i orientační smysl ve volné
přírodě. Na jednotlivých sta-
novištích plnily zadané spor-
tovní či vědomostní úkoly. Po
objevení pokladu, který če-
kal na děti na ukrytý na ná-
dvoří zámku, následovala ob-
líbená sladká odměna i drob-
ný dáreček pro každého .

Poprvé ve škole
Předškoláci tradičně opět za-
vítali na návštěvu do 1. třídy
ZŠ Plumlov. Paní učitelka J.
Zelená s dětmi už své budou-
cí prvňáčky očekávala s
ukázkovým vyučovacím pro-
gramem, do kterého byly
„školkové“ děti plně zapoje-
ny. Poprvé tak zasedly do
školních lavic a zcela nená-
silně a pohodově se účastnily

průběhu vyučovací hodiny.
Děti prokázaly svoji školní
připravenost i odhodlání pro
nastávající školní povinnos-
ti.

U hasičů
Velké poděkování patří rov-
něž Sboru dobrovolných
hasičů v Plumlově, p. Ctibo-
ru Kocourkovi a p. Pavlu Za-
vadilovi, kteří dětem umož-
nili návštěvu hasičské zbroj-
nice v Plumlově. Tato akce
byla rovněž obrovským zá-
žitkem a přínosem nejen pro
děti, ale i pro samotné učitel-
ky. Na děti dýchla jistá at-
moféra potenciálního nebez-
pečí, ale i odvaha a statečnost
hasičů, kterou musejí při zá-
sazích prokazovat. Věříme,
že i tato akce se stane tradicí.

Loučení se školkou
Vlastní závěr školního roku
patřil zejména již zmíněným
budoucím prvňáčkům, se
kterými jsme se „ loučili“ za
přítomnosti rodičů, prarodi-
čů, pana starosty A.Sušně, p.
ředitelkyZŠD.Zapletalové,p.
uč. Finsterlovéa E. Vránové a
dalších hostů v sále vysoké-
ho zámku. Tímto slavnost-
ním aktem tak děti oficiálně
zakončily v MŠ jednu svoji,
velmi důležitou, životní eta-
pu a do té následující jim pře-
jeme úspěchy, zdraví a štěstí.

Na letišti
Nejstarší děti čekal ještě je-

den výlet. Tentokrát na letiš-
tě v Mostkovicích. Za krás-
ného počasí děti viděly vý-
cvik psů, seskoky parašutis-
tů, skládání padáků, menší
letadla, vrtulníky i posezení v
nich. Opět den jako vymalo-
vaný, plný dojmů a objevení
nového.

Pohádková stezka
Na závěr školního roku se
všechny děti MŠ sešly na ná-
dvoří zámku. Tentokrát na ně
čekala „Pohádková stezka“,
kterou připravila p. uč. Jan-
číková. Krásné letní dopo-
ledne nahrávalo dětem plnit
na jednotlivých stanovištích
drobné úkoly, které pro ně
vymyslely „pohádkové po-
stavy“. Pohádkou o zvířát-
kách se také rozloučily.

Hry a aktivity
Zbývající červnové dny byly
ještě plné her, dalších tvoři-
vých činností a zájmových
aktivit. Doufám a chci věřit,
že program pro děti v MŠ byl
hravý, obsahově zajímavý,
podnětný a celkově přispěl k
získání nových poznatků, vě-
domostí i životních zkuše-
ností a stal se názornou ukáz-
kou rozvíjení prožitkového a
prosociálního učení, které je
jedním z hlavních úkolů škol-
ního vzdělávacího programu
„Svět je všude kolem nás “.

Za všechny zaměstnance
MŠ přeji krásné prázdniny a
ve školním roce 2014/2015 se
těšíme na shledanou.

Maminko, pojď si hrát!

Zájemo tvoření rodičů s dětmi u příležitosti Dnematek se setkal s
velkýmohlasem. Foto: MŠ Plumlov

Na policejní zkušenou

Plumlovští policisté „ v akci“, tak lze nazvat setkání policistů s
dětmi vMŠ. Foto: MŠ Plumlov
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Školní úspěchy
Parádní reprezentace základní školy v kostce

DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Na konci školního roku je
vždy příležitost bilancovat
uplynulé období. I letos při-
nesl rok hodně zajímavých
akcí, událostí, školních pro-
jektů a také příležitostí,
abychom poměřili své síly s
ostatními školami na úrovni
okresní, ale také na úrovni
krajské, a dokonce i celostát-
ní.

Významené projekty
Z projektů, které přinesly i
významné finance pro naši
školu, byly těmi nejvýznam-
nějšími Se stonožkou multi-
kulturalitou a Naučná stezka
Plumlovem.

Již potřetí získaný titul
Olomouckého kraje – Zelená
škola, je důkazem dobré prá-
ce školy na poli environmen-
tální výchovy.

Jednotlivci v akci
Na výborné úrovni předvedli
žáci 9. ročníku své absol-
ventské práce. Své vědo-
mostní znalosti žáci poměřili
celkem v 11 vědomostních
soutěžích. Náš žák 9. r. Jirka
Doseděl 4x bojoval na krajské
úrovni za všechny školy pro-
stějovského okresu. Vyhrát
okresní kola v NJ, Z, D a F je
skvělé a svědčí o úrovni vzdě-
lávání na škole. V těchto obo-
rech jsme za sebou nechali
všechny prostějovské školy.
Reprezentovali nás i další vý-
borní žáci – například v DěO
– Petr Trunečka z 9. r., Vikto-
rie Šmídová z 8. r., v ZO – K.
Fajstl ze 7. r., P. G. Linney ze
6. r., v MO -V. Žvátora z 9. r.,
V. Lachman z 5. r., v ČJO- L.
Buriánková z 8. r., T. Sedlá-
ková z 9. r., v NJO také J. Au-
jezdský z 9. r., v AJO-A. Rin-
dová ze 7. r., J. Látal z 9. r. a P.
Musilová z 8. r..

Několik let se pravidelně
účastníme Logické olympiá-
dy a vždy nám patří umístění
v první třetině všech přihlá-
šených škol.

Svět očima dětí
Tradičně sbíráme vavříny v
celostátní soutěži Svět očima
dětí. Letos to s tématem Dob-
rovolnictví bylo opět 1. a 3.
místo a také zvláštní cena po-
roty. Pěkné umístění v Pří-

rodovědném klokanovi – 1.
místo v okrese a dále 3. místo
v kraji si opět odnesl Jirka
Doseděl z 9. A.. Pythagoriáda,
Matematický klokan, soutěž
ve Finanční gramotnosti,
Souboj čtenářů, Recyklohra-
ní – to jsou další soutěže, ve
kterých se nám daří.

Taktik
V korespondenční soutěži
Taktik zaujali žáci naší školy
50. příčku z 318 přihlášených
škol z celé republiky. Účast ve
14 sportovních soutěžích by-
la střídavě více či méně
úspěšná.

Sportovní vavříny
Výrazný úspěch zaznamenal
Přespolní běh s 1. místem v
okrese a 4. místem v kraji. V
soutěži Odznak všestrannos-
ti olympijských vítězů jsme
vyhráli v okrese a postoupili
do kraje. Vašek Lachman z 5.
r. již podruhé bude reprezen-
tovat Olomoucký kraj v celo-
státním kole v Praze. Ale i
ostatní naši reprezentanti v
krajském kole velmi statečně
bojovali – S. Kišková a K. Ně-
mečková z 5. r., S. Zapletalo-
vá z 6. r., J. Křupka z 9. r., J.
Šafran z 8. r. a další.

Cyklisté bodovali
Dopravní soutěž mladých
cyklistů je také naší speciali-
tou. Letos 1. místo starších
žáků v okrese znamenal opět
postup do kraje společně s
mladšími žáky z 2. místa. V
krajském kole obsadili 2.
místo starší žáci a mladší
pěkné 5. místo.

Závěrečné hodnocení
a poděkování
Ale vyhráli vlastně všichni,
kteří uspěli i svým vysvědče-
ním, kterým se podařilo zís-
kat vyznamenání, opravit si
známku na lepší, dostat se na
víceleté gymnázium, na
střední školu či obor, který si
v 9. ročníku vybrali. Vždyť z
308 žáků získalo celkem 173
žáků vyznamenání a dalších
135 žáků prospělo. I to je ví-
tězství každého nad sebou sa-
motným.

Gratuluji všem a pedago-
gům děkuji za jejich práci a
našim žákům za reprezentaci.

Plumlovští filmaři opět na výsluní
TOMÁŠ POLÁK

Plumlovští školáci se už tra-
dičně účastní preventivní
soutěže Ministerstva vnitra
České republiky Svět očima
dětí. Do jedenáctého ročníku
žáci vytvořili a poslali pět
prací a tři z nich uspěli v kon-
kurenci téměř osmi set děl z
celé České republiky.

Žáci devátého ročníku
Pavla Bukvová, Ladislava

Jančíková a Michal Mynařík
se rozhodli natočit film k té-
matu Dobrovolnictví. Pří-
pravy a celý proces tvorby fil-
mu vzali opravdu vážně, scé-
ny točili na různých místech
Plumlova a blízkého okolí.
Svůj hraný film o pomoci ka-
marádce v nouzi nazvali Po-
moc není hřích. Dokonce

uspořádali pro plumlovskou
veřejnost slavnostní premié-
ru. Porota jejich dílo ocenila
třetím místem.

Žákyně osmého ročníku
LucieBuriánkovánatočilake
stejnému tématu dokument o
Sboru dobrovolných hasičů
Prostějovičky. Její dílo
nadchlo porotu a ta jej zařa-
dila na první místo.

Úspěch plumlovské školy
podtrhla zvláštní cenou po-

roty Izabela Krpcová, která
vytvořila sochu hasiče.

Plumlovská škola tak opět
uspěla v celorepublikové
konkurenci. Všichni žáci si
zaslouží poděkování za re-
prezentaci školy, nadšení a
přístup, protože za jejich díly
jsou desítky hodin tvrdé prá-
ce.

Filmaři z řad žáků školy natočili snímek na témaDobrovolnictví. Foto: ZŠ

Peace Run – Mírový běh
PAVEL MAJORŠIN

Ve čtvrtek 26. června zavítala
do Plumlova štafeta Mírové-
ho běhu. Peace Run (Mírový
běh) je nejdelší štafetový běh
s hořící pochodní přes více
než 140 zemí světa. Jeho po-
sláním je překonávat kultur-
ní a náboženské hranice mezi
jednotlivými národy.

Podpora míru
Mírový běh založil atlet, filo-
zof a umělec Sri Chinmoy
(1931-2007), který ideálům
světového míru věnoval celý
svůj život. Jeho hnutí nepro-
paguje ani nepodporuje žád-
né konkrétní náboženství ne-
bo politický názor. Snaží se
podporovat svobodu, tole-
ranci a porozumění ve spo-
lečnosti, podnítit k hledání
toho, co nás spojuje, co ve
skutečnosti vyjadřuje slovo

“mír” a jak jej může každý z
nás v běžném životě naplňo-
vat.

Toto symbolizuje Mírová
pochodeň putující od země k
zemi,od člověkak člověku,od
srdce k srdci. Mezinárodní
tým běžců ji nese a předává
všem, kteří se chtějí k této
myšlence připojit buď v rám-
ci připraveného programu
pro školy a děti, města a obce,
anebo jako jednotlivci na tra-
se.

Běžci s pochodní
Ve čtvrtek 26. června jsme se
tedy vydali s panem učitelem
Tomášem Polákem a skupi-
nou hochů ze 6. a 8. třídy po
„staré cestě“ k plumlovské
přehradě, přesněji k silnici,
kde jsme za asistence Policie
ČR nedočkavě vyhlíželi běž-
ce. Konečně!

Pokračování na str. 13
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Mírový běh zamířil i do Plumlova
Dokončení ze str. 12

Ze zatáčky vyběhl hlouček
sportovců s mírovou po-
chodní, vlaječkami a dopro-
vodnými vozidly. Srdečně
nás pozdravili, předali po-
chodeň a společně jsme za
znění písně Peace Run běželi
k Plumlovu. Těsně před na-
ším městem se k nám připo-
jila paní učitelka Martina
Stavaričová s děvčaty ze 7. a
8. třídy.

Markétka v čele
V čele s Markétkou Krčovou,
jež hrdě držela pochodeň mí-
ru, jsme přiběhli na náměstí
Plumlova, kde byl připraven
program.

Nejprve běžce přivítal pan
místostarosta a pak nás
účastníci běhu seznámili se
smyslem a ideály hnutí. Kaž-
dý účastník ve svém rodném
jazyce představil svou zemi a
děti hádaly, odkud běžec po-
chází. A protože naši žáci vše
poznali, maratónci za odmě-
nu zazpívali píseň Peace Run.
Následovalo předávání po-
chodně míru, při němž všich-
ni přítomní v duchu „vložili“

do pochodně své přání míru,
štěstí a harmonie. Nakonec
jsme všichni společně oběhli
náměstí, běžci se rozloučili a
naše skupinka třech učitelů a
vybraných žáků se ještě vy-
dala s maratónci k Sobě-
sukám, kde jsme se rozloučili
i my a vrátili se do školy. Pro
žáky to byl silný zážitek, kdy
si na vlastní kůži, vlastně no-
hy, vyzkoušeli roli dálkové-
ho běžce a aktivně přispěli k
podpoře i šíření myšlenky
míru mezi lidmi.

Poděkování
Poděkování, kromě výše jme-
novaných učitelů, patří i žá-
kům Ondřeji Vysloužilovi,
Jiřímu Provazníkovi, Radi-
mu Dadákovi, Jiřímu Krato-
chvilovi, Miroslavu Waltro-
vi, Markétě Krčové, Anetě
Liškové, Lucii Znojilové, Mo-
nice Vaňkové, Henrietě
Greplové, bez nichž bychom
nemohli něco udělat pro
dobrou věc. Nesmím také za-
pomenout na pana učitele
Pavla Bednáře, který se se
svým automobilem ochotně
ujal role doprovodného vozi-
dla.

Naučná stezka
Jak proběhlo slavnostní otevření stezky?

PETRA SCHWARCOVÁ

V pátek 13. 6. 2014 proběhlo na
naší škole slavnostní otevře-
ní naučné stezky Plumlovem.
Zahájila jej paní učitelka Si-
mona Zapletalová a žáci 2.B
třídy písničkou o berušce.
Potom vystoupila se svým
proslovem paní ředitelka
Dagmar Zapletalová.

Dále byli díky informacím
paní učitelky Petry Schwar-
cové návštěvníci seznámeni s
obsahem naučné stezky. Její
proslov byl doplněn krásným

kulturním vystoupením žá-
ků 3.třídy.

Na závěr promluvili zá-
stupci z řad sponzorů. Mezi
nimi i pan Koutný či

plumlovský místostarosta
Martin Hyndrich.

Celé otevření doplnil ještě
krátký film o naučné stezce,
který natočil a zpracoval pan
učitel Tomáš Polák společně s
paní učitelkou Petrou Sch-
warcovou, paní učitelkou Ja-
nou Zelenou a se žákyní 6. tří-
dy Adélkou Zelenou.

Pro pozvané hosty bylo při-

praveno krásné pohoštění,
které pro nás připravily ši-
kovné paní kuchařky. Třeš-
ničkou na dortu bylo samot-
né projití některých zastave-

ní naučné stezky. Děkujeme
všem, kteří se do realizace
stezky zapojili a doufáme, že
stezka bude mít hodně ná-
vštěvníků.

Slavnostní otevření naučné stezky. Foto: Karel Rozehnal

Naučná stezkamá své zastavení i na zámku vPlumlově. Foto: K. Rozehnal
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Plumlovští fotbalisté skončili v tabulce pátí
VLASTIMIL KADLEC

V závěrečném žebříčku I.B
třídy, skupiny A, ročníku
2013 – 2014, patří A-mužstvu
TJ Sokol Plumlov pátá příč-
ka.

V průběhu soutěže
plumlovští dvanáctkrát zví-
tězili, devětkrát podlehli a z
pěti zápasů odcházeli po re-
mízách s jednobodovým zis-
kem. Nastříleli 47 branek, o
sedm víc obdrželi. K zhodno-
cení činnosti plumlovské ko-
pané v uplynulé sezoně nám
poskytl odpovědi na otázky
člen výboru fotbalového od-
dílu TJ Sokol Plumlov Fran-
tišek Kocourek.

Jaké klady a jaké zápory
provázely v soutěži na jaře
vaše mužstvo?
Jaro se A týmu TJ Sokol
Plumlov vcelku povedlo, z 11
jarních zápasů jsme šestkrát
vyhráli, dvakrát jsme remi-
zovali a jen třikrát prohráli. Z
desátého místa podzimní ta-
bulky jsme se posunuli se 41
body na konečné páté místo a
od druhých Mostkovic nás
dělí pouhé dva bodíky....

Na začátku odvetné jarní
části soutěže jsme si přáli
udělat šnůru několika vítěz-
ných zápasů, abychom se vy-
hnuli záchranářským sta-
rostem. To se nám povedlo,
dosáhli jsme série pěti vítěz-
ství v řadě a mohli jsme ná-
sledně hrát fotbal v uvolněné
atmosféře.

Negativem, snad jediným,
ale jednoznačným, byla
ostudná domácí porážka v
předposledním kole od muž-
stva Býškovic 0:6, když sou-
peři vycházelo vše, a pro nás
to byl naopak takříkajíc zá-
pas blbec....

Jaký máte herní styl?
Po relativně dlouhé době měl
trenér A-mužstva Pavel Vo-
ráč dostatečně široký hráč-
ský kádr a mohli jsme prak-
tikovat běhavý fotbal se
spoustou přihrávek. Snažili
jsme se hrát útočný fotbal, ale
k tomu se muselo přidat po-
třebné zlepšení v defenzívě.

Kterých jarních výsledků
si vážíte a které zápasy se
nezdařily?
Spokojen s kvalitou naší hry
jsem byl po většině vítězných
zápasů, ubojované bylo ví-
tězství v úvodním jarním ko-
le v Brodku u Přerova. Ra-
dost jsme měli po výhře v der-
by nad Mostkovicemi a po vý-

razném vítězství 6:2 nad Hor-
ními Moštěnicemi. Asi nej-
lepší fotbal zahráli naši hoši v
posledním střetnutí sezony v
Pivíně a o propadáku doma s
Býškovicemi jsem se již zmí-
nil. V Lipové jsme soupeři vše
usnadnili vlastními chyba-
mi. V jarní částí soutěže se
nám vydařila hostování ně-
kterých hráčů u nás, a náš
tým tak měl dobrou kvalitu.

Kteří hráči se v mužstvu na
jaře 2014 vystřídali a kdo
byl nejlepším střelcem?
Všechny jarní zápasy odchy-
tal velmi spolehlivě Dan Si-
mandl, v obraně se střídali
Radek Bureš, Petr Ullmann,
Petr Kutný, Martin Peka,
František Plajner a Jiří Kiš-
ka, v záloze Ladislav Ševcůj,
Marcel Zabloudil, Jaroslav
Křupka, Antonín Klváček,
Michal Fabiánek, David Gry-
glák a střídali také Martin
Vrána, Jiří Ježek a Ondřej
Daněček. V útoku nastupo-
vali: Adam Hladký, Jaroslav
Frýbort a Tomáš Matula. Nej-
lepším střelcem týmu byl se
čtrnácti brankami Adam
Hladký.

Kteří vaši fotbalisté byli ve
hře oporami?
Plumlovský fotbal staví tra-
dičně na zkušených hráčích,
kterým obvykle víc než zdat-
ně sekundují mladší. Nemo-
hu říct, že by mne svým pří-
stupem někdo zklamal. Zkou-
šeli jsme dávat příležitost i
hráčům z našeho dorostu, ně-
kteří jedinci jsou příslibem
pro další roky.

Dorostenci budou dostávat
příležitost i nadále. V porov-
nání s podzimem se výrazně
zlepšila hra naší obrany,
kvalita záložní řady se zvedla
i s příchodem Zabloudila, Fa-
biánka a Matuly, v útoku
předváděl nadstandardní vý-
kony Hladký.

Samozřejmě bychom chtě-
li, vzhledem k budoucnosti
plumlovského fotbalu, ně-
které u nás hostující hráče
získat do našeho klubu jako
kmenové, ale to je, jak se ří-
ká, běh na delší trať i na delší
dobu.

Jaká další družstva vašeho
oddílu hrají v soutěžích?
B-tým TJ Sokol Plumlov pů-
sobil ve III. třídě Okresního
fotbalového svazu Prostějov,
bohuželpoloňskémpostupua
euforii se nepodařilo tuto
soutěž obhájit a vracíme se do
IV. třídy OFS. Chceme toto

mužstvo stavět na našich od-
chovancích z dorostu. Do-
rostenecký tým hrál v lepší
polovině tabulky okresní
soutěže a družstvo starších
žáků podobně.

Máte v plánu některé další
úpravy vašeho hřiště a zá-
zemí? Jaké?
Ano, i v letošním roce chce-
me provádět úpravy našeho
fotbalového areálu, bude pro-
bíhat postupná výměna oken
v šatnách, spojená s úprava-
mi interiérů. Na hrací ploše
budeme provádět pískování a
klasickou údržbu trávníku.

Chcete jistě poděkovat
sponzorům....
Bez podpory vedení města
Plumlov, Olomouckého kraje
a dalších sponzorů bychom se
neobešli a bez podobných po-
mocí by se v dnešních pod-
mínkách nedal dělat fotbal
snad nikde. Z našich firem-
ních sponzorů bych chtěl
uvést GREWIS Plumlov, Vo-
jenské lesy Plumlov, MP to-
ner a mohl bych jmenovat i
další. Poděkovat za přízeň
chceme i našim fanouškům a
věříme, že si cestu k nám bu-
dou nacházet i nadále.
(publikováno v Prostějovském de-
níku)

Rozlosování
podzim 2014
MUŽI A
sobota 9. 8. 14 16.30
Čekyně-Plumlov odjezd ve 14.45
sobota 16. 8. 14 16.30
Plumlov-Vrchoslavice
neděle 24. 8. 14 16.30
Všechovice-Plumlov odjezd ve 14.15
neděle 31. 8. 14 14.00
V. Přerov „B“-Plumlov odj. ve 12.15
sobota 6. 9. 14 16.30
Plumlov-Radslavice
neděle 14. 9. 14 16.00
Brodek u Př.-Plumlov odj. ve 14.15
sobota 20. 9. 14 16.00
Plumlov-Kostelec n. H.
hlášenky 16.00
Otinoves-Plumlov odjezd ve 14.45
sobota 4. 10. 14 15.30
Plumlov-Tovačov
neděle 12. 10. 14 15.00
Kojetín „B“- Plumlov odjezd ve 13.15
sobota 18. 10. 14 15.00
Plumlov-Pivín
neděle 26. 10. 14 10.00
Ústí u Hr. „B“- Plumlov odjezd v 8
sobota 1. 11. 14 13.30
Plumlov-Horní Moštěnice
sobota 8. 11. 14 13.30
Plumlov-Čekyně
neděle 15. 11. 14 13.00
Vrchoslavice-Plumlov odjezd v 11.15

Rozlosování
podzim 2014
MUŽI B
sobota 24. 8. 14 16.30
Plumlov „B“-Biskupice
neděle 31. 8. 14 16.30
Želeč-Plumlov „B“ odjezd v 15.15
neděle 7. 9. 14 16.30
Plumlov „B“-Pavlovice u K.
neděle 14. 9. 14 16.00
Plumlov „B“-Brodek u Konice
neděle 21. 9. 14 16.00
Kostelec n.H. „B“-Plumlov „B“ od. 15
neděle 28. 9. 14 16.00
Plumlov „B“-Ivaň
neděle 5. 10. 14 15.30
Vrahovice „B“-Plumlov „B“ od. 14.30
neděle 12. 10. 14 15.00
Plumlov „B“-Brodek u PV „B“ h
sobota 18. 10. 14 15.00
Tvorovice-Plumlov „B“ odj. 13.45
neděle 26. 10. 14 14.30
Doloplazy-Plumlov „B“ odj. 13.15
neděle 2. 11. 14 13.30
Plumlov „B“-Přemyslovice „B“
Plumlov „B“ hraje domácí zápasy
v Krumsíně.

DOROST
sobota 30. 8. 14 10.45
Brodek u PV-Plumlov odjezd v 9.30
neděle 7. 9. 14 Plumlov volno
neděle 14. 9. 14 10.00
Plumlov-Nezamyslice n. H.
neděle 21. 9. 14 13.30
Kralice n.H.-Plumlov odjezd ve 12.15
neděle 28. 9. 14 10.00
Plumlov-Pivín
neděle 5. 10. 14 10.00
Plumlov-Brodek u PV
neděle 12. 10. 14 Plumlov volno
sobota 18. 10. 14 12.30
Nezamyslice n.H.-Plumlovodj. 11.15
neděle 26. 10. 14 10.00
Plumlov-Kralice n. H.
neděle 2. 11. 14 11.00
Pivín-Plumlov odjezd v 9.30

ŽÁCI
sobota 30. 8. 14 14.00
Pivín-Plumlov odjezd ve 12.30
sobota 6. 9. 14 14.00
Plumlov-Určice
sobota 13. 9. 14 10.00
Kralice n. H.-Plumlov odjezd v 8.30
sobota 20. 9. 14 13.30
Plumlov-Dobromilice
neděle 28. 9. 14 10.00
Hvozd-Plumlov odjezd v 8.15
sobota 4. 10. 14 13.00
Plumlov-HANÁ Prostějov
sobota 11. 10. 14 12.30
Plumlov-Brodek u Konice
sobota 18. 10. 14 Plumlov volno
sobota 25. 10. 14 9.00
Protivanov-Plumlov odj. v 7.30
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Hasiči předvedli na extralize parádní výkony
RADIM NAVRÁTIL

Šesté kolo Extraligy Hasič-
ské vzájemné pojišťovny v
požárním útoku zavítalo po
pěti letech opět do Plumlova.
Připomeňme, že naposledy se
zde přepisovala extraligová
historie, kdy muži z Ne-
vcehle překonali dlouholetý
extraligový rekord, a nejinak
tomu bylo i letos.

Stejně jako v roce 2009 po-
řadatelé připravili velmi
rychlý tartanový náběh, le-
tos se však běhalo obráceně,
sice na fotbalovém hřišti, ale
s mírným převýšením. Tato
skutečnost však na předve-
dené výkony neměla žádný
vliv. Součástí tohoto závodu
bylo také páté kolo Velké ce-

ny Prostějovska v požárním
útoku. Tento fakt možná od-
radil místní družstva, aby se
poměřila s extraligovou špič-
kou, a ta bojovala převážně
jen o body do Velké ceny; do
extraligy se přihlásilo jen 27
družstev mužů a 5 žen.

Nový rekord
V mužské kategorii byly k vi-
dění nevídané výkony. Nej-
prve Stará Říše (z okresu Jih-
lava) atakovala (neúspěšně)
svůj extraligový rekord,
nicméně čas 15,95 s znamenal
čas jen o dvě setiny pomalej-
ší. Tuto hozenou rukavici do-
kázali zvednout kluci z Ren-
motoru Jinolice (JC) a bez-
chybným útokem sebrali

Staré Říši jejich rekord – ten
má nyní hodnotu 15,77. Jino-
lice a Starou Říši doplnila na
stupních vítězů Trnava (TR) s
časem 16,17.

Plumlov skončil na
čtvrtém místě

Domácí Plumlov, na kterém
se podepsala únava z příprav
a chystání soutěže, bral ne-
populární (na domácí soutěži
již pátou) bramborovou me-
daili za čas 16,50.

Z okresu Prostějov se před-
stavila ještě družstva ze Stra-
žiska a z Lipové, která však po
individuálních chybách
skončila na konci výsledkové
listiny.

Po rekordních výsledcích v
kategorii mužů byla katego-
rie žen zklamáním, a to nejen
účastí družstev, ale i výkony;
žádný z ženských týmů se ne-
vyvaroval v parném počasí
chyb.

Z vítězství se radovala děv-
čata z Radíkova (PR) časem
17,31, druhé místo brala Ne-
vcehle(JI,17,62)ašestbodůza
třetí místo si odvezl Sychotín
(BK, 18,97). Žádné ženské
družstvo z okresu Prostějov
se do soutěže bohužel nepři-
hlásilo.

Závěrem bychom chtěli
jménem pořadatelů poděko-
vat Olomouckému kraji a
městu Plumlov za finanční
podporu a sponzorům za hod-
notné věcné ceny.

HASIČI V AKCI

Plumlovští hasiči se ani na domácímkole extraligy výsledkově ne-
ztratili. Skončili čtvrtí. Zároveň jim patří velký dík za perfektně
připravenou a zorganizovanou akci. FOTO: Deník/Martina Greplová
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Čarodějnické rejdění

Nanádvoří zámku si 30. dubna daly dostaveníčko čarodějnice z
regionu, aby společně oslavily sabat. Na návštěvníky čekal bohatý
programana čarodějnice nelehké úkoly. Foto: Karel Rozehnal

Trabant obojživelník

Trabanty všech barev a úprav včetně trabanta obojživelníka
mohli vidět návštěvníci tradičního Trabant srazuMorava kona-
ného v červenci v kempuŽralok a jeho okolí. Foto: Karel Rozehnal

Elefteriadu na zámku

Vpolovině června hostil plumlovský zámek třetí ročník oblíbené
akce s názvemŽena a charme na zámku aneb řecko-španělský ve-
čer. Jednalo se o tematické odpoledne věnované ženám, kráse,
stylu amódě, které bylo tentokrát laděné v jižnímduchu. Bonbón-
kemcelé akce bylo koncertní vystoupení známých zpěvaček řec-
kého původuMarthy a Teny Elefteriadu, které zazpívaly své nej-
větší hity. (red) Foto: Zámek Plumlov

Loučení s mateřinkou

Slavnostně se rozloučili smateřinkou. Plumlovští předškoláčci
byli v sále vysokého zámku v horkémčervnovémodpoledni paso-
váni na budoucí žáčkymístní školy. Na příjemné pásmoplné písni-
ček se přišly podívat desítky rodičů i prarodičů. U některých se v
očích zaleskly i slzy, když viděli počínání svých šikovných ratoles-
tí. Asi největší úspěch sklidila ukázka, ve které děti převedly le-
tecké návštěvy několika zemí světa. Foto a text: Karel Rozehnal

Informační čtvrtletník „Plumlovský zpravodaj“ slouží k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním občanům a fir-
mám. Plumlovský zpravodaj vychází čtyřikrát ročně. Vydavatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov. IČ: 00288632. Místo vy-
dávání: Plumlov. Číslo a den vydání: 2/2014, 28. července 2014. Náklad: 1 000 výtisků. Redakční rada: Ing. Karel Rozehnal, Mgr. Dagmar Za-
pletalová, Ing. František Kocourek, Petr Piňos. Plumlovský zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze
dne 4. 12. 2000. Příspěvky směřujte na podatelnu – MÚ Plumlov nebo e-mailem na adresu: plumlovsky.zpravodaj@gmail.com. Redakce si vy-
hrazuje právo příspěvky zkrátit, případně upravit. Tisk: JOLA v.o.s. Kostelec na Hané. Děkujeme společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.,
která pro vás vydává regionální Deníky, za možnost zpracování Zpravodaje v jejím editačním systému.


