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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
HURÁ DO MATEŘÍDOUŠKY

Mateřské centrum Mateří-
douška má už za sebou první
měsíce činnosti. Co zajíma-
vého pro maminky s dětmi
nabízí?

Čtěte rozhovor na straně 2

VOLILI JSTE PREZIDENTA

Volební komisařka Alexan-
dra Svobodová si pro vás
připravila reportáž plnou
perliček z 2. kola volby pre-
zidenta ČR v Plumlově

Najdete na straně 19

Zámek láká na novinky
Nová zámecké sezona 2013, 333 let od zahájení stavby Vysokého zámku

PAVEL ZÁSTĚRA

Celá letošní sezona na zám-
kuvPlumlověbudebohatána
zajímavé události. Určitě i vy
si vyberete akci podle svého
gusta a na zámek zavítáte i s
rodinou a přáteli.

Pestrý program
Máme za sebou už třídenní

velikoční akci. Nebudou chy-
bět akce tradiční, jako Noční
prohlídky, Šermířský den,
Hodovéslavnosti,Halloween,
ani akce vyzkoušené v loňské
sezoně v podobě Divadelních
prohlídek s divadelní šer-
mířskou společností Exulis z
Brna, několika historických
víkendových akcí, do období

2. světové války zasazeného
Dobývání Plumlova či odpo-
ledne pro ženy ,,Žena char-
me“.

Co tu ještě nebylo
Těšit se ovšem můžete i na ak-
ce zcela nové, jako je Filmo-
vá noc nebo baletní předsta-
vení ve spolupráci s baletem
divadla Oldřicha Ctibora v
Olomouci.

Osvědčená klasika
Na zámku proběhnou také
tradiční a zároveň velmi kva-
litní akce Plumlovských nad-
šenců, klavírní koncerty a
během celé sezony i několik
zajímavých výstav.

,,Adrenalinová“
prohlídková trasa
Pro návštěvníky budou ote-
vřeny tři podlaží zámku s no-
vě instalovanou prohlídko-
vou trasou a dvě podlaží po-
hádkových sklepů. V letošní
sezoně budou mít návštěvní-
ci možnost zcela poprvé pro-
jít nově opravené a zpřístup-
něné prostory čtvrtého pod-
laží, jedna netradiční ,,adre-
nalinová“ prohlídková trasa
bude věnována dvěma nedo-
končeným nejvyšším patrům
zámku, půdě vysokého zám-
ku a části sklepů nízkého
zámku. Právě nejvyšší nedo-
končená patra zámku jsou z
pohledu odborníků věc neví-
daná. Z architektonického a
stavebního pohledu pro to, že
se toto dílo v rozpracovaném
a nedokončeném stavu do-
čkalo dnešních dnů takřka
beze změn a dodatečných zá-
sahů od svého opuštění, tedy
321 let. Bylo i zahájeno jed-
nání, aby tato část zámku by-
la vyhlášena stavební pa-
mátkou.

Přijďte mezi nás
Doufáme, že nová zámecká
sezona bude zajímavá pro
hodně návštěvníků, kteří se
budou vracet a sledovat po-
stup obnovy a znovuvzkříše-
ní zámecké slávy. Doufáme
ještě víc, že mnozí plumlovští
rodáci navštíví Vysoký zá-
mek a jeho expozice.

Letecký pohled na Plumlovský zámek. FOTO: Kateřina Jenešová

Smutná zpráva
Březen byl neobyčejně stu-
dený a téměř bez sluníčka.
A lidé byli bez nálady. A bě-
hem těchto sychravých dnů
řadu Plumlovanů zasáhla
smutná zpráva o smrti
dlouholetého ředitele Klu-
bového zařízení v Plumlo-
vě, pana Stanislava Bure-
še, který nás opustil 14.
března ve věku nedožitých
67 let. Do obřadní síně na
Městském hřbitově v Pros-
tějově se s ním přišly v pá-
tek 22. března rozloučit a
pozůstalým vyjádřit
upřímnou soustrast stovky
lidí. I redakce Plumlovské-
ho zpravodaje se tímto při-
dává ke kondolencím smě-
řujících k jeho rodině a
blízkým přátelům. (red)

Zámecký program
Podrobný harmonogram
zámeckých akcí na rok
2013 spolu s popisem vý-
stav, prohlídkových tras a
provozní doby.

Najdete na straně 10

Noční prohlídky
Noční pohádkové zámec-
ké prohlídky vás na jaře
čekají 13. dubna, 20. dubna
a 4. května. Všichni, kteří
je pro vás připravují, vás
zvou na krásně prožité po-
hádkové odpoledne či ve-
čer. Po setmění se navíc
příběhy odehrávají v od-
lesku svíček a loučí.

Více čtěte na straně 3
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Mateřídouška už běží na plné obrátky
Do mateřského centra na faru chodí na pravidelné schůzky v průměru 10 až 12 maminek s dětmi
KAREL ROZEHNAL

Děti si hrají na velkém
barevném koberci. Jeden z
capartů právě rozebírá ro-
bota, další posouvá sem a
tam žlutý bagřík, malá hol-
čička češe hřívu koníkovi,
všude je slyšet dětské breb-
tání a smích. Jsme na tra-
dičním setkání maminek s
dětmi v nově založeném
Mateřském centru Mate-
řídouška, které našlo pro
svou činnost azyl v prosto-
rách plumlovské fary. Pří-
tomny jsou i zakladatelky
centra, energické dámy
Gábina Jančíková a Věra
Němečková. Pro Plumlov-
ský zpravodaj nám k dění v
Mateřídoušce zodpověděla
Gábina několik otázek.

Jak dlouho Mateřídouš-
ka vlastně už v Plumlově
funguje?

První akci jsme spolupo-
řádali na konci října minulé-
ho roku. Jednalo se o Uklá-
dání broučků pod záštitou
Plumlovských nadšenců.
Pravidelné schůzky zde v pří-
jemném prostředí fary pak
odstartovaly v listopadu.

Jak vás vůbec napadlo
centrum založit?

Myšlenek na založení cen-
tra bylo během posledních let
víc. Já jsem zrovna na ma-
teřské se třetím dítětem. S
Věrou Němečkovou, která je
rovněž na mateřské, jsme se
dohodly založit centrum v
okamžiku, kdy jsme i díky
vstřícnosti nového pana fa-
ráře získaly možnost scházet
se na faře. Já mám na starosti
spíše věci týkající se progra-
mu centra, Věra se více vě-
nuje otázce financí a účtů.

Jaká je účast na vašich
schůzkách? Roste?

Poprvé přišlo asi šest ma-
minek s dětmi, postupně nás
přibývalo a obohacoval se i
program schůzek. Dnes na
každé setkání přijde v prů-
měru deset až dvanáct ma-
minek s dětmi.

Pro případné nové zá-
jemkyně z řad maminek,
jak si mohou představit
tradiční schůzku?

Snažíme se vždy připravit
pro děti pěkný program, ně-
jaké to cvičení, hry, zpívání a

občas si pozveme i zajímavé-
ho hosta. Dnes tu máme na
návštěvě například paní dok-
torku Jeřábkovou, která na

následné besedě zodpoví ma-
minkám dotazy týkající se
alergických projevů u dětí.

Kdy je možné tedy MC
navštívit?

Pravidelně každý čtvrtek
od půl desáté do půl dvanác-
té. Pořádáme ovšem i mimo-
řádné aktivity.

O jaké aktivity jde? Mů-
žete být konkrétnější?

Přivítali jsme například v
centru Mikuláše, měli jsme
zde i setkání o prázdninách a

pořádali jsme veliký dětský
karneval na Stavu, díky kte-
rému jsme se dostali i do pod-
vědomí lidí a získali mezi ni-

mi další příznivce. Plánuje-
me postupně zútulnit zahra-
du fary, přidat například
ohniště a řadu dětských hra-
cích prvků. Jako nejbližší ak-
ci chystáme vystoupení ma-
minek s dětmi na Vítání jara,
které pořádají Plumlovští
nadšenci na zámku.

Jakým způsobem získá-
váte finance pro provoz
centra?

Momentálně z velké části z
vlastních zdrojů, jistý profit
pro naše centrum nám při-

nesla také organizace dět-
ského karnevalu. Tímto bych
ráda moc poděkovala spon-
zorům této akce a dobrým li-
dem, kteří při její organizaci
pomáhali. Navíc jsme si letos
podali žádost o příspěvek na
činnost centra z městského
rozpočtu. Žádosti bylo vyho-
věno, za což jsme moc rády.

Jaký je podle vás hlavní
přínos centra?

Určitě změna stereotypu
pro řadu maminek a dětí. Ko-
nečně mají místo, kde se se-
tkat a prodiskutovat věci ko-
lem mateřství, popovídat si o
svých problémech. Děti si dí-
ky tomu odmala zvykají na
dětský kolektiv v příjemném
klidném prostředí.

(Pozn. autora – rozhovor
vznikl 7. března 2013)

Ohlas maminky Hanky
„Je příjemné, že nemusím jez-
dit domateřského centra až do
Prostějova. Mému synovi
Mojmírovi se díky čtvrtečním
schůzkám zde v Mateřídoušce
oživí jeho denní program a po-
znává něco nového. Takové se-
tkávání je prostě moc fajn.
Mojmír se vždy na schůzkumoc
těší a dokonce se mu nikdy ne-
chce jít domů, když setkání v
Mateřídoušce končí,“ říká s
úsměvem maminka Hana Ža-
láková z Plumlova.

Gábina Jančíková (na snímku) je jednou z dušímateřského centra v Plumlově. Spolu s kamarádkou VěrouNěmeč-
kovouMateřídoušku založily a společně se starají o její chod. FOTO: Karel Rozehnal

VMateřídoušce je pořád veselo. FOTO: Karel Rozehnal
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Pohádky na zámku aneb „Byl jednou jeden král“
Noční pohádkové zámecké prohlídky vás na jaře čekají 13. dubna, 20. dubna a 4. května
KATEŘINA JENEŠOVÁ

Stalo se již tradicí, že na
jaře a na podzim se na na-
šem zámku můžete setkat s
nočnímiprohlídkami.Jsou
velice oblíbené a vyhledá-
vané.

Podívaná pro děti
V posledních letech se snaží-
me zaměřit i na naše nejmen-
ší návštěvníky. Noční pro-
hlídky věnované pohádkám a
pohádkovým příběhům roz-
září očka každé holce i klu-
kovi. Ani dospělí nezapome-
nou podotknout, že se opět rá-
di vrátili do dětství mezi
princezny a čerty. S úsměv-
nými komentáři nám při od-
chodu z prohlídek hlásí, že už
setěšínatynásledující,ažese
znovu rádi přijdou podívat,
jestli dobro opět zvítězí nad
zlem.

Protože jsou děti naše ra-
dosti, a naše radosti chtějí
chodit spát dříve než my do-
spělí, posunuli jsme letošní

noční prohlídky časově již na
15 hodin a každou další ná-
sledující půlhodinu.

Princezny i šermíři
Ten, kdo se rozhodne nás na-
vštívit, má možnost se zde se-

tkat s Pyšnou princeznou, Ší-
leně smutnou princeznou,
čarodějnicí a čertíkem z
Princezny ze mlejna nebo s

Maruškou a jejími sestrami z
pohádky Byl jednou jeden
král, kterou všichni dobře
známe jako Sůl nad zlato. Ne-

budou chybět ani princové a
šermířský souboj v pohádce
O rozmazlené princezně. Asi
třicet ochotných dobrovol-
ných herců v krásných po-
hádkových kostýmech vás
postupně provede celým
zámkem a v každém pokoji
projdete jedním z našich po-
hádkových příběhů.

Večer se svíčkami
Myslím, že si každý přijde na
své. Srdečně zveme celé ro-
diny na krásně prožité po-
hádkové odpoledne či večer.
Večer je navíc ozvláštněn at-
mosférou rozzářených svíc-
nů a svíček. Zámek tak získá
neopakovatelnou kouzelnou
pohádkovou atmosféru. Pro
velký zájem návštěvníků je
lepší se raději dopředu ob-
jednat na tel. čísle 773 444 500
a zajistit si tak včas vámi zvo-
lený termín návštěvy.

Vstupné: děti do 4 let (včet-
ně) zdarma, děti do 14 let (včet-
ně) 40,- Kč, ostatní 100,-Kč.

Noční prohlídky s pohádkovou tematikou na zámku vPlumlově pro vás při-
pravuje třicítka dobrovolníků. FOTO: Kateřina Jenešová

Dobrá kniha, ještě lepší čtenář
V loni navštěvovalo plumlovskou knihovnu 135 čtenářů, kteří si zapůjčili téměř 5000 knih
JANA ŠVESTKOVÁ

„K dobré knize je třeba
dobrých čtenářů,“ napsal
francouzský básník a pro-
zaik Victor Marie Hugo. S
tímto jeho výrokem může-
me jedině souhlasit a roz-
vinout jej. „K dobré
knihovně je třeba dobrých
čtenářů.“ A my takové čte-
náře v Plumlově máme.

V loňském roce navště-
vovalo naši knihovnu 135
čtenářů, z toho 35 dětí ško-
lou povinných. Bylo za-
půjčeno téměř 5 000 knih.

Nabízíme i novinky
U nás si máte opravdu z čeho
vybrat. V rámci výměnného
knižního fondu je knihovna
každého půl roku zásobena
novinkami z knižního trhu.
Najdete mezi nimi bestselle-
ry, detektivky, historické ro-
mány, knihy naučné i litera-
turu pro děti a mládež. Na-
bídka je pestrá a uspokojí i ty

nejnáročnější čtenáře.

Darujte knihu
Některé knihy získáváme i

darem od čtenářů. Přijímá-
me však jen ty, které nejsou

starší dvaceti let, jsou zacho-
valé a pro čtenáře čtivé. Ne-
dávno byla knihovna vyma-
lovaná, nově jsme zřídili dět-
ský koutek, ve kterém si vaše

ratolesti můžou kreslit, pro-
listovat si knížku nebo si
prostě jen pohrát.

Pořádáme soutěže
Kromě půjčování knih orga-

nizujeme i akce pro žáky
místní školy. Pro děti při-
pravujeme besedy i soutěže.
Chceme u nich vzbudit zájem
o četbu a ukázat jim, jak pro

ně mohou být knihy přínosné
i zábavné. Chceme děti pře-
svědčit o tom, že kniha se jim
může stát dobrým kamará-
dem. Mnohdy se pro četbu
opravdu nadchnou, ale ná-
vštěvu knihovny jim zakážou
rodiče. To je pro nás dost za-
rážející a nepochopitelné.
Vždyť návštěva knihovny je
bezplatná a bude vás stát jen
chvilku času. Do budoucnos-
ti plánujeme uspořádání za-
jímavých setkání i pro senio-
ry.

Cena pro knihovnu
I díky vám – našim věrným
čtenářům – byla Městská
knihovna Plumlov vyhodno-
cena v prosinci uplynulého
roku jako jedna ze tří nejlépe
pracujících knihoven okresu
Prostějov.

Pokud nepatříte ještě mezi
naše čtenáře, srdečně vás k
nám zveme. Těšíme se na vás
každý čtvrtek od 14,00 do 19,00
hodin.
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Ze zasedání Rady města Plumlova
Usnesení 57. zasedání
RMP ze dne 21.11.2012
Rada města bere na vědomí:
UR/57/2012/1/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých za-
sedáních rady města.
UR/57/2012/3/1: RMP bere na
vědomí informaci o neuzavření
smlouvy o věcném břemenu –
stavba přípojky NN, Zapletal,
Plumlov – E.ON ČR, s.r.o..
UR/57/2012/8/1: RMP bere na
vědomí poděkování DIAKONIE
Broumov za pomoc při organi-
zaci humanitární sbírky.
UR/57/2012/13/1: RMP bere na
vědomí informaci o nabídce úvě-
ru ČSOB, a.s. na odkoupení po-
zemků v ATC ŽRALOK Plumlov.
UR/57/2012/15/1: RMP bere na
vědomí informaci o uvažované
změně účetního programu.
UR/57/2012/17/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/57/2012/4/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko k připoje-
ní objektu správy VLS, s.p. v Žá-
rovicích na místní kanalizaci.
UR/57/2012/5/1: RMP schválila
smlouvu o dílo na provedení dla-
žeb s p. Macháčkem, Prostějov
(příchod a parkovací místa před
Městským úřadem v Plumlově).
UR/57/2012/7/1: RMP schválila
prodlouženínájemnísmlouvyna
byt do 31.12.2014 (Toufar,
Plumlov 548).
UR/57/2012/9/1: RMP schválila
zařazení žádosti p. J. Běhala, Ha-
mry do seznamu žadatelů o byt.
UR/57/2012/11/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko k umístě-
ní schodiště na pozemku p.č. 824
v k.ú. Plumlov dle žádosti p.
K.Kořínka, Plumlov.
UR/57/2012/12/1: RMP schválila
zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo ve veřejné soutě-
ži – zateplení objektu ZUŠ
Plumlov.
UR/57/2012/14/1: RMP schválila
termín a program rozšířeného
zasedání rady města (5.12.2012)
resp. 11. zasedání zastupitelstva
města (11.12.2012).
UR/57/2012/16/1: RMP schválila
vnitřní směrnici k provedení in-
ventarizace v roce 2012.

Rada města předala k projed-
nání Zastupitelstvu Města
Plumlova:
UR/57/2012/6/1: RMP předala k
projednání Zastupitelstvu Měs-
ta Plumlova návrh smlouvy o
zřízení práva odpovídajího věc-
nému břemenu – E.ON Distri-

buce,a.s.–kabelovýrozvojNNza
DD Plumlov.

Rada města předala k projed-
nání Finančnímu výboru Za-
stupitelstvu Města Plumlova:
UR/57/2012/10/1: RMP předala
Finančnímu výboru ZMP žádost
ČZS Plumlov o finanční podporu
v roce 2013.

Rada města uložila:
UR/57/2012/2/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
města, v termínu do 2.12.2012 do-
plnit doklady požadované pra-
covnicí KHS Ol. kraje při kont-
role STAVA Plumlov.

Usnesení 58. zasedání
RMP ze dne 5.12.2012
Rada města bere na vědomí:
UR/58/2012/1/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých za-
sedáních rady města.
UR/58/2012/2/1: RMP bere na
vědomí informace o dílčím pře-
zkoumání hospodaření Města
Plumlov za r. 2012.
UR/58/2012/3/1: RMP bere na
vědomí zařazení projektu na za-
teplení zdravotního střediska v
Plumlově do zásobníku projektů
Zelená úsporám – SFŽP ČR.
UR/58/2012/11/1: RMP bere na
vědomí žádost p. Lošťáka, Pros-
tějov, o změnu územního plánu a
předává ji k zařazení do eviden-
ce vedené stavebním odborem
MěÚ v Plumlově.
UR/58/2012/13/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání předsta-
venstva VAKu svazku obcí
Plumlov-Vícov ze dne 3.10.2012.
UR/58/2012/14/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání OV Ha-
mry ze dne 27.11.2012.
UR/58/2012/16/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních a
vodohospodářských řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/58/2012/4/1: RMP schválila
souhlas zřizovatele s přijetím fi-
nančního daru MŠ Plumlov, p.o..
UR/58/2012/5/1: RMP schválila
návrh smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku – (Ko-
řínek, Plumlov).
UR/58/2012/6/1: RMP schválila
přidělení obecního bytu (Žáro-
vice 15) paní Parolkové, Žárovi-
ce.
UR/58/2012/7/1: RMP schválila
stanovisko k žádosti ÚZSVM –
převod pozemků pod nákupním
střediskem Plumlov.
UR/58/2012/9/1: RMP schválila
vnitřní směrnici Města Plumlov
k aplikaci reálné hodnoty u ma-

jetku určeného k prodeji.
UR/58/2012/10/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Města
Plumlov č. 2/2005 pro hudební
produkci – ples Spolku Plumlov-
ských nadšenců, konaný dne
2.2.2013,výjimkabylaudělenado
03.00 hodin následujícího dne.
UR/58/2012/12/1: RMP schváli-
la dodatek č. 5 Smlouvy o závaz-
ku veřejné služby s FTL Prostě-
jov, a.s..
UR/58/2012/14/2: RMP schváli-
la vyhlášení záměru prodeje čás-
ti pozemku p.č.741 v k.ú. Hamry
dle žádosti manželů Studených,
Prostějov.

Rada města neschválila:
UR/58/2012/15/1: RMP ne-
schválila souhlas k zápisu geo-
metrického plánu vodního díla
Podhradský rybník v Plumlově
zpracovaného Povodím Moravy,
s.p. do katastru nemovitostí.

Rada města předala k projed-
nání Finančnímu výboru Za-
stupitelstvu Města Plumlova:
RMP/58/2012/8/1: RMP předala
k posouzení finančnímu výboru
ZMP návrh rozpočtu DpS Sobě-
suky, p.o. na rok 2013.

Usnesení 59. zasedání
RMP ze dne 19.12.2012
Rada města bere na vědomí:
UR/59/2012/1/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých za-
sedáních rady města.
UR/59/2012/9/1: RMP bere na
vědomí akceptaci SFŽP ČR u po-
daných žádostí o podporu – ka-
nalizace Soběsuky, Žárovice a
sběrný dvůr v Plumlově.
UR/59/2012/12/1: RMP bere na
vědomí zápis z jednání OV Sobě-
suky (19.11.2012).
UR/59/2012/16/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/59/2012/2/1: RMP schválila
dodatky smluv o výpůjčce ma-
jetku pro Klubové zařízení
Plumlov, p.o..
UR/59/2012/3/1: RMP schválila
změnu organizačního řádu
Městského úřadu v Plumlově.
UR/59/2012/4/1: RMP schválila
rozpočtové opatření Města
Plumlov č.¨7 ke dni 19.12.2012
(viz. příloha).
UR/59/2012/5/1: RMP schválila
upravený text vnitřní směrnice
Města Plumlov k použití sociál-
ního fondu.
UR/59/2012/7/1: RMP schválila
přijetí rozhodnutí SFŽP ČR o po-
skytnutípodpory–zatepleníZUŠ

Plumlov.
UR/59/2012/10/1: RMP schválila
vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p.č. 118 v k.ú. Ha-
mry.
UR/59/2012/11/1: RMP schválila
darovací smlouvu s firmou
Koutný, spol. s r.o., Prostějov.
UR/59/2012/14/1: RMP schválila
kladné stanovisko k výstavbě
souboru staveb na pozemku p.č.
243/4 v k.ú. Plumlov (Štenclovi,
Prostějov).
UR/59/2012/15/1: RMP schválila
smlouvu o právu provést stavbu
„Plumlov, úprava VN“ – E.ON
Česká republika, s.r.o..

Rada města předala:
UR/59/2012/6/1: RMP předala
žádost nájemce hospody v Žáro-
vicích o snížení výše nájemného
k vyřízení řediteli KZ Plumlov,
p.o..
UR/59/2012/13/1: RMP předala
návrh rozpočtu ZUŠ Plumlov,
p.o. na rok 2013 k posouzení čle-
nům Finančního výboru Zastu-
pitelstva Města Plumlova.
UR/59/2012/15/2: RMP předala k
projednání členům Zastupitel-
stva Města Plumlova návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene –
„Plumlov, úprava VN“ – E.ON
Česká republika, s.r.o..

Rada města jmenovala:
UR/59/2012/8/1: RMP jmenova-
la členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve
výběrovém řízení na zateplení
objektu ZUŠ Plumlov.

Rada města uložila:
UR/59/2012/12/2: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov, v termínu do
31.1.2013, řešit podněty vzešlé z
jednání OV Soběsuky dne
19.11.2012.

Usnesení 60. zasedání
RMP 2.1.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/60/2012/2/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění usne-
sení přijatých na minulých za-
sedáních rady města.
UR/60/2013/5/1: RMP bere na
vědomí akceptaci SFŽP ČR u po-
dané žádosti o podporu – zatep-
lení objektu MŠ Plumlov, Na
Stráži, Plumlov.
UR/60/2013/7/1: RMP bere na
vědomí informace o stavebních a
vodohospodářských řízeních s
účastí Města Plumlov.

Pokračovaní na str. 5
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Rada města schválila:
UR/60/2013/3/1: RMP schválila
udělení výjimky z OZV Města
Plumlov č. 2/2005 pro hudební
produkci – Myslivecký ples, po-
řádaný MS HORKA Žárovice dne
19.1.2013 v KD Žárovice, výjimka
udělena do 03.00 hodin následu-
jícího dne.

Rada města předala:
UR/60/2013/4/1: RMP předala
návrh rozpočtu MŠ Plumlov, p.o.
na rok 2013 k posouzení členům
Finančního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlova.

Rada města uložila:
UR/60/2013/1/1: RMP uložila p.
Sušeňovi, v termínu do 15.1.2013,
zpracovat odpověď firmě BIZAP,
s.r.o., Prostějov na stížnost – ne-
standardní průběh veřejné za-
kázky (Zateplení objektu ZUŠ ve
městě Plumlov).
UR/60/2013/1/2: RMP uložila p.
Ing. Kocourkovi, vedoucímu HS
odboru Městského úřadu v
Plumlově, zveřejnit v termínu do
4.1.2013 na webových stránkách
Města Plumlov odkaz na profil
zadavatele veřejných zakázek.
UR/60/2013/6/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
města, p. Ing. Kocourkovi, ve-
doucímu HS odboru Městského
úřadu v Plumlově, a p. Ing. Am-
bróšovi, řediteli KZ Plumlov,
p.o., v termínu do 15.1.2013 při-
pravit žádosti o finanční pří-
spěvky z dotačních titulů Olo-
mouckého kraje v roce 2013.

Usnesení 61. zasedání
RMP ze dne 16.1.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/61/2012/1/1: RMP bere na vě-
domí informaci o plnění usnese-
ní přijatých na minulých zase-
dáních rady města.
UR/61/2013/6/1: RMP bere na vě-
domí informaci o jednání se zá-
stupci Národní hlukové ob-
servatoře.
UR/612013/14/1: RMP bere na vě-
domí informace o stavebních a
vodohospodářských řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/61/2013/2/1: RMP schválila
podání žádostí o finanční příspě-
vek z dotačních programů Ol.
kraje (viz. bod 2).
UR/61/2013/2/2: RMP schválila
dodatek č. 5 smlouvy o dílo s Pro-
stějovskou stavební společností –
PROSTAS, s.r.o., Prostějov – po-
kračování opravy krovů a střeš-
ního pláště „nízkého“ zámku.

UR/61/2013/3/1: RMP schválila
zrušení výběrového řízení na do-
davatele stavebních prací – za-
teplení objektu ZUŠ Plumlov.
UR/61/2013/5/1: RMP schválila
zařazení žádosti paní Bruggra-
berové, Otinoves, do seznamu ža-
datelů o byt.
UR/61/2013/9/1: RMP schválila
„Zásady pro poskytování fi-
nančních příspěvků z rozpočtu
Města Plumlov v roce 2013“.
UR/61/2013/10/1: RMP schválila
text Smlouvy o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní
dopravě – VYDOS BUS, a.s., Vyš-
kov.
UR/61/2013/11/1: RMP schválila
prodloužení nájemní smlouvy na
byt pro paní Pospíšilovou, Sobě-
suky 52 do 31.12.2013.
UR/61/2013/12/1: RMP schválila
umístění kontejneru na sběr sta-
rých oděvů ve sběrném dvoře v
Plumlově.
UR/61/2013/13/1: RMP schválila
termín a program jednání rady
města rozšířeného o členy zastu-
pitelstva města (30.1., popř.
13.2.2013).

Rada města jmenovala:
UR/61/2013/4/1: RMP jmenovala
členy komise pro otevírání obá-
lek a pro hodnocení nabídek ve
výběrovém řízení na dodavatele
kolektorů pro ohřev TUV na DpS
Soběsuky.

Rada města předala:
UR/61/2013/7/1: RMP předala
návrh rozpočtu ZŠ Plumlov, p.o.,
na rok 2013 k posouzení členům
Finančního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlova.
UR/61/2013/8/1: RMP předala
žádost SDH Plumlov o finanční
příspěvek z rozpočtu Města
Plumlov na rok 2013 k posouzení
členům Finančního výboru Za-
stupitelstva Města Plumlova.

Usnesení 62. zasedání
RMP ze dne 30.1.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/62/2013/1/1: RMP bere na vě-
domí informaci o plnění usnese-
ní přijatých na minulých zase-
dáních rady města.
UR/62/2013/4/1: RMP bere na vě-
domí informaci o zrušení výzvy
ROP a připravovaném novém do-
tačním programu – revitalizace
Hlavního náměstí v Plumlově.
UR/62/2013/6/1: RMP bere na vě-
domí informaci o počtu výběrů z
bankomatu za prosinec 2012.
UR/62/2013/12/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohospo-
dářských a stavebních řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/62/2013/2/1: RMP schválila
výši nájemného pro pronájem
sálu v objektu STAVA Plumlov.
UR/62/2013/3/1: RMP schválila
souhlas se zřízením odstavného
stání pro osobní automobil dle
žádosti manželů Frélichových,
Plumlov 272.
UR/62/2013/9/1: RMP schválila
souhlas s převodem finančních
prostředků z rezervního fondu
MŠ Plumlov, p.o., do fondu in-
vestičního.
UR/62/2013/11/1: RMP schválila
návrh smlouvy o poskytování
právní a jiné odborné pomoci s
Národní hlukovou observatoří
ČR CONSULTING, Brno – střel-
nice Hamry.

Rada města předala:
UR/62/2013/5/1: RMP předala
žádosti p. Mgr. Nováka, Šumice,
a p. Ing. Mlčocha, PV, o změnu
územního plánu k zaevidování
stavebnímu odboru Městského
úřadu v Plumlově.
UR/62/2013/7/1: RMP předala
žádost Svazu tělesně postiže-
ných, Prostějov, o finanční pří-
spěvek z rozpočtu Města Plumlov
na rok 2013 k posouzení členům
Finančního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlova.
UR/62/2013/8/1: RMP předala
žádost MŠ, ZŠ A SŠ JISTOTA Pro-
stějov, o.p.s., o finanční příspě-
vek z rozpočtu Města Plumlov na
rok 2013 k posouzení členům Fi-
nančního výboru Zastupitelstva
Města Plumlova.
UR/62/2013/10/1: RMP předala
návrh rozpočtu Klubového zaří-
zení Plumlov, p.o., na rok 2013 k
posouzení členům Finančního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlova.

Usnesení 63. zasedání
RMP ze dne 13.2.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/63/2013/1/1: RMP bere na vě-
domí informaci o plnění usnese-
ní přijatých na minulých zase-
dáních rady města.
UR/63/2013/5/1: RMP bere na vě-
domí termín zápisu dětí do MŠ
Plumlov pro školní rok 2013/14.
UR/63/2013/6/1: RMP bere na vě-
domí vyúčtování tržeb a dotací za
rok 2012 – VYDOS bus, a.s., Vyš-
kov.
UR/63/2013/8/1: RMP bere na vě-
domí tiskovou zprávu Města
Plumlov a Národní hlukové ob-
servatoře, Brno.
UR/63/2013/13/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohospo-
dářských a stavebních řízeních s
účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/63/2013/3/1: RMP schválila
podání projektového záměru o
výstavbu cyklostezky u
Plumlovské přehrady v rámci
výzvy ROP Střední Morava.
UR/63/2013/7/1: RMP schválila
udělení výjiímky z OZV Města
Plumlov č. 2/2005 pro paní Ond-
rouškovou, Plumlov – Maškarní
bál, konaný dne 15.3.2013, výjim-
ka udělena do 03.00 hodin násle-
dujícího dne.
UR/63/2013/9/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko k umístění
sídla Honebního společenstva
Horka Soběsuky na adrese
Plumlov, Rudé armády 302.
UR/63/2013/10/1: RMP schválila
zadávací podmínky výzvy k po-
dání nabídek na zpracování pro-
jektu na realizaci stavby „Kana-
lizace Soběsuky, Žárovice“. Hla-
sování: 4 hlasy pro.
UR/63/2013/11/1: RMP schválila
nájemní smlouvu na pronájem
části pozemku p. č. 118 v k. ú. Ha-
mry pro paní Kučerovou, bytem:
Medlov.

Rada města neschválila:
UR/63/2013/4/1: RMP neschvá-
lila zpracování žádosti na vý-
stavbu dětského hřiště v MŠ
Plumlov dle cenové nabídky fy.
ARTORY s.r.o., Šumperk.

Rada města předala:
UR/63/2013/2/1: RMP předala
žádosti SDH Soběsuky a Spolku
plumlovských nadšenců o fi-
nanční příspěvek z rozpočtu
Města Plumlov na rok 2013 k po-
souzení členům Finančního vý-
boru Zastupitelstva Města
Plumlova.

Rada města odvolala:
UR/63/2013/12/1: RMP odvolala
ředitele KZ Plumlov p.o. Ing. Am-
bróše k 28.2.2013.

Rada města pověřila:
UR/63/2013/12/2: RMP pověřila
místostarostu města p. Hyndri-
cha řízením příspěvkové orga-
nizace KZ Plumlov.

Usnesení 64. zasedání
RMP ze dne 27.2.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/64/2013/1/1: RMP bere na vě-
domí informaci o plnění usnese-
ní přijatých na minulých zase-
dáních rady města.
UR/64/2013/6/1: RMP bere na vě-
domí zprávy o veřejnoprávní
kontrole provedené v ZŠ
Plumlov,p.o., ZUŠ Plumlov, p.o.,
a DpS Soběsuky, p.o..

Pokračování na straně6
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UR/64/2013/14/1: RMP bere na
vědomí seznam požadavků OV
Hamry na opravy resp. nové in-
vestice na majetku obce v místní
části Hamry v roce 2013.
UR/64/2013/15/1: RMP bere na
vědomí informace o vod. a stav.
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/64/2013/3/1: RMP schválila
přijetí finančního příspěvku ve
výši 400.000,- Kč z Fondu na ob-
novu kulturních památek v Ol.
kraji v roce 2013 na pokračování
prací při opravě krovů a střešní-
ho pláště „nízkého“ zámku.
UR/64/2013/4/1: RMP schválila
dodatek č. 3 pojistné smlouvy s
poj. KOOPERATIVA, a.s..
UR/64/2013/5/1: RMP schválila
souhlas s přijetím finančního da-
ru pro ZŠ Plumlov, p.o.
UR/64/2013/7/1: RMP schválila
zadávací dokumentaci pro výbě-
rové řízení na dodavatele stavby
– Zateplení objektu ZUŠ v městě
Plumlově.
UR/64/2013/8/1: RMP schválila
výsledek veřejné soutěže – Ener-
getické úspory DpS Soběsuky.
UR/64/2013/9/1: RMP schválila
souhlasné stanovisko s vedením
trasy nadzemní přípojky NN dle
žádosti p. Ing. Krychtálka, Sobě-
suky.
UR/64/2013/11/1: RMP schválila
výsledek hospodaření ZŠ
Plumlov, p.o., za rok 2012 a roz-
dělení hospodářského výsledku
do fondů příspěvkové organiza-
ce.
UR/64/2013/11/2: RMP schválila
odpisový plán dlouhodobého
hmotného majetku ZŠ Plumlov,
p.o., na rok 2013.
UR/64/2013/12/1: RMP schválila
výsledek hospodaření DpS Sobě-
suky, p.o., za rok 2012 a rozdělení
hospodářského výsledku do fon-
dů příspěvkové organizace.
UR/64/2013/13/1: RMP schválila
podání žádosti Města Plumlov o
finanční příspěvek z Fondu na
obnovu a rozvoj vodohospodář-
ské infrastruktury na území Ol.
kraje v roce 2013.
UR/64/2013/16/1: RMP schválila
termín a program 12. jednání
ZMP.

Rada města doporučila:
UR/64/2013/2/1: RMP doporuči-
la členům Zastupitelstva Města
Plumlova (dále jen „ZMP“) vyu-
žít nabídku úvěru České spoři-
telny, a.s., na zakoupení pozem-
ků v ATC Žralok Plumlov.

Rada města předala k projed-
nání ZMP:

UR/64/2013/10/1: RMP předala k
projednání ZMP žádost Okresní-
ho soudu v Prostějově o zvolení
přísedících soudců na další
funkční období.

Rada města pověřila:
UR/64/2013/3/2: RMP pověřila p.
Sušně, starostu Města Plumlov, k
podpisu smlouvy o přijetí fi-
nančního příspěvku z Fondu na
obnovu kulturních památek v Ol.
kraji v roce 2013.
UR/64/2013/8/2: RMP pověřila p.
Sušně, starostu Města Plumlov, k
podpisu smlouvy o dílo – Ener-
getické úspory DpS Soběsuky s
firmou QUANTUM, a.s., Vyškov.

Rada města uložila:
UR/64/2013/6/2: RMP uložila p.
Hyndrichovi, pověřenému říze-
ním KZ Plumlov, p.o., přijmout v
termínu do 30.4.2013 opatření k
odstranění nedostatků zjiště-
ných veřejnosprávní kontrolou.
UR/64/2013/14/2: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi města, a p.
Hyndrichovi, pověřenému říze-
ním KZ Plumlov, zajistit průběž-
ně plnění požadavků OV Hamry
na údržbu obecního majetku.

Usnesení 65. zasedání
RMP ze dne 11.3.2013
Rada města bere na vědomí:
UR/65/2013/1/1: RMP bere na vě-
domí informaci o plnění usnese-
ní přijatých na minulých zase-
dáních rady města.
UR/65/2013/2/1: RMP bere na vě-
domí protokol o veřejnoprávní
kontrole provedené v MŠ
Plumlov, p.o., a zprávu o prove-
deném vnitřním auditu Města
Plumlov za rok 2012.
UR/65/2013/6/1: RMP bere na vě-
domí informaci o způsobené ško-
dě – fotbalové šatny Plumlov.
UR/65/2013/11/1: RMP bere na
vědomí informaci o plánovaném
výlovu rybníka v Hamrech.
UR/65/2013/16/1: RMP bere na
vědomí informace o vod. a stav.
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/65/2013/2/2: RMP schválila
přijatá opatření k odstranění ne-
dostatků zjištěných při veřejno-
právní kontrole provedené v MŠ
Plumlov, p.o..
UR/65/2013/3/1: RMP schválila
výsledek hospodaření MŠ
Plumlov, p.o., za rok 2012 a jeho
převedení do rezervního fondu .
UR/65/2013/4/1: RMP schválila
výsledek hospodaření ZUŠ
Plumlov, p.o., za rok 2012 a roz-
dělení hospodářského výsledku
do fondů příspěvkové organiza-
ce.

UR/65/2013/4/2: RMP schválila
odpisový plán dlouhodobého
hmotného majetku ZUŠ Plumlov,
p.o., na rok 2013.
UR/65/2013/5/1: RMP schválila
výsledek hospodaření KZ
Plumlov, p.o., za rok 2012 a přeú-
čtování vykázané ztráty na účet
neuhrazená ztráta minulých let.
UR/65/2013/7/1: RMP schválila
přijetí finančního příspěvku Ol.
kraje ve výši 27.000,- Kč na vyba-
vení JSDH Plumlov v roce 2013 a
spolufinancování z prostředků
Města Plumlov minimálně ve
shodné výši.
UR/65/2013/8/1: RMP schválila
přijetí finančního příspěvku ve
výši 400.000,- Kč z Fondu na zá-
chranu architektonického dě-
dictví MK ČR v roce 2013.
UR/65/2013/9/1: RMP schválila
kladné stanovisko k žádosti o vy-
dání územního souhlasu pro
úpravu vedení NN (ul. Bosko-
vická, Plumlov) - MOPRE s.r.o.,
Břest.
UR/65/2013/10/1: RMP schválila
souhlas s vytištěním plakátů a
katalogů pro ČSCH Plumlov.
UR/65/2013/15/1: RMP schválila
nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v areálu
STAVA – p. Zatloukal, Plumlov.

Rada města jmenovala:
UR/65/2013/13/1: RMP jmeno-
vala členy a náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve výběrovém řízení na
dodavatele stavby– Zateplení ob-
jektu ZUŠ v městě Plumlově.
UR/65/2013/14/1: RMP jmeno-
vala členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce – realizační pro-
jekt pro výstavbu kanalizace v
Soběsukách a Žárovicích.

Rada města předala k projed-
nání ZMP:
UR/65/2013/9/2: RMP předala
Zastupitelstvu Města Plumlova k
projednání návrh smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro úpravu vedení NN
(ul. Boskovická, Plumlov).

Rada města pověřila:
UR/65/2013/7/2: RMP pověřila p.
Sušně, starostu Města Plumlov, k
podpisu smlouvy o přijetí fi-
nančního příspěvku Ol. kraje na
vybavení JSDH Plumlov v roce
2013.

Rada města uložila:
UR/65/2013/12/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 30.4.2013
dopracovat text nařízení obce o
zákazu podomního prodeje.

Připravil František Kocourek

Noc kostelů
GABRIELA JANČÍKOVÁ

Stalo se už dobrou tra-
dicí, že veřejnost v mnoha
zemích Evropy může je-
den den v roce navštívit
vybrané kostely a sezná-
mit se s místy, která jsou
oku běžného diváka větši-
nou skrytá. K tomuto „Dni
kostelů“ se před několika
lety připojila i Česká re-
publika a množství ná-
vštěvníků, kteří si přijdou
tato posvátná místa pro-
hlédnout, svědčí o značné
oblíbenosti této akce.

Co Noc kostelů
nabízí?
Kostely v tento den lákají
příchozí i na zajímavé
přednášky či vystoupení
pěveckých, recitačních či
dramatických těles. Mů-
žeme říct, že Noc kostelů je
pozváním všech lidí dobré
vůle ke společnému se-
tkání a k objevování krásy
křesťanských, výtvarných
a architektonických po-
kladů.

Kostel se otevře
všem
Letos poprvé se široké ve-
řejnosti otevřou i brány
kostela Nejsvětější Trojice
v Plumlově.

Nádherný výhled
z věže
Návštěvníci si budou moci
prohlédnout kromě jiného
i sakristii, oratoř a kúr s
varhany a s průvodcem
bude možné vystoupat až
k věžním hodinám a zvo-
nům. Při otevření okenic
ve výšce zhruba 20 metrů
nad zemí je unikátní vý-
hled do všech světových
stran.

Varhanní i pěvecký
koncert
Součástí programu bude i
varhanní a pěvecký kon-
cert, při kterém budou mít
návštěvníci možnost
zhodnotit akustiku budo-
vy.

Přijďte 24. května
Noc kostelů se koná v pá-
tek 24. května 2013, začá-
tek v 16:00 hod. Bližší in-
formace budou uvedeny
na plakátech.
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

Usnesení 11. zasedání
ZMP dne 12.12.2012

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-11/2012/2/1 – zprávu o kont-
role plnění usnesení zastupitel-
stva města přijatých na minu-
lých zasedáních.
UZ-11/2012/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-11/2012/4/1 – informace o in-
vestičních akcích Města.

ZMP po projednání schválilo:
UZ-11/2012/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-11/2012/1/3 – program 11. za-
sedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-11/2012/1/2 – doplnění pro-
gramu 11 .zasedání ZMP – rozší-
ření obsahu bodu 8 o odrážku e)
– Smlouva o zřízení věcného
břemene – pozemek p. č. 429/140
v k. ú. Plumlov – inženýrské sítě
Plumlov, U Boží muky – E.ON
Distribuce, a.s..
UZ-11/2012/5/1 – Obecně závaz-
nou vyhlášku Města Plumlov
č.1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komu-
nálních odpadů – viz. příloha č.1.
UZ-11/2012/6/1 – Opatření obec-
né povahy – změna č. 2 Územní-
ho plánu Města Plumlov – viz.
příloha č.2.
UZ-11/2012/7/1 – kladné stano-
visko k odkoupení pozemků v
ATC Žralok Plumlov (pozemky
p. č. 1473/1, 1473/2, 1473/3,
1473/4, 1473/5, 1473/6, 1475,
1476/1, 1476/2. 1476/3, 1476/4,
1476/5, 1476/6, 1476/7, 1476/8,
1477/1, 1477/2, 1478, 1479 a 1480 v
k.ú. a obci Plumlov) od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
UZ-11/2012/8/1 – Smlouvu o zří-
zení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu – Žárovice,
úprava DS, Soldán – pozemky p.
č. 452/13 a 452/18 v k. ú. Žárovice
– E.ON Distribuce, a.s., cena za
zřízení věcného břemene je ve
výši 1.000,- Kč bez DPH.
UZ-11/2012/8/2 – Smlouvu o zří-
zení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu – kabelový roz-
vod NN za starou cestou,
Plumlov – pozemky p. č. 279, 300,
329, 389, 404, 1548, 1557/1 a 1557/2,
vše v k. ú. Plumlov – E.ON Dis-
tribuce, a.s., cena za zřízení věc-
ného břemene je ve výši 15.000,-
Kč bez DPH.
UZ-11/2012/8/3 – Smlouvu o zří-

zení věcného břemene – Skáce-
lovi, Prostějov – pozemek p. č.
1564/1 v k. ú. Plumlov – Jihomo-
ravskáplynárenská,a.s.,cenaza
zřízení věcného břemene je ve
výši 1.000,- Kč bez DPH.
UZ-11/2012/8/4 – Smlouvu o zří-
zení věcného břemene – pozem-
ky p. č. 243/22 a 243/23 v k. ú.
Plumlov – inženýrské sítě
Plumlov, Balkán – JMP Net,
s.r.o., cena za zřízení věcného
břemene je ve výši 500,- Kč bez

DPH.
UZ-11/2012/8/5 – Smlouva o zří-
zení věcného břemene – poze-
mek p. č. 429/140 v k. ú. Plumlov
– inženýrské sítě Plumlov, U Bo-
ží muky – E.ON Distribuce, a.s.,
cena za zřízení věcného břeme-
ne je ve výši 600,- Kč bez DPH.
UZ-11/2012/9/1 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
3/2012 ke dni 15.8.2012.
UZ-11/2012/9/2 – rozpočtové
opatření Města Plumlov č.
6/2012 ke 12.12.2012.
UZ-11-2012/10/1 – pravidla roz-
počtového provizoria Města
Plumlov na rok 2013, kdy měsíč-
ní výdaje nepřekročí 1/12 sku-
tečnosti letošního roku, výjim-
kou je dohodnutá splátka za are-
ál STAVO.

ZMP pověřilo:
UZ-11/2012/8/6 – starostu Města
Plumlov p. Adolfa Sušně k pod-
pisu schválených smluv – viz.
usnesení ZMP UZ-11/2012/8/1-5.

Usnesení 12. zasedání
ZMP dne 11.3.2013
ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-12/2013/2/1 – zprávu o kont-
role plnění usnesení zastupitel-
stva města přijatých na minu-
lých zasedáních.
UZ-12/2013/3/1 – zprávu o čin-

nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-12/2013/4/1 – informace o in-
vestičních akcích Města.

ZMP po projednání schválilo:
UZ-12/2013/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-12/2013/1/2 – program 12. za-
sedání ZMP.
UZ-12/2013/5/1 – návrh roz-

počtu Města Plumlov na rok 2013
s následujícími úpravami: pře-
sun částky 120.000,- Kč z výdajo-
vé položky 6409 5901 (nespecifi-
kované rezervy) na úhradu ztrá-
ty z minulých let KZ Plumlov,
p.o. – položka 3639, dále přesun
částky 100.000,- Kč z výdajové
položky 6409 5901 (nespecifiko-
vané rezervy) na výměnu oken v
KD v Žárovicích – položka 3319
5171,
UZ-12/2013/6/1 – po projednání
zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek rozhodlo o výběru nej-
vhodnější nabídky a schválilo
přijetí úvěru a uzavření smlou-
vy na poskytnutí úvěru na kou-
pi pozemků v ATC Žralok
Plumlov ve výši 3.300.000,- Kč od
České spořitelny, a.s. (příloha
č.2).
UZ-12/2013/7/1 – kandidáty na
obsazení funkce přísedících
soudců Okresního soudu v Pro-
stějově – p. K. Jelínka, bytem:
Plumlov, a p. Bc. V. Hýbla, by-
tem: Hamry.
UZ-12/2013/8/1 – revokaci usne-
sení UZ-7/2012/6/2 ze dne
21.3.2013.
UZ/12/2013/8/2 – kupní smlou-
vu – odkoupení pozemku p. č.
1153/2, orná půda o výměře 1.678
m2 v k. ú. Plumlov od Vojen-
ských lesů a statků ČR, s.p., Pra-
ha za cenu 51.350,- Kč + náklady
spojené s přípravou a realizací

převodu vlastnického práva v
celkové výši 11 750,- Kč.
UZ/12/2013/8/3 – odprodej části
pozemku o výměře 100 m2 p. č.
741, trvalý travní porost v k.ú.
Hamry, manželům Studeným,
Prostějov, za cenu 100,- Kč/m2,
úhradu nákladů za pořízení ge-
ometrického plánu, vklad do ka-
tastru nemovitostí a daň z pře-
vodu nemovitostí provedou ku-
pující.
UZ/12/2013/8/4 – Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému bře-
menu – venkovní vedení VN a
sloup VN – pozemky p. č. 389,1548
a 429/11, vše v k. ú. Plumlov –
E.ON Distribuce, a.s., úhrada za
zřízení věcného břemene bude
ve výši 4.000,- Kč bez DPH.
UZ/12/2013/8/5 – návrh OV Ha-
mry na snížení prodejní ceny
bývalé MŠ Hamry na 1.990.000,-
Kč.

ZMP pověřilo:
UZ-12/2013/6/2 – starostu Města
Plumlov p. Adolfa Sušně k pod-
pisu smlouvy o úvěru – viz.
usnesení UZ/12/2013/6/1.
UZ-12/2013/8/6 – starostu Města
Plumlov p. Adolfa Sušně k pod-
pisu schválených smluv – viz.
usnesení UZ/12/2013/8/2-4.

ZMP uložilo:
UZ-12/2013/4/2 – radě města-
připravit pravidla pro zadávání
zakázek malého rozsahu (do
3.000.000,- Kč), tato pravidla
předložit členům zastupitelstva
města k projednání a na příštím
jednání ZMP tato pravidla
schválit.
UZ-12/2013/4/3 – radě města-
připravit vzor závazných
smluvních podmínek pro zadá-
vání veřejných zakázek, tento
vzor předložit členům zastupi-
telstva města k projednání a na
příštím jednání ZMP tento vzor
schválit.
UZ-12/2013/4/4 – p. Sušňovi, sta-
rostovi Města Plumlov, svolat
pracovní jednání členů zastupi-
telstva před schvalováním pra-
videl pro zadávání zakázek ma-
lého rozsahu a vzoru závazných
smluvních podmínek pro zadá-
vání veřejných zakázek.
UZ-12/2013/4/5 – radě města-
seznámit členy zastupitelstva
města se zadávacími podmín-
kami a kritérii hodnocení u ve-
řejných zakázek zadávaných
Městem Plumlov nad 3.000.000,-
Kč, zadávací podmínky a krité-
ria hodnocení projednat na ZRM
za účasti členů zastupitelstva
města před každou veřejnou za-
kázkou tohoto rozsahu.

Připravil František Kocourek

Na zasedání zastupitelstvamá otevřené dveře i veřejnost, která využívá
svého práva dotazovat se zastupitelů na chodměsta. FOTO: Karel Rozehnal
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Co se chystá v Hamrech
Investice a úpravy v Hamrech pro rok 2013
VIKTOR HÝBL

Vážení občané Hamer,

zdravím vás jménem členů
Osadního výboru. Chci vás i
veřejnostseznámitstím,cose
tento rok uskuteční v Ha-
mrech po stránce stavebních
prací, úprav a oprav. Na zá-
kladě našich nápadů a po-
střehů lidí jsme sestavili sou-
pis toho, co bychom chtěli v
Hamrech udělat. Následně
jsme tyto náměty schválili
počátkem února na schůzi
Osadního výboru. Po projed-
nání s panem starostou jsem
předložil naše požadavky ve-
dení města. Následující se-
znam investičních akcí a
úprav je schválen Radou
města Plumlova jejím usne-
sením ze dne 27. 2. 2013. Za re-
alizaci odpovídají starosta
Plumlova Adolf Sušeň a po-
věřený ředitel Klubového za-
řízení Plumlov Martin Hyn-
drich. Podrobnější informa-
ce k provedení a plánovému
termínu jednotlivých polo-
žek můžete získat na Měst-
ském úřadě v Plumlově.

- oprava povrchu silnice na
Sičce – odstranění nerovností
cesty a úprava povrchu

- umístění prvků k zajištění
odtoku srážkových vod ze sil-
nice na Sičce do vodoteče (ko-
vové žlaby)

- přebudování sociálního
zařízení v budově Osadního
výboru

- oprava a natření oken na
budově Osadního výboru

- přivedení přípojky pro za-
pojení sporáku v kuchyni
Osadního výboru

- dodání sporáku do kuchy-
ně Osadního výboru

- vymalování interiéru
knihovny

- výměna nebo oprava osvět-
lení v knihovně

- instalace přímotopů pro
vytápění v knihovně

- umístění zrcadla u silnice –
odbočka do Repešského žlebu

- vybudování průchodu a
dveří spojujících hasičárnu se
skladem v budově zvoničky
(materiál zajistí město
Plumlov, práci provedou své-
pomocí členové SDH Hamry)

- dodání nového vybavení –
herních prvků na dětské hřiš-
tě

- opravy vyústění kanálů a
jejich okolí

- úprava povrchu (nějaký
druh zpevnění) veřejných pro-
stor na pozemku parcelní čís-
lo 29 ( tzv. na place a v uličce)

Pokud máte návrh, co je po-
třeba v Hamrech udělat nebo
opravit, sdělte jej některému
ze členů Osadního výboru.
Pro předání podnětu můžete
využít také e-mailovou adre-
su ovhamry@seznam.cz.

Připravované investiční
akce v roce 2013
ADOLF SUŠEŇ

Město Plumlov připra-
vuje v roce 2013 realizaci
těchto investičních akcí:

a) opravy omítek a dře-
věných podlah na „vyso-
kém“ zámku Plumlov – ce-
na díla cca 1.360.000,- Kč, rea-
lizace: březen – srpen 2013,
dodavatel vybrán ve veřejné
soutěži v r. 2008 – pokračová-
ní stavebních prací–
PROSTAS-Prostějovská sta-
vební společnost, s.r.o., Pro-
stějov, podána žádost o dotaci
na Ministerstvo kultury ČR,
požadavek – 860.000,- Kč,
vlastní prostředky: 500.000,-

b) oprava střechy „níz-
kého“ zámku Plumlov – vý-
měna krovů poškozených pů-
sobením dřevokazných hub,
výměna střešní krytiny – ce-
na díla cca 1.100.000,- Kč, rea-
lizace: květen – říjen 2013, do-
davatel vybrán ve veřejné
soutěži v r. 2011 – pokračová-
ní stavebních prací - PRO-
STAS -Prostějovská stavební
společnost, s.r.o., Prostějov,
podána žádost o dotaci na
Olomoucký kraj, požadavek –
500.000,- Kč, vlastní prostřed-
ky: 600.000,- Kč,

c) zateplení a výměna
oken na ZUŠ Plumlov – roz-
počet akce cca 3.100.000,- Kč, v
současné době probíhá výběr
dodavatele, realizace červen
– srpen 2013, dotace z OPŽP
bude činit cca 50 % nákladů,
resp. vysoutěžené částky,

d) zateplení a výměna
oken na Zdravotním stře-
disku Plumlov – rozpočet
akce 2.700.000,- Kč, akceptace
žádosti v programu Zelená
úsporám, realizace květen –
říjen 2013, dotace z OPŽP bu-
de činit cca 70 % nákladů,
resp. vysoutěžené částky,

e) zateplení a výměna
oken na objektu MŠ
Plumlov – rozpočet akce
2.100.000,- Kč, akceptace žá-
dosti v programu Zelená
úsporám, realizace květen –
říjen 2013, dotace z OPŽP bu-
de činit cca 70 % nákladů,
resp. vysoutěžené částky,

f) solární ohřev TUV na
DpS Soběsuky – rozpočet ak-
ce: 1.200.000,- Kč, v současné

době probíhá výběr dodava-
tele, realizace červen – srpen
2013, vlastní prostředky in-
vestora by měly být maxi-
málně 380.000,- Kč,

g) rekonstrukce sběrné-
ho dvora v Plumlově – vý-
stavba přístřešků na třídění
odpadu, kontejnery, asfalto-
vé plochy, rozpočet projektu
cca 5.100.000,- Kč, vlastní pro-
středky žadatele cca
1.100.000,- Kč, žádost akcep-
tována SFŽP ČR, výběr do-
davatele předpokládáme v
období květen – červen 2013,
realizace: srpen – listopad
2013,

h) vodovod Soběsuky,
Žárovice a Hamry – bude fi-
nancován z dotace a pro-
středků Vodovodu Pomora-
ví, mimo členské příspěvky
do svazku by Plumlov neměl
hradit další finance,

i) opravy místních ko-
munikací po výstavbě ka-
nalizace – v rozpočtu naplá-
nován 1.000.000,- Kč z vlast-
ních zdrojů.

Jednotlivé dotace nejsou za-
počítány ani v příjmové ani ve
výdajové straně rozpočtu,
vlastní prostředky na „dolo-
žení“ k dotacím budou v zá-
vislosti na plnění rozpočtu
brány z běžných rozpočtových
příjmů, popř. uvolňovány z
prostředků uložených na re-
zervním účtu. Uvolňování
prostředků z rezerv bude jed-
notlivě schvalováno v rámci
rozpočtových opatření.

Rozpočet
Zastupitelstvo města
Plumlova schválilo
na svém 12. zasedání
ze dne 11. 3. 2013 ná-
vrh rozpočtu Města
Plumlov na rok 2013.
Rozpočet je nastaven
jako lehce přebytko-
vý a počítá i s oprava-
mi částí komunikací
ve městě. Prostudo-
vat si ho můžete (i
rozčleněný podle jed-
notlivých položek) na
webu města v sekci
Dokumenty. (red)

Zastupitelstvo v akci

Na 12. zasedání ZMP řešili zastupitelémimo jiné rozpočet na rok 2013, fi-
nancování nákupů pozemkův kempuŽralok či vytvoření pravidel pro zadá-
vání zakázekmalého rozsahu. FOTO: Karel Rozehnal
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Přehrada prý v létě přivítá první plavce
Co se na přehradě aktuálně děje? Kolik stojí její revitalizace? A kdy se začne nádrž napouštět?

KAREL ROZEHNAL

Plumlov – Na začátku
února byl na tiskovce Po-
vodí Moravy v Plumlově
oznámen termín začátku
napouštění revitalizované
plumlovské přehrady. Ta
by se tedy podle vyjádření
představitelů Povodí měla
začít plnit na přelomu dub-
na a květnaletošníhoroku.
Během léta, i když bude za-
plněnateprvejenzčásti,by
tak mohla už sloužit ke
koupání.

Jaké práce probíhaly na pře-
hradě v nedávné době a co se
tam děje nyní?

„Stavební firma aktuálně
podle počasí a podmínek, kte-
ré na přehradě panují, upra-
vuje harmonogram prací.
Mimo jiné naváží lomový ká-
men na návodní líc hráze.
Most u věže už je zcela zboře-
ný a probíhá jeho rekon-
strukce. Zároveň začala fir-
ma odstraňovat svrchní vrst-
vu na koruně hráze a betono-
vat vlnolam a zídku. Dokon-
čeno je sečení porostu na dně
nádrže. Stavbaři pracují i
přesvíkend,abybylypráceco
nejdříve hotovy a bylo možno
přehradu co nejdříve začít
napouštět,“ sdělila v půlce
března mluvčí Povodí Mora-
vy Gabriela Tomíčková.

Bezpečnost především
Povodí Moravy se při opravě
hráze potýká s občany, kteří
nerespektují zákaz vstupu na
staveniště. „Stavební dělníci
si stěžují, že jim občané, čas-
to se vydávající za novináře,

nadávají a brzdí při práci. Na
staveništi navíc hrozí velké
riziko úrazů. Pokud by k úra-
zu došlo, významně by to
zbrzdilo probíhající práce na
rekonstrukci hráze. Chtěli
bychom upozornit, že se na
staveništi mohou pohybovat
pouze pověřené osoby,“ in-
formovala mluvčí Povodí.

Na kolik to přijde?
Na tiskovce Povodí Moravy
padla i čísla dokumentující,
kolik si revitalizace přehra-
dy vyžádala či vyžádá fi-
nančních prostředků. Tak
vězte, že například právě pro-
bíhající oprava hráze
plumlovské přehrady přijde
na 136 milionů korun. Již re-
alizovaná opatření na zlep-
šení jakosti vod v podobě těž-
by sedimentů ze dna přehra-
dy stály 115 milionů. Těžba
sedimentů ze dna Podhrad-
ského rybníka potom přišla
na 24 milionů.

Jak ji udržet čistou?
Aby vydržela přehrada čistá i
v následujících letech po je-
jím napuštění, je nutné podle
odborníků nejen dokončit v
co nejvyšší možné míře od-
kanalizování obcí ležících
nad přehradou, ale provést i
účinné pozemkové úpravy v
krajině, které zabrání spla-
chování půdy s hnojivy do
přehradních přítoků. Dalším
krokem, který je třeba učinit
ještě před napuštěním pře-
hrady, je instalace účinných
srážecích zařízení k elimina-
ci zdrojů znečištění na všech
přítocích. „Použitá technolo-

gie se již osvědčila na Brněn-
ské přehradě, kde spolu s ae-
rací dokázala zastavit každo-
roční masivní výskyt sinic.
Síran železitý totiž vysráží
fosfor jako základní živinu
takovým způsobem, že už ne-

ní pro sinice použitelná,“
zmiňuje ve své tiskové zprá-
vě Povodí. Dalším z opatření
správce toku je vybudování
tzv. litorálních zón, které do-
káží částečně odstranit zvý-
šený přísun živin ve vodě.

Stav prací na hrázi a její koruně 25. března 2013. FOTO: Karel Rozehnal
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Přidejte se do týmu
Chcete se podílet na obsahu Plumlovského zpravodaje?
Máte možnost.
Své příspěvky v podobě tematických článků, reportáží ze
zajímavých událostí či akcí, glos, názorů a fotografií s po-
piskem posílejte na e-mail adresu:
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com, nebo odevzdávejte na
podatelně Městského úřadu v Plumlově.
Zpravodaj je otevřený příspěvkům od všech občanů, kteří
mají něco zajímavého ke sdělení ostatním. (red)

Inzerce ve Zpravodaji
Chcete ve Zpravodaji inzerovat? Máte možnost.

Plumlovský zpravodaj vychází 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 vi-
dět. Zároveň si lidé mohou podat i řádkovou inzerci, například v případě,
že chtějí něco prodat, koupit či darovat.

Ceník obchodní inzerce – nebarevná strana (do čtvrt strany cca 150 – 350
korun, čtvrt strany (formát A6) cca 350 korun, polovina strany (formát A5
na šířku) cca 750 korun, celá strana (formát A4) cca 1700 korun). Jde o ce-
ny, kdy si sami dodáte graficky zpracovaný návrh k otištění. Pokud bu-
dete vyžadovat grafické zpracování od nás, cena vzroste po dohodě. Ce-
ník řádkové inzerce – 30 znaků (cca 5 – 7 slov) – 7 Kč. (red)



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ FOTOSTRANA / 11

Plechovky v příkopu

Prázdné plechovky od krmení pro psy se několikrát objevily u sil-
nice z Hamer směremnaVícov, kousek za cedulí označující konec
Hamer. I takto si nedokážemevážit prostředí, ve kterém žijeme.
Nemohl by se autor svinčíku nad sebou zamyslet a pro příště ple-
chovky likvidovat vhodnějším zůsobem? FOTO: Archiv občanůHa-
mer

Kde se vzal v restauraci Pácl Baruchův dřevoryt zámku?
PETR PIŇOS

V roce 1947 vytvořil ma-
líř a grafik Jožka Baruch
dřevoryt plumlovského
zámku, který můžete
zhlédnoutvrestauraciPácl
či na našem zámku. Pátral
jsem po historii vzniku to-
hoto díla a bylo mi jeho
vnučkou Johanou Růžič-
kovou odepsáno následu-
jící.

Vzpomínky Baruchovy
dcery Drahomíry Dvo-
řákové –Baruchové.
Když v roce 1946 zavezl otce
jeho známý, továrník Kožou-
šek z Prostějova, na Plumlov,
to místo s majestátním zám-
kem jej okouzlilo. Příští rok
tam pobýval, kreslil a ná-
sledně vytvořil velký dřevo-
ryt, vám důvěrně známý.

Setkání s Bezručem
Také vzpomínal, jak za ním
přijel básník Petr Bezruč.

Předložil mu knížku s vyob-
razením motýlů a s latinský-
mi názvy. Taťka všechny

správně určil, a Bezruč pra-
vil: „Tož, pane maléři, matu-
rita z motýlů by byla urobe-

na“. A strčil knížku do kapsy.
Pak, v místním hostinci, nad
vínkem (nebo slivovicí?) asi
poseděli déle, neboť v příštím
dopise si Petr Bezruč taťkovi
povzdechl: „Na Plumlov
vzpomínám s hrůzou, staříci
nesmějí již držet krok s
junáckou mládeží in biben-
do“.

Jožka Baruch
Malíř, grafik, ilustrátor a spi-
sovatel se narodil v roce 1892
v Krasně nad Bečvou a ze-
mřel v roce 1966 v Praze.

Tvorba
Byl autorem mnoha dřevo-
rytů – exlibris, návrhů gobe-
línů, pohlednic, grafických
značek, firemních etiket a
propagačních a příležitost-
ných tisků, dekorativních
předmětů, hraček a hlavně
knižních ilustrací (K. J. Er-
ben – Kytice, K. H. Mácha –
Máj). A jelikož ho pojilo přá-

telství s Petrem Bezručem,
tak také nakreslil mnoho báj-
ných a pohádkových postav k

jeho Slezským písním
Více o tomto umělci na
www.jozkabaruch.cz.

Baruchův dřevoryt plumlovského
zámku. FOTO: archiv

Malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel
JožkaBaruch. FOTO: archiv
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Co přinese školka vašemu dítěti?
Význam a poslání předškolního zařízení očima ředitelky plumlovské MŠ
MARTA SOLDÁNOVÁ

Mateřská škola Plumlov
otevřela v prvním břez-
novém týdnu tohoto roku
pomyslná vrátka novým
malým školáčkům, kteří
poprve v životě překročili
práh školního zařízení.

Někteří statečně, jiní s
obavami z nového prostředí,
ale v každém případě v do-
provodu maminky, tatínka,
někdy i prarodičů, a s jistou
dávkou zvědavosti okuko-
vali nové prostředí, ve kte-
rém budou v příštích letech
trávit značnou část dne. Bu-
dou se sžívat s kolektivem
svých vrstevníků, najdou si
své kamarády a začnou v
souladu se školním vzdělá-
vacím programem spolu s
paní učitelkou poznávat,
tvořit, přemýšlet a objevo-
vat svět.

Co MŠ dětem
přinese?
Právě v období zápisu dětí do
mateřských škol si mnoho
rodičůpokládáotázku,coMŠ
dětem přinese, v čem je obo-
hatí a jaký je její význam a
poslání. V několika větách
se budu snažit shrnout od-
pověď na tuto otázku, i když
vím, že většina rodičů se
dlouho dopředu zajímá o dě-
ní v mateřské škole, dotazují
se na zkušenosti rodičů star-
ších dětí a sami se snaží dítě
na vstup do mateřské školy
připravit.

Školka jako „útočiště“
Mateřská škola naplňuje
právo dětí na výchovu a
vzdělávání. Plní především
poslání pedagogické, zejmé-
na tím, že optimálně a kom-
plexně, pod vedením učite-
lek pro předškolní pedago-
giku, rozvíjí osobnost dítěte
po stránce fyzické, psychic-
ké i sociální v souladu s jeho
věkovými a individuálními
zvláštnostmi. Poslání soci-
ální zase tím, že poskytuje
dětem „útočiště“ v době, kdy
jsou rodiče v zaměstnání a
nemohou se jim sami věno-
vat.

O posledním ročníku
předškolního vzdělávání se
už dnes hovoří téměř jako o
nutnosti, kterou by před-

školní dítě před vstupem do
1. třídy ZŠ mělo absolvovat.

Základní funkce
současné MŠ
MŠ je prostředím, které dá-
vá možnost propojení rodin-

né výchovy s výchovou in-
stitucionální, nijak nepotla-
čuje osobnost dítěte a rozvíjí
jeho vědomostní potenciál.
Děti učí společensko kultur-
ním návykům, pomáhá uvě-
domovat si hodnoty a vytvá-
řet postoje k životu, lidem,
přírodě. Doba pobytu dítěte v
MŠ by měla být přiměřená
tak, aby stále zůstávala mož-
nost, ničím nenahraditelné-
ho, rodinného výchovného
působení na dítě.

Školka jako místo
všestranného rozvoje
dítěte
MŠ vytváří stimulující pro-
středí, které vychází z indi-
viduálních potřeb dětí, je-
jich vývojových předpokla-
dů a tomu odpovídajícího
denního programu. Podpo-
ruje zdravý fyzický vývoj dí-
těte, kompenzuje negativní
vlivy. Rozvíjí komunikaci,
poznávání, tvořivost, fanta-

zii a doplňuje rodinnou péči
v oblastech, které vyžadují
odbornost ve vedení. Vytvá-
ří specifické podmínky pro
realizaci předškolního vzdě-
lávání /vybavení tříd, di-
daktické pomůcky/. Zajiš-
ťuje základní diagnostickou

péči, včetně podmínek pro
případnou integraci dítěte,
pokud to dovolují kapacitní
možnosti.

MŠ jako model
lidského společenství
MŠ umožňuje dětem zařadit
se do sociální skupiny dal-
ších dětí, navozovat první
vzájemné, uvědomělé soci-
ální vztahy, a to jak k dětem,
tak k dospělým. Vštěpuje dě-
tem základní pravidla spo-
lečenského chování a jedná-
ní ve skupině a vytváření si
vnitřního řádu, který v bu-
doucnu dítěti pomůže k bez-
pečné orientaci v běžných ži-
votních situacích, a nabízí
jim možnost spolupodílet se
na výtváření těchto pravi-
del.

Učí děti tolerovat a přijí-
mat své vrstevníky, učí po-
citu sounáležitosti i ochotě a
potřebě vzájemně si pomá-
hat. Současně vychovává ke
zdravému sebevědomí a

schopnosti umět se ve sku-
pině přijatelnou formou pro-
sadit.

MŠ jako podpora
rodičovských
kompetencí

MŠ respektuje rodinu jako
výchovného partnera s po-
rozuměním a pochopením
pro vlastní volbu výchovné-
ho stylu. Pomáhá také vy-
tvářet podmínky pro stabil-
ní citovou vazbu mezi rodi-
čem a dítětem a naopak.V ne-
poslední řadě nabízí rodině
všestrannou metodickou
pomoc, pokud rodič projeví
zájem.

MŠ jako místo pro
děti v obci
MŠ se stává centrem pro se-
tkávání dětí, rodičů i veřej-
nosti. Stává se místem kul-
turního dění, vzdělávání i
osvěty, spolupracuje s jiný-
mi výchovně vzdělávacími
činiteli, a nabízí tak otevře-
ný prostor pro vytváření
pozitivních vzájemných
mezlidských vztahů v obci.

Takže, naši milí, noví
školáčci – těšíme se na vás
i na vaše rodiče.

Ze zápisu doMateřské školy v Plumlově. FOTO: MŠ Plumlov
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Místo školy na hory aneb Dám ti gaču na hlavu
Děti z Dětského domova v Plumlově zažily nejen lyžovačku, ale učily se i orientovat ve světě financí
PETR ANTONÍČEK

Zatímco pro většinu dětí
školou povinných je leden
ve znamení snah o vylep-
šení prospěchu, někdy
však s nejistým výsled-
kem, pro děti v Dětském
domově Plumlov je již tra-
dičně měsícem, kdy se při-
pravují a odjíždějí na hory.

Letos se jednalo již o naši
třetí účast na tomto zimním
pobytu, připraveného sdru-
žením EUFORALL v rámci
projektu „S rozumem do ži-
vota“. Je určen děvčatům a
chlapcům z dětských domo-
vů a dalších zařízení pracu-
jících s dětmi a mládeží. V
rámci grantového schématu
OP RLZ jej realizuje sdružení
EUFORALL, financování
projektu je zajištěno z Ev-
ropského sociálního fondu a
ze státního rozpočtu.

Z našeho domova se tento-
krát dostalo na 5 dětí, které
díky pochopení vedení ZŠ
Plumlov byly uvolněny z vy-
učování a mohly odjet na celý
týden. Ale nechť vše oko-
mentují samy. Pojďme se po-
dívat do jednoho z deníků,
který si ve družstvech muse-
ly vést.

Z deníku lyžařů
… Je páteční lednové ráno a
nás pět spolu se strejdou Pe-
trem vyrážíme z Plumlova
směr Jeseníky do Koutů nad
Desnou. Ve městě se k nám při-
dává auto a děcka prostějov-
ského domova, se kterými se
dávno známe, a tak je cesta ve-
selejší. Před Šumperkem je v
Bludově ještě tradiční zastáv-
ka na svačinku, WC a strejdo-
vé samozřejmě na kafíčko, a
pak už se projíždíme celými
Kouty až k odbočce na chatu U
Pelikána.

Nachatějeužživo,někteříse
už zabydleli, potkáváme další
známé. U oběda zjišťujeme, že
je tu s náma taky Dětský do-
mov Přerov, Lipník a Bosko-
vice. Nově jsou tady i kluci a
holky z nízkoprahového zaří-
zení ve Frenštátu pod Rad-
hoštěm, a tak nám letos ani ne-
stačí naše oblíbená chata U
Pelikána, a dva domovy (Bud-
kov a Senožaty) budou bydlet
kousek od nás – na chatě So-
kolce u sjezdovky. Přes den se
ale budeme vídat na sjezdovce
a večer u nás na chatě na ve-

černích programech.
Spolu s našimi tetami a

strejdy je tu taky tým lektorů
pod vedením Elišky Danielo-
vé, jinak vychovatelky Dia-
gnostického ústavu Sv. Kope-
ček v Olomouci. Ti všichni nás
budou provázet týdnem pl-
ným vzdělávání, her, soutěží a
lyžování.

1. den 11.1. – Příjezdy, v po-
ledne ubytování, seznámení,
návštěvasjezdovkyŠindelnáa

zjištění lyžař. dovedností, ve-
čer rozdělení do skupin (má-
me 7 týmů a jmenujeme se Bez-
domovci, Sněhové vločky, 7 tr-
paslíků, Ňuňánci, Lamy, Ly-
žaři a poslední – Dám Ti gaču
na hlavu!!!).

2. den – Dopolední a odpo-
lední lyžování, krásně svítí
sluníčko, večer ukázka filmů,
natočených kamarády minulý
rok a v uplynulém týdnu (I.
turnus), taky začínáme platit
za jídlo a ubytování (za celé
družstvo).

3. den – Neděle – celodenní
lyžování, večer hry a soutěže v
jídelně.

4. den – Výuka – návštěva
pana Halíka – finanč. gra-
motnost – osob. bankrot, roz-
počet, ČNB, reklamace… psali
jsme taky test a viděli prima
klipy s Izerem. Seznámil nás i
s novým projektem, kdy na DD
budemevytvářetkrátkýfilm…
Odpoledne po lyžování nám
instruktoři Kuba, Ivan, Pavel
a Luboš zapůjčili kamery a
notebooky, abychom krátký
film natočili i o tomhle poby-
tu. Ukázali nám, jak se pra-
cuje s programem Movie Ma-

ker, stříhání, vkládání textu a
obrázků... Už to docela dává-
me.

5. den – Dopolední program
je věnován natáčení záběrů,
vymýšlení scénáře, klipů. V
poledne vyrážíme auty a au-
tobusem na Červenohorské
sedlo a odtud se pěší tůrou (asi
7 km) dostáváme odpoledne do
Koutů. Večer část zájemců pod
vedením Elišky plete z pedigu
košíky a misky, ostatní natá-
čí, fotí a tvoří film. Konec po-

bytu se blíží a je potřeba po-
malu dávat vše dohromady.

6. den – Dnešní den začíná
multikulturní výchovou, při-
jela za námi návštěva – dvě
děvčata ze sdružení ARPOK,
se kterými jsme vyjeli do Afri-
ky. Formou her a soutěží nás
děvčata seznámila s tím, jak
vzniká čokoláda, ale taky se
zvířectvem, státy a městy Af-
riky.

7. den – Dopoledne je vy-
hrazeno závodům ve slalomu,
které připravili lektoři na sva-
hu. Lyžařů jelo asi dvacet,
prknařů (snowboarďáků) 7,
jeli iněkteřídospělí.Vítězemse
stal náš Dominik! Po večeři
jsmevšichnivjídelně,pouštíse
naše filmy. Je to síla!!! Vy-
hodnocuje se nejlepší tým, zá-
vody ve slalomu a pak už dis-
kotéka. Bavíme se všichni, na
chatě je rachot, tancují i do-
spělí, instruktoři a vedoucí.
Škoda, že je konec.

8. den – Ráno balení a od-
jezd, první jedou vlakem Bos-
kovice a Přerov, my odjíždíme
potom auty do Plumlova a
Prostějova. Tak ahoj a zase za
rok ?!

Jezdí rádi
Některé z našich dětí se zim-
ního pobytu zúčastnily již po-
třetí a třeba Honza a Domi-
nik se mnou jezdí i na letní po-
byty – „puťáky“. To je dokla-
dem toho, že se jim pobyty lí-
bí a jezdí rádi. Stejně tak i já,
pokud mi čas jen trošku do-
volí, odjíždím s dětmi moc rád
a celý týden prožívám s nimi
hry, soutěže, finanční hospo-
daření. Jsou přeci jen v troš-
ku neznámém prostředí a s ji-
nými dospělými, a proto jsou
i trochu jiní než v domově.

Zábava i výuka
Od příjezdu dětí, vychovate-
lů a vedoucích, lektorů z řad
studentů a spolupracovníků
se utvořila skvělá parta.Bě-
hem 2 – 3 dní připadlo asi 30
cm nového sněhu, a tak pod-
mínky pro lyžování, hry, sou-
těže i nejrůznější činnosti by-
ly ideální. Hned od poledního
oběda, který na chatě U Peli-
kána chutnal stejně jako
všechna další jídla, začal bo-
hatý program. Po rozježdění
a rozdělení dle lyžařských
schopností.

Přes poměrně početnou
skupinu, kterou tvořil náš II.
turnus (po nás následovaly
ještě další dva týdny), bylo
vše organizačně perfektně
připraveno a zvládnuto, za
což patří velké uznání EU-
FORALLU, všem pořadate-
lům a vedoucím.

Výuka finanční gramot-
nosti, multikulturní výcho-
va, vytvoření 7 krátkých do-
kumentů (každá skupina vel-
mi originální), lyžování (po-
slední den již jezdili všichni),
hry, soutěže, pomoc a spolu-
práce, poznávání se, kama-
rádství i lásky, to vše se vešlo
do jednoho jediného ledno-
vého týdne. Užili jsme si i
spoustu legrace, vždyť už jen
název jednoho z družstev –
Dám ti gaču na hlavu – ne-
mohl nechat nikoho v klidu.

A tak za všechny děkujeme
jak EUFORALLU, tak i těm,
kteří pomohli se zajištěním
pobytu a přípravou. Nemohli
bychom se vydat bez pochope-
ní a pomoci ADR systém spol.
s r.o., hudebního klubu Apollo
13 z Prostějova a pánů Ing.Di-
više a Hasy.

Děti na zimnímpobytu se zástupcem ředitele PetremAntoníčkem. Foto: ar-
chiv Domova
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Školní úspěchy v olympiádách
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

Znalostní a vědomostní
soutěže – tedy olympiády
na úrovni okresních kol –
jsou příležitostí pro naše
žáky poměřit úroveň svých
znalostí s reprezentanty ji-
ných základních škol v
prostějovském okrese.

Jsme rádi, že výsledky to-
hoto vědomostního srovná-
vání jsou pro nás velmi příz-
nivé. Dne 30. ledna proběhlo
v Prostějově okresní kolo
olympiády v německém ja-
zyce. Naše žákyně Barbora
Pírková získala ve své kate-
gorii II. A krásné druhé mís-
to a jela 6. února hájit barvy
prostějovského okresu do
krajského kola v Olomouci.

V matematické olympiádě
byl v okrese velmi úspěšný
náš žák Jan Pur z 5. ročníku,
který obsadil v silné konku-
renci víceletých gymnázií
pěkné 5. místo. Starší žáky v
olympiádě z M reprezento-
valy dvě žákyně z 9. třídy Lu-
cie Radvanská a Bára Pír-
ková. Také ony neudělaly
naší škole ostudu.

Anglický jazyk obsadila
vyučující E. Vopalecká hned
třemi zástupci. Richard
Kremnický z 6. třídy soutě-
žil rovněž v silné konkurenci

s víceletými gymnázii a zís-
kal pěkné 10. místo, Klára
Waltrová z 9. r. zabojovala a
umístila se na skvělém 5. mís-
tě. Jarek Aujezdský z 8.A
skončil v poslední třetině
soutěžících. V počtu 30 sou-
těžících to znamená velmi
dobré umístění všech našich
školních reprezentantů.

Máme za sebou také okres-
ní kola dějepisné olympiády,
kde bojovala Laďka Jančí-
ková z 8.A a také neudělala
své škole ostudu s umístěním
přesně v polovině všech sou-
těžících.

V olympiádě v jazyce čes-
kém máme díky Kláře Wal-
trovéaLuciiRadvanské9. a
10. místo v okresním kole me-
zi 28 soutěžícími.

Čeká nás ještě porovnání
znalostí v zeměpisné olympi-
ádě, kde nás bude opět repre-
zentovatJirkaDosedělz 8.A,
připravujeme se také na
okresní kolo ve fyzikální,
chemické a biologické olym-
piádě.

Za všemi těmito výsledky
stojí práce našich pedagogů a
také práce žáků mnohdy na-
víc. Chtěla bych oběma stra-
nám poděkovat za přípravu a
pogratulovat žákům i učite-
lům k úspěšné reprezentaci
naší školy.

„IKEA – Pomáháme vyrůst“
SIMONA ZAPLETALOVÁ

V říjnu loňského roku
vyhlásil nadační fond
„IKEA - Pomáháme vy-
růst“ projektovou výzvu,
která nabídla školám fi-
nanční prostředky pro
školní arboreta, obnovu
školních zahrad, instalaci
dřevěných prvků v zahra-
dě, péči o blízký les, výsad-
bu a jiné přírodní praktic-
ké aktivity související se
dřevem a lesem.

A my jsme toho využili, na-
psali projekt „Les je náš ka-
marád“ a získali jsme fi-
nanční částku 15 000 Kč na je-
ho realizaci. Hlavní myšlen-
kou projektu je poznat, prožít
a popsat život v lese, který je
v bezprostřední blízkosti na-
ší školy.

Smysl projektu?
Smyslem projektu je vzbudit
u žáků kladný vztah k příro-
dě, zdůraznit význam lesa
pro život člověka a princip
udržitelného rozvoje. Projekt
nabízí spojení teoretických
poznatků a dovedností s re-
álnou činností v lese.

Projektu se zúčastní všich-
ni žáci školy. Pro každý roč-
ník je připraven samostatný

program na téma les, lesnic-
tví či pozorování a popis or-
ganismů. Žáci jednotlivých
tříd si samostatně vyberou,
kterou aktivitu budou plnit.

Jak pečovat o les
Hlavní část programů bude
probíhat v pátek 19. dubna.
Žáci stráví dopolední vyučo-
vání v lesním ekosystému ne-
bo v okolí školy (na školní za-
hradě).

Program nabízí například
vysazování stromů – žáci bu-
dou pomáhat při jarním vy-
sazování stromů pracovní-
kům Vojenských lesů
Plumlov. Žáci se dozvědí zá-
sady výsadby a péče o stro-
my, dozvědí se náplň práce
lesníků, jak pečovat o les.

Z dalších činností pak čis-
tění studánky, příprava her-
báře lesních rostlin, pořizo-
vání fotodokumentace poby-
tových znamení živočichů,
zajímavých prvků v lese (tle-
jící dřevo, doupné stromy,
pohledově zajímavé stromy),
povídání o lesní zvěři, výro-
ba budek, krmítek a před-
náška o myslivosti.

Všichni se na 19. duben tě-
šíme a hlavně si přejeme
dobrou náladu a krásné slu-
nečné počasí.

Karneval ve školní družině přilákal i kovboje
SIMONA ZAPLETALOVÁ

Školní družina hostila
27. února v prostorách tě-
locvičny karneval.

Skoro všechny děti si ob-
staraly kostýmy. A kdo kos-
tým či masku neměl, tak se
snažil prosadit v soutěžích,
kde nebyl „převlek“ potřeba.
Kluci pomáhali fotit, občas i
pouštět hudbu.

Tanec šašků
V reji masek jsme mohli uvi-
dět kovboje, princezny, šaš-
ky, čaroděje, spidermana, bo-
jovníka, Kleopatru a mnoho
dalších postaviček. Vesele se
tancovalo, zpívalo a soutěži-
lo. Děti měly možnost se v
průběhu soutěží občerstvo-
vat u „stanoviště“ s čajem.
Největší radost dětem uděla-
la soutěž v „oblékání do če-
hokoliv“. Z připravených
oděvů a rozmanitých svršků
měly děti za úkol obléct své
kamarády. A to „od hlavy až

k patě.“ Poté se dostalo i na
paní vychovatelky. Každá
měla k dispozici 3 návrháře,
a ti se „vyřádili“ dosytosti.

Myslím si, že se akce po-
vedla. Všichni byli spokojení
a nechyběla ani sladká tečka
na závěr.

Karneval ve školní družině. FOTO: ZŠ Plumlov

Bohové ve škole
PAVEL MAJORŠIN

Blížilo se ono datum, kdy v
dějepise v 6. ročníku máme
naplánovanou projektovou
výuku k tématu Náboženství
starověkého Řecka. Děti si
zhotoví kostýmy a připraví
prezentaci.

Na začátku projektu se-
známím děti s kritérii hod-
nocení. Žáci se následně roz-
dělí do skupinek a vyberou si
bohy, které budou předsta-
vovat, pak mají čas vyhledat
a roztřídit informace. Proto-
že letos máme jen jednu vel-
mi početnou šestou třídu, na-
plánoval jsem prezentaci
skupinek na 3 vyučovací ho-
diny. Byl jsem zvědav, jak se
letošní šesťáci vypořádají s
úkolem, protože ti loňští na-
sadili laťku hodně vysoko.

Nadešel dlouho očekávaný
den D, pondělí 4. února, kdy
první tři skupinky žáků
představily jednotlivé bohy a
svoji práci před celou třídou.

Pokračování na straně 15
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Hurá na Zelený ostrov do Sluňákova
Žákyně 2. třídy vzpomíná na vydařený pobyt na škole v přírodě

MARKÉTKA EHLOVÁ

18. února jsme odjížděli na
školu v přírodě do Sluňákova
(do Horky nad Moravou). Rá-
no jsme na nádraží v Prostě-
jově nastoupili do vlaku, za-
mávali rodičům a odjeli do
Olomouce. Pak jsme přesedli
na autobus a dojeli na místo.
Následovala cesta pěšky ke
krásnému velkému domu ve
tvaru loupáčku, kterému ří-
kají Sluňákov. Přivítaly nás

zde lektorky Bohďa a Soňa.
Ubytovali jsme se v pěkných,
prostorných a moderních po-
kojích.

Venku nastal výbuch sop-
ky, a tím pro nás začal pro-
gram s názvem Zelený ost-
rov. Plnili jsme zajímavé
úkoly, prožili si různé akti-
vity. Na střeše domu jsme
hráli hry a honičky, a také
jsme si tady zazpívali dvě pís-
ničky.

Druhý den jsme dostali se-

mínka. O nich jsme si vyprá-
věli zajímavé věci, při rela-
xační hudbě jsme je skládali
kamarádovi na ruku do pěk-
ných tvarů, nakonec jsme z
nich vytvořili nádhernou
mozaiku na koberci.

Večer jsme si vyrobili my-
dýlka, lisovaná přáníčka a
náramky přátelství.

Třetí den nás čekal výlet do
přírody, do lesa a ke koním.
Cestou jsme pozorovali stopy
bobra. Večer bylo opékání
hadů z těsta, které jsme si sa-
mi připravili. Hadi, opečení
na ohni a pocukrovaní, chut-
nali výtečně.

Před spaním na nás čekala
pohádka na dobrou noc.

Poslední den jsme sbírali
přírodniny kolem domu. Tě-
mi jsme si pak sopky vyzdo-
bili. Před obědem jsme si ješ-
tě prohlédli prezentaci z fo-
tek a naposledy jsme si za-
zpívali společnou píseň
Vzhůru na palubu, která nás
provázela celým pobytem. Po
obědě jsme vesele ujížděli do-
mů.

Odpoledne na nás na ná-
draží v Prostějově čekali ro-
diče.

Na škole v přírodě se mi
moc líbilo, protože jsem tam
zažila mnoho krásných chvil
a nádherných zážitků.

Na školě v přírodě si děti vychutnaly i zimní táborák. FOTO:ZŠ Plumlov

Císař Rudolf II. navštívil 4.B a děti plnily zábavné úkoly
KÁJA KLIMEŠOVÁ, ŽÁKYNĚ 4. B

Paní učitelka Jana Zelená
si pro nás opět připravila bez-
aktovkový den. Tentokrát
jsme ho strávili na dvoře cí-
saře Rudolfa II. Vyučování to
bylo opravdu moc zábavné.
Mě i mé spolužáky učivo o
Rudolfovi II. baví a chtěli
jsme se o tomto zajímavém
panovníkovi dozvědět co nej-
více.

Souteže i počítání
Losováním jsme se rozdě-

lili do pěti skupin. Každá sku-
pina měla svého patrona – vý-
znamnou osobnost žijící v do-
bě Rudolfa II. Patronem mé
skupiny byl šlechtic Petr
Vok. V těchto skupinách jsme
potom plnili zábavné, ale i
opravdu náročné úkoly. Četli
jsme si pověst O Golemovi, ke
které jsme dělali obrázkové

čtení. Počítali jsme slovní
úlohy. Měli jsme například

spočítat, kolik bylo v českém
státě měst, kolik lidí žilo na

císařském dvoře a kolik litrů
vína se vypilo na svatbě pana
Viléma z Rožmberka.

Malování portrétu
Zajímavý byl také úkol, ve
kterém jsme se měli pokusit
napodobit malíře Arcimbol-
da, a to namalovat portrét Ru-
dolfa II. složený z ovoce a ze-
leniny.

Výroba elixíru
Všem skupinám se nejvíce lí-
bil úkol alchymistický, ve
kterém jsme měli vyrobit eli-
xír života.

Tento projektový den byl
opravdu originální. Všichni
jsme pracovali dobře a s chu-
tí. Škoda jen, že se nám nepo-
vedlo vymyslet nějaké kos-
týmy. Snad příště.

Už teď se těším na další bez-
aktovkové dny.

Bezaktovkový den s císařemRudolfem II. ve 4. B. FOTO: ZŠ Plumlov

Bohové ve škole
Dokončení ze strany 14

Začátek byl trošku rozpa-
čitý, neboť se projevovala
nervozita žáků, kteří prezen-
tovali svoji práci před celou
třídou.

Podceněná příprava
i excelentní výkony

Bohužel některé týmy pod-
cenily přípravu a nejen, že
neuměly prezentaci zpaměti,
ale dokonce čtený text kokta-
ly. Tím znehodnotily svoji
námahu při realizaci dobré-
ho nápadu nebo hranou scén-
ku. Musím však říci, že sku-
pinky, které se pečlivě při-
pravily, podaly opravdu ex-
celentní výkon. Pár týmů si
dokonce připravilo Power-
Pointovou prezentaci na in-
teraktivní tabuli. Také kos-
týmy byly velice nápadité a
pěkné.

Nechybělo zhodnocení

Na konci vystoupení zhod-
notila každá skupinka svůj
výkon. Prostor vyjádřit, co si
zaslouží pochvalu, či co se
zrovna příliš nepovedlo, do-
stali iostatníspolužáci. Ikdyž
se letos ne vše úplně povedlo
dle představ, musím konsta-
tovat, že žáky práce bavila a
určitě si připravíme další
projektovou hodinu.
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Z čeho domov žije?
Financování DpS je boj na několika frontách
VĚRA PALACKÁ

Často se zájemci o přijetí
do Domova pro seniory v
Soběsukáchptají, jak je to s
placením a vůbec financo-
váním příspěvkové orga-
nizace poskytující sociální
služby. V tomto článku
snad najdou na svoje otáz-
ky odpověď.

Největším zdrojem příjmů
jsou úhrady klientů. Zahr-
nují v sobě platbu za ubyto-
vání, stravování, úklid poko-
jů a praní prádla. Nejsou to
malé částky a některým se-
niorům jejich příjem na
úhradu nestačí, protože pod-
le zákona musí zůstávat 15 %
z důchodu pro osobní potře-
bu. V současné době nemůže
plnou úhradu platit 46 % z 56
obyvatel. Proto se domov ob-
rací na rodinné příslušníky s
prosbou, aby svému rodiči či
příbuznému pomohli částku
za pobyt uhradit. Ale může-
me si položit otázku: kolik ro-
din v současné ekonomické
situaci bude doplácet, když se
některé nedoplatky pohybují
i kolem tisíce korun měsíč-
ně? Zdrojem příjmů pro do-
mov je také příspěvek na pé-
či. Tento příspěvek pobírají
od státu klienti, kteří potře-
bují péči, a jeho výše je od 800
do 12 000 korun měsíčně, pod-
le nároků na péči, která se
musí klientům poskytovat.

Část finančních prostřed-
ků je získávána od zdravot-
ních pojišťoven, tento příjem
ale rok od roku klesá. Největ-
ším paradoxem je, že domov
nedostane žádnou úhradu za
péči, kterou klientům posky-
tuje preventivně, například
polohování a promazávání
kůže, aby se bránilo vzniku
proleženin, ale v případě, kdy
klient dekubit má, pojišťovna
ošetřování zaplatí.

Bez dotací to nejde
Protože platby klientů, pří-
spěvky na péči a úhrady od
zdravotních pojišťoven ani
zdaleka nemohou pokrýt pro-
voz domova, každoročně žá-
dáme o dotaci Ministerstvo
práce a sociálních věcí, na
kterou ale není právní nárok.
Bez této dotace je fungování
domova v současné době ne-
možné. Při podávání žádosti o
státní dotaci je velmi důleži-
té, zda organizace získává i

příspěvek od zřizovatele.
Podle stanoviska kraje, který
navrhuje výši přidělované
státní dotace, je bez přispění
obcí, které vychází ze znalos-
ti potřeb obyvatel regionu,
potřebnosti a kvality posky-
tovaných sociálních služeb,
situace v sociálních službách
dlouhodobě neudržitelná,
dotace od zřizovatele dává ta-
ké kraji jasný signál, že soci-
ální služba, v našem případě
domov pro seniory, je pro da-
ný region potřebná.

Sponzoři a úspory
Naše organizace ale nechce
čekat, až nastane situace, kdy
nebudou finanční prostřed-
ky na provoz. Oslovujeme
proto také sponzory, kteří
nám pomáhají zabezpečovat
aktivizační programy pro se-
niory a z malé části i provoz-
ní náklady. V průběhu let se
díky úsilí zaměstnanců o ma-
ximální úsporu energií i
úspor v personální oblasti
podařilo vytvořit rezervu,
kterou jsme plánovali využít
na rekonstrukci kuchyně,
společenské místnosti, ná-
kup elektrických polohova-
cích postelí pro všechny kli-
enty atd. V loňském roce se
ale přes veškerou snahu spo-
řit a fakt, že jsme nepřijali no-
vého pracovníka za zaměst-
nankyni, která šla na mateř-
skou dovolenou, podařilo
uspořit pouhých 50 tisíc ko-
run (včetně výnosu z hospo-
dářské činnosti), což je z ob-
ratu naší organizace, který
činí 12 a půl milionu korun
ročně, pouhých 0,4 %.

Pohled do budoucna?
Proto budeme hodně zvažo-
vat, zda uspořené finanční
prostředky v budoucnu pou-
žijeme na uskutečnění na-
šich plánů, nebo ponecháme
rezervu na zabezpečení cho-
du domova v případě, kdy stát
nebude mít prostředky na po-
skytování dotací.

Přestože zprávy o financo-
vání sociálních služeb do bu-
doucna nejsou příliš opti-
mistické, snažíme se, aby se
případný finanční propad ne-
dotkl klientů, a abychom do-
statečnou rezervou zajistili i
nadále poskytování kvalitní
služby, kterou je naše zaříze-
ní známo v širokém okolí.

Příspěvek na péči
Kolik činí? Jak s ním zacházet?
VĚRA PALACKÁ

„Mám příspěvek na péči,
já si to tady platím, já tatín-
kovi doplácím na péči, tak
se starejte...“ I takové věty
slyší zaměstnanci domova
od některých klientů a ro-
dinných příslušníků. A
nejsou to věty, které by do-
dávaly energii a povzbuzení
v jejich nelehké práci.

Jak je to tedy s příspěvkem
na péči a doplatkem rodin-
ných příslušníků v Domově
pro seniory v Soběsukách? Již
v jeho názvu je zřetelně vyjá-
dřeno, že slouží k tomu, aby si

senior, který je jeho příjem-
cem, zajistil péči, kterou po-
třebuje. Tento příspěvek po-
bírají od státu lidé, kteří jsou
závislí na pomoci druhé oso-
by. Příspěvek má umožnit, aby
člověk rozhodoval či ovlivňo-
val, jakým způsobem a formou
budou naplňovány jeho potře-
by v souvislosti se závislostí
na pomoci. Někdo potřebuje
jen málo – nachystat léky, na-
koupit, uvařit, dopomoc s
koupáním, ale někdo se ne-
může sám pohybovat, nedoká-
že se obléknout, umýt se…
Proto je výše příspěvku od-
stupňována od 800 do 12 000
korun měsíčně, podle toho, ja-
ké věci člověk nezvládá.
Smutné je, že ti, kteří o výši
příspěvku rozhodují, často
usoudí, že klient bez fyzického
hendikepu nepotřebuje tolik
péče, a nevezmou v úvahu, že
klient s mentálním postižením
vyžaduje mnohem více času a
pozornosti.

Jak s příspěvkem
naložit?
Pokud žije senior ve své do-
mácnosti, může tyto finanční
prostředky dát těm, kteří o něj

pečují (rodinní příslušníci),
nebo si takové služby objedná
u profesionálních poskytova-
telů, např. pečovatelské služ-
by. Ceny má taková organiza-
ce stanovené v ceníku. V pří-
padě, kdy již potřebuje více
péče, kterou nemůže zajistit
ani rodina, ani terénní pečo-
vatelská služba, odchází do
domova pro seniory. Podle zá-
kona o sociálních službách
pak náleží příspěvek na péči v
celé výši organizaci, tedy do-
movu, protože klientovi po-
skytuje celodenní péči. Často
si ale rodinní příslušníci mys-
lí, že příspěvek na péči je to-
též, jako bývalo zvýšení dů-
chodu pro bezmocnost, tudíž
považují tento příspěvek za
zvýšení měsíčního příjmu se-
niora a diví se, proč žádáme o
doplatek na pobyt. Pobyt hra-
dí klient z důchodu a dalších
příjmů, péči z příspěvku. Pří-
spěvek na péči nelze použít na
úhradu pobytu. Rodinní pří-
slušníci doplácejí svým pří-
buzným na náklady spojené s
pobytem v domově, nikoli na
péči.

Sounáležitost
a soběstačnost
A proč pracovníci žádají rodi-
nu, aby se podílela na péči ale-
spoň v maličkostech, jako je
společné urovnání osobních
věcí, drobné nákupy apod.? Je
to důležité zejména pro udrže-
ní klientova pocitu sounáleži-
tosti s rodinou.

Přestože klient příspěvek
pobírá, je snahou pracovníků
v domově udržení alespoň mi-
nimální a co nejdelší soběstač-
nosti a samostatnosti seniora,
to znamená, že pokud klient
zvládá alespoň některé čin-
nosti, je důležité, aby se je po-
koušel s dopomocí pracovníků
vykonávat. Jen díky zapojo-
vání svalů a mysli se prodlou-
ží doba, kdy zůstane aktivní!
Podpora od nás pečovatelů za-
číná až v těch činnostech, kte-
ré klient sám nezvládá.

Pokud máte zájem o další in-
formace týkající se příspěvku
na péči, poskytne je Úřad prá-
ce, Lutinovova 1 v Prostějově,
nebo se můžete obrátit na soci-
ální pracovnici v Domově pro
seniory v Soběsukách Bc. Janu
Vaverkovou osobně, mailem na
vaverkova@dpssobesuky.cz
nebo telefonicky na čísle 582 334
657.

Návštěva dětí z Dětského domova v
Plumlově vDpSSoběsuky.
Foto: Archiv DpS
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Fotbalové jaro je tady, přijďte fandit
Jak se dařilo mladým fotbalistům v zimní přípravě? Bude na jejich zápasy chodit více fanoušků?
MIROSLAV NAVRÁTIL

Jaro je tady, tak pojďme
pomalu opustit zimní kabá-
ty, domovy, ale i hutnou
stravu. Pojďme udělat něco
pozitivního pro naše tělo po
zimním lenošení. Plumlov-
ští příznivci fotbalu, máte
zde krásný fotbalový areál v
Borkách, kde můžete při tro-
še dobré vůle něco udělat pro
náš fotbal, a také samozřej-
mě pro svoje tělo. Přijďte me-
zi nás a pomozte nám s jarní
přípravou na fotbalovou se-
zónu, všichni jste zde vítáni.

Jak již bylo nesčetněkrát ře-
čeno a napsáno fotbal je spole-
čenský fenomén, který přita-
huje tisíce fanoušků k televiz-
ním přenosům prestižních fot-
balových zápasů, a také k ná-
vštěvě domácích ligových sta-
dionů.

Změny v „A“ týmu
Do mužstva mužů v Plumlově
přišlo několik hráčských posil
pro zlepšení herního výkonu
týmu v jarní části soutěže I.A
třídy. Došlo zde také ke změně
na postu trenéra, kde se stal no-
vým trenérem A mužstva p.
Luboš Keluc. Pevně věříme, že
tyto změny povedou k zisku to-
lik potřebných bodů k posunu v
tabulce směrem nahoru.
Plumlováci, neseďte doma,
přijďte fandit našim borcům,
kteří to teď moc potřebují.

Béčko chce postoupit
Mužské B mužstvo se po pod-
zimní části soutěže usadilo na
krásném druhém místě. Jeho
cílem je postoupit do vyšší tří-
dy, a k tomu bude potřebovat v
jarní části soutěže 100% bodo-
vat a v tabulce skončit na prv-
ním místě. B mužstvo hraje do-
mácí zápasy v Krumsíně, pří-
padní fanoušci tedy musí jezdit
fandit do Krumsína.

Přístup dorostenců
Nový oddíl plumlovského do-
rostu se v soutěži drží upro-
střed tabulky. Naši dorostenci
v zápasech bojují o co nejlepší
výsledky. Bohužel někteří klu-
ci mají malou a nepravidelnou
účast v tréninkové přípravě.
Účast kluků v mistrovských
zápasech také není stopro-
centní. Pokud dorostenci chtě-

jí v mistrovských zápasech do-
sahovat lepších výsledků, mu-
sí zlepšit svoji účast na trénin-
ku i v zápase.

Šance pro mládež
Dále se budeme věnovat naší
plumlovské fotbalové mládeži.

Hrajeme sice v mládežnic-
kých kategoriích jenom okres-
ní fotbalové soutěže, ale hraje-
me je s chutí dosáhnout co nej-
lepších fotbalových výsledků.
Chceme svým příznivcům do-
kázat, že i my, mladí, umíme
hrát fotbal. O to více nás těší, že
i na naše zápasy nám přijde ně-
kolik fanoušků fandit a po-
vzbuzovat mužstvo k lepšímu
výkonu. Fotbal je dobrou vol-
bou pro využití našeho volné-
ho času, kdy potřebujeme vy-
pnout od každodenních sta-
rostí a přejít na jiné myšlenky.
Fotbal může velmi dobře vypl-
nit volný čas našich dětí i je-
jich rodičů.

Zimní příprava
Plumlovská mládežnická
družstva se přes zimní období
věnovala přípravě na pokra-
čující část jarní fotbalové sou-
těže. Zimní příprava probíhala
v prostorách tělocvičny zá-
kladní školy v Plumlově, za což
chceme vedení plumlovské
školy poděkovat.

Dále proběhlo několik odpo-
ledních tréninků ve sportovní
hale v Kostelci na Hané. V této
sportovní hale jsme také pořá-
dali vánoční turnaj pro starší
žáky. Byli jsme mile překvape-
ni velkým zájmem a vysokou
účastí fotbalových mužstev.
Mužstvo starších žáků Plumlo-
va zde sehrálo několik dobrých
turnajových utkání. V celko-
vém pořadí se umístilo na čtvr-
tém místě. Důležitý zápas o po-
stup do finále jsme herně ne-
zvládli.

Také mužstvo mladších žá-
ků se zúčastnilo fotbalového
turnaje ve sportovní hale v Ne-
zamyslicích. Zde po velmi dob-
rém výkonu a dobře takticky
zahraných zápasech obsadilo
ve velmi vyrovnané konku-
renci pěkné třetí místo. Chci
ještě podotknout, že turnaj
jsme odehráli bez některých
významných opor týmu, které
byly momentálně nemocné.

Další turnaj odehráli mladší
žáci opět ve sportovní hale v
Nezamyslicích začátkem břez-

na. Tentokrát jsme se účastnili
fotbalového turnaje, kde byly
zastoupeny pouze týmy z kraj-
ských soutěží. Opět mladší žáci
z Plumlova dokázali výborně
zahrát turnajové zápasy proti
daleko tabulkově silnějším
týmům z krajských soutěží.
Tentokrát jsme tu byli v plné sí-
le se všemi hráčskými posila-

mi a soupeřům jsme nic neda-
rovali zadarmo. V silně obsa-
zeném turnaji jsme nakonec
skončili na šestém místě v kon-
kurenci deseti krajských tý-
mů. Žákovské mužstvo dva-
krát vyhrálo, čtyřikrát remi-
zovalo a třikrát prohrálo. Pro-
hry byly vždy o jeden, dva góly,
žádné velké debakly.

Za pár dní nám začíná jarní
fotbalová soutěž, a tak věřím,
že nám výborná forma mlad-
ších žáků vydrží i na trávníku,
a také že hlavně kluci budou v
herní pohodě. Máme z podzim-
ní části co dohánět.

Autorita a spolupráce
Většina děti potřebuje ve svých
začátcích svůj idol, ikonu, ně-
koho, kdo je bude motivovat.
Také hledají kamarády a ko-
lektiv, kde se můžou předvádět
a vytahovat, co všechno umí.
Potřebují autoritu v roli ve-
doucího, trenéra, někoho, kdo
jim bude příkladem, vzorem.
Stojí před námi úkol dát našim
dětem pravidelně se opakující
činnost a v ní zajímavou for-
mou učit se a osvojovat si zá-
klady fotbalové abecedy.

Jedině vzájemnou spolupra-
cí rodičů, trenérů a dětí dosáh-
neme toho, aby naše děti nese-
děly doma, ale byly zapojeny do
sportovních aktivit. Je v na-
šem zájmu dostat do sportu na
hřiště co nejvíce dětí a umožnit

jim hrát fotbal. Děláme to pro-
to, že máme fotbal rádi a chce-
me, aby ho měly rády i naše dě-
ti. Musíme je ovšem k fotbalu
přivést. Tímto chci oslovit ro-
diče, kteří nechtějí jen přihlí-
žet, jak jejich děti sedí doma.
Snažíme se zájem našich dětí o
fotbal na Plumlově znovu oži-
vit.

Založili jsme fotbalovou pří-
pravku malých dětí a ti, kteří u
fotbalu vydrží, v budoucnu do-
plní mládežnická mužstva.

Poděkování
Také chci moc poděkovat za
podporu vedení města Plumlo-
va, které přispělo v roce 2012
nemalou částkou na podporu
TJ Sokola Plumlov. Nespolé-
háme se však pouze na podpo-
ru města Plumlova, která by
nám pro naši náročnou fotba-
lovou sezonu všech našich fot-
balových mužstev na Plumlově
zdaleka nepokryla všechny ná-
klady.

Proto tímto také oslovujeme
všechny plumlovské firmy a
příznivce plumlovského fotba-
lu, kteří jsou ochotni nám při-
spět na naši činnost formou fi-
nančních sponzorských darů.
Pro naše žákovské týmy se nám
podařilo zajistit zatím dva vět-
ší sponzory, a to společnost MI-
NAM servis a.s. a společnost
CONSIT s.r.o. z Plumlova. Po-
kud nejsme na prvním místě v
tabulce, nejsme nikdy spoko-
jenisesvýmvýkonem.Fotbal je
totiž vždy soutěž o první místo
v tabulce a každé fotbalové
mužstvo se snaží udělat vše pro
to, aby se umístilo právě na
tomto prvním místě a získalo
mistrovský titul.

Pokračování na straně 18
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Fotbalové jaro je tady
Dokončení ze strany 17

Rodiče, zamyslete se
Naše fotbalové mužstvo je slo-
ženo hlavně z dětí plumlovské
základní školy, do které chodí
místní děti a děti dojíždějící z
okolních vesnic.

Stále musím dokola opako-
vat, že dětem chybí autority,
rodičům zase zájem o své děti,
co dělají ve volném čase. Do-
stat děti od počítače je kolikrát
prakticky nemožné. S rodiči se
snažím komunikovat o potřebě
dětí vyvíjet sportovní aktivitu,
která je velmi důležitá pro je-
jich dobrý zdravý vývoj. Na-
štěstí je zatím ještě dost ro-
zumných rodičů, kterým to ne-
ní všechno jedno.

Tréninky žákovského muž-
stva máme stále pravidelně 2x
do týdne, to učí děti určité od-
povědnosti vůči sobě i kolekti-
vu. Většina žákovských týmů
se snaží trénovat poctivě, pro-
tože si uvědomují, že fotbal je
kolektivní hra, a pokud zde je-
den něco pokazí, ostatní to za
něj musí napravit, jinak při-
jdou o vítězství v zápase a cen-
né body v tabulce.

Cíl? Vzestup tabulkou
Mužstvo starších žáků na
Plumlově, jako většina ostat-
ních mužstev na okrese, má ne-
dostatek hráčů stejné věkové
kategorie. Hrají zde spolu roč-
níky 1998 až 2001 v jednom muž-
stvu. Přitom v základní škole
Plumlov je tolik dětí, že by se
daly sestavit minimálně dva
vyrovnané fotbalové týmy. Je
to způsobeno ve velké míře
hlavně nezájmem rodičů o své
děti, kteří si bohužel neuvědo-
mují, že svým jednáním dětem

do budoucna způsobí zdravot-
ní a jiné další problémy.

Hned v začátku jarní části
fotbalové soutěže si samozřej-
mě chceme vylepšit naše po-
stavení ve fotbalové tabulce
směrem nahoru. V podzimní
části soutěže jsme měli dlou-
hodobě nemocných několik
klíčových hráčů jak u družstva
starších žáků, tak u družstva
mladších žáků. Tomu odpoví-
dá i nepříliš dobré umístění žá-
kovských mužstev ve výsled-
kové tabulce. Toto chceme v
jarní části soutěže napravit a
změnit porážkou soupeřů a zis-
kem bodů do tabulky. Naším cí-
lem je podat vždy dobrý výkon
na hřišti a užít si fotbalové hry.
Je to přece jen sport a zábava
pro děti.

Nevzdáváme se
Musím se znovu opakovat s
tím, že nás dost mrzí, a hlavně
děti, i když to nedávají moc na-
jevo, že jejich rodiče si nejsou
schopni udělat ani jednou za
týden na hodinu a půl čas a při-
jít se podívat, co jejich děti
vlastně umí a jak jim to na hřiš-
ti s míčem jde. S podporou ro-
dičů by se jim hrálo vždy dale-
ko lépe a určitě by je to motivo-
valo podat v zápase co nejlepší
výkon se snahou vyhrát zápas.
Je tak trochu smutné se na to
při každém zápase dívat, když
s hostujícím týmem přijedou i
rodiče dětí, a u nás, na domá-
cím zápase, z rodičů skoro ni-
kdo není. Nevzdáváme to a pra-
videlně zveme rodiče na do-
mácí mistrovské zápasy, třeba
se to jednou povede a přijdou
se na svoje děti podívat, jak to
na hřišti válí. Potom snad za-
čnou chodit fandit svým dětem
pravidelně. (mn)

TJSOKOLPlumlov –muži A

I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

sobota 30.3. 15.30 Plumlov Kojetín
sobota 6.4. 15.30 Dub nadMoravou Plumlov - odjezd ve 14.00
sobota 13.4. 16.00 Plumlov HANÁProstějov
sobota 20.4. 16.00 OL –Nové Sady Plumlov - odjezd ve 14.15
sobota 27.4. 16.00 Plumlov Slatinice
neděle 5.5. 16.30 Čechovice Plumlov - odjezd v 15.15
neděle 12.5. 16.30 Bělotín Plumlov - odjezd ve 14.15
sobota 18.5. 16.30 Plumlov Klenovice n. H.
neděle 26.5. 16.30 Bohuňovice Plumlov - odjezd ve 14.30
sobota 1.6. 16.30 Plumlov VTJ Lipník n. B.
neděle 9.6. 16.30 Náměšť n. H. Plumlov - odjezd v 15.00
sobota 15.6. 16.30 Plumlov Bělkovice

TJ SOKOLPlumlov –muži B

IV. třída soutěže OFSProstějov
domácí zápasy hraje týmna hřišti v Krumsíně

neděle 31.3. 15.30 Plumlov „B“ Tvorovice
neděle 7.4. 15.30 Doloplazy Plumlov „B“- odjezd ve 14.15
neděle 14.4. 16.00 Plumlov „B“ Biskupice
sobota 20.4. 16.00 Čechy p. K. Plumlov „B“- odjezd ve 14.45
neděle 28.4. 16.00 Plumlov „B“ Protivanov „B“
středa 1.5. 16.30 Hrubčice Plumlov „B“- odjezd v 15.30
sobota 4.5. 16.30 Jesenec „B“ Plumlov „B“- hřiště Dzbel–od.15:00
středa 8.5. 16.30 Plumlov „B“ Brodek u PV „B“
neděle 12.5. 16.30 Plumlov „B“ Otaslavice „B“
neděle 19.5. 16.30 Kladky Plumlov „B“- odjezd v 15.00
neděle 26.5. 16.30 Plumlov „B“ Želeč
neděle 2.6. 16.30 Přemyslovice „B“ Plumlov „B“- odjezd v 15.15
sobota 8.6. 16.30 FKSkalka 2011 Plumlov „B“- hřiště Výšovice
(odjezd v 15.30)

TJ SOKOLPlumlov – dorost

okresní přebor Prostějov

neděle 31.3. 14.30 Protivanov Plumlov - odjezd ve 13.15
neděle 7.4. 10.00 Plumlov Nezamyslice n. H.
neděle 14.4. 10.30 Vrahovice Plumlov - odjezd v 9.30
neděle 21.4. 10.00 Plumlov Protivanov
neděle 28.4. 13.30 Pivín Plumlov - odjezd ve 12.15
neděle 5.5. 10.00 Plumlov Němčice n. H.
neděle 12.5. 10.00 Plumlov Dobromilice
neděle 19.5. Plumlov volný los
sobota 25.5. 10.45 Smržice Plumlov - odjezd v 9.45
sobota 1.6. 14.00 Přemyslovice Plumlov - odjezd ve 12.45

TJSOKOLPlumlov – starší žáci

okresní přebor Prostějov

sobota 30.3. 12.30 Plumlov Protivanov
sobota 6.4. Plumlov volný los
sobota 13.4. 13.30 Plumlov Určice

Dobromilice Plumlov hlášenky
sobota 27.4. 13.30 Plumlov Kostelec n. H.
středa 1.5. 9.00 Protivanov Plumlov - odjezd v 7.45
neděle 5.5. 10.45 Brodek u PV Plumlov - odjezd v 9.30
středa 8.5. 9.00 Plumlov Držovice
sobota 11.5. 14.00 Plumlov Smržice
neděle 19.5. 14.00 Výšovice Plumlov - odjezd ve 12.45
soboty 25.5. a 1.6 Plumlov volný los
sobota 8.6. 14.00 Pivín Plumlov - odjezd ve 12.30
sobota 15.6. 14.00 Plumlov Kralice n. H.

TJ SOKOLPlumlov –mladší žáci

okresní přebor Prostějov

sobota 23.3. 9.00 Plumlov Bedihošť
sobota 30.3. 9.00 Plumlov HANÁProstějov
sobota 6.4. 10.00 Nezamyslice Plumlov - odjezd v 8.30
sobota 13.4. 9.00 Plumlov 1.SK Prostějov
sobota 20.4. 13.00 Bedihošť Plumlov - odjezd ve 12.00
sobota 27.4. 9.00 Plumlov Klenovice n. H.
středa 1.5. 9.00 HANÁProstějov Plumlov - odjezd v 8.00
neděle 5.5. 14.00 Otaslavice Plumlov - odjezd ve 12.45
středa 8.5. 9.00 Plumlov Olšany u PV
sobota 11.5. 9.00 Plumlov Brodek u PV
sobota 18.5. 11.00 Brodek u Konice Plumlov - odjezd v 9.45
sobota 25.5. 9.00 Plumlov Pivín
sobota 1.6. 10.00 Čechovice Plumlov - odjezd v 9.00
neděle 9.6. 14.00 Kralice n. H. Plumlov - odjezd ve 13.00
sobota 15.6. 9.00 Plumlov Přemyslovice

Rozlosování jarních částí fotbalových soutěží
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Střípky z prezidentských voleb
Z deníku členky volební komise na okrsku č. 2 v Plumlově zachycující 2. kolo volby prezidenta
ALEXANDRA SVOBODOVÁ

Pátek, 25. ledna 2013
Dvě voličky přicházejí už

před 14 hodinou a chtějí volit.
Volební místnosti ovšem ote-
víráme až přesně ve dvě. A
hned vítáme první desítku
voličů, dokonce se tvoří fron-
ta.

Někteří netrpěliví lidé jsou
nepoučitelní: místo toho, aby
dali lístek do obálky za plen-
tou, chtějí tak učinit hned u
stolu volební komise. Pár-
krát musíme zvýšit hlas a po-
slat je za plentu. V první ho-
dině voleb přichází 72 voličů
(2. okrsek), v dalších hodi-
nách jejich počet pozvolna
klesá: 15 – 16h je to 61 voličů,
16 – 17h: 50 občanů, 17 – 18h: 40
lidí, 18 – 19h: 33 voličů…

„Bedna jako bedna“
Stejně jako u předchozích vo-
leb, i tentokrát musíme voli-
če nasměrovat ke správné ur-
ně. „Bedna jako bedna,“ slý-
cháme od nich často. Netuší,
že by nám tím přidělali práci.
Navíc odevzdané obálky se
musí shodovat s počty obálek
v urnách.

I přes nepřízeň počasí mezi
voliči jasně převažuje starší
generace. Někteří občané vy-
užívají možnosti přenosné
urny, a tak po 16. hodině vy-
jíždí 2 členové z obou okrsků
k lidem, kteří si ji objednali.
Je mezi nimi i nejstarší volič
(*1922). Nejstarší volička,
která přišla do volební míst-
nosti, má 88 let (*prosinec
1924).

Zapeklitá tužka
„Tam se má něco škrtat?“ pta-
jí se občas voliči, „No já jen, že
máte za plentou tužku.“

„To je z krajských voleb, ale
můžete nám tam napsat
vzkaz,“ žertujeme s úsmě-

vem. Někteří voliči se zase
ptají, jestli mají obálku zale-
pit.

Po 18. hodině se před vo-
lební komisí objevuje i gene-
rální ředitel České pošty, pan
Zatloukal s manželkou. Ve

večerních hodinách už vo-
lební účast řídne, poslední
volička přichází ve 21.40 a s
úderem desáté hodiny máme
přesně300voličů,tj.40,5%.(2.
okrsek).

Sobota, 26. ledna 2013
Druhý den se členové vo-

lební komise scházejí v 7.40.
Chystáme seznamy voličů,
obálky a volební lístky na
stůl, odlepujeme nálepky ze
zapečetěných uren.

Jedna členka komise na-
pekla čokoládové hvězdičky,
další člen nám přináší slad-
kou štolu, takže o občerstve-
ní opravdu nemáme nouzi.

Pomýlený pár
Stejně jako předchozí den, i
tentokrát tři lidé přichází

před volební místnost dřív,
než se oficiálně v osm hodin
otevře. I druhý volební den je
plný zajímavostí, jeden starší
pár k nám přichází zmateně
zpět zpoza plenty se slovy:
„Jak to, že jsou jenom dva? V

novinách psali, že jich bude
zase devět,“ osočují se na nás.
Zadržuji smích, ale klidným
tónem jim vysvětlím, že mají
mylné informace, a opravdu
se vybírá jen ze dvou kandi-
dátů.

Také k nám přichází
nejmladší volička se svými
rodiči (*leden 1995).

Volební účast
Celkově je účast voličů bě-
hem sobotního dopoledne
nižší než v pátek, lidé chodí
jednotlivě i ve skupinkách.
Naše komise se mezi sebou
baví o volební účasti: „Já
jsem teda čekala větší účast
než v 1. kole,“ říká mi zkla-
maně paní sedící vedle mě.
Když ve 14 hodin vyprší his-
toricky první přímá volba
prezidenta České republiky,

napočítáme428voličů,tj.58%
(2. okrsek).

Zeman vítězem
Po čtvrthodince třídění a po-
čítání zjišťujeme, že v obou
dvou okrscích vyhrává s pře-
hledem Miloš Zeman. Nikoho
z nás to nepřekvapuje, v pod-
statě jsme tento výsledek
předpokládali. Pak už nám
nezbývá nic jiného, než si
vzájemně popřát hezký zby-
tek víkendu a rychle zamířit
domů sledovat volební zpra-
vodajství. Za 120 minut je jas-
no, prvním přímo zvoleným
prezidentem se stává Miloš
Zeman, od Karla Schwar-
zenberga ho dělí 10 % hlasů.

Osobní vyznání
U mě se jedná o třetí volby, kte-
rých jsem se účastnila jako
členka komise. Člověk získá
zajímavé zkušenosti, může být
přímo v místě dění. Také stále
poznávám nové lidi; některé
občany vidím dokonce poprvé
v životě. V komisi vždycky pa-
nuje příjemná atmosféra, ně-
kteří členové přináší z domu
cukroví či buchty, jiní si zase
krátí čas povídáním, luštěním
křížovek nebo čtením časopi-
sů a knih. Nechybí ani pravi-
delné vaření kávy či čaje. Le-
tos nám jeden ze členů zpest-
řil volby podepisováním peti-
ce, která měla úspěch i u ně-
kterých voličů.

Co se tedy týče prezident-
ských voleb, osobně jsem tímto
výsledkem zklamaná. Celá ro-
dina podporovala už od prv-
ního kola pana Schwar-
zenberga, pro nás byl jedno-
značně lepším kandidátem.
Doufám tedy, že nás Miloš Ze-
man mile překvapí a přesvěd-
čí o tom, že právě on byl správ-
nou volbou. Dosud se mu to
totiž příliš nedaří.

(Pozn. redakce: článek vznikl 27. ledna

2013)

A. Svobodová (vlevo) coby volební komisařka. FOTO: Karel Rozehnal

VÝSLEDKYVOLEB PREZIDENTAREPUBLIKY
2.KOLO (25.- 26.1.2013)
PLUMLOV

KANDIDÁT PLUMLOV 1 PLUMLOV2 SOBĚSUKY ŽÁROVICE HAMRY CELKEM
Ing.Miloš Zeman 277 266 110 60 65 778
Karel Schwarzenberg 175 162 52 43 18 450
volební účast 63,90% 58% 60,40% 60,20% 64,30% 60,99%
CELKEM 452 428 162 103 83 1228
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Vzpomínka na Zemana

„PanMiloš Zeman naměpři své návštěvě Plumlova působil velmi
pozitivně.Měl opravdu široký rozhled a znalosti k dotazůmobča-
nů. Občané byli jeho názorymile překvapeni. Protoměl,myslím si,
při prezidentských volbách v Plumlově velkou podporu. A už ten-
krát, jak je vidět na snímku, pil slivovici!“ vzpomíná Petr Piňos.
Na snímkuPlumlováci při setkání sMilošemZemanemv roce
2006 (zleva – I. Hradňanský, J. Piňos, J.Malík aM. Zeman). FOTO:
Petr Piňos

Parádní přehlídka

NaZámeckémpleseměsta Plumlova byla k vidění i přehlídka his-
torických šatů paní Kateřiny Burešové . FOTO: Zámek Plumlov

Spokojený koledník

Desítky skupinek tříkrálových koledníků s kasičkou a svěcenou
křídou vyrazily na začátku ledna do obcí po celém regionu. Koled-
níci nechyběli ani v Hamrech (na snímku). Na dveřích domů se tak
běhemdne začaly objevovat tradiční požehnání a kasičky od cha-
rity se plnily drobnýmimincemi i bankovkami. Za příspěvek do-
stávali lidé cukříky. Vybrané peníze putují každoročně na pomoc
nemocným, handicapovanýma sociálně potřebným. FOTO: Karel
Rozehnal

Sestřičky na plese

Spolek Plumlovských nadšenců uspořádal na začátku února svůj
tradiční ples. Tentokrát se na parketu představily i tančící zdra-
votní sestřičky. FOTO: Jarek Huška


