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PLUMLOVSKÝ

ZPRAVODAJ
RYBÁŘI LOVILI V HAMRECH

Spodník rybník v Hamrech v
březnu slovili rybáři. Ohro-
žuje jejich činnost tamější
kolonii žab?

Čtěte na straně 2

VZHŮRU DO TANEČNÍCH

V Plumlově se našlo pár od-
vážlivců, kteří si zařídili ta-
neční kurzy a s chutí se pus-
tili do učení. Bravo!

Najdete na straně 14

Proměna sběrného dvora
Přestavba začala, objeví se nová hala a areál bude zcela průjezdný

KAREL ROZEHNAL

Plumlov – Dělníci se v dubnu
pustili do zásadní rekon-
strukce sběrného dvora v
Plumlově. Bude trvat při-
bližně čtyři až pět měsíců a
po jejím skončení vás přivítá
areál splňující ty nepřísnější
parametry kvality sběru od-
padu.

Otevření? V září
„Přestavba sběrného dvora
přijde přibližně na tři milio-
ny, provádí ji prostějovská
firma KP stavební společnost
s.r.o. a znovuotevření areálu
se předpokládá v září tohoto
roku“ zmínil se plumlovský
starosta Adolf Sušeň.

Nová hala
Jak bude celé místo po re-
konstrukci vypadat?

„Buduje se nová hala dopl-
něná o kancelář a sociální za-
řízení pro obsluhu, nové roz-
vody kanalizace a přípojka
vody,“ popsal plumlovský
místostarosta Martin Hyn-
drich s tím, že se ve sběrném
dvoře nově objeví zastřešená
kontejnerová stání na všech-
ny druhy tříděného odpadu,
včetně toho nebezpečného.

Průjezdnost
Důležité je, že areál bude na
rozdíl od minulosti průjezd-
ný. „Bude se dát objet, takže je

konec náročnému couvání a
otáčení se,“ doplnil mís-
tostarosta a dodal, že oteví-
rací doba nového objektu bu-
de postupně upravována bě-
hem zkušebního provozu tak,
aby co nejlépe vyhovovala
potřebám lidí.

Kam s odpadem nyní?
Představitelé města v sou-
vislosti s přestavbou sběrné-
ho dvora ve Cvrčelce prosí
občanyo trpělivostažádajíje,
aby tam nyní žádný odpad ne-
vozili. O možnost zbavit se v
době rekonstrukce odpadu
však lidé nepřijdou.

„Provoz sběrného dvora
byl přemístěn do náhradních
prostor ve Sběrně kovu pana
Abrahámka v Boskovické
ulici v Plumlově. Prosíme,
vozte nyní veškerý sběrný
odpad do tohoto areálu,“ ape-
luje místostarosta na občany.

Zahájení prací na přestavbě sběrného dvora v Plumlově. Foto: Karel Rozehnal

Tak takto tedy ne. V dubnu se před
areálemveCvrčelce začal hromadit
odpad. Prosíme, vozte jej nyní na
Boskovickou. Foto: K. Rozehnal

Ke koupání, či ne?
KAREL ROZEHNAL

Přehradu máme po něko-
lika letech opět plnou vo-
du. Je ovšem vhodná ke
koupání? Zatímco výlet-
níci kroužící kolem pře-
hrady o tom díky zelené
barvě vody a občasnému
brčálovému povlaku po-
chybují, Povodí Moravy je
díky provedenému moni-
toringu jiného názoru a
svými prohlášeními mír-
ní obavy potencionálních
plavců. Podle tiskové
zprávy Povodí ze začátku
dubna je zelený povlak na
hladině přehrady neškod-
ná chladnomilná řasa. Ta
se prý v současné době běž-
ně vyskytuje na nádržích a
rybnících a s postupují-
cím jarem ustoupí. „Pra-
videlný monitoring kvali-
ty vody, který Povodí za-
jišťuje, ukázal nízké hod-
noty fosforu a dusičnanů v
nádrži. Kvalita vody v pře-
hradě je tedy dobrá, a to i
díky srážedlům fosforu na
přítocích,“ potvrdil gene-
rální ředitel Povodí Mora-
vy Jan Hodovský. Během
dubna začnou sledovat
čistotu vody v nádrži i hy-
gienici z Krajské hygie-
nické stanice v Olomouci.
Zda bude voda vhodná ke
koupání, najdete na jejich
webových stránkách s tím,
že pravidelné výsledky
měření čistoty vody bu-
dou zveřejněny vždy s pří-
slušným barevným smaj-
líkem. Tak uvidíme, jestli
se objeví v květnu smajlík
modrý (voda je OK), černý
(voda je nebezpečná ke
koupání) či něco mezi.
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Vypustili rybník. Ale co žáby?
V Hamrech proběhl na konci března výlov spodního rybníka. Neohrozilo to ubývající žabí osádku?
KAREL ROZEHNAL

Hamry – Rybáři se sítěmi a ká-
děmi obsadili v sobotu 29.
března ráno hráz spodního
rybníka v Hamrech a s
gustem sobě vlastním se pus-

tili do výlovu.

Ryby pro přehradu
Ruce s podběráky se jen mí-
haly a ryb začalo rychle při-
bývat. Povětšině šlo o menší
kusy. „Byla tam hlavně
„dvouletá ryba“, která se ná-
sledně rozvezla na místa, kde
se již připravuje rybí osádka
pro chystané zarybnění pře-
hrady,“ ozřejmil Pavel Ko-
sek, hospodář místní organi-
zace Moravského rybářské-
ho svazu v Prostějově. Rybá-
ři ale vylovili i větší kousky.

„Třeba čtyři pořádné tolsto-
lobiky,“ zmínil se Kosek.

Žáby v ohrožení
Rybníky v Hamrech jsou
ovšem pověstné spíše velkou

žabí kolonií než rybami. Ne-
ubližuje žabím snůškám vy-
pouštění rybníků v jarním
období? „Samozřejmě že
ano,“ tvrdí známý herpetolog
Ivan Zwach. „Žádný živočiš-
ný druh se nesmí zabíjet bez-
důvodně a při výlovech ryb-
níků na jaře se to se zárodky
žab děje ve velkém,“ vysvět-
luje Zwach.

Mizí ropuchy i
skokani
Dříve se podle něj hospodaři-
lo u rybníků lépe a zásahy ne-

byly tak drastické. Vemte si
například, že rybníky v Ha-
mrech byly do roku 2000 nej-
významnější lokalitou s
výskytem ropuchy obecné v
Evropě. V té době se tam vy-
skytovaly desetitisíce do-
spělců, nyní jsou to bohužel
pouze tisícovky. Na letošní
jarní výlov spodního rybníka
v Hamrech podle něj doplatil
nejvíce skokan hnědý, který
se vyskytuje v lokalitě hlav-
ně v těchto místech. „A při-
tom jde o druh, který ubývá ze
všech nejrychleji,“ zoufá si

Zwach.

Rybáři k věci
Jak se k žabí otázce staví ry-
báři?
„Výlov probíhá vždy pouze v
jednom z rybníků a druhý ne-

cháváme napuštěný. Navíc
lovíme v docela vysoké vodě,
nevypustíme tedy rybník
úplně, ale snažíme se, aby zá-
sah do ekosystému byl co
nejmenší,“ říká hospodář
Kosek.

Přenášení žabích
snůšek
Po žabích snůškách se podle
jeho slov vždy rybáři dívají a
přenášejí je do druhého ryb-
níku. „V rámci březnového
výlovu v Hamrech jsme pře-

nesli dvě kopy snůšek od hrá-
ze spodního rybníka do vody
horního rybníka,“ zdůraznil
Kosek s tím, že ihned po skon-
čení výlovu se začal rybník
znovu napouštět, takže nave-
čer už v něm byla opět spous-
ta vody.

Rybáři v Hamrech vylovili i parádní tolstolobiky. Foto: Karel Rozehnal

Tyto snůšky v jedné z tůní snad výlov přežily. Co ostatní? Foto: K. Rozehnal

Co se děje na Podhraďáku?
Povodí Moravy se na jaře-
pustilo do opravy prosakující
hráze Podhradského rybní-
ka. Tomu předcházelo jeho
vypuštění a výlov.

„Dokončení oprav a na-
pouštění rybníka plánujeme
na přelomu května a června,
abychom nenarušili koupací
sezonu,“ nechala se slyšet
Gabriela Tomíčková, mluvčí
Povodí Moravy.

Během oprav musí řidiči
počítat s tím, že se přes hráz
nedostanou. Přístup do auto-
kempu či k domům na pra-
vém břehu rybníka zajišťuje

semaforem řízená objížďka
kolem přehrady.

Proč museli jít k zemi stro-
my na vnější straně hráze?
„Museli jsme je vykácet, pro-
tože jejich kořeny zasahovaly
hluboko do hráze. Získali
jsme na to příslušná povole-
ní“ vysvětlila mluvčí.

Nepracuje se ovšem pouze
na hrázi. Na straně u Sobě-
suk se buduje litorální zóna.
Vysadí se zde vodní rostliny,
které pomohou zachytit ne-
čistoty putující do rybníka.
(kr)

Foto oprav hráze najdete na straně 16.



Naučná stezka? Už v červnu
Zavede vás do historie a představí i přírodní zajímavosti okolí

SIMONA ZAPLETALOVÁ

Na podzim roku 2013 jsme vás
informovali o úspěšném pro-
jektu naší školy The nature
trail of Plumlov, který byl
podpořen v rámci programu
One World, Many Voices.
Tento grantový program vy-
hlašuje Americká obchodní
komora v ČR. Půl roku uběh-
lo jako voda a projekt se blíží
do svého finále.

Pěšky i na kole
Naučná stezka bude sloužit
nejen naší škole k výuce, ale
všem obyvatelům a návštěv-
níkům Plumlovska. Je zamě-
řena na historii, botaniku,
zoologii, geologii a ekologii.
Všechna zastavení jsou po
formální stránce stejná, liší
se pouze zaměřením, obsa-
hem a výběrem úkolů a akti-
vit. Trasa stezky začíná ve
středu města, celkem bude
mít 12 zastavení. Trasu je

možné absolvovat pěšky i na
kole, jelikož terén není nijak
náročný.

Mapa i brožurka
Pro zájemce bude vypraco-
vána mapa naučné stezky,
volně dostupná v informač-
ním centru, v kempu Žralok a
na Městském úřadě v
Plumlově. Zde bude pro zá-
jemce připravena i infor-
mační brožurka, pro školy
soubor úkolů pro žáky. Zá-
jemci si budou moci vybrat i
délku trasy – nabídneme 3 va-
rianty. Na jednotlivých za-
staveních bude umístěna in-
formační tabule, kde se ná-
vštěvník dozví nejdůležitější
informace o dané lokalitě, u
několika zastavení bude mo-
ci využít posezení na vybu-
dovaných lavičkách.

Naučnou stezku by nebylo
možné realizovat bez finanč-
ních donorů, kterými jsou:
Město Plumlov, firmy Gre-

vis, Koutný, Laski, Pneu Bu-
reš, manželé Bajerovi, RA 332
a Americká obchodní komo-
ra v ČR.

Slavnostní otevření nauč-
né stezky se bude konat v pá-
tek 13. 6. 2014. Rádi vás přiví-
táme a společně projdeme
malebné území Plumlovska.

Dvanáct zastavení

1. Plumlov v dávné minulosti
2. Historie hradu Plumlov
3. Historie plumlovského zámku
4. Podhradský rybník
5. Jedinečnost Pavlečkovy skály
6. Vinohrádek
7. Rybník Bidelec
8. Farní kostel Nejsvětější Tro-
jice
9. Plumlovská přehrada
10. Za teplomilnou vegetací na
Čubernici
11. Obora
12. Na vyhlídce

Připojte se
OZNÁMENÍ
VAK PLUMLOV-VÍCOV

Představenstvo svazku obcí
VAK Plumlov-Vícov se na
svém jednání dne 15. 4. 2014
rozhodlo vyhlásit následující
pobídkovou akci.

Od občanů, kteří v období
od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2015 při-
pojí nemovitost ve svém
vlastnictví na splaškovou ka-
nalizaci, nebude vybírán po-
platek za zřízení části kana-
lizační přípojky ve výši 3.500,-
Kč. (as)

Plumlovské

investice 2014

Nabízíme vám přehled nej-
větších investic města
Plumlova připadajících na
rok 2014.

Kanalizace a vodovod
Rozběhne se výstavba vodo-
vodu v Soběsukách, Žárovi-
cích a Hamrech a rovněž bu-
dování kanalizace v Soběsu-
kách a Žárovicích. Všechno
dohromady přijde přibližně
na 54 milionů korun. V pří-
padě, že všechno půjde, jak
má, by měly stavební práce
začít v červenci a většina ak-
ce by mohla být hotová ještě
letos.

Rekonstrukce
Hlavního náměstí
Dále nás čeká rekonstrukce
Hlavního náměstí v Plumlo-
vě, na kterou jsme dostali do-
tační příslib z Regionálního
operačního programu ve vý-
ši osmi a půl milionu korun.
Celá revitalizace spolkne při-
bližně 10 milionů. Občané se
mohou těšit mimo jiné na
opravená parkoviště a chod-
níky, nový mobiliář a obno-
vu části parku včetně jeho
zídky.

Přestavba sběrného
dvora
Rekonstrukce sběrného dvo-
ra ve Cvrčelce za přibližně tři
miliony korun je již v plném
proudu. Více informací k této
akci najdete na straně 1.

Opravy zámku
Další investice se týkají prů-
běžných oprav plumlovské-
ho zámku, díky nimž se bu-
dou moci zpřístupnit další
patra. Na opravy „vysokého
zámku“ jsou přislíbeny dota-
ce od Ministerstva kultury
ČR ve výši 600 tisíc korun. In-
vestovat se bude i do „nízké-
ho zámku“, a to v podobě
oprav jeho střechy. Zde pení-
ze ve výši 200 tisíc korun pů-
jdou z grantu Olomouckého
kraje. Investice na zámku bu-
dou probíhat především v
jarních a podzimních měsí-
cích.

Úprava hřišť ve
školkách
Díky dotacím se zvelebí i dět-
ská hřiště u obou plumlov-
ských školek. (kr)
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Bankomat?
Jak si vede bankomat v
Plumlově? V měsíci únoru
2014 bylo v bankomatu na
Tyršově náměstí v Plumlově
provedeno celkem 608 trans-
akcí. Protože nebyla splněna
požadovaná kvóta 850 výbě-
rů, musí Město Plumlov do-
plácet za zmíněné období
7.260,- Kč + DPH. Podle slov
pana starosty je ale pozitivní,
že počet transakcí má stou-
pajícítendenci,předrokemse
počet výběrů pohyboval oko-
lo cca 420/měsíc. (red)

Osud vilky je stále nejistý

Zastupitelstvo města Plumlova schválilo na svém posledním
zasedání 26. března 2014 snížení prodejní ceny bývalé mateř-
ské školy v Hamrech na hodnotu 1 700 000 korun. Zastupitelé
věří, že za tuto cenu bude už možné objekt úspěšně prodat pří-
padnému kupci se solidním záměrem. Pokud by se tak nestalo
a budova by stále zůstala ve vlastnictví města, je ve hře i va-
rianta jejího jiného využití. Jaká? S dobrým reálně vyhlížejícím
nápadem můžete přijít i vy. Předpokladem ovšem je možnost
získat na vaši myšlenku výhledově vhodnou dotaci z dostup-
nýchzdrojůčiprogramů.Vašenámětymůžetezasílate-mailem
na adresu: plumlovsky.zpravodaj@gmail.com nebo pod hes-
lem „Vilka v Hamrech“ předat na podatelně Městského úřadu v
Plumlově. Foto a text: Karel Rozehnal
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Ze zasedání Rady města Plumlova

Usnesení 85. zasedání
RMP ze dne 15. 1. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/85/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/85/2014/4/2: RMP bere na
vědomí informace o pronájmu
stolářské dílny (STAVO
Plumlov).
UR/85/2014/5/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za měsíc
12/2013.
UR/85/2014/6/3: RMP bere na
vědomí termín konání mezi-
národního hudebního festiva-
lu Keltská noc 2014.
UR/85/2014/7/1: RMP bere na
vědomí informaci o výsledku
Tříkrálové sbírky 2014 v
Plumlově.
UR/85/2014/10/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/85/2014/2/1: RMP schváli-
la podání žádosti o dotaci na do-
vybavení kompostárny
Plumlov drtičem/míchačem.
UR/85/2014/3/1: RMP schváli-
la termín hodnocení nabídek
ve veřejné soutěži na dodava-
tele sběrného dvora v Plumlo-
vě.
UR/85/2014/4/1: RMP schváli-
la prodloužení nájemní smlou-
vy na nebytové prostory (auto-
dílna – STAVO) na rok 2014 (p.
R. Huťka, Soběsuky).
UR/85/2014/6/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 – pro hu-
dební produkci při plesu SDH
Soběsuky dne 25. 1. 2014 v KD
Žárovice,výjimkaseudělujedo
02.00 hodin následujícího dne.
UR/85/2014/6/2: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 – pro hu-
dební produkci – taneční párty
dne 18. 7. 2014 v areálu zámku,
výjimka se uděluje do 02.00 ho-
din následujícího dne.

Rada města neschválila:
UR/85/2014/8/1: RMP ne-
schválila účast Města Plumlov
v připravované mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.

Rada města předala:
UR/85/2014/9/: RMP předala k
projednání členům Zastupitel-
stva Města Plumlova žádost
manželů Růžičkových – stano-
visko k výstavbě přízemního

rodinného domu v ul. Bezru-
čova, Plumlov.

Rada města jmenovala:
UR/85/2014/3/2: RMP jmeno-
vala členy komise pro otevírá-
ní obálek a posouzení + hodno-
cení nabídek ve výběrovém ří-
zení na dodavatele stavby a
technologie sběrného dvora v
Plumlově.

Usnesení 86. zasedání
RMP ze dne 22. 1. 2014
Rada města schválila:
UR/86/2014/1/1: RMP schváli-
la vyloučení 3 uchazečů z vý-
běrového řízení na dodavatele
sběrného dvora v Plumlově
(SDM–Stavby a demolice Mo-
rava s.r.o., Praha, Stavby Krej-
čí s.r.o., Prostějov, a EKO-
TERM CZ s.r.o., Letovice).
UR/86/2014/1/2: RMP schváli-
la výběr dodavatele ve veřejné
soutěži na stavbu a dodávku
technologie dodavatele sběr-
ného dvora v Plumlově (KP sta-
vební společnost s.r.o., Prostě-
jov).

Rada města pověřila:
UR/86/2014/1/3: RMP pověřila
p. Sušně, starostu Města
Plumlov, aby po uplynutí lhůty
pro podávání námitek uzavřel
smlouvu o dílo s vybraným do-
davatelem (sběrný dvůr v
Plumlově).

Usnesení 87. zasedání
RMP ze dne 29. 1. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/87/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/87/2014/5/1: RMP bere na
vědomí informace Povodí Mo-
ravy, s.p., o zamýšleném káce-
ní stromů na vzdušném límci
hráze Podhradského rybníka.
UR/87/2014/9/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/87/2014/2/1: RMP schváli-
la termín a program 17. zase-
dání Zastupitelstva města
Plumlova.
UR/87/2014/3/1: RMP schváli-
la nájemní smlouvu na stolář-
skou dílnu – STAVO na dobu
určitou (do 31. 12. 2014) s p. V.
Dostálem, Žárovice.
UR/87/2014/6/1: RMP schváli-
la souhlas s umístěním sídla
SDH Plumlov na adrese STA-

VA Plumlov (č. p. 165).
UR/87/2014/8/1: RMP schváli-
la prodloužení nájemních
smluv – pronájem obecních by-
tů (Ševčíková, Soběsuky č. p.
52, Pospíšilová, Soběsuky č. p.
52 a Rosenbergová, Plumlov č.
p. 186).

Rada města předala:
UR/87/2014/4/1: RMP předala
k projednání členům Zastupi-
telstva Města Plumlova infor-
maci o připravované dražbě
pozemku p. č. 372 v k. ú.
Plumlov.
UR/87/2014/7/1: RMP předala
k projednání členům Zastupi-
telstva Města Plumlova usne-
sení o dědictví po zemřelé paní
N. Skorkovské, Prostějov.

Usnesení 88. zasedání
RMP ze dne 12. 2. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/88/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/88/2014/12/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/88/2014/5/1: RMP schváli-
la smlouvu o sdružení veřej-
ných zadavatelů pro výběr TDI
pro stavby vodovodu a kanali-
zace v místních částech.
UR/88/2014/6/1: RMP schváli-
la prodloužení smlouvy s Po-
vodím Moravy, s.p., Brno o ulo-
žení sedimentů z plumlovské
přehrady na místě bývalé
skládky o 36 měsíců (tj. do 30. 6.
2017) za cenu 1,- Kč/m3/rok.
UR/88/2014/7/1: RMP schváli-
la prodloužení náj. smlouvy p.
R. Nezhybovi, Plumlov, na ne-
bytové prostory v domě
Plumlov č. p. 186 o 3 roky.
UR/88/2014/8/1: RMP schváli-
la účetní závěrku DpS Soběsu-
ky, p.o., za rok 2013 i navrho-
vané rozdělení hospodářského
výsledku do fondů organizace.
UR/88/2014/8/2: RMP schváli-
la závěrečnou inventarizační
zprávu DpS Soběsuky, p.o., za
rok 2013.
UR/88/2014/9/1: RMP schváli-
la účetní závěrku ZUŠ Plumlov,
p.o., za rok 2013 i navržené roz-
dělení hospodářského výsled-
ku do fondů příspěvkové orga-
nizace.

Rada města schválila:
UR/88/2014/10/1: RMP schvá-
lila účetní závěrku ZŠ Plumlov,

p.o., za rok 2013 a navržené roz-
dělení hospodářského výsled-
ku do fondů příspěvkové orga-
nizace.
UR/88/2014/10/2: RMP schvá-
lila plán účetních odpisů ZŠ
Plumlov, p.o., na rok 2014.
UR/88/2014/11/1: RMP schvá-
lila termín pracovní porady
členů zastupitelstva k návrhu
rozpočtu Města Plumlov na rok
2014 (pondělí 24. 2. 2014 od 16.00
hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu v Plumlově).

Rada města neschválila:
UR/88/2014/3/1: RMP ne-
schválila inzerci dle nabídky
fy. IPR, s.r.o., Praha – průvodce
„Křížemˇkrážem Českou re-
publikou“.

Rada města uložila:
UR/88/2014/2/1: RMP uložila
p.Hyndrichovi, místostarosto-
vi Města Plumlov a zastupují-
címu řediteli KZ Plumlov, p.o.,
aby v termínu do 31. 3. 2014 za-
jistil vybudování kotce pro od-
chyt volně pobíhajících psů a
zabezpečil nákup odchytového
zařízení.
UR/88/2014/2/2: RMP uložila p.
Ing. Kocourkovi, vedoucímu
HS odboru Městského úřadu v
Plumlově, aby zjistil legisla-
tivní možnosti pro výběr pla-
teb za odchyt toulavých psů a za
následnou péči o ně.
UR/88/2014/4/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov, průběžně za-
bezpečit odstranění závad v by-
tovém domě Soběsuky č. p. 52.

Usnesení 89. zasedání
RMP ze dne 24. 2. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/89/2014/1/1: RMP bere na
vědomí informaci o plnění
usnesení přijatých na minu-
lých zasedáních rady města.
UR/89/2014/3/1: RMP bere na
vědomí informaci o předání a
převzetí staveniště pro revita-
lizaci nádrže a litorárního
pásma na Podhradském ryb-
níku v Plumlově.
UR/89/2014/5/1: RMP bere na
vědomí přijetí projektové žá-
dosti „Plumlov-atraktivní pře-
hrada“.
UR/89/2014/8/1: RMP bere na
vědomí info o počtu výběrů z
bankomatuzaměsícleden2014.
UR/89/2014/12/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Pokračování na str. 5
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Rada města schválila:
UR/89/2014/2/1: RMP schváli-
la kladné stanovisko Města
Plumlov k projektu „Hamry –
rekonstrukce zázemí střelni-
ce“.
UR/89/2014/4/1: RMP schváli-
la přijetí finančního příspěvku
ve výši 200.000,- Kč z programu
Obnova kulturních památek v
Olomouckém kraji 2014 a po-
věřila p. Sušně, starostu Města
Plumlova, k podpisu smlouvy o
poskytnutí příspěvku.
UR/89/2014/7/1: RMP schváli-
la vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p. č. 697 v k. ú.
Plumlov, dle žádosti p. Korba-
ře, Plumlov.
UR/89/2014/9/1: RMP schváli-
la kritéria pro přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání sta-
novená ředitelkou MŠ Plumlov
pro školní rok 2014/5.
UR/89/2014/10/1: RMP schvá-
lila souhlas s umístěním sídla
SDH Soběsuky do budovy OV
Soběsuky.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZMP:
UR/89/2014/2/2: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města nový návrh
smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. MO 1047/317.

Rada města uložila:
UR/89/2014/6/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 31. 3.
2014 zjistit aktuální stav stře-
chy pronajatého objektu na fot-
balovém hřišti, včetně odhadu
finančních nákladů na opravu,

Nesplněná usnesení uložená
na minulých jednáních
RMP:
UR/88/2014/2/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov a zastupující-
mu řediteli KZ Plumlov, p.o.,
aby v termínu do 31. 3. 2014 za-
jistil vybudování kotce pro od-
chyt volně pobíhajících psů a
zabezpečil nákup odchytového
zařízení.
UR/88/2014/2/2: RMP uložila p.
Ing. Kocourkovi, vedoucímu
HS odboru Městského úřadu v
Plumlově, aby zjistil legisla-
tivní možnosti pro výběr pla-
teb za odchyt toulavých psů a za
následnou péči o ně.
UR/88/2014/4/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov, průběžně za-
bezpečit odstranění závad v by-
tovém domě Soběsuky č. p. 52.

Usnesení 90. zasedání
RMP ze dne 12. 3. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/90/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/90/2014/6/1: RMP bere na
vědomí protokoly o výsledcích
veřejnoprávních kontrol v pří-
spěvkových organizacích zří-
zených Městem Plumlov a o
vnitřním auditu u Města
Plumlov.
UR/90/2014/7/1: RMP bere na
vědomí informaci o plánova-
ném výlovu rybníka v Ha-
mrech.
UR/90/2014/9/1: RMP bere na
vědomí dopis paní JUDr. Hra-
balové, Olomouc-Samotišky, k
regulačnímu plánu Plumlov,
„U Boží muky“.
UR/90/2014/11/1: RMP bere na
vědomí záměr společnosti Te-
lefonica Czech Republic, a.s.,
zrušit telefonní automat v obci
Žárovice.
UR/90/2014/15/1: RMP bere na
vědomí zprávu o situaci v ob-
lasti veřejného pořádku za rok
2013 – OO PČR Plumlov.
UR/90/2014/16/1: RMP bere na
vědomí informace o výsledcích
zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ
Plumlov pro školní rok 2014/5.
UR/90/2014/17/1: RMP bere na
vědomí informaci o počtu vý-
běrů z bankomatu za měsíc
únor 2014.
UR/90/2014/19/1: RMP bere na
vědomí inspekční zprávu Čes-
ké školní inspekce o provedené
inspekci v ZUŠ Plumlov, p.o..
UR/90/2014/22/1: RMP bere na
vědomí informace o staveb-
ních řízeních s účastí Města
Plumlov.

Rada města schválila:
UR/90/2014/2/1: RMP schváli-
la plán účetních odpisů ZUŠ
Plumlov pro rok 2014.
UR/90/2014/3/1: RMP schváli-
la cenovou nabídku fy. STA-
VING engineering, s.r.o., Sla-
tinky, na výkon autorského do-
zoru při výstavbě kanalizace v
Soběsukách a Žárovicích.
UR/90/2014/4/1: RMP schváli-
la účetní závěrku Klubového
zařízení Plumlov, p.o., za rok
2013 a návrh na rozdělení vy-
tvořeného hospodářského vý-
sledku.
UR/90/2014/8/1: RMP schváli-
la souhlas vlastníka pozemku s
provedením rekonstrukce tra-
fostanice za tesárnou v Plumlo-
vě.

UR/90/2014/10/1: RMP schvá-
lila přijetí dotace z Programu
záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury
ČR v roce 2014.
UR/90/2014/12/1: RMP schvá-
lila pronájem nebytových pro-
stor na STAVU pro zámečnic-
kou dílnu p. Klíče, Hamry.
UR/90/2014/13/1: RMP schvá-
lila uzavření nové smlouvy se
společností RWE, a.s., na do-
dávku zemního plynu na dobu
24 měsíců.
UR/90/2014/14/1: RMP schvá-
lila souhlas s umístěním sídla
Spolku pro Plumlovský zámek,
z.s., na adrese Plumlov, Zámek
99.
UR/90/2014/18/1: RMP schvá-
lila přijetí finančního příspěv-
ku Ol. kraje na pořízení, re-
konstrukci a opravy požární
techniky pro JSDH Plumlov ve
výši 20.000,- Kč.
UR/90/2014/18/2: RMP schvá-
lila text smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku Ol. kraje
pro JSDH Plumlov a pověřila p.
Sušně k jejímu podpisu.
UR/90/2014/18/3: RMP schvá-
lila spolufinancování Města
Plumlov ve výši 60 % celko-
vých nákladů – finanční pří-
spěvek Ol. kraje na pořízení,
rekonstrukci a opravy požární
techniky pro JSDH Plumlov.
UR/90/2014/20/1: RMP schvá-
lila účetní závěrku Mateřské
školy Plumlov, p.o., za rok 2013
a návrh na rozdělení vytvoře-
ného hospodářského výsledku.
UR/90/2014/21/1: RMP schvá-
lila termín a připravený pro-
gram 18. zasedání zastupitel-
stva města.

Rada města neschválila:
UR/90/2014/5/1: RMP ne-
schválila předložení návrhu
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene (předkladatel: DDplus,
v.o.s., Brno, oprávněný: RWE
Gas Net, s.r.o., Ústí n. L.) z dů-
vodu nedostatečné výše úhra-
dy za zřízení věcného břemene
na jednání ZMP.

Rada města předala k pro-
jednání členům ZMP:
UR/90/2014/8/2: RMP předala
k projednání členům zastupi-
telstva města návrh smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene – E.ON Distri-
buce, a.s. – trafostanice za te-
sárnou, Plumlov.

Nesplněná usnesení uložená
na minulých jednáních
RMP:
UR/88/2014/2/1: RMP uložila
p.Hyndrichovi, místostarosto-

vi Města Plumlov a zastupují-
címu řediteli KZ Plumlov, p.o.,
aby v termínu do 31. 3. 2014 za-
jistil vybudování kotce pro od-
chyt volně pobíhajících psů a
zabezpečil nákup odchytového
zařízení.
UR/88/2014/2/2: RMP uložila p.
Ing. Kocourkovi, vedoucímu
HS odboru Městského úřadu v
Plumlově, aby zjistil legisla-
tivní možnosti pro výběr pla-
teb za odchyt toulavých psů a za
následnou péči o ně.
UR/88/2014/4/1: RMP uložila p.
Hyndrichovi, místostarostovi
Města Plumlov, průběžně za-
bezpečit odstranění závad v by-
tovém domě Soběsuky č. p. 52.
UR/89/2014/6/1: RMP uložila p.
Sušňovi, starostovi Města
Plumlov, v termínu do 31. 3.
2014 zjistit aktuální stav stře-
chy pronajatého objektu na fot-
balovém hřišti, včetně odhadu
finančních nákladů na opravu.

Usnesení 91. zasedání
RMP ze dne 26. 3. 2014
Rada města bere na vědomí:
UR/91/2014/1/1: Rada Města
Plumlova (dále jen „RMP“) be-
re na vědomí informaci o plně-
ní usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města.
UR/91/2014/4/1: RMP bere na
vědomí informaci o akcepto-
vání žádosti SFŽ ČR – zahrada
v přírodním stylu při MŠ
Plumlov.
UR/91/2014/9/1: RMP bere na
vědomí informaci o zamýšle-
ném ukončení nájemní smlou-
vy na byt – E. Navrátilová,
Soběsuky 52.
UR/91/2014/10/1: RMP bere na
vědomí informace o vodohos-
podářských a stavebních říze-
ních s účastí Města Plumlov.

Rada města schválila:
UR/91/2014/2/1: RMP schváli-
la udělení výjimky z OZV Měs-
ta Plumlov č. 2/2005 pro hu-
dební produkci – Maškarní ples
na STAVU Plumlov dne 12. 4.
2014, výjimka udělena do 03.00
hodin následujícího dne.
UR/91/2014/3/1: RMP schváli-
la výroční zprávu Domova pro
seniory Soběsuky, p.o., za rok
2013.
UR/91/2014/5/1: RMP schváli-
la souhlas s vyhlášením zámě-
ru pronájmu části pozemku
(cca 30m2) p. č. 1565 v k. ú.
Plumlov dle žádosti p. M. Jani-
še, Plumlov.

Pokračování na str. 6
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Ze zasedání Zastupitelstva města Plumlova

Usnesení 17. zasedání
ZMP ze dne 12. 2. 2014

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-17/2014/2/1 – zprávu o kon-
trole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na mi-
nulých zasedáních.
UZ-17/2014/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-17/2014/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.
UZ-17/2014/7/1 – změnu stanov
Mikroregionu Plumlovsko.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-17/2014/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-17/2014/1/2 – upravený
program 17. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova.
UZ-17/2014/5/1 – upravený text
zadávací dokumentace na vý-
běr dodavatele ve veřejné za-
kázce „Vodovod Pomoraví –
Plumlovsko a ČOV a kanaliza-
ce Plumlov, Soběsuky, Žárovi-
ce a Hamry – část Soběsuky a
Žárovice včetně intenzifikace
ČSOV 1“ – příloha č. 1-3.
UZ/17/2014/6/1 – doplnění vý-
jimky z pravidel rozpočtového
provizoria Města Plumlov pro
rok 2014 o: provedení úhrad ná-
jemného za pozemky dle uza-
vřených nájemních smluv,
úhrad doplatků dodavatel-
ských faktur firmy provádějící
zateplení MŠ a zdravotního
střediska v Plumlově a platby
přenesené daňové povinnosti
DPH za 4. čtvrtletí r. 2013.
UZ-17/2014/8/1 – přijetí 279.820
ks podílových listů Investiční
kapitálové společnosti KB, a.s.,
fondu Peněžní trh – dědictví po
paní N. Skorkovské, Prostějov.
UZ-17/2014/8/4 – smlouvu č.
1030016547/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného bře-
mene „Žárovice, úprava DS
NN, Slezák“ (E.ON Česká re-
publika, s.r.o., České Budějo-
vice), cena za zřízení věcného
břemene je stanovena ve výši
1.500,- Kč + DPH.
UZ-17/2014/9/1 – revokaci
usnesení UZ-14/2013/11/1 –
změna podílu vlastních zdrojů
žadatele v rámci akce
„Plumlov-dokončení revitali-
zace centra města“, na akci bu-
dou vyčleněny finanční pro-
středky z rozpočtu (rezerv)
města na krytí vlastních zdro-
jů žadatele v následující výši:

pro rok 2014 – 1.800.000,- Kč, pro
rok 2015 ve výši 1.093.330,- Kč a
v letech 2016-2026 ve výši
48.400,- Kč na zajištění udrži-
telnosti projektu, výše vlast-
ních prostředků odpovídá 30 %
z celkových uznatelných ná-
kladů (CZN dle žádosti
9.884.433,- Kč) tj. 2.965.329,90 Kč.

ZMP po projednání ne-
schválilo:
UZ-17/2014/8/3 – smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene ev. č.
MO:1047/316(ČR-Ministerstvo
obrany ČR) – přípojka NN a ko-
munikace – střelnice Hamry, z
důvodu chybějícího návrhu na
výši úhrady za zřízení věcného
břemene.

ZMP jmenovalo:
UZ-17/2014/5/2 – členy komise
pro posouzení kvalifikačních
předpokladů, pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce: „Vodovod Po-
moraví – Plumlovsko a ČOV a
kanalizace Plumlov, Soběsu-
ky, Žárovice a Hamry – část
Soběsuky a Žárovice včetně in-
tenzifikace ČSOV 1“: p. Adolfa
Sušně, p. Ing. Marka Otrubu a
p. Jiřího Nezvala.
UZ-17/2014/5/3 – náhradníky
členů komise pro posouzení
kvalifikačních předpokladů,
pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek ve veřejné zakáz-
ce: „Vodovod Pomoraví –
Plumlovsko a ČOV a kanaliza-
ce Plumlov, Soběsuky, Žárovi-
ce a Hamry – část Soběsuky a
Žárovice včetně intenzifikace
ČSOV1“:p.Bc.PavlaNěmce(za
p. Sušně), p. Ing. Karla Roze-
hnala (za p. Ing. Otrubu) a p.
Mgr. Luboše Jeřábka (za p. Ne-
zvala).

ZMP pověřilo:
UZ-17/2014/8/2 – starostu Měs-
ta Plumlov p. Adolfa Sušně k
účasti na dražbě pozemku p. č.
372 v k. ú. Plumlov u Exekutor-
ského úřadu v Chrudimi dne 4.
3. 2014.
UZ-17/2014/8/5 – starostu Měs-
ta Plumlov pana Adolfa Sušně k
podpisu schválené smlouvy –
viz. usnesení UZ-17/2014/8/4.

ZMP odložilo projednání:
UZ-17/2014/8/6 – žádosti man-
želů Růžičkových, Plumlov, ze
dne 6. 1. 2014 o vydání stano-
viska k záměru výstavby no-
vostavby rodinného domu na
pozemku p. č. 429/45 v k. ú.
Plumlov – v lokalitě č. 13 – Sta-
rá cesta, Plumlov.

Usnesení 18. zasedání
ZMP ze dne 26. 3. 2014

ZMP po projednání bere na
vědomí:
UZ-18/2014/2/1 – zprávu o kon-
trole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na mi-
nulých zasedáních.
UZ-18/2014/3/1 – zprávu o čin-
nosti finančního a kontrolního
výboru Zastupitelstva Města
Plumlov.
UZ-18/2014/4/1 – informace o
investičních akcích Města
Plumlov.

ZMP po projednání schváli-
lo:
UZ-18/2014/1/1 – složení návr-
hové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele.
UZ-18/2014/1/2 – program 18.
zasedání Zastupitelstva Města
Plumlova.
UZ-18/2014/5/2 – rozpočet Měs-
ta Plumlov na rok 2014.
UZ-18/2014/6/2 – pořízení změ-
ny č. 3 Územního plánu Města
Plumlova pro lokalitu č. 13 – „U
Boží muky“, Plumlov.
UZ-18/2014/6/3 – smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č.
MO: 1047/317 – ČR-
Ministerstvo obrany – střelni-
ce Hamry, úhrada za zřízení
věcného břemene činí 10.000,-
Kč + DPH.
UZ-18/2014/6/4 – smlouvu č.
1040004461/001 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného bře-
mene – E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice – Plumlov,
kiosková trafostanice – tesár-
na, úhrada za zřízení věcného
břemene činí 1.000,- Kč + DPH.
UZ-18/2014/6/5 – smlouvu o
zřízení věcného břemene č. PV-
014130003773/001 – E.ON Dis-
tribuce, a.s., České Budějovice
– Plumlov, úprava DS, Brablec,
úhrada za zřízení věcného bře-
mene činí 2.500,- Kč + DPH.
UZ-18/2014/6/6 – smlouvu o
zřízení věcného břemene č. PV-
014130006518/001 – E.ON Dis-
tribuce, a.s., České Budějovice
– Žárovice, úprava DS, Podol-
ský, úhrada za zřízení věcného
břemene činí 2.000,- Kč + DPH.
UZ-18/2014/6/8 – snížení pro-
dejní ceny bývalé MŠ v Ha-
mrech na 1.700.000,- Kč.
UZ-18/2014/7/1 – souhlas s rea-
lizací strategie komunitně ve-
deného místního rozvoje úze-
mí MAS Prostějov venkov,
o.p.s., na období 2014-2020 na
správním území Města
Plumlov.

ZMP po projednání ne-
schválilo:
UZ-18/2014/5/1 – návrh na
změnu rozpočtu Města
Plumlov na rok 2014 – přesu-
nutí částky finančního pří-
spěvku určeného pro Povodí
Moravy, s.p., na likvidaci ko-
munálního odpadu.
UZ-18/2014/6/1 – revokaci
usnesení Zastupitelstva Města
Plumlova č. 23 ze dne 22. 6. 2005,
bod č. 4 – tj. rozhodnutí pořídit
regulační plán v lokalitě „U Bo-
ží muky“ v Plumlově pro loka-
lity č. 12,13, 15 a 17 pro bydlení
a lokality č. 42 a 43 pro veřej-
nou zeleň.

ZMP pověřilo:
UZ-18/2014/6/7 – starostu Měs-
ta Plumlov p. Adolfa Sušeně k
podpisu schválených smluv –
viz. usnesení UZ-18/2014/6/3-6.

Připravil FrantišekKocourek

Zasedání RMP
Dokončení ze strany5

UR/91/2014/6/1: RMP
schválila nájemní smlouvu
na pronájem části pozemku
p. č. 697 v k. ú. Plumlov – B.
Korbař, Plumlov.
UR/91/2014/7/1: RMP
schválila pronájem sklado-
vých prostor (pletivový
sklad) na sklad náhradních
dílů p. Huťkovi, bytem:
Soběsuky.

Rada města uložila:
UR/91/2014/8/1: RMP ulo-
žila starostovi Města
Plumlov, p. A. Sušňovi, svo-
lat do 10. 4. 2014 schůzku s
nájemci nebytových pro-
stor na zdravotním středis-
ku v Plumlově.

Nesplněná usnesení ulo-
žená na minulých jedná-
ních rady města:
UR/88/2014/2/1: RMP ulo-
žila p. Hyndrichovi, mís-
tostarostovi Města Plumlov
a zastupujícímu řediteli KZ
Plumlov, p.o., aby v termí-
nu do 31. 3. 2014 zajistil vy-
budování kotce pro odchyt
volně pobíhajících psů a za-
bezpečil nákup odchytové-
ho zařízení.
UR/88/2014/4/1: RMP ulo-
žila p. Hyndrichovi, mís-
tostarostovi Města Plumlov,
průběžně zabezpečit od-
stranění závad v bytovém
domě Soběsuky č. p. 52.

Připravil FrantišekKocourek
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Mokřad? Už brzy
Vysadí rostliny za 130 tisíc, poslouží jako filtr
Stavba mokřadu, který bude
přirozeným způsobem čistit
přitékající vodu do plumlov-
ské nádrže, vstupuje do fi-

nální fáze. Posledním kro-
kem, který ještě zbývá do-
končit, je výsadba mokřad-
ních rostlin. Její zahájení je
naplánováno na 23. dubna.

Přes tisíc rostlin
PovodíMoravy,s.p.,začalove
spolupráci s ochránci příro-
dy z Prostějova a biologic-
kým dozorem budovat

mokřad ve vzdutí plumlov-
ské přehrady v listopadu loň-
ského roku. Závěrečnou fází
stavby bude výsadba více jak
tisíce kusů mokřadních rost-
lin. „Vysazovány budou běž-

né druhy, které se v plumlov-
ské přehradě vyskytovaly
ještě v osmdesátých letech
minulého století. Ve vý-

sadbách bude dominovat
především orobinec a rákos,“
přiblížil generální ředitel Po-
vodí Moravy, s.p., Jan Ho-
dovský.

Šest center
Výsadby jsou navržené tak,
aby se na vybrané ploše vy-
tvořila centra výskytu jed-
notlivých druhů, ze kterých
se budou následně šířit dál.
Takovýchto center bude v
mokřadu vysazeno celkem
šest.

Mokřad u plumlovské pře-
hrady, jehož výstavba stála
necelé 3 miliony korun a vy-
sázení mokřadních rostlin
vyjde na dalších 130 tisíc, bu-
de sloužit jako vstupní filtr
pro přitékající vodu do nádr-
že a nabídne i vhodné pro-
středí pro život a rozmnožo-
vání desítkám druhů živoči-
chů.

Zajímavá kombinace
„Mokřad pomůže s dočiště-
ním vody, ale v žádném pří-
padě nemůže zvládnout vše,
co do přehrady přiteče,“ upo-
zorňuje biologický dozor Pe-
tr Loyka. Budovat mokřad v
přehradě, jako je Plumlov,
není podle něj běžné. „Vznik-
ne zde zajímavá kombinace
vodního a mokřadního bi-
otopu,“ dodal.
(TZPovodíMoravy – redakčně zkráceno)

Vpřítokové části přehrady vznikámokřad. Foto: Karel Rozehnal

Ústí Kleštínku. Foto: Karel Rozehnal

Plesání trošku jinak

Rok se s rokem sešel a v únoru se opět konal v Kulturnímdoměv
Žárovicích oblíbený Ples Spolku Plumlovských nadšenců. O jeho
velké popularitě svědčí fakt, že lístky na něj byly vyprodány hned
záhy po uvedení do předprodeje. Nechybělo vystoupení Čiperných
babiček, Veselých kraviček čimužského osazenstva (na snímku
při plážové promenádě). I letos hrála skvěle do pohody skupina
BlackRose. Foto: Jarek Huška



PŘÍJMY – dle paragrafů
Par Popis Schválený rozpočet

0000 32 034 800,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 4 600,00
2310 Pitná voda 300 000,00
3519 Ostatní ambulantní péče 618 000,00
3612 Bytové hospodářství 404 000,00
3613 Nebytové hospodářství 650 000,00
3632 Pohřebnictví 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů 100 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 099,00
4357 Domovy 200 000,00
6171 Činnost místní správy 151 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00

PŘÍJMY – dle paragrafů 34 543 499,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 26 163 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 508 699,00
Třída 3: KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 5 871 800,00

VÝDAJE – dle paragrafů

Par Popis Schválený rozpočet

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 28 500,00
1031 Pěstební činnost 5 000,00
2212 Silnice 859 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 325 000,00
2310 Pitná voda 572 600,00
2321 Odvádění a čiš. odpad. vod a nakládání s kaly 515 000,00
2412 Záležitosti telekomunikací 3 000,00
3111 Předškolní zařízení 1 389 400,00
3113 Základní školy 3 553 000,00
3231 Základní umělecké školy 203 000,00
3314 Činnosti knihovnické 63 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 102 800,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 822 000,00
3341 Rozhlas a televize 25 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř. 64 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 213 100,00
3519 Ostatní ambulantní péče 1 130 021,00
3612 Bytové hospodářství 222 500,00
3613 Nebytové hospodářství 1 838 400,00
3631 Veřejné osvětlení 515 000,00
3632 Pohřebnictví 71 000,00
3639 Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezař. 3 900 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 049 700,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 959 999,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 7 000,00
4357 Domovy 800 000,00
5299 Ostatní zál. civilní připravenosti na krizové stavy 10 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 289 900,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 470 500,00
6171 Činnost místní správy 5 524 452,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 346 000,00
6399 Ostatní finanční operace 600 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 51 400,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 053 993,00

VÝDAJE - dle paragrafů 32 653 455,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 28 663 144,00
Třída 6: KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE 3 990 321,00

FlNANCOVÁNÍ – dle paragrafů, org. a pol.
Financování – dle paragrafů, organizaci a položek

Par Org Pol
0000
0000 0000 8115

Popis Schválený rozpočet
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech 1 131 186,00
0000 0000 8124

Popis Schválený rozpočet
Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostředků -3 021 220,OO
Org: 0000 -1 890 034,00 **
Celkem Par: 0000 -1 890 034,00

Financování dle paragrafů, org. a položek -1 890 034,00
PŘÍJMY:
– daňové přljmy v návrhu rozpočtu na r. 2014 vycházejí z před-
pokladu příjmů dle stránek Svazu měst a obcí
– příjmy jsou nastaveny dle skutečnosti r. 2013
– položka 4213 + 4216 očekávané příjmy z dotačních titulů (za-
teplení objektů ZUŠ, MŠ a zdravotního střediska),
4213 – příjmy z rozpočtu ČR a 4216 – příjmy z rozpočtu EU
VÝDAJE:
– zohledněna skutečnost r. 2013

Žádosti o dotace z rozpočtu
Přísp. org. zřízené městem Plumlov Návrh Schváleno
Základní škola Plumlov 3 850 000,00
Mateřská škola Plumlov 1 119 000,00
Základní umělecká škola Plumlov 200 000,00
Klubové zařízení Plumlov 3 900 000,00
Domov pro seniory Soběsuky 1 200 000,00
Celkem 10 269 000,00

Ostatní organizace Návrh Schváleno
Sbor dobrovolných hasičů:
SDH Plumlov 40 000,00 35 000,00
SDH Soběsuky 51 240,00 45 000,00
SDH Žárovice 20 150,00 10 000,00
SDH Hamry 9 900,00 9 900,00
Celkem 121 290,00 99 900,00

Sociální služby:
SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, PV 7 000,00 7 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR neurčeno 0,00
Sociální služby města Kroměříže 6 000,00 0,00
Domov důchodců Prostějov 67 620,00 0,00
Celkem 80 620,00 7 000,00

Ostatní:
TJ SOKOL Plumlov 200 000,00 180 000,00
Spolek Plumlovských nadšenců 50 000,00 45 000,00
Klub rodičů a přátel školy 5 500,00 5 500,00
Fara Plumlov 60 000,00 30 000,00
Mateřské centrum Mateřídouška 7 000,00 7 000,00
ZO Českého svazu chovatelů 15 000,00 10 000,00
ZP Českého zahrádkářského svazu 21 211,00 15 600,00
Společnost TTM o.s. 20 000,00 0,00
Celkem 378 711,00 293 100,00

Důležité internetové odkazy
MĚSTO PLUMLOV
www.mestoplumlov.cz
ZÁMEK PLUMLOV
www.plumlov-zamek.cz
KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ
www.kzplumlov.cz

CAMPING ŽRALOK
www.camp-zralok.cz
DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
www.dpssobesuky.cz
MIKROREGION PLUMLOVSKO
www.plumlovsko.cz
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Pozvánka na výstavu drobného zvířectva

Základní organizace
Českého svazu chovatelů

Plumlov

Vás zve na tradiční
místní výstavu

králíků, drůbeže, holubů a exotů

která se koná
v sobotu 14. 6. 2014 od 14.00 do 18.00

a
v neděli 15. 6. 2014 od 8.00 do 16.00

v areálu ČSCH Plumlov
(Tyršovo náměstí 179)

Srdečně Vás zve předseda ZO ČSCH Plumlov Josef Pálka

Pozvánka na soutěž v požárním sportu

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
9. okrsek Plumlov

a
Sbor dobrovolných hasičů Soběsuky

Vás zvou
na soutěž 1. kola v požárním sportu

která se koná
v sobotu 17. května 2014

od 13.30 hodin

v areálu SDH Soběsuky – Trávník

Občerstvení zajištěno

Srdečně Vás zve starosta 9. okr. SH ČMS Plumlov J. Pálka.



Zámecká sezona 2014
PAVEL ZÁSTĚRA

Zámecká sezona začala v so-
botu 5. dubna Pohádkovými
prohlídkami v interiérech
zámku. Byť bylo počasí
chladné, v zámku bylo útulno
a s pohádkovými bytostmi

veselo. Návštěvníků přišla
fůra, příjemně se naladili a s
programem byli spokojeni
jak dospělí, tak ti nejmenší.

Lidé, kteří neměli možnost
tuto akci navštívit, nemusí
zoufat a mohou se přijít podí-
vat na Pohádkové noční pro-
hlídky v některém z dalších
jarních termínů.

Co nebude chybět
V letošním roce správa zám-
ku připravila více pořadů pro
děti. 19. dubna budou v zá-
meckém sále loutková před-
stavení a mimo další se chys-
tá na červenec velký letní dět-
ský maškarní karneval.

Pro dospělé je kromě šer-

mířských a historických po-
řadů připraveno během celé
sezony několik zajímavých a
zábavných divadelních před-
stavení. Začínáme 10. května
s prostějovským divadlem
Point a jejich, dnes již dá se ří-
ci, slavným představením

Testosteron.
Vyvrcholením divadelního

plumlovského roku bude po-
slední víkend v srpnu Baletní
galavečer. V červnu pak opět
Žena charme přinese něco
zajímavého ženám, tentokrát
v řeckém rytmu se sestrami
Elefteriadu. Nebudou chybět
tradiční koncerty jak
plumlovských škol, tak kla-
vírní koncerty nových i pro-
věřených interpretů.
Na podzim nás čekají pod-
zimní noční historické pro-
hlídky se zámeckými pověst-
mi, halloween, zabijačka a
Hubertské slavnosti. Před
tím se ovšem těšte na kultur-
ní sezonu na zámku, která-
vás jistě pobaví.

Pohádkové prohlídky na zámku vPlumlově. Foto: Deník/Martina Greplová

Co se na zámku bude letos dít?

DUBEN
19. 4.
Loutková divadla ve 14,00
hod. Loudivadlo, Kašpárek a
Honza v zakletém hradě
Starost, Rytíř Šnofonius a
princezna Mordulina
26. 4.
Otevírání výstavy obrazů –
Marie Havlenová, Saudková
26. 4
Jarní noční Pohádkové pro-
hlídky
30. 4.
Slet čarodějnic

KVĚTEN
10. 5.
Divadlo Point, Testosteron v
16,00 hod
11. 5.
Zdina Otrubová, klavírní
koncert ke dni matek, v sále
zámku
17. a 18. 5.
Švédi na Plumlově, dvojden-
ní historický program
24. 5.
Sobotní odpolední akce pro
matky s dětmi

ČERVEN
14. 6.
Žena Charme, den módy se
ženami pro ženy
15. 6.
Barbora Halouzková, Kla-
vírní koncert v sále zámku
21. a 22. 6.
Jarní noční Pohádkové pro-
hlídky

ČERVENEC
4. 7.
Zahájení výstavy fotografií
Barevný svět, Stefkovicz a

přátelé
5. 7.
Zahájení výstavy obrazů a
grafik Kristián Kodet s Gale-
rií Knížecí dvůr
5. a 6. 7.
Pohádkové prohlídky zámku
12. 7.
Letní dětský maškarní kar-
neval
26. 7.
Zámecké strašení

SRPEN
2. 8.
Filmová noc, hudební a fil-
mový večer
9. 8.
Divadelní představení, zavr-
šení divadelního workshopu
16. a 17. 8.
Hradnozámecká slavnost
Přijíždí pan Mikuláš, šer-
mířský víkend
28. 8.
Divadelní představení Tem-
no, Vraždící břitva
30. 8.
Vernisáž výstavy obrazů Li-
lian Amann
30. 8.
Baletní galavečer pod vede-
ním Roberta Baloga
31. 8.
Lety vrtulníkem nad zám-
kem

ZÁŘÍ
13. 9.
Barbora Halouzková, klavír-
ní koncert
13. 9.
Divadelní představení Ha-
nácké scény Ještě jednou
profesore
27. 9.
Dobývání Plumlova, vojen-
ská akce 2. sv. válka

ŘÍJEN
4., 11., 18., 25. 10.
Plumlovské pověsti v Noč-
ních prohlídkách
25. 10.
Hubertské slavnosti

LISTOPAD
1. 11.
Halloween
29. 11.
Zabijačka
29. a 30. 11.
Vánoční výstava

PROSINEC
5. a 6. 12.
Adventní prohlídky zámku
14. 12.
Zdina Otrubová, koncert

Plné nádvoří. Foto: Zámek Plumlov

Inzerce v Plumlovském zpravodaji

Chcete ve Zpravodaji inzero-
vat? Máte možnost. Zpravodaj
vychází v nákladu 1000 kusů a
je distribuován v Plumlově,
Soběsukách, Žárovicích i Ha-
mrech. Má tedy slušný regio-
nální dosah a jistě do něj v řa-
dě domácností na návštěvách
nahlédnou i lidé z okolí. Míst-
ní firmy a živnostníci tak ma-
jí s nabídkou svých produktů
šanci být díky Zpravodaji po-
řádně vidět. Vybrat si lze i kon-
krétní prostor k otištění. Zá-
roveň si lidé mohou podat i
řádkovou inzerci, například v

případě, že chtějí něco prodat,
koupit či darovat. Ceník ob-
chodníinzerce–nebarevnástr.
(do čtvrt strany cca 150 – 350 ko-
run, čtvrt strany (A6) cca 350
korun, polovina strany (for-
mát A5 na šířku) cca 750 ko-
run, celá strana (A4) cca 1700
korun). Jde o ceny, kdy si sa-
mi dodáte graficky zpracova-
ný návrh k otištění. Pokud bu-
dete vyžadovat grafické zpra-
cování od nás, cena vzroste po
dohodě. Ceník řádkové inzer-
ce – 30 znaků (cca 5 – 7 slov) –
7 Kč. (red)
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Vzpomínka na zimní olympijské hry
Olympiáda ve školce se povedla. Děti sportovaly, fandily, vyráběly vlajky i kreslily maskoty
DANA SUŠEŇOVÁ

V nedávno uplynulých týd-
nech žil celý sportovní svět
zimní olympiádou v Soči. Ve
třídě Včeliček a Sluníček
jsme se rozhodli také uspo-
řádat „ naše školkovské OH“.
Nejdříve děti získaly infor-
mace o tom, co to vlastně
olympiáda je, co symbolizují
barvy olympijských kruhů,
co je to maskot nebo olympij-
skáhymna,jakéjeposláníOH
jako největší světové spor-
tovní události.

Děti začaly přinášet z do-
mova obrázky sportovců,
spolu s rodiči vyráběly olym-
pijské a české vlajky, triko-
lóry, kreslily maskoty.

Bez sněhu? Nevadí
Jediné, co nám nepřálo, bylo
počasí – ani jedna vločka sně-
hu, tolik potřebného k zim-
ním olympijským aktivitám.
Ale nám to nevadilo! Děti

„sportovaly“ přímo v MŠ.
Vyrobily si k tomu papírové
lyže, brusle, snowboardy, pa-

třičně si je vymalovaly a
sportovní zápolení mohlo být
zahájeno.

„NAŠE“ ZOH byly zaháje-
ny slavnostním nástupem
všech „sportovců“ a „zapále-

ním olympijského ohně“,
který velmi originálním způ-
sobem výtvarně ztvárnila p.

učitelka. Každý den byla na
programu jedna disciplína.
Děti soutěžily v jízdě na
snowboardu, slalomu na ly-
žích, střelbě na branku, sko-
cích na lyžích (z místa do dál-
ky), biatlonu, rychlobrusle-
ní. Vše završilo krasobrusle-
ní s piruetami, krokovými
variacemi a skoky různých
jmen, která si děti samy vy-
mýšlely.

Medaile na závěr
Sportování si děti opravdu
užily. Se zápalem se pouštěly
do jednotlivých soutěží i
zdravého sportovního „fan-
dění“ svým kamarádům. Na
závěr je čekalo vyhodnocenía
předávání čokoládových i
krásných papírových „olym-
pijských medailí“.

Heslem naší „školkovské
olympiády“ bylo: NEVADÍ,
ŽE NEVYHRAJEM, HLAV-
NĚ, ŽE SI SPOLU POHRA-
JEM!!!

Děti se dozvěděly, co znamenají barvy olympijských kruhů. Foto: MŠ Plumlov

Pomoc druhým
Rodiče dětí z MŠ podporují dobrou věc
MARTA SOLDÁNOVÁ

Mateřská škola Plumlov se již
9. rokem zúčastňuje projektu
„Vracíme dětem úsměvy“,
který vyhlašuje Fond Sidus
o.p.s.

Děti v MŠ jsou v rámci vý-
chovně vzdělávacích projek-
tů poučeny o významu vzá-
jemné pomoci a solidarity
mezi lidmi, v tomto případě
dětmi, kterým nebylo přáno
„být zdravé“. Naopak potře-
bují nemalou pomoc dru-
hých; lékařů, rodičů, celých
rodin, ale i značných finanč-
ních prostředků na dlouho-
dobé léčení závažných one-
mocnění.

Jak pomáháme?
Spolu s dětmi jsou osloveni i
jejich rodiče, kteří zakoupe-
ním malého dárečku pro svo-
je děti přispějí na vybavení
dětských zdravotnických za-
řízení lékařskými přístroji.
Výnos z této sbírky je kon-
krétně určen pro Pediatric-
kou kliniku UK 2. LF Fakult-

ní nemocnice v Motole a Dět-
skou kliniku Fakultní ne-
mocnice Olomouc.

Chci tímto poděkovat všem
rodičům i učitelkám MŠ,

zkrátka všem, kteří se do
sbírky zapojili nebo zapojují
již řadu let.

Myslíme na druhé. Foto: MŠ Plumlov

Děkujeme vám
Domov pro seniory si váží svých sponzorů
VĚRA PALACKÁ

Trénování paměti, zeměpis-
né přednášky, kulturní vy-
stoupení, posezení s hudbou,
cvičení a další. Každý týden
mají klienti DpS Soběsuky
možnost zúčastnit se takové
akce, která je jim nejbližší.
Některé aktivity vedou sami
zaměstnanci (máme certifi-
kovanou trenérku paměti,
kytaristu), pro zajištění ji-
ných jsou potřebné finanční
prostředky.

Ale kde je vzít?
Naštěstí se najdou firmy i

jednotlivci, kterým není
lhostejné, jak tráví senioři v
domově volný čas. Kdo patří
mezi ty, kteří se rozhodnou
podporovat domov pro seni-
ory? Proč nedají své pro-
středky na sport nebo medi-
álně známým organizacím?
Jsou to především ti, kteří si
uvědomují, že stáří není jed-
noduchou etapou života a fi-
nancování služeb pro senio-
ry je stále problematickou
kapitolou státního rozpočtu.

Často slýchávám větu: „I já

budu jednou starý a byl bych
rád, kdyby si na mě někdo
vzpomněl.“ A tak, jako dárci
nezapomínají na seniory, tak
si i my v domově při akcích
připomínáme, komu vděčí-
me za konkrétní podporu,
které si všichni vážíme. Ne-
můžeme zde také zapome-
nout na nadace, které naše-
mu domovu darovaly peněž-
ní prostředky na zakoupení
elektrických polohovacích
lůžek a různých polohova-
cích pomůcek.

Pokud vás zajímá, kdo pat-
ří mezi společensky zodpo-
vědné firmy a jednotlivce,
můžete se podívat na webo-
vé stránky www.dpssobesu-
ky.cz.

A pokud byste v letošním
roce uvažovali, že darujete
(třeba i malou) částku na pod-
poru dobré věci, nezapomeň-
te, že ve vaší blízkosti se na-
chází Domov pro seniory v
Soběsukách.

(Jakseklientizdomovadokážíive
svém pokročilém věku bavit? Na-
jdete na fotce na straně 16.)
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Jirka prostě umí
Sklízí obdiv a respekt i u svých spolužáků
DAGMAR ZAPLETALOVÁ

ZŠ Plumlov zamířila do kraj-
ských kol vědomostních sou-
těží – olympiád hned pětkrát.
Velkou zásluhu na tomto vý-
razném úspěchu má náš žák z
9. A Jirka Doseděl.

K úspěchu přispěli samo-
zřejmě i pedagogové, kteří
Jirku zodpovědně připravili
nejprve do okresních kol

olympiád – v německém ja-
zyce, v zeměpise a v dějepise,
kde Jirka získal prvenství. V
okresním kole fyzikální
olympiády byl 2. a v chemic-
ké olympiádě se umístil prv-
ní mezi žáky základních škol.

Třikrát do desítky
Tři krajská kola, kam po-
stoupil, už má za sebou – 6. m
v kraji v NJ, 6. m. v dějepise,
8. m. v zeměpise. Být šestý ne-
bo osmý v celém Olomouc-
kém kraji je přímo vynikají-
cí. Dvě krajská kola ho ještě
čekají, a to z fyziky a chemie.
Nechat za sebou všechny zá-
kladní školy na okrese Pros-
tějov už pro naši školu něco
znamená a o něčem vypoví-
dá.

Jirka si získal obdiv i re-
spekt spolužáků a sám pro se-
be dokázal, co vše je schopen
zvládnout.

Další bojovníci
Ve školních kolech těchto

soutěží bojovalo mnohem ví-
ce žáků naší školy, ale do
okresních kol postupovali
jen ti nejlepší. V ČJ postou-
pily do okresu L. Buriánková
z 8.A a T. Sedláková z 9.B. Je-
jich umístění bylo v první de-
sítce.

V BiO bojoval za školu D.
Řezáč z 8.B. Skončil na 5. mís-
tě jako nejlepší ze základních
školzačtyřmigymnazisty.Do

DěO nastoupili celkem 3 žáci
– J. Doseděl, P. Trunečka z 9.
r. a V. Šmídová z 8.B. Kromě
vítězného Jirky ani další dva
žáci nezklamali.

Milovníci zeměpisu
V zeměpisné olympiádě v
okrese reprezentovali úspěš-
ně i P. Linney z 6.B, K. Fajstl
ze 7. r. V olympiádě z AJ bo-
jovali v okrese A. Rindová ze
7. r., P. Musilová z 8.A a J.
Látal z 9.A. V NJO Jirku pod-
pořil spolužák J. Aujezdský z
9. B. Všichni zmiňovaní ne-
zklamali a umístili se v po-
předí výsledkové listiny.

Gratulace a
poděkování
Je to konkrétní práce našich
učitelů s talentovanými žá-
ky, vynaložený čas, úsilí a
motivace učitelů i žáků k vý-
borným výsledkům. Všem
úspěšným žákům i pedago-
gům gratuluji a děkuji za prá-
ci.

Úspěšný žák Jiří Doseděl. Foto: ZŠ Plumlov

Pomáháme uklízet odpadky
PAVEL MAJORŠIN

Naše škola již třikrát získala
titul „Zelená škola“, proto asi
nikoho nepřekvapí, že se ak-
tivně zapojuje do činností
souvisejících s environmen-
tální výchovou.

Tradičně každý rok na jaře
ve spolupráci s Městem
Plumlovem naši žáci pomá-
hají s úklidem veřejných pro-
stranství, snaží se, aby naše
město bylo čistší. Současně
vidí negativní dopady bezo-
hledných lidí, kteří různými
odpadky znečišťují své okolí,
a uvědomí si, kolik práce dá,
aby se stav napravil.

Letos jsme byli osloveni
PovodímMoravy zúčastnitse

úklidu okolí vodních ploch.
Tato nabídka spolupráce by-
la zajímavá, neboť plumlov-
ská přehrada, Podhradský
rybník a vůbec vodní systém
v okolí Plumlova procházejí
rekultivací, která by měla
zlepšit kvalitu vody, a tím i
znovu oživit turistický ruch v

regionu. S panem Ing. Polá-
chem, pracovníkem Povodí
Moravy, jsme se dohodli na
úsecích, které žáci pomohou
uklidit. Pro děti bylo zajiště-
no občerstvení a rukavice.

Poslední březnový den se
žáci v doprovodu učitelů vy-
pravili vyčistit svěřené úse-
ky břehů Podhradského ryb-
níka, přehrady a Hloučely,
ulic města Plumlova i okolí
zámku, vyhrabali zatravně-
né plochy parku a kolem kos-
tela. Odvoz pytlů s odpadky
zajistilo KZ Plumlov.

S výsledkem práce byli
všechni spokojeni. Žáci se
učili ekologickému myšlení a
citlivému vnímání životního
prostředí, tomu, že i jako jed-

notlivci mohou přispět ke
zlepšení svého okolí a překo-
nat svoji lhostejnost.

Poděkování za výbornou
spolupráci patří panu Ing.
Poláchovi, panu místosta-
rostovi Martinu Hyndricho-
vi a v neposlední řadě zapo-
jeným učitelům a žákům.

Při úklidu přírody v okolí Plumlova. Foto: ZŠ Plumlov

Už víme vše o žárovce
PETRA FINSTERLOVÁ

Program Recyklohraní vy-
hlásil na měsíc únor a březen
úkol Enigma. Cílem tohoto
úkolu bylo seznámit žáky se
žárovkou, jejími druhy,
funkcí, historií a budoucnos-
tí.

Úkol byl rozdělen na tři
části. V první části jsme si se
žáky povídali o žárovkách v
komunitním kruhu. V druhé
části jsme vyplnili přiložený
pracovní list zaměřený na
recyklaci žárovek, druhy žá-
rovek a jejich spotřebu ener-
gie. Poslední, třetí úkol byl
tvůrčí. Žáci měli nakreslit,
jak si představují žárovku za
20, 50, 60 let. Všichni žáci pří-
rodovědného kroužku se s

chutí zapojili a práce se jim
velmi dařila. Splněný úkol
pošleme do Recyklohraní a

získáme pro naši školu další
body v rámci programu
Recyklohraní „Ukliďme si
svět“.

Tvoříme v kroužku. Foto: ZŠ Plumlov



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ COSEDĚJEVEŠKOLE? / 13

Veselé zoubky aneb další bezaktovkový den u prvňáčků
JANA ZELENÁ

Prvňáci mohli opět do školy
dorazitbezaktovek,čekalona
ně totiž další projektové vyu-
čování.

Tento bezaktovkový den
vznikl ve spolupráci s droge-
rií DM, která pro děti připra-
vila preventivní program s
názvem Veselé zoubky.

A zoubkům jsme věnovali
celé čtyři vyučovací hodiny.
Nejdřív si děti poslechly po-
hádku O černé Bertě, která
se nerada myla a s ještě větší
nechutí si čistila zoubky. S
Bertou to málem nedopadlo
dobře, naštěstí se poučila a
stala se z ní čistotná holčička.

Potom jsme si s dětmi po-
vídali o mléčných zoubcích, o
tom, kdy první zoubek vy-
roste, jak se zoubky jmenují,
jak o ně pečovat, jak je správ-
ně vyživovat a samozřejmě
jak zoubky čistit.

Nechybělo ani vyprávění o
zoubkových vílách a prak-
tické rady, jak nejlépe vytrh-
nout zoubek, aby uvolnil ces-
tu tomu dalšímu. Učili jsme
se také, jak se správně chovat
u zubaře.

Pracovali jsme s progra-
mem na interaktivní tabuli,

který nám dodala právě dro-
gerie DM. Z tohoto programu
se děti dozvěděly další infor-
mace. Velmi jsme ocenili, že

se mohli všichni u tabule vy-
střídat a splnit tak nějaký
úkol týkající se právě zoub-
ků.

Zuby bolí i Hurvínka
Abychom si pořádně zapa-

matovali, jak se jednotlivé
zoubky jmenují, pokusili
jsme se je vymodelovat z plas-
telíny. Důležité bylo zoubky

správně vytvarovat a spočí-
tat. Za odměnu pak na nás če-
kala pohádka s naším oblíbe-
ným Hurvínkem, kterého ta-
ké trápily bolesti zoubků.

A pak začalo to nejdůleži-
tější– čištěnízoubků.Nejdřív
nanečisto, na modelu zubů,

který nám půjčil pan zubař, a
pak si děti svým vlastním
kartáčkem přineseným z do-
mu vyčistily zoubky „na-
ostro“. Správná technika čiš-
tění zubů dala dětem oprav-
du zabrat a pasta byla chvil-
kami úplně všude.

V závěrečné hodině jsem si
ověřila, jak si děti získané
znalosti zapamatovaly, a to
prostřednictvím opakovací-
ho sešitku, který dostal kaž-
dý žák. Pracovali jsme však
také ve skupinkách, které
měly rozhodnout, jaká po-
travina zoubkům prospívá, a
která naopak škodí.

Za celodenní pilnou práci
děti získaly taštičku plnou
užitečných věcí určených k
péči o zoubky – zubní pastu,
kartáček, žvýkačky a přesý-
pací hodiny měřící čas po-
třebný pro dostatečné čištění
zoubků. Z taštiček měli
všichni bez výjimky velikou
radost a věřím, že večer si vy-
čistili zuby opravdu vzorně a
pečlivě.

A pokud si zuby čistí po-
řádně každý den, tak se nám
projekt k prevenci zubního
kazu opravdu povedl. Droge-
rie DM si v každém případě
zaslouží velké poděkování.

Veselé zoubky dorazily do školy. Foto: ZŠ Plumlov

Modelářská soutěž zná své vítěze
Auta, letadla, hrady, lokomotivy, chalupy. To vše vzniklo pod rukama malých modelářů

PAVEL MAJORŠIN

Tradičně se na naší škole
uskutečnila modelářská sou-
těž. V týdnu od 24. do 28. břez-
na byly modely vystaveny ve
společenské místnosti školy,
vyhodnocení a předání cen se
uskutečnilo v pátek 28. břez-
na.

Žáci soutěž brali vážně, o
čemž svědčí skutečnost, že
někteří lepili model až do po-
slední chvíle a donesli ho až
ve čtvrtek 27. března.

Soutěžilo se ve třech kate-
goriích: papírové modely sta-
veb, papírové modely tech-
niky a plastikové modely. Po-
měr mezi papírovými a plas-
tikovými stavebnicemi byl
vyrovnaný, někteří žáci sou-
těžili i s několika modely.

Výtvory, jež žáci přihlásili
do soutěže, byly pěkné. Vy-
zdvihnout musím především
pečlivou a čistou práci Vaška
Žvátory z 9.B. Na vystavené
modely se přišly podívat i dě-

ti ze školní družiny. Potěšil
mě jejich zájem i slova mno-
hých, že příští rok se určitě
zúčastní také.

Letos opět zabodovala Ni-
kolka Simonsen, žákyně 4.
třídy. Je obdivuhodné, že ač
malá slečna, lepí hezké mo-
dely letadel, což by měla být
parketa kluků. Největším
modelem bylo práškovací le-

tadlo Jirky Hudce. Nejvíce
modelů do soutěže přihlásil
Robin Šejnoha z 9.B a také ve
všech kategoriích získal ně-

jakou cenu. I ti, kteří nedo-
sáhli na stupně vítězů, dosta-
li cenu útěchy a věřím, že se
příští rok soutěže zúčastní
znovu.

Poděkování patří Klubu
rodičů při naší škole, který

poskytl finance na zakoupení
cen pro vítěze. Také patří dík
firmě MN-modelář, která po-

skytla na ceny výraznou sle-
vu. Už se těším na další roč-
ník.

Ti nejlepší

Plastikové modely
1. Nikola Lilian Simonsen (4. tř.)
M.C. 200
2. Robin Šejnoha (9.B) F-104
3. Tomáš Pořízka (1. tř.) MiG-29
Papírové modely staveb
1. Antonín Burget (4. tř.) Památ-
ková rezervace
2. Václav Žvátora (9.B) Chalupa
3. Robin Šejnoha (9.B) Hrad Karl-
štejn
Papírové modely techniky
1. Robin Šejnoha (9.B) Tatra pro
spec. jednotky
2. Jakub Sedlo (2.B) Lokomotiva
3. Jiří Hudec (1. tř.) Práškovací le-
tadlo

Modeláři na prohlídce svých výtvorů. Foto: ZŠ Plumlov
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Plumlovská taneční? Paráda
Měli chuť, našli si čas a zorganizovali taneční kurz. Potom už jen píle a úspěch se dostavil
JANA ZELENÁ

Taneční má většina z nás spo-
jené s obdobím dospívání, s
prvními láskami a s neopa-
kovatelnými zážitky. Kurzy
tanečních se však dají absol-
vovat i ve věku pokročilej-
ším. Ale je k tomu třeba ještě
notnou dávku odvahy a pře-
devším diplomacie při pře-
mlouvání životního partne-
ra, aby se stal i partnerem ta-
nečním.

Rozhodli jsme se jít
do toho
Musím přiznat, že mně „ta-
neční umění“ nikdy zvlášť
nechybělo. To, že s manželem
netančíme, mě začalo mrzet
až na „věnečku“ naší dcery. A
tehdy jsem si řekla, co mi
vlastně brání v tom, naučit se
tancovat právě teď? Kupodi-
vu se tato myšlenka líbila i
některým z mých přátel a roz-
hodli jsme se jít do toho. Na
Plumlově budou taneční!

Zapůjčený gardista
Pravda – do cesty se nám za-
čaly stavět překážky, jako na-
jít vhodné prostory, sehnat
kvalitního a hlavně trpělivé-
ho tanečního mistra, některá

děvčata se dokonce potýkala i
se zásadním problémem, jak
si zajistit taneční partnery
neboli gardisty. Prostě pří-
pravný taneční výbor, ve slo-
žení předsedkyně a tajemník,
měl plné ruce práce. Nakonec
se povedlo zajistit na úterní

večer školní tělocvičnu, děv-
čatům se zadařilo přemluvit
partnery, jedna z kamarádek
dokonce „zapůjčila“ svého
manžela coby gardistu, ta-
neční mistr Jiří Hubený byl

naší myšlenkou nadšený a
tak v úterý 14. února začala
úvodní taneční lekce.

Opojení i beznaděj
A hned první dvě taneční ho-
diny přinesly své ovoce. Na-

učili jsme se některé základ-
ní tance a opájeli se prvními
maličkými úspěchy. Nechtěli
jsme však ponechat nic ná-
hodě, a tak jsme se v užším
kroužku rozhodli zařadit do

našeho tanečního úsilí tré-
ninky navíc a mimo úterky
byly zavedeny i taneční ne-
děle.

S přibývajícími lekcemi se
však zvyšovala náročnost
jednotlivých tanečních figur
a musím přiznat, že místy se
dostavila i beznaděj a pocit, že
něco takového nikdy neza-
tančíme. Dokonce jsme mu-
seli konstatovat, že každá
lekce je takovou malou pro-
věrkou partnerského vtahu,
něco jako sjíždění Vltavy. Ale
nikdo se nepohádal, žádný
partnerský vztah nebyl na-
rušen tak výrazně, aby byly
tanečnice vláčeny za vlasy po
parketách a tanečníci vysta-
veni zběsilému a brutálnímu
dupání tanečními střevíčky
po nártech. Naopak – našli
jsme si i nové kamarády.

Střihneme si
„opáčko“?
Úterní večery se tak staly
nejen taneční, ale i společen-
skou událostí, na kterou bu-
deme dlouho vzpomínat. A
třeba si taneční příští rok zo-
pakujeme. S údivem a ne-
chápavým pokrčením ramen
však musíme konstatovat, že
nám opět chybí taneční
partneři…

Plumlovská taneční. Foto: Jana Zelená

Hostíme extraligu v požárním útoku
RADIM NAVRÁTIL

Pozvánka na 6. kolo 19.
ročníku Extraligy ČR v po-
žárním útoku a 5. kolo 4.
ročníku Velké ceny Pros-
tějovska v požárním útoku
v Plumlově.

Po čtyřleté odmlce se do
Plumlova opět sjedou nejlep-
ší požární sportovci z celé re-
publiky, aby zde v rámci 6.
kola Extraligy ČR poměřili
své síly v požárním útoku.
Extraligový závod se v
Plumlově konal naposledy v
roce 2009 a byl svědkem ne-
vídané podívané, neboť byl
překonán letitý extraligový
rekord v mužské kategorii,
kdy domácí Plumlov se smí-
šenými pocity obsadil nepo-
pulární bramborovou pozici.

V dalších letech Plumlov o
pořadatelství nejevil zájem,

až v loňském roce podal při-
hlášku na pořadatelství, kte-
rá byla jednohlasně radou ex-

traligy přijata a bylo také roz-
hodnuto, že extraligový zá-
vod se v Plumlově bude konat
v sobotu 19. července 2014.

I pro místní družstva
Aby byly podpořeny i místní

družstva, která by se takové
soutěže jinak neúčastnila, je
závod také zařazen do bodo-
vání Velké ceny Prostějov-
ska v požárním útoku.

Čekají se skvělé časy
Tartanový náběh a krátce
střižené fotbalové hřiště sli-
bují fantastické časy a skvě-
lou podívanou i v letošním
roce. Tradiční bohaté občer-
stvení opět zajištěno. Přijďte
podpořit družstvo mužů z
Plumlova při cestě za obha-
jobou mistrovského titulu z
loňského roku a ostatní týmy
z okresu Prostějov při kon-
frontaci s celorepublikovou
špičkou v požárním sportu.

Co: extraligový závod v po-
žárním útoku
Kde: hřiště TJ Sokol Plumlov
Kdy: sobota 19.7.2014 od 10:45

Loňský úspěch. Foto: archiv hasičů

Přidejte se do
týmu

Chcete se podílet na obsa-
hu Plumlovského zpravo-
daje? Máte možnost.
Své příspěvky v podobě te-
matických článků, repor-
táží ze zajímavých událos-
tí či akcí, glos, názorů a fo-
tografií s popiskem posí-
lejte na e-mailovou adre-
su:
plumlovsky.
zpravodaj@gmail.com,
nebo odevzdávejte na po-
datelně MÚ v Plumlově.
Zpravodaj je otevřený pří-
spěvkům od všech obča-
nů, kteří mají něco zají-
mavého ke sdělení. Tak
neváhejte a přispějte svou
troškou do mlýna. Bude-
me rádi, když se vás zapojí
co nejvíc, aby byl náš Zpra-
vodaj pestřejší a pestřejší.
Těšíme se na vaše pří-
spěvky. (red)
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Rozlosování – muži
Rozlosování TJ SOKOLPlumlov –muži A
jarní část 2013/2014
I.B. třídaOlomouckéhokraje, skupinaA

sobota 5.4.14
15.30 Brodek u Přerova Plumlov 1 : 2
sobota 12.4.14
16.00 Plumlov Vrchoslavice 2 : 0
sobota 19.4.14
16.00 Nezamyslice n.H. Plumlov
odjezd ve 14.15 hodin
sobota 26.4.14
16.00 Plumlov Mostkovice
neděle 4.5.14
16.30 Radslavice Plumlov
odjezd ve 14.15 hodin
sobota 10.5.14
16.30 Plumlov Kojetín „B“
neděle 18.5.14
16.30 Lipová Plumlov
odjezd ve 14.45 hodin
sobota 24.5.14
16.30 Plumlov HorníMoštěnice
neděle 1.6.14
16.30 Kostelec n.H. Plumlov
odjezd v 15.00 hodin
sobota 7.6.14
16.30 Plumlov Býškovice
neděle 15.6.14
16.30 Pivín Plumlov
odjezd ve 14.45 hodin

Rozlosování TJSOKOLPlumlov –muži B
jarní část soutěže 2013/2014
III. třída soutěžeOFSProstějov
Plumlov „B“ hraje domácí zápasy na hřišti v
Krumsíně

sobota 5.4.14
15.30 FKSkalka 2011 Plumlov „B“5 : 0
neděle 13.4.14
16.00 Plumlov „B“ Vrahovice „B“ 3 : 6
neděle 20.4.14
16.00 Kralice n.H. „B“ Plumlov „B“
odjezd v 15.00 hodin
neděle 27.4.14
16.00 Plumlov „B“ Výšovice
čtvrtek 1.5.14
16.30 Dobromilice Plumlov „B“
odjezd v 15.15 hodin
sobota 3.5.14
16.30 Zdětín „B“ Plumlov „B“
odjezd v 15.30 hodin
čtvrtek 8.5.14
16.30 Plumlov „B“ Pavlovice
neděle 11.5.14
16.30 Brodek u Konice Plumlov „B“
odjezd v 15.15 hodin
sobota 17.5.14
16.30 Plumlov „B“ Pivín „B“
neděle 25.5.14
16.30 Ptení Plumlov „B“
odjezd v 15.30 hodin
sobota 31.5.14
16.30 Plumlov „B“ Bedihošť
neděle 8.6.14
16.30 Tišťín Plumlov „B“
odjezd v 15.00 hodin
sobota 14.6.14
16.30 Plumlov „B“ Mostkovice „B“

Rozlosování – D + Ž
Rozlosování TJ SOKOLPlumlov – dorost
jarní část soutěže 2013/2014
okresní přebor Prostějov

neděle 6.4.14
Plumlov volno
neděle 13.4.14
10.00 Plumlov Držovice 9 : 1
sobota 19.4.14
10.45 Dobromilice Plumlov
odjezd v 9.30 hodin
neděle 27.4.14
10.00 Plumlov Přemyslovice
sobota 3.5.14
10.45 Smržice Plumlov
odjezd v 9.45 hodin

V okresní soutěži bude následovat nadstavbová
část – zápasy ve skupině o 1.-4.místo resp.
o 5.-7.místo – rozpis bude upřesněn později dle
umístěnímužstva TJ SOKOLPlumlov

Rozlosování TJ SOKOLPlumlov – starší žáci
jarní část soutěže 2013/2014
okresní přebor Prostějov

sobota 5.4.14
13.00 Plumlov Bedihošť 7 : 1
sobota 12.4.14
13.30 Pivín Plumlov 3 : 1
odjezd ve 12.15 hodin
sobota 19.4.14
13.30 Plumlov HANÁProstějov
sobota 26.4.14
13.30 Plumlov Dobromilice
čtvrtek 1.5.14
9.00 Plumlov Brodek u Konice
neděle 4.5.14
10.00 Hvozd Plumlov
odjezd v 8.30 hodin
čtvrtek 8.5.14
14.15 Určice Plumlov
odjezd ve 13.00 hodin
sobota 10.5.14
14.00 Plumlov Nezamyslice n.H.
neděle 18.5.14
9.00 Protivanov Plumlov
odjezd v 7.45 hodin
sobota 24.5.14
Plumlov volno
neděle 1.6.14
9.00 Kostelec n.H. Plumlov
odjezd v 8.00 hodin
sobota 7.6.14
14.00 Plumlov Brodek u PV
sobota 14.6.14
10.00 Kralice n.H. Plumlov
odjezd v 8.45 hodin

I. B třída, skupina A

1.Lipová 17 10 2 5 37:21 32
2.Pivín 17 10 2 5 35:23 32
3.Vrchoslavice 17 9 1 7 48:35 28
4.Plumlov 17 8 3 6 28:35 27
5.Kostelec 17 7 5 5 28:18 26
6.Radslavice 17 8 2 7 23:26 26
7.Býškovice 17 8 1 8 25:33 25
8.Mostkovice 17 7 3 7 35:29 24
9.Všechovice 17 7 3 7 35:36 24
10.Tovačov 17 5 7 5 26:25 22
11.Brodek u Př. 17 6 3 8 31:31 21
12.Kojetín 17 6 2 9 24:27 20
13.Hor.Moštěnice 17 6 1 10 15:31 19
14.Nezamyslice 17 3 3 11 24:44 12

III. třída
1.Skalka 2011 18 13 4 1 64:17 43
2.FCKralice B 19 14 0 5 51:21 42
3.Sokol Tištín 19 12 2 5 63:31 38
4.FKVýšovice 19 11 2 6 49:26 35
5.FCDobromilice 18 11 2 5 52:33 35
6.Sokol Vícov 19 9 4 6 35:25 31
7.FC Ptení 18 9 1 8 42:32 28
8.Pivín B 19 8 4 7 30:29 28
9.Nezamyslice B 19 7 6 6 42:42 27
10.MostkoviceB 19 6 4 9 30:32 22
11.Brodek u Kon 18 6 2 10 39:42 20
12.Pavlovice u K. 19 5 5 9 36:46 20
13.VrahoviceB 19 4 5 10 41:92 17
14.Bedihošť 19 4 2 13 27:74 14
15.Zdětín B 19 3 4 12 25:52 13
16.PlumlovB 19 2 5 12 37:69 11

NÁBOR DO FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY

Tréninky fotbalové přípravky
TJ SOKOL Plumlov

(dětí ročníků 2006 – 2008)

se konají pravidelně každý týden
v úterý a ve čtvrtek od 16.00 hodin.

Sraz dětí na fotbalovém hřišti
v Borkách v Plumlově.

Uvítáme další kluky i děvčata,
kteří si chtějí zahrát fotbal.

Pro další informace nás případně kontaktujte:

Karel Frantík
telefon: 608 054 775

František Kocourek
telefon: 604 940 603

e-mail: f.kocourek58@seznam.cz

Plumlov A vs. Vrchoslavice

V sobotu 12. dubna se plumlovské „Áčko“ (na snímcích ve žlutých
dresech) domaúspěšně popasovalo s týmemVrchoslavic. Po ví-
tězství 2:0 se v polovině dubna drželo na čtvrté příčce v tabulce
1.B třídy, skupinyA. Foto: Karel Rozehnal
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PLUMLOVSKOOBRAZEM

Rozkopaná hráz

Do oprav hráze Podhradského rybníka v Plumlově se v jarníchmě-
sících pustili dělníci. Hotovomábýt v červnu. Koupací sezona by
neměla být ohrožena. Více čtěte na str. 2. Foto: Karel Rozehnal

Posezení s hudbou

Klienti DpSSoběsukymajímožnost si vybírat z celé řady pro ně
připravovaných akcí a aktivit. Jednou z příležitostí, jak se zabavit,
je i pravidelné posezení s hudbou. Foto: DpS Soběsuky

650 trofejí v Žárovicích

VKulturnímdoměvŽárovicích se v půlce března konala tradiční
výstava parádníchmysliveckých trofejí. Tentokrát bylo k vidění
na 650kousků,mezi nimi i paroží jelenů, srnců, daňků a sik, rohy
muflonů i zuby kňourů a objevily se i trofeje lišek či jezevců. Ná-
vštěvníci výstavy si kromě obdivování trofejímohli vyzkoušet i
laserovou střelnici, zakoupitmyslivecké potřeby či pochutnat si
na zvěřinových specialitách.Foto a text: Karel Rozehnal

Bouračka u Soběsuk

Škoda za více než 15000korun a lehké zranění, to je výsledek
bouračky, která se stala v pondělí 7. dubna na silnici od Soběsuk
doKrumsína. „Pětašedesátiletý řidič Škody Felicia najel do pro-
tisměru, sjel do příkopu a čelně narazil do stromu,“ popsalamluvčí
policistů IrenaUrbánková a dodala, že řidičemuseli záchranáři
převézt s lehkýmzraněnímdo prostějovské nemocnice. Policisté
nehodu nadále vyšetřují. (red) Foto : Policie ČR
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