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Jak se rozbíhají práce na revita-
lizaci Podhradského rybníka? 
Dočkají se konečně občané ve měs-
tě bankomatu? Jaká je situace 
v kempu Žralok? Na tyto a další pro 
obyvatele zajímavé věci jsme se ze-
ptali plumlovského starosty Adolfa 
Sušně.

Pane starosto, jak to vypadá 
s revitalizací Podhradského ryb-
níka?
Lidé si mohli všimnout, že fi rma DiS 
Brno, která tendr vyhrála, si připra-
vuje výjezdy z rybníka, konkrétně 

Letošní ročník Mezinárodního divadelně-tanečního workshopu na zámku v Plumlově 
vsadil na originální zpracování Erbenovy Kytice. Na premiéru v půlce července přišlo 
kolem šesti stovek nadšených návštěvníků. Foto: HARAD

Vážení čtenáři,
Léto provází chuť oddávat se vod-
ním radovánkám. Ale takový Plum-
lovák nemá nyní k řádění ve vodě 
moc příležitostí. V přehradě už to 
není léta možné, nejdřív nám brá-
nily sinice, nyní bagry. Podhraďák 
je také bez vody a o zarostlém Bi-
delci raději ani nemluvě. Tak kam 
tedy za vodou, za vodičkou stude-
nou vyrazit? Kdo holduje koupališ-
tím, má v relativní blízkosti Plum-
lova následující možnosti. Aqua-
park v Prostějově je otevřen den-
ně od 9 do 20 hodin. Nově dokonce 
každou sobotu nabízí noční koupá-
ní, které končí ve 22 hodin. K dispo-
zici jsou vodomilům atrakce, spor-
toviště i možnost dát si něco na zub 
v restauraci přímo v areálu. Cena za 
vstup se pohybuje do 80 korun za 
celý den pro jednu osobu. V Prostě-
jově si můžete zaplavčit i na jiném 
místě, a to konkrétně na plovárně ve 
Vrahovicích. Přivítají vás denně od 
9 do 19 hodin. Nabízí nejen atrak-
ce pro děti, ale i sportoviště, občer-
stvení a udírnu. A vstupné? Do tři-
ceti korun na den. Co vím, poměr-
ně hodně Plumlováků dává před-
nost pěknému prostředí koupaliště 
ve Stražisku. Můžete to taky zkusit. 
Na rozdíl od aquaparku si tam jde 
i pořádně zaplavat. Brány mají ote-
vřené denně od 9 do 19 hodin, na-
víc s možností nočního koupání do 
22 hodin. Kolik to tam stojí? Do 50 
korun za jednu osobu na celý den. 
Kdo z vás preferuje přírodní koupá-
ní, bude to mít s hledáním vhodné-
ho místa trochu složitější. Může ale 
zkusit malebné rybníčky na vrcho-
vině, třeba na Suchém či ve Vysoča-
nech, pískovnu na Nákle nebo jeze-
ro ve Výklekách. Jsou samozřejmě 
i tací, kteří mají raději soukromí ba-
zénku na zahradě. Všem plavcům 
i neplavcům přeje redakce Plumlov-
ského zpravodaje příjemně stráve-
né léto. 

Karel Rozehnal

 Průzkum Plumlovského zpravodaje
 strana 2
Návrhy investičních akcí na 
Plumlovsku
strany 5 a 6
Rozhovor s ředitelkou DPS So-
běsuky
strana 9
Hasičská Ralley Hamry
strana 14

6 + 1 s plumlovským starostou

Kytice nadchla šest stovek diváků

u plumlovské čistírny odpadních 
vod a směrem k pile. Také proběh-
la sondáž bahna zkoumající pev-
nost podloží. Čeká se na rozhodnutí 
o přidělení fi nancí. Poté věřím, že 
se revitalizace rozeběhne naplno. 
Sedimenty z nádrže budou vyvezeny 
a uloženy na tři roky v lokalitě bývalé 
skládky města Plumlov. Část nánosů 
se pak přesune na jiná úložiště, část 
následně využije město na rekulti-
vaci této skládky a dále na potřebné 
terénní úpravy. Auta naložená bah-
nem by se měla místním komuni-
kacím v Plumlově vyhýbat. Přímo 
městem ale může projíždět techni-
ka působící na opravách výpusti hrá-
ze. (pozn. redakce: rozhovor vznikal 
v první polovině července, situace 
v době vydání Zpravodaje se již změ-
nila. Dotace na revitalizace byly 
v polovině měsíce ze strany minister-
stva zemědělství poskytnuty, podle 
informací Povodí Moravy zahájí fi rma 
přímé práce v týdnu od 25. července).
Několik let se hovoří o zřízení 
bankomatu v Plumlově. Jak vypa-
dá situace nyní?
Už v průběhu stavby kiosku jsme 
měli nabídku fi rmy Kingston. 

(...pokračování na str. 2)
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6 + 1 s plumlovským starostou
Vypadalo to dobře. Jednání ovšem byla 
na určitý čas přerušena kvůli problé-
mům, které se vyskytly v chodu dané 
firmy. Po nějaké době přišla firma s no-
vou nabídkou, která už bohužel byla pro 
město finančně nepřístupná. V součas-
nosti jednáme s Fio bankou, kde jsou 
podmínky umístění automatu ucho-
pitelnější. Byl vytvořen první návrh 
smlouvy. Dojednávají se detaily. Dále 
dojde k posouzení smlouvy dozorčími 
orgány banky. Pokud vše půjde dobře 
a dohodneme se, mohlo by dojít k in-
stalaci bankomatu někdy na podzim či  
v zimě. K tomu, že se dá opravdu o na-
bídce Fio banky reálně uvažovat, nás 
vedou zkušenosti z obcí, které si ban-
komat pořídily za podobných podmí-
nek. Od starostů z těchto obcí, napří-
klad z Morkovic, vím, že si lidé zhruba 
za měsíc na automat zvykli. 

Co chystaná výstavba kanalizace  
a vodovodu? Jak jsme na tom?
O stav těchto věcí se zajímá hodně 
lidí. A jak to vypadá? Je vypsáno výbě-
rové řízení na dodavatele kanalizace  
v Plumlově a vodovodu v místních 
částech Soběsuky, Žárovice a Hamry.  
Čekáme na vysoutěženou cenu. Pokud 
půjde vše podle předem narýsované-
ho scénáře, mohlo by se podařit začít  
s vlastní realizací stavby ještě letos. 
Další související výstavby jsou v růz-
ných fázích přípravy.

V Kempu Žralok se i přesto, že je 
rybník vypuštěný, koná letos řada 
zajímavých akcí. Musíte ale sám 
uznat, že zázemí kempu trošku za-
spalo svou dobu.
Je to problém. Nemůžeme totiž  
v kempu provádět žádné stavební  

Redaktoři Plumlovského zpravodaje 
vám nabízí výsledky malého blesko-
vého průzkumu, který byl s pomocí 
řady z vás uskutečněn na začátku čer-

1. Na co jste v Plumlově či jeho okolí 
nejvíc pyšní?
Výsledky četnosti daných odpovědí:
13x okolní příroda, 11x zámek, 3x kul-
tura, kulturní akce, 1x spokojenost se 
vším, 1x pořádek v obci, 5x bez odpově-
di (někteří z vás uvedli více odpovědí).  

2. Co se vám v Plumlově či jeho oko-
lí nelíbí?
Výsledky: 6x rozbité komunikace,  
4x stav plumlovské přehrady, 4x Bidelec  
po  vyčištění (resp. vypuštěný Pod-
hraďák), 4x  vztahy mezi lidmi, 3x stav 
zámku, 3x kino, 2x špatný stav mateř-
ské školy, 1x málo služeb, 1x malé mož-

Uvítala byste ve městě bankomat? Pří-
padně, jak často byste ho odhadem vy-
užívala? 

Helena Staňková, 
63 let, důchodky-
ně, Plumlov
Ano. Bankomat 
bych určitě uví-
tala. Nejbližší je  

u Intersparu a kvůli každému výběru 
se tam nevyplatí jezdit. 

Gabriela Bášová, 
34 let, telefonní 
bankéř, Plumlov
Tak ten tu opravdu 
postrádám! Mysle-
la jsem si, že po re-
konstrukci náměs-

tí nám bankomat „pořídí“. A nic. Ban-
komat bych využila 3x – 4x do měsíce.

Katarína Jančíko-
vá, 35 let, OSVČ, 
Plumlov
Bankomat je určitě 
potřeba. Nejen pro 
potřeby místních, 
ale i návštěvníků  
a turistů, kte-

ří zavítají do Plumlova. Já osob-
ně bych jej využila minimálně  
2x do týdne. 

Romana Vykyda-
lová, 30 let, účet-
ní, Plumlov
Ty penízky potře-
buji hned. Nemám 
tolik času jezdit 
po bankomatech  

v okolí. Služby bankomatu bych využí-
vala tak 1x týdně.
Fotoanketu připravila Ria Klementová

a územní úpravy, protože tam nevlast-
níme žádné pozemky. Vlastní je stát. 
Proto jsme podali žádost na Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých o bezúplatný převod pozemků 
v areálu ATC Žralok Plumlov na měs-
to Plumlov. Věc je ale právně složi-
tá. Je to bohužel běh na dlouhou trať.  
Přesto doufáme, že nám úřad nakonec 
vyjde vstříc. 

Co vy a kemp, líbila se vám tam  
v poslední době nějaká akce?
Třeba sraz trabantů. Ten byl super. 
Mile mě překvapilo, kolik přilákal ná-
vštěvníků.

Doslechl jsem se, že Mikroregion 
Plumlovsko pořídil velký stan. Na 
co se využije?
Je to stan určený například na kulturní 
a sportovní akce. Pokud si vzpomínám, 
má rozměry 9x15 m a dá se navíc rozdě-
lit i na dva menší. Stan mohou využít 
obce pro akce v mikorerigionu, speciál-
ně třeba na dětské dny, hasičské oslavy 
a další. (pozn. redakce – fotografii sta-
nu najdete na str. 14)

Co byste popřál čtenářům v právě 
probíhajícím období slunného léta?
Běží čas dovolených, přeji tedy všem 
občanům Plumlova jejich příjem-
né prožití. Doufám, že se od moře,  
z hor a návštěv cizích měst všichni 
bezpečně vrátí. Já trávím dovolenou 
na Plumlovsku, protože je tu krásně  
i v létě (úsměv). Místním houbařům 
tak přeji hodně pěkných úlovků, výlet-
níkům do okolí spoustu zajímavých zá-
žitků a dámám pěkné opálení. Prostě 
všem ten pravý relax od starostí všed-
ních dnů podle jejich gusta.

Karel Rozehnal

(...dokončení ze str. 1)

Ptali jsme se vás, vy jste odpovídali

FOTOANKETA

vence v ulicích Plumlova. Ptali jsme 
se v něm, co se vám v Plumlově a oko-
lí líbí a nelíbí, co vám zde schází a zda 
by podle vás měl fungovat v Plumlově 

bankomat. Ve velmi krátké době se 
nám podařilo získat odpovědi od tři-
ceti ochotných občanů města. Všem 
respondentům patří za jejich účast  
a čas strávený vyplněním dotazníku 
velký dík. 

nosti nakupování,1x malé možnosti  
zaměstnání, 3x  bez odpovědi. (někteří  
z vás uvedli více odpovědí).

3. Co vám v Plumlově či jeho okolí 
schází? Co byste zde rádi vybudovali?
 Výsledky četnosti daných odpovědí:
7x kulturní dům, prostory pro kulturu,  
4x sportoviště, 4x hřiště pro děti, 2x zá-
zemí pro děti, 3 x vodovod a kanalizaci,  
1x voda ke koupání, 1x naučná stezka,  
1x úprava centra, parku, 1x sportovní hala, 
1 x oprava zámku, 1x oprava ATC, 1x cyk-
lostezka, 1x rekonstrukce MŠ, 1x více slu-
žeb, 3x bez odpovědi (někteří z vás uved-
li více odpovědí).

4. Myslíte si, že by v Plumlově měl 
být bankomat?
Výsledky četnosti daných odpovědí
22 odpovědí ano, 2x ne, 6x je mi to jed-
no .

5. Pokud by byl v Plumlově zřízen, 
jak často předpokládáte, že byste ho 
k výběru peněz využívali?
Výsledky četnosti daných odpovědí:
více než 5x/měsíc – 0 respondentů,  
3x až 5 x/měsíc – 6, 1-2x/měsíc – 15,  
2 odpovědi  1x za 2 měsíce, 3x méně čas-
to než 1x za dva měsíce, 3x vůbec, 1x bez 
odpovědi.

Průzkum připravili: 
Karel Rozehnal, František Kocourek
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Ze zasedání 
rady města
Usnesení Rady města Plumlova ze zasedá-
ní konaných ve 2. čtvrtletí r.2011

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.12 ze dne 13. 4. 2011:

Rada města bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení uložených na mi-
nulých zasedáních rady města,
- informace o opravě mlatového povrchu na 
Tyršově náměstí v Plumlově,
- informace o jednání s ředitelem Pozemkové-
ho úřadu v Prostějově,
- informaci o stavebních řízeních s účastí 
Města Plumlov,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2011 
ke dni 13. 4. 2011,
- souhlas vlastníka budovy (Plumlov 160)  
s technickým zhodnocením budovy podle žá-
dosti České pošty, s.p.,
- zrušení výběrového řízení na firmu zajišťu-
jící výběr dodavatele stavby kanalizace (vítěz 
firma TIZZI, spol. s r.o., Kroměříž),
- výroční zprávu Domova pro seniory Soběsu-
ky, p.o. za rok 2010,
- nájemní smlouvy na nebytové prostory – 
stolní tenis – sál v areálu STAVA Plumlov,
- prodloužení nájemní smlouvy na byt  
o 2 roky (Kolářová, Plumlov 482).

Rada města neschvaluje:
- návrh Dohody o uložení sedimentů z Pod-
hradského rybníka na bývalou skládku  
v Plumlově – Povodí Moravy, s.p.,

Rada města ukládá:
- požádat o zpracování návrh smlouvy o do-
dávce zemního plynu společnost Pražská Ply-
nárenská, a.s., Praha.
Termín: do 30. 6. 2011
Odpovídá: p. Sušeň
- vypsat výběrové řízení na firmu, která za-
bezpečí výběr dodavatele staveb kanalizace  
a vodovodu.
Termín: do 15. 5. 2011
Odpovídá: p. Sušeň, p. Hyndrich.

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.13 ze dne  27. 4. 2011:

Rada města bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení uložených na mi-
nulých zasedáních rady města,
- informace o situaci na Klubovém zařízení 
Plumlov, p.o..

Rada města schvaluje:
- nájemní smlouvu (silážní žlab) s p. ing. Va-
ňákem, Jednov,
- výběr dodavatele stavebních prací – opra-
va silážního žlabu a stavba přístřešku – Kom-
postárna Plumlov – p. J.Boháč, Ptení,
- přijetí dotace (24.000,- Kč) poskytnuté Ol. 
krajem na vybavení JSDH Plumlov v roce 2011, 
návrh smlouvy na uvedenou dotaci a souhlas s 
spolufinancováním dotace ve stejné výši,
- přijetí dotace z programu „Obnova kultur-
ních památek v Ol.kraji“ v roce 2011 (500.000,- 
Kč) – oprava střechy nízkého zámku,
- výkaz zisků a ztrát, rozvaha – DpS Soběsuky, 
p.o. za 1. čtvrtletí r.2011, 
- vytištění výstavních katalogů – hodová vý-
stava ČSCH Plumlov.

Rada města neschvaluje:
- předložený návrh geometrického plánu na 
oddělení části pozemku p.č. 456/1 v k.ú. Žáro-
vice (p. ing. Kohout),
- nabídka na uzavření stavebního spoření – 
Českomoravská stavební spořitelna.

Rada města ukládá:
- zúčastnit se místního šetření k určení prů-
běhu hranice části odděleného pozemku  
p.č. 456/1 v k.ú. Žárovice.
Termín: do 28. 4. 2011     
Odpovídá: p. Sušeň
- uzavřít smlouvu s dodavatelem stavebních 
prací na kompostárně Plumlov.
Termín: do 5. 5. 2011
Odpovídá: p. Sušeň

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.14 ze dne  11.5.2011:

Rada města bere na vědomí:
- informace o prázdninovém provozu Mateř-
ské školy Plumlov, p.o., 
- zprávu o nepovolených terénních úpravách 
v Hamrech,
- žádost o navýšení dotace z rozpočtu města – 
ZUŠ Plumlov, p.o.,
- informaci o opravě mlatového povrchu na 
Tyršově náměstí v Plumlově,
- informace o možnosti způsobu prodeje bytů 
v obytném domě – Plumlov č.p. 482.

Rada města schvaluje:
- doplnění likvidační komise Města Plumlov  
o p. J. Pořízku, Žárovice,
- smlouva o poskytování právních služeb – 
Mgr. Kél, Kroměříž,
- souhlas s uzavírkou silnice Žárovice-Hamry 
v neděli 5.června v době od 9.00 do 13.00 ho-
din v rámci cyklistického závodu HANÁ tour 
2011,
- výběr firmy - smlouva o dílo na zpracování 
zadávací dokumentace a provedení společné-
ho výběrového řízení na „Výstavbu vodovodu 
Soběsuky, Žárovice a Hamry“ a „Odkanalizo-
vání zbytku Plumlova“ - ALLOWANCE, s.r.o., 
Praha,
- hospodářský výsledek  za rok 2010  
a způsob jeho zaúčtování – KZ Plumlov,  
p.o. (- 280.754,57 Kč),
- hospodářský výsledek  za rok 2010 a návrh na 
jeho rozdělení – MŠ Plumlov, p.o. (+ 9.561,26 
Kč),
- hospodářský výsledek  za rok 2010 a způsob 
jeho zaúčtování – ATC Žralok Plumlov, s r.o. 
(- 51.502,08 Kč).

Rada města neschvaluje:
- vydání souhlasu s umístěním reklamy na 
Tyršově náměstí v Plumlově – PLnet, s.r.o.,
- nabídku fy. KINGSTON consulting, s.r.o.,  
na umístění bankomatu.

Rada města předává k projednání zastupi-
telstvu města:
- návrh smlouvy o zřízení práva odpovídají-
címu věcnému břemenu – pozemky p.č. 183/1  
a183/54 v k.ú. Soběsuky u Plumlova – E.ON 
Distribuce, a.s.

Rada města pověřuje:
- p. Sušně, starostu města, k podpisu smlou-
vy o dílo na zpracování zadávací dokumenta-
ce a provedení společného výběrového říze-
ní na „Výstavbu vodovodu Soběsuky, Žárovice  
a Hamry“ a „Odkanalizování zbytku Plumlo-
va“ se společností ALLOWANCE, s.r.o., Praha.

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.15 ze dne  25. 5. 2011:

Rada města bere na vědomí:
- informace o možnostech dofinancování 
úvazku učitele ZŠ Plumlov, p.o.,
- informace z diskuse,
- informace o stavebních řízeních s účastí 
Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- přijetí nabídky fy DUNO Kralice n. H. na 
provádění desinfenkce, desinsekce a derati-
zace,
- Dohodu o uložení sedimentů z bagrování 
Podhradského rybníka s s.p. Povodí Moravy,
- mandátní smlouvu s firmou ALLOWAN-
CE, s.r.o., Praha na zpracování zadávací doku-
mentace a provedení společného výběrového 
řízení na „Výstavbu vodovodu Soběsuky, Žá-
rovice a Hamry“ a „Odkanalizování zbytku 
Plumlova“,
- přijetí dotace z Programu na obnovu kul-
turních památek v Olomouckém kraji, spolu-
financování ze strany Města Plumlov a návrh 
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku,
- rozdělení hospodářského výsledku za rok 
2010 Domova pro seniory Soběsuky, p.o.,
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro festival 
PLUMlove 2011 ve dnech 1. a 2.7.2011, vždy do 
02.00 hodin následujícího dne.

Rada města neschvaluje:
- vyvěšení moravské vlajky při svátku Sv. Cy-
rila a Metoděje.

Rada města odložila:
- jednání o žádosti – prodej části pozemku p.č. 
1564/1 v k.ú. Plumlov p. Svobody, Praha na dal-
ší zasedání rady, po prověření situace přímo 
na místě.

Rada města předává k projednání na pra-
covní poradě členů zastupitelstva města:
- možnosti způsobu prodeje bytů v obytném 
domě – Plumlov č.p. 482.

Rada města pověřuje:
- p. ing.. Rozehnala, člena zastupitelstva měs-
ta, k provedení poptávkového řízení na zpra-
cování a tisk Plumlovského zpravodaje.

Rada města ukládá:
- provádět údržbu majetku Města Plumlov na 
základě požadavků vzešlých z diskuse:
Termín: platí stále
Odpovídá: p. Sušeň, p. Hyndrich, ředitel KZ 
Plumlov, p.o.

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.16 ze dne  8. 6. 2011:

Rada města bere na vědomí:
- zprávu auditorky o přezkoumání hospodaře-
ní o.p.s. Zámek Plumlov za rok 2010,
- informaci  o dopise majitelů rekreačních 
chat + zprávu p. ing. Kocourka k prodeji po-
zemku p.č. 372 v k.ú. Plumlov, 
- informace o stavebních resp. vodoprávních 
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- umístění 6 ks reklamních tabulí v Plumlově 
dle žádosti manželů Hanzlíkových, Plumlov,
- udělení výjimek z OZV č.2/2005 pro hudební 
produkce (viz. bod 2),
- podání žádosti o přezkum hospodaření měs-
ta za rok 2011 Krajskému úřadu Ol.kraje,
- vyhlášení záměru prodeje části pozemku 
p.č. 1564/1 v k.ú. Plumlov – p. Svoboda, Praha 
(po dodání geometrického plánu žadatelem),
- kladné stanovisko zřizovatele k přijetí daru 
ZŠ Plumlov, p.o.– počítač + LCD.

Co se děje na radnici?



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ4

Co se děje na radnici?
- vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ře-
ditelku Klubového zařízení Plumlov, p.o.,
- rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2011 
ke dni 8.6.2011 (viz. příloha),
- termín a program 4. zasedání Zastupitelstva 
města Plumlova,
- prodloužení nájemní smlouvy na byt do 
30.6.2012 – pí. Lišková, Plumlov 482.

Rada města neschvaluje:
- finanční spoluúčast Města Plumlov, jako zři-
zovatele ZŠ Plumlov, p.o., na dofinancování 
úvazku učitele.

Rada města odložila na další jednání rady:
- stanovení zadávacích podmínek a požadav-
ků investora ve smlouv o dílo se zhotovitelem 
pro  výběrové řízení na „Vodovod Soběsuky, 
Žárovice a Hamry“ + „Kanalizace Plumlov“.

Rada města jmenovala:
- členy a náhradníky komise pro otevírání 
obálek a komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek ve výběrovém řízení na „Výstavbu vo-
dovodu Soběsuky, Žárovice a Hamry“ a „Od-
kanalizování zbytku Plumlova“,
- členy výběrové komise na výběr zaměstnan-
ce města – matrikářky, pracovnice evidence 
obyvatel.

Rada města ukládá:
- prověřit legálnost umístění reklamních zaří-
zení v obci a vybírat místní poplatky dle plat-
né OZV
Termín:  do 30.9.2011
Odpovídá: vedoucí HSO.

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.17 ze dne 15. 6. 2011:

Rada města bere na vědomí:
- způsob prokázání kvalifikace zájemců o ve-
řejnou zakázku a omezuje v souladu s § 28 čl. 2 
a § 61 citovaného zákona počet uchazečů na 8 
a to způsobem stanoveným v§ 61 odst. 4.
- smluvní podmínky – návrh smlouvy o dílo, 
které jsou obsaženy jako příloha 2 zadávací 
dokumentace.

Rada města schvaluje:
- schvaluje zahájení užšího výběrového říze-
ní dle § 28 zákona 137/2006 Sb. na akci „Vo-
dovod Pomoraví, Plumlovsko–Vodojem Ohro-
zim-Soběsuky, Žárovice, Hamry–Rozvodná 
síť“  „ČOV a kanalizace Plumlov“, a to způso-
bem podle § 151 citovaného zákona, tj. v za-
stoupení zadavatele společností ALLOWAN-
CE s. r. o., IČ: 261 40 136 a podle předložené za-
dávací dokumentace.

Usnesení ze zasedání Rady města Plumlo-
va č.18 ze dne 22. 6. 2011:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení přijatých na mi-
nulých zasedáních rady města,
- dopis Ministerstva zemědělství ČR – příslib 
financování kanalizace v Plumlově,
- jednání s FIO bankou o instalaci bankoma-
tu,
- informace o výsledku prohlídky kanalizace 
na ul. Sadové, Plumlov,
- protokol o výsledku kontroly ČIŽP – terénní 
úpravy – Hamry,
- informace o stavebních resp. vodoprávních 
řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- souhlasné stanovisko k nadzemnímu vedení 
trasy NN – 3 OM – Žárovice,
- přeložení vjezdu u rodinného domu na ul. 
Sadová, Plumlov - p.č. 666/28 v k.ú. Plumlov, 

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Plumlov dne 22. 6. 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění usnesení zastupi-
telstva města přijatých na minulých zasedá-
ních,
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního 
výboru zastupitelstva města,
- rezignaci p. ing. Jaroslava Petržely na funkci 
předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Plumlova ke dni 21.6.2011,
- tabulku investičních akcí Města Plumlov,
- informaci o odstranění nedos spodaření 
Města Plumlov za rok 2010.

Zastupitelstvo města schválilo:
- složení návrhové komise, jmenování ověřo-
vatelů zápisu a zapisovatele,
- program 4. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova, doplněný o bod 7 h) - Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu – Žárovice, DS NN, 3 
OM – E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
- Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2010 
s výhradou, současně Zastupitelstvo Města 
Plumlova rozhodlo, že k odstranění nedostat-
ků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hos-
podaření za rok 2010 se přijímá níže uvedené 
opatření:
a) při roční inventarizaci pozemků bude kont-
rolován soulad výměry lesních pozemků s les-
ním porostem a ocenění lesních porostů v Pří-
loze,
b) u pohledávek po splatnosti budou řádně vy-
tvořeny opravné položky,
- prodej pozemku p.č. 902/3 – orná půda, vý-
měra 213 m2 v k.ú. Soběsuky u Plumlova za 
cenu 100,- Kč/m2 manželům Pavlovi a Bea-
tě Dvorským, bytem Soběsuky 66, kupující 
uhradí mimo kupní ceny i daň z převodu ne-

movitostí a poplatky spojené s vkladem do ka-
tastru nemovitostí,
- směnu pozemků p.č. 456/6 – trvalý travní 
porost (výměra 2.810 m2), p.č. 456/9 – trva-
lý travní porost (výměra 224 m2) a p.č. 456/10 
– trvalý travní porost (výměra (178 m2), vše v 
k.ú. Žárovice  z vlastnictví Města Plumlov za 
pozemek p.č. 449/1 – trvalý travní porost ( vý-
měra 3.212 m2 ) v k.ú. Žárovice ve p. ing. Petra 
Kohouta, bytem Výšovice 71,
- prodej pozemku p.č. 483 – zastavěná plocha, 
výměra 19 m2,  v k.ú. Plumlov za cenu 100,- 
Kč/m2 paní MUDr. Barboře Huškové, bytem 
Prostějov (1/2) a paní MUDr. Marcele Wibi-
tulové, bytem Karviná (1/2), kupující uhradí 
mimo kupní ceny i daň z převodu nemovitos-
tí a poplatky spojené s vkladem do katastru 
nemovitostí,
- podání žádosti o bezúplatný převod pozem-
ků v ATC Žralok Plumlov z majetku Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
– 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, vše v k.ú. Plumlov,
- Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu – DS NN na pozemcích 183/1 a 
183/54 v k.ú. Soběsuky u Plumlova – E.ON Dis-
tribuce, a.s., České Budějovice,
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu – DS NN U 
Boží muky, Plumlov – E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice,
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene – SSOK, p.o. - kanalizace Žá-
rovice,
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu – Žárovice, 
DS NN, 3 OM – E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice,
- Pravidla prodeje obecních bytů v obytném 
domě Plumlov č.p. 482,
- kupní cena za dům Plumlov č.p. 482, na po-
zemku p.č. 200, výměra 182 m2 je stanovena 
ve výši  2.948.000,- Kč,
- zadání zpracování změny č.1  Územního plá-
nu Města Plumlov.

Zastupitelstvo města neschválilo:
- návrh usnesení přednesený p. ing. Otrubou, 
kterým zastupitelstvo města ukládá radě měs-
ta - zrušit užší výběrové řízení na kanalizaci v 
Plumlově a vodovod v Soběsukách, Žárovicích 
a Hamrech a vypsat výběrové řízení na zmí-
něné investiční akce jako otevřené, kde jedi-
ným kriteriem bude nejnižší nabídková cena.

Zastupitelstvo města zvolilo:
- předsedou kontrolního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlova: p. ing. Karla Rozehnala.

Zastupitelstvo města uložilo:
- všem osadním výborům projednat investič-
ní akce potřebné pro rozvoj každé z jednotli-
vých osad, ke které daný výbor náleží, stano-
vit  priority jednotlivých akcí a tento seznam 
předložit zastupitelstvu města v termínu do 
31. 7. 2011.

Připravil František Kocourek

dle žádosti p. MUDr. P.Nováka, Olomouc,
- ukončení nájemní smlouvy na nebytové pro-
story na STAVo v Plumlově s  p. ing. T. Vycho-
dilem, Mostkovice k 30.6.2011,
- udělení výjimek z OZV č.2/2005 pro hudební 
produkce (viz. bod č 8),
- nájemní smlouvu - kanalizace Žárovice – 
Správa silnic Ol.kraje, p.o.,
- umístění lunaparku v době hodů v Plumlově 
v roce 2012 – firma RADOST , Prostějov,
- kladné stanovisko k trase optického kabe-
lu – K.V.Z. spol. s r.o., Zlín.

Rada města neschvaluje:
- prominutí dlužné částky nájemného za ne-
bytové prostory – p. ing. T.Vychodil, Mostko-
vice,
- vyhlášení záměru prodeje části pozemků 
p.č. 1084 a 1086, oba v k.ú. Plumlov, dle žádos-
ti p. J.Korbaře, Plumlov.

Rada města předala k projednání Zastupi-
telstvu města Plumlova:
- návrh Smlouvy o smlouvě budoucí – Žáro-
vice, DS NN – 3OM – E.ON Distribuce, a.s. 
Č.Budějovice,
- nabídku MěÚ Prostějov, stavebního úřadu 
na pořízení nového územního plánu Města 
Plumlova.

Rada města jmenovala:
-  členy výběrové komise na výběr ředitele/ře-
ditelky Klubového zařízení Plumlov, p.o.
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Výzva občanům

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás jménem Osadního 
výboru informoval o dění v Hamrech za 
období od dubnového vydání Plumlov-
ského zpravodaje po současnost. Svou 
pozornost zaměřím hlavně na podstat-
ný bod pro budoucí rozvoj Hamer, kte-
rým je program investic a oprav. Myš-
lenka na vytvoření soupisu toho, co ob-
čanům v jednotlivých osadách chybí  
a co by chtěli zlepšit, vzešla z plumlov-
ského zastupitelstva. Takovou iniciati-
vu jsem přivítal. Je potřeba ujasnit si, 
které věci chceme udělat. 
Koncem května jsme proto uspořádali 
veřejnou schůzi občanů Hamer za účas-
ti vedení města Plumlova - pana staros-
ty Sušně a pana místostarosty Hyndri-
cha. Cílem bylo pojmenovat problémy, 
sdělit názory na dění v obci přítomným 
zástupcům Plumlova, nastínit možná 
řešení a navrhnout, co by se v budoucnu 
mělo v Hamrech uskutečnit. Zaplněný 
sál budovy osadního výboru ukázal, že 
lidem není lhostejné, jak to v jejich obci 
vypadá. Veřejná schůze byla zahájením 
a první částí veřejné diskuze o budou-
cím rozvoji Hamer. Na základě podnětů 
ze schůze členů osadního výboru, z ve-
řejné schůze i od místních občanů vzni-
kl seznam zamýšlených investičních 
akcí a úprav. Soupis budeme průběžně 
aktualizovat a doplňovat. 
Tento program má sloužit vedení Plum-
lova ke smysluplnému a efektivnímu 
vynakládání finančních prostředků na 
rozvoj osad. V uvedeném přehledu jsou 
zahrnuty akce různého rozsahu, od vel-
kých až po méně náročné. Uskutečně-
ní velkých investičních projektů vyža-
duje čas, značný objem finančních pro-
středků a nutnost získat peníze z dota-
cí. V našem případě můžeme do této ka-
tegorie zařadit vybudování splaškové i 
dešťové kanalizace a vodovodu. Vedení 
města vyjádřilo svou vůli provést tyto 
akce a pracuje na přípravě jejich reali-
zace. Některé body rozvojového progra-
mu zase potřebují součinnost institucí, 
které mají vlastnické právo k dotčeným 
územím, což se týká zejména zlepšení 
stavu koryta Hloučely a břehu potoka 
pod silnicí u rybníka. I v tomto slíbilo 
plumlovské vedení, že bude jednat s od-
povědnými orgány o konkrétních kro-
cích nutných k provedení úprav. Tře-
tí skupinou jsou menší stavební prá-
ce a opravy, které je možné zrealizovat 
z vlastních prostředků rozpočtu Plum-
lova. V tomto případě se Osadní výbor 
bude zasazovat o to, aby většina námě-
tů měla zajištěné financování v rozpoč-
tu pro příští rok a aby se je také podařilo 
co nejdříve uskutečnit. V současné době 
má program investic v Hamrách násle-
dující podobu:

Co se děje v osadách
Ozvěna z Hamer aneb Osadní výbor nezahálí

Hamry – návrhy investičních akcí  
a zamýšlených úprav
• vodovod,
• splašková kanalizace,
• dešťová kanalizace – úpravy pro zlep-
šení odvodu dešťových vod, případně 
vybudování nových úseků, zejména 
Syčka a další lokality se špatným odto-
kem srážkových vod,
• oprava povrchu cesty na Syčce ,
• udržování a úklid místních komuni-
kací,
• budova osadního výboru - napojení 
na vodu a vlastní elektřinu, opravy in-
teriéru i vnějšku budovy,
• zlepšení stavu interiéru místní 
knihovny, zvoničky a prostoru pro ha-
siče,
• opatření pro udržení čistoty a pořád-
ku na veřejných prostranstvích-tabul-
ky se zákazem skládky odpadu pod 
pokutou,
• rekonstrukce sociálního zařízení na 
výletním místě,
• kontrola a opravy veřejného osvětlení
• doladění místního rozhlasu,
• oprava vitrín a vývěsek - zasklení, na-
tření, zastřešení ,
• instalování 2 zrcadel u silnice – od-
bočka k rybníku a u hospody,
• úpravy koryta potoka – žádat na Po-
vodí Moravy - protipovodňová opatře-
ní,
• zpevnění břehu pod silnicí u rybníka 
-žádat SÚS Olomouckého kraje a Po-
vodí Moravy,
• vylepšení interiéru čekárny autobu-
su – malování, podlaha,
• vytvoření pískoviště na dětském 
hřišti nebo na výletním místě.

2. Co dále byste chtěli zlepšit nebo upra-
vit?
Jak se můžete vyjádřit?
Osobně řekněte svůj názor členům 
osadního výboru, panu Viktoru Hý-
blovi, paní Zdeňce Ehlové, paní Věře 
Prozorovské, panu Dušanu Kvapilovi  
a panu Květoslavu Gambovi, nebo pře-
dejte vzkaz na výletním místě panu 
Radku Halákovi.

Kromě výše uvedeného pokračujeme 
ve spolupráci s plumlovským starostou  
v řešení otázky fungování střelnice. Jak 
jsem prohlásil v minulém čísle Zpra-
vodaje, obecným cílem je takový stav 
střelnice, který nebude snižovat kvali-
tu života lidí z Hamer. Podklady, které 
mám z jednání s jednotlivými složkami 
Armády ČR, předávám průběžně panu 
starostovi Sušňovi. O stejnou věc chci 
požádat i Vás, kteří jste komunikovali 
nebo jste ve styku s vojáky. Vedení měs-
ta připravuje další konkrétní opatření  
a postup vůči armádě. 

Věřím, že se nám bude dařit uskutečňo-
vat pozitivní věci pro rozvoj Hamer. Zá-
věrem mi dovolte, abych vám jménem 
svým i členů osadního výboru popřál 
pěkné a pohodové prožití léta.

Bc. Viktor Hýbl
předseda Osadního výboru Hamry

Vážení obyvatelé Plumlova, 
stejně jako hamerští občané i vy máte 
možnost vyjádřit se k návrhům investic 
(viz předchozí strana). A to ve smyslu, 
které z nich považujete za žádoucí, dů-
ležité a které za prioritní pro jejich rea-
lizaci. Své názory v písemné formě mů-
žete odevzdat na podatelně Městského 
úřadu v Plumlově.
Návrhy investičních akcí Soběsuk a Žá-
rovic neměly v době tvorby tohoto čísla 
Zpravodaje redaktoři k dispozici. Právě 
se tvořily. Vyjádřit se k nim tedy budete 
moci až po jejich zveřejnění. 
Seznamy navrhovaných akcí, ať už vy-
tvořené, nebo připravené, však nejsou  

Schůze Osadního výboru v Hamrech. 
Foto: Karel Rozehnal

v žádném případě konečné. Postupně se 
budou doplňovat a údaje o jejich stavu 
aktualizovat. I vy máte šanci přispět.
Vedení města Plumlova je otevřeno  
k diskusi o jakýchkoliv nových investič-
ních nápadech. PROTO, POKUD MÁTE 
NĚJAKÉ REALIZOVATELNÉ A VŠEO-
BECNĚ PROSPĚŠNÉ NÁVRHY NA IN-
VESTIČNÍ AKCI V PLUMLOVĚ, SOBĚ-
SUKÁCH, ŽÁROVICÍCH ČI HAMRECH, 
NEVÁHEJTE! Přineste či pošlete aspoň 
jejich stručný popis v písemné podobě 
na podatelnu Městského Úřadu v Plum-
lově nebo své návrhy pošlete na e-mai-
lovou adresu plumlovsky.zpravodaj@
gmail.com. Rádi je vedení města předá-
me, případně otiskneme v dalších čís-
lech Plumlovského zpravodaje. 

(red)

Budeme rádi, pokud se i vy, hamerš-
tí občané, aktivně zapojíte a vyjádří-
te se k těmto dvěma otázkám:
1. Které z uvedených akcí a úprav jsou 
podle vás nejdůležitější a jejich realiza-
ce je potřeba co nejdříve? 
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KALEIDOSKOP INFORMACÍ

JÍZDNÍ ŘÁD MIKROBUS  
KZ PLUMLOV HŘBITOV 2001

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

MIKROBUS JEDE V TYTO DNY:
21. ledna, 25. února, 18. března, 8. dubna,
22.dubna, 13. května, 27. května, 24. června, 
8. července, 22. července, 12. srpna, 26. srpna, 
16. září, 7. října, 21. října, 19. listopadu, 16. pro-
since

Provozní doba sběrného 
dvora v Plumlově ve 3.Q r.2011 
Provoz sběrného dvora v Plumlově bude zajiš-
těn v těchto dnech:

pátek 5.8.2011                  15-18.00 hodin

sobota 6.8.2011                 8-12.00 hodin

pátek 19.8.2011               15-18.00 hodin

sobota 20.8.2011               8-12.00 hodin

pátek 2.9.2011                  15-18.00 hodin

sobota 3.9.2011                 8-12.00 hodin

pátek 16.9.2011               15-18.00 hodin

sobota 17.9.2011               8-12.00 hodin

Klubové zařízení Plumlov, příspěv-
ková organizace nabízí tyto služby:
Čistírna  a sběrna obuvi:
středa: 8.00-11.30 12.00-17.00 ho-
din
pátek: 8.00-11.30 hodin

Fitcentrum:
pondělí, středa, pátek: 17.30-20.30 
hodin
jednotné vstupné: 30 Kč
permanentka na 20 vstupů: 460,- 
Kč

Provoz víceúčelového hřiště (za 
MŠ na Stráži):
informace a objednávky na tele-
fonním čísle 775 780 077

Pronájem prostor v kulturním 
domě v Žárovicích a sálu v are-
álu STAVA Plumlov:
informace a objednávky na tele-
fonním čísle 582 393 224

Sauna (provoz bude obnoven 
v září 2011):
úterý  16.00-21.00 hodin  
ženy
čtvrtek  16.00-21.00 hodin 
muži
pátek:   16.00-21.00 hodin  
smíšená
vstupné:  65,- Kč

Dále nabízíme osobní i nákladní 
přepravu (mikrobus, multikára, 
traktor), štěpkování, kácení stro-
mů,apod.  informace a objednáv-
ky na telefonním čísle 582 393 224

Ing. Jaroslav Petržela,
ředitel KZ Plumlov, p.o.

Chcete ve Zpravodaji inzerovat? 
Máte možnost. Plumlovský zpravodaj vychází v nákladu 
1000 kusů a je distribuován v Plumlově, Soběsukách, Žá-
rovicích i Hamrech. 
Místní fi rmy a živnostníci tak mají s nabídkou svých pro-
duktů šanci být díky Zpravodaji pořádně vidět. 
Zároveň si lidé mohou podat i řádkovou inzerci třeba v 
případě, že chtějí něco prodat, koupit či darovat.
Ceník obchodní inzerce – nebarevná strana
Do čtvrt strany cca 50-250 korun
Čtvrt strany (formát A6) cca 250 korun
Polovina strany (formát A5 na šířku) cca 500 korun
Celá strana (formát A4) cca 1200 korun
Skutečná cena se odvíjí od náročnosti grafi ckého zpraco-
vání
Ceník řádkové inzerce
30 znaků (cca 5-7 slov) – 7 Kč

Jubilea
červenec - prosinec 2011

70 let
Plumlov
Vítek Jaroslav
Bláhová Ludmila
Kroupová Anna
Piňos Jaroslav
Doležalová Marie
Kocourková Marta
Dolák František
Jakubcová Julie
Svozilková Jana
Soběsuky
Hruban Ladislav
Hamry
Pospíšil Jaroslav

75 let
Plumlov
Kratochvilová Zdeňka

80 let
Plumlov
Cetkovská Anna
Pálková Marie
Novotná Věra
Soběsuky
Slezák Jaroslav
Slezáková Ludmila
Frank Jiří

85 let
Plumlov
Jakšíková Marie
Soběsuky
Konšelová Jiřina
Vorálek Radoslav
Kratochvilová Ludmila
Barnetová Drahomíra

90 let
Plumlov
Miková Květoslava
Soběsuky
Špičák Joef

96 let
Soběsuky
Procházková Mariana
Hamry
Pavlíčková Kristina

99 let
Hamry
Vondrová Růžena

Plumlov
Šimon Šmíd
Zuzana Atanasova
Jan Krištofík
Denisa Němcová
Simona Burešová
David Zavadil
Karolína Kubešová
Ema a Iva Piňosovi
Jan Škurek
Mojmír Žalák
Sára Ondroušková
Martin Soldán
Petr Školař
Aneta Stillerová

Soběsuky
Šimon Funk
Jakub Polanský

Nově narozená 
miminka

leden – květen 2011Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně pohody a optimismu do dalších let !

Všem dětem přejeme šťastný 
životní start a jejich rodičům hodně 

trpělivosti i lásky !
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KALEIDOSKOP INFORMACÍ
Klubové zařízení Plumlov, p.o.  
Přehled kulturních akcí  
v 2.pololetí r.2011

5.8.2011 ZUMBA PÁRTY
Zámek Plumlov
lektorka: Olga Holubová

6.8.2011 ROCK NA ZÁMKU 
(koncert pro široké spektrum poslu-
chačů)
20.00 KONTAKT
 – koncert známé prostějovské skupiny 
z 80.let v původním složení
22.00 ROBBIE WILLIAMS band
- hudební skupina složená z bývalých 
muzikantů vystupujících ve skupině 
KERN a učitelů brněnských ZUŠ

14.-21.8.2011 DIVADELNÍ  WORK-
SHOP
19.8.2011 22.00  představení
20.8.2011 22.00  představení
- divadelní tvořivá dílna pod vede-
ním J.Brázdy – představení „Dva svě-
ty“ – konfrontace reálného světa  
a virtuálního dění

26.8.2011 ZUMBA PÁRTY
Zámek Plumlov
lektorka: Olga Holubová

2.9.2011 Koncert houslisty Václava 
Hudečka
- ve spolupráci s Olomouckým krajem, 
koncert bude přenášet televize NOE

3.9.2011
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
- pásmo pohádek, soutěží a písniček 
pro děti, které vyvrcholí dětskou tom-
bolou

27.9.2011, 7.-8.10.2011, 14.-15.10.2011- 
podzimní noční prohlídky zámku

8.10.2011 HUBERTSKÉ SLAVNOSTI
- tradiční myslivecké slavnosti spojené 
s jarmarkem a výstavou s loveckou te-
matikou zakončené mší svatou slouže-
nou v obřadním sále „vysokého“ zámku

29.10.2011 
HALLOWEEN NA ZÁMKU 
 oživlá strašidla v podzemí zámku

11.11.2011 POSEZENÍ S DECHOVKOU
MUZIKY, MUZIKY, VY PĚKNĚ  
HRAJETE
- hudba k tanci i poslechu v sále areá-
lu STAVA

26.- 28.11.2011 Vánoční prodejní vý-
stava na zámku 
Advent na zámku
Slavnostní rozsvěcení vánočního stro-
mu

Redakční tým Plumlovského zpra-
vodaje uvítá mezi sebou nové spo-
lutvůrce. Přidejte se k nám. Kon-
takt na sebe spolu s rámcovou 
vizí, čemu byste se chtěli při na-
plňování zpravodaje věnovat, po-
sílejte na e-mailovou adresu:  
plumlovsky.zpravodaj@gmail.com

Chcete se podílet na obsahu Plum-
lovského zpravodaje? Máte mož-
nost. Své příspěvky v podobě te-
matických článků, reportáží ze za-
jímavých událostí, glos, názorů, či 
fotografií s popiskem posílejte na 
e-mailovou adresu: plumlovsky.
zpravodaj@gmail.com, nebo ode-
vzdávejte na podatelně Městského 
úřadu v Plumlově.
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Soběsuky  – Věra Palacká, ředitelka 
Domova pro seniory v Soběsukách, na-
stoupila do své funkce před dvěma a půl 
lety. V rozhovoru pro Plumlovský zpra-
vodaj se podělila o své získané zkuše-
nosti týkající se péče o seniory, o pro-
blémy související s chodem domova  
a vize do budoucna. 

Jakým směrem se chod Domova pod 
vaším vedením ubírá?
Tím směrem, který jsem nastavila po 
mém nástupu v prosinci 2008. K vytvo-
ření klidného a příjemného domova pro 
seniory s  milými zaměstnanci a profe-
sionálně poskytovanými službami. Ale 
možná by bylo vhodné udělat rozhovor 
s klienty našeho zařízení, zda jsou moje 
slova realitou.

Došlo za vašeho působení v Domově 
k nějakým zásadním změnám?
Výrazně vnímám větší pohodu mezi za-
městnanci. Zatímco v době mého nástu-
pu byla personální situace velice napja-
tá a plná stresu, dnes jsou zaměstnanci 
v klidu, nikdo se nebojí vyslovit svůj ná-
zor nebo nesouhlas. A také si myslím, že 
se z pracovníků stávají opravdoví profe-
sionálové, kteří mají zájem o nové po-
znatky ze svého oboru a jsou ochotní 
věnovat i svůj volný čas k dalšímu vzdě-
lávání.

Netrápí vás finance? Jak jste na tom s 
podporou ze strany města Plumlova, 
Olomouckého kraje a státu?
O financování se zmiňoval článek  
v dubnovém čísle Plumlovského zpravo-
daje. Prostě se snažíme hospodařit tak, 
aby nás finance netrápily. Velice příjem-
ným doplněním našeho rozpočtu jsou 
finanční prostředky, které se nám daří 
získávat od dárců. Například díky daru 
společnosti JMP Net, s.r.o., jsme za-
koupili polohovací lůžka a kompenzač-
ní pomůcky téměř za 100 000,- Kč. Se-
znam všech, kteří náš domov podporují, 
najdete na našich webových stránkách 
www.dpssobesuky.cz.

Kdybyste měla vybrat největší pro-
blém související v současnosti  
s chodem Domova, o jaký by se jed-
nalo?
Nejistota ve financování sociálních slu-
žeb je veřejně známá, takže by to byl ur-
čitě problém s financováním domova  
v dalších letech.  

Dá se najít nějaké řešení?
Dlouhodobě udržitelný způsob finan-
cování sociálních služeb se stále hledá. 
Než se najde, zůstává pro nás důležité 
snažit se šetřit. Rozhodně ale nechceme 

Ze zaměstnanců Domova se stávají 
opravdoví profesionálové, říká Věra Palacká

dosahovat úspory finančních prostřed-
ků na úkor kvality poskytovaných slu-
žeb.

Jak je to v současnosti s možností 
přijetí uchazečů do vašeho Domova? 
Jaká je čekací doba?
Do našeho zařízení přijímáme klien-
ty na základě žádosti. V současné době 
nemáme ale žádné místo volné a v po-
řadníku na přijetí je hodně čekatelů. 
Vzhledem k tomu, že naším zřizovate-
lem je město Plumlov, slouží naše za-
řízení především zájemcům z okolních 
obcí. Pouze v případě odmítnutí nástu-
pu můžeme přijmout klienta z jiných 
měst. Čekací doba se nedá přesně určit, 
orientačně se pohybuje kolem šesti až 
dvanácti měsíců.

Pro klienty připravujete celou řadu 
zájmových aktivit. Jaké jsou ty nej-
zajímavější nebo nejoblíbenější?
Určitě nejoblíbenější jsou krátké půl-
denní poznávací výlety, vystoupe-
ní dětí z mateřských a základních škol  
a velkou radost dělá všem společné 
cvičení s dětmi z Dětského domova  
v Plumlově. Také lekce trénování pamě-
ti jsou oblíbené a pro velký počet zájem-
ců probíhají ve dvou skupinách.

Chystáte nějaké další zajímavé akce 
pro vaše seniory v dohledné době? 
Jaké například?
Přes léto žádné větší akce nepořádá-
me. Hodně sluníčka není příliš vhodné 
pro výlety, senioři raději posedí v odpo-
činkové zóně pod slunečníkem. Klien-
ti firmy Sodexo, zejména uživatelé stra-
venek, přispěli do sbírky Pomoc seni-
orům, kterou organizovala společnost 
Sodexo-Řešení pro motivaci v partner-
ství s APSS a Oblastní charitou Ústí nad 
Labem a naši klienti tak z finančního 
daru, který jsme získali, mají zajištěný 
zdarma pitný režim až do konce roku.

Existuje něco, co byste ráda změnila 
v chodu Domova do budoucna?
Nejde o žádné zásadní změny, kte-
ré bych chtěla provádět. Spíš se jedná  
o postupné zkvalitňování služeb, poři-
zování nových pomůcek, vzdělávání za-
městnanců. Všechny tyto aktivity smě-
řují k tomu, aby byl náš domov vnímán 
jako kvalitní poskytovatel sociálních 
služeb, aby se klienti u nás cítili dobře  
a byli spokojení.
Nemáte pro čtenáře nějakou humor-
nou či zajímavou příhodu, která se 
během vašeho působení v Domově 
odehrála?
K pousmání rozhodně je, jak nám rodin-
ní příslušníci slibují, že nám dají spon-

zorský dar, pokud se jejich blízký před-
nostně dostane do domova. Vysvětluje-
me, že to nejde, že máme přesná výbě-
rová kritéria, podle kterých jsou zájem-
ci vybíráni. Ale upozorníme, že mohou 
finanční dar poskytnout, až seniora při-
jmeme. Co myslíte, kolik jsme dostali 
takových darů? Žádný.

Vím, že na začátku svého působení 
v Domově jste se ještě věnovala po 
práci i činnosti v Dobrovolnickém 
centru ADRA? Pomáháte pořád?
Ano, pomáhám pořád jako dobrovolník, 
spolupracuji s novou vedoucí DC ADRA, 
Bc. Petrou Kurfürstovou a snažím se jí 
předat všechny své zkušenosti.

Pár slov na závěr?
Chtěla bych poděkovat všem dárcům, 
kteří nám pomáhají finančně zajišťo-
vat provoz našeho zařízení a pozvat 
všechny k návštěvě a prohlídce domo-
va 18.9.2011, kdy pořádáme naše tradič-
ní Hodové odpoledne, nebo v říjnu při 
příležitosti Týdne sociálních služeb. 

Karel Rozehnal

Profil 

PhDr. Věra Palacká
Narozena: 5.9.1957
Stav: vdaná
Zaměstnání: Ředitelka domova pro 
seniory Soběsuky
Koníčky: Práce na zahradě, plavání
Oblíbené jídlo: Nemám oblíbené. 
Jím všechno a ráda.
Oblíbené pití: Čaj
Motto: Co od vás vychází, to se vám 
vrátí.



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ10

Když něco končí, něco nového, krásného, začíná…
Pro 24 žáků ZŠ v Plumlově se stalo pon-
dělí 27.6.2011 významným mezníkem v je-
jich životě. Museli se rozloučit s bezpe-
čím, zázemím a jistotou, kterou si 9 let 
budovali, i se svými spolužáky a kamará-
dy a připravit se na první krok do nejistoty 
a do neznáma. Slavnostní atmosféra 
a významnost této změny byla podtržena 
tím, že předávání závěrečného vysvědče-
ní probíhalo v důstojných prostorách vel-
kého zámku. Rodiče, představitelé obcí 
i učitelé mohli stát po boku našich „hrdi-
nů“ a být jim oporou, v tento, pro mnohé 
nelehký, den. Po krátkém kulturním pro-
gramu se ujala slova paní ředitelka, která 
shrnula posledních 9 let, charakterizova-

Opsáno ze školních tabulí

la změny, kterými žáci prošli během po-
vinné školní docházky a vyzdvihla úspě-
chy, kterých dosáhli. Žáky pozdravil i pan 
místostarosta. Po krátkém představe-
ní jednotlivých absolventů všem hostům 
a přítomným rodičům bylo každému žá-
kovi předáno jeho závěrečné vysvědčení 
s malým dárečkem - upomínkou na škol-
ní léta. A pak přišel čas loučení. Nejedno 
oko zalila slza dojetí. Nejedno srdce si po-
stesklo – mít tak ještě trochu času, moci 
ještě chvilku zůstat. Ale život neúprosně 
letí a čas nelze vrátit. Nezbývá tedy nic ji-
ného než popřát našim absolventům dob-
rý vítr a správný směr pro jejich let živo-
tem.             Marketa Linney

Dne 1. a 2. 6. 2011 žáci 6. a 7. tříd navštívi-
li Technické muzeum v Brně. 
Celá exkurze byla rozdělena do tří částí. 
V první části žáci zhlédli expozici s ná-
zvem „Panoráma“. Ta byla zaměřena na 
fyziku, obor optika. Druhá část se týka-
la informačních a komunikačních tech-
nologií. Expozice se jmenovala „Od tam-
tamů k internetu“. Zde se žáci dozvědě-
li o počátcích komunikace pomocí tam-
tamů, telegrafů, telefonních přístrojů až 

V měsíci květnu se konala soutěž o ti-
tul MISS ŠKOLNÍ DRUŽINY – BOREC 
ŠKOLNÍ DRUŽINY. Všichni soutěžící 
předvedli volnou disciplínu a bylo se na 
co dívat. 
Zpěv střídala hra na hudební nástroje, 
kouzlení, triky s kartami, vyprávění vti-
pů, přeskoky švihadla a gymnastická se-
stava. Porotu tvořily děti školní družiny 
a studentky vykonávající odbornou pra-
xi. Titul MISS ŠKOLNÍ DRUŽINY získala 
Darinka Dvorská za předvedení 
sportovní gymnastiky, titul BOREC 
ŠKOLNÍ DRUŽINY vyhrál David Jeneš, 
který si získal publikum svou sestavou 
v přeskoku přes švihadlo. Všem soutěží-
cím patří naše uznání. 
Střípky z dalších akcí:
Jedno zajímavé odpoledne jsme strávili 
v zahradnictví. Děti si prohlédly skle-
ník s květinami a přísadami, venkovní 
záhony, keře, stromky a techniku, která 
zaměstnancům pomáhá při jejich práci. 
Žáci se zájmem poslouchali informace o 
práci v zahradnictví od paní Klimešové.
Starší děti navštívily dětské dopravní 
hřiště v Prostějově.
Druhý ročník soutěže KOLOBĚŽKOVÝ 
TURNAJ potvrdil zručnost dětí ve sla-
lomové jízdě. Vítězové turnaje: 1. roč-
ník – Šimon Lešenský, 2. ročník – Moni-
ka Staňková, 3. ročník – Filip Křivánek, 
4. ročník – Jan Pácl.
Plno zážitků si děti odnášely z akce PI-
RÁTI HLEDAJÍ POKLAD, kterou pro ně 

Vzhůru do Technického muzea v Brně

Májové zprávičky ze školní družiny
připravily studentky SPgŠ Boskovice Ni-
kola Citová, Tereza Jurková a Aneta Pi-
ňosová. Pirátské odpoledne proběhlo za 
krásného počasí v plumlovské Oboře. Za 
splnění úkolů čekala všechny účastníky 
sladká odměna. 
Děkujeme naší kamarádce Žanetce Lu-
kavské ze 4. třídy za příjemné odpoled-
ne u koní. Všichni jsme se od ní dověděli 
hodně nových informací o koních a cho-
vu koní. 
Děti mají bohatou představivost a spous-
tu nápadů. Uplatnily je při tvoření do 
výtvarné soutěže MLADÍ TVŮRCI PRO 
DUNAJ. Vytvořená prostorová dílka z 
přírodnin na téma VODA A ŽIVOT KO-
LEM NÍ jsme vyfotografovali a odeslali 
organizátorům.

Žáci vytvářeli letadýlka,
auta a hrady

Opět po roce se na naší škole kona-
la modelářská soutěž. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích: papírové a plasti-
kové modely. Zamrzelo mě, že asi po-
lovina přihlášených dětí model nako-
nec nedodala, zvláště slabá účast byla 
u žáků 2. stupně. Z toho důvodu jsem 
neustále posouval vyhodnocení sou-
těže, neboť někteří žáci stále slibo-
vali, že model dodají. Potěšilo mě, že 
některé děti soutěžily v obou katego-
riích a postavit model se nebály ani 
dívky. Poděkování patří Klubu rodi-
čů při naší škole, který poskytl fi nan-
ce na zakoupení cen pro vítěze. Už se 
těším na další ročník a doufám, že se 
zúčastní daleko více žáků.

Pavel Majoršin
Modelářská soutěž 2010/2011   

Výsledková listina
Kategorie: Plastikové modely
Pořadí Jméno Třída Model

1. Jiří Doseděl 6.A
P – 51 
Mustang

2.
Nicola Lilian Si-
monsen

1. B Boeing 707

3. Lukáš Hruban 3. MiG - 29

Kategorie: Papírové modely
Pořadí Jméno Třída Model
1. Lukáš Hrachovina 8. Terenní vůz

2. Robin Šejnoha 6.B
Gotický 
hrad

3. Jiří Doseděl 6.A
Polní 
nemocnice

po současné způsoby komunikace. Tře-
tí část, na kterou jsme se těšili i my uči-
telé, byla „Technická herna“. Žáci si vy-
zkoušeli různé stroje, modely a experi-
menty, které se týkaly fyziky, matemati-
ky a také ICT. Dětem touto cestou děku-
jeme za pěkný den a příjemně strávenou 
exkurzi. 

Lucie Nováková (ICT), 
Hana Valíková (matematika), Blanka 

Vlachová (fyzika)
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Červen plný zážitků v mateřince

Od 1. 10. 2010 ZŠ Plumlov realizuje 
evropský projekt 
„Otevíráme cestu inovace ve vzdělá-
vání“. Cílem třicetiměsíčního projek-
tu je podpora výuky všech hlavních 
vyučovacích předmětů a rozvoj dal-
šího vzdělávání pedagogů. Podpora 
výuky spočívá v inovaci vyučovacího 
procesu formou nových metod práce 
a způsobů výuky.
Za prvních deset měsíců v projektu 
vzniklo na tři stovky nových vzdě-

EU – peníze plumlovské škole. Jak je využíváme?
lávacích, testovacích materiálů pro 
žáky, které zefektivní a zkvalitní sa-
motnou výuku ve škole a také zkva-
litní promyšlenou, efektivní přípravu 
pedagogů na vyučování. Všichni pe-
dagogové se také postupně vzdělávají 
v čtenářské gramotnosti a informač-
ních technologiích, čeká je vzdělává-
ní v environmentální oblasti.
Z celkové dotace 1,5 mil korun jsme 
prozatím obdrželi šedesát procent. 
Tuto částku jsme využili k zakoupe-

V rámci programu na podporu akti-
vit environmentální výchovy, osvě-
ty a vzdělávání v Olomouckém kra-
ji 2011 byl finančně podpořen náš pro-
jekt „EVVO do všech předmětů“.  
Z 68 žádostí o dotaci Olomoucký kraj 
podpořil 25. 
Projekt představuje další aktivitu školy 
v oblasti EVVO, která navazuje na čin-
nosti školy realizované v minulém obdo-
bí. Projekt je založen na premise poskyt-
nout žákovi environmentální myšlenky  

Červen přinesl dětem v Mateřské ško-
le Plumlov tradičně celou řadu zajíma-
vých akcí a činností, které jim zpestřily 
poslední měsíc školního roku 2010/2011.
Ke Dni dětí byla připravena tematická 
dopolední vycházka „Výprava za pokla-
dem“. I když nebylo ideální počasí, vyšla 
s předstihem skupinka nejstarších dětí 
s paní učitelkou připravit předem zvole-
nou trasu. Ostatní děti potom už jen vy-
hledávaly pentličky na stromech, keřích, 
šipky na cestách, procvičovaly svůj po-
zorovací talent i orientační smysl ve vol-
né přírodě.  Na jednotlivých stanovištích 
plnily zadané sportovní či vědomostní 
úkoly. Poklad děti opět čekal na školní 
zahradě. Radost byla o to větší, že nena-
šly jen jeden, ale hned poklady dva. Děti 
čekaly jejich oblíbené, v tomto případě 
zasloužené, sladkosti a drobné dárečky 
pro každého.
V pátek 3. června se nejstarší děti - před-
školáci, spolu s dětmi 1. tříd ZŠ Plumlov, 
vydaly na velký výlet do vojenského are-
álu v Dědicích u Vyškova. Obsahově bo-
hatý program nabídl dětem možnost na-
hlédnout do světa vojenské techniky, vý-
cviku koní a psů, mohly si vyzkoušet 
sportovní zápolení na vyznačených sta-
novištích. Zejména chlapci své nadše-
ní neskrývali a plně si užili všeho, co jim 
bylo nabídnuto, včetně „ pilotování“ vo-
jenských aut, motocyklů, tanků i letadel. 
Krásné počasí umocňovalo všechny zá-
žitky a dojmy. 
V úterý 7. června tyto děti navštívily prv-
ní třídy ZŠ, aby si tak vyzkoušely oprav-

EVVO míří do všech předmětů
a informace ve všech předmětech a pro-
kázat, že tato oblast do všech předmětů 
patří. Cíle projektu jsou stanoveny tak, 
aby zajišťovaly realizaci průřezového té-
matu environmentální výchova v jednot-
livých předmětech, ať již formou projek-
tového dne, ekoprogramu nebo práce v 
terénu. Projekt je založen na vzájemné 
spolupráci vyučujících všech předmětů a 
praktické činnosti žáků. Jsou do něj včle-
něny také aktivity a programy externích 
organizací Olomouckého kraje (ARPOK, 

Děti v MŠ při výchovné hře

dové školní lavice před zahájením vlastní 
školní docházky. V pohodě se zúčastni-
ly průběhu vyučovací hodiny. Prokázaly 
svoji školní připravenost i odhodlání pro 
nastávající školní povinnosti.
Slavnostní rozloučení s dětmi „před-
školáčky“, spojené s ukázkou výchov-
ně vzdělávací práce pro rodiče, se ko-
nalo o týden později. V přívětivé a klid-
né atmosféře děti předvedly alespoň zlo-
mek toho, co již znají; jak umějí řešit za-
dané úkoly v oblasti matematiky, prvou-
ky, jazykových a komunikačních doved-
ností, jak zvládají činnosti hudební, lite-
rární, pohybové. Prokázaly také potřeb-
nou míru samostatnosti při řešení indi-
viduálních úkolů i zdravou ctižádost. Vě-
říme, že děti i rodiče byli spokojeni a bylo 
tak oficiálně a důstojně ukončeno jedno 
z nejvýznamnějších období v životě dí-
těte, období předškolního věku. Ani dal-
ší červnový den nebyl bez lákavého pro-
gramu. Do MŠ přijala pozvání ing. Olena 
Výmolová, inspektor Policie ČR, obvod-
ního oddělení Plumlov. Téměř celou ho-
dinu besedovala s dětmi na téma doprav-
ní výchovy, prevence výskytu patologic-
kých jevů ve společnosti, osobní bezepč-
nosti dětí i řešení problémových situací, 
které mohou v životě dětí nastat. Vstříc-
ností a citlivým přístupem k dětem si zís-
kala jejich pozornost. Jsme přesvědčeni, 
že celá tato akce byla pro děti velkým pří-
nosem a jejich zážitky a získané poznat-
ky budou trvalé.
Ve čtvrtek 16. června uspořádal Mikrore-
gion Plumlovsko filmové představení pro 

děti  z MŠ v kině Krumsín. Filmové po-
hádky v Krumsíně patří k velmi oblíbe-
ným akcím dětí stejně tak jako divadelní 
představení pořádaná přímo v MŠ. 
Červnové akce pro děti ukončilo pozvá-
ní do ZUŠ  Plumlov na  pásmo pohádek, 
připravené žáky literárně dramatického 
oboru. Děti z MŠ tak měly možnost se 
na vlastní oči přesvědčit, jak jejich star-
ší kamarádi, zvládli role herců. Zbývající 
červnové dny byly také plné her, dalších 
tvořivých  činností a zájmových aktivit. 
Věřím, že měsíc červen a nejen ten, byl 
pro děti z MŠ hravý, poutavý, podnětný, 
přispěl k získání nových poznatků, vě-
domostí i životních zkušeností a stal se 
názornou ukázkou rozvíjení prožitkové-
ho a prosociálního učení, které je jedním 
z hlavních úkolů školního vzdělávacího 
programu MŠ 
„Poznáváme, přemýšlíme, tvoříme  - ob-
jevujeme svět“.

Marta Soldánová,  
ředitelka MŠ Plumlov

Iris Prostějov), kdy využijeme zkušenosti  
a osvědčené metody při realizaci envi-
ronmentální výchovy a osvěty. 

Mgr. Simona Zapletalová,  
autor projektu

ní pěti interaktivních tabulí, čtrnác-
ti notebooků a tří multifunkčních za-
řízení.  Nezapomínejme ani na pro-
středky vynaložené na vzdělávací se-
mináře pro učitele.
Za zbývající finanční prostředky, kte-
ré obdržíme koncem kalendářního 
roku, následně zakoupíme nové po-
čítače pro žáky a pomůcky, dle přání 
jednotlivých učitelů.

Dagmar Zapletalová
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Plumlovští dobrovolní hasiči ukázali, co umí

V rámci soutěže čekal na hasiče v druhé noč-
ní etapě i úkol zvládnout nehodu osobního auta  
s traktorem

Dne 9. června proběhlo v Prostějově na 
ZŠ Melantrichova krajské kolo OZOV.  
Plumlovští žáci nezůstali pozadu a svý-
mi výkony se zařadili na úroveň kraj-
ských kol. Mladí sportovci soutěžili  
v disciplinách: driblink 2 min., sedy-le-
hy 2 min., kliky 2 min., hod medicim-
balem vzad, trojskok (žabáky), přesko-
ky švihadla 2 min., běh 60 m. Rozma-
nitost disciplín a časový limit byl dokla-
dem všestrannosti a také zdatnosti při-
hlášených žáků. Naši školu reprezento-
vali Marek Šustr, Daniel Nedbal, Klá-

Současný lodivod plumlovského „Áčka“, 
Jan Pešek, válel dřív jako hráč v krajské 
přeboru za OP Prostějov a dále za Agro-
stroj Prostějov a Vrahovice. Úspěšně řádil 
i v sálové kopané za tým FC Turecko. Jako 
fotbalový kouč dovedl mimo jiné Vraho-
vice do 1.B třídy a s Plumlovem dokázal 
v roce 2007 vyhrát podzimní část soutě-
že. V rozhovoru pro Plumlovský zpravo-
daj jsme se společně ohlédli za účinková-
ní plumlovského „A“ týmu v uplynulé se-
zoně.

Kouči, všiml jsem si, že se vaše muž-
stvo výsledkově na jaře zdvihlo a na-
sbíralo více bodů než v podzimní čás-
ti sezony? Dá se to nějak komentovat?
K mužstvu jsem přišel až v březnu s tím, 
že se Plumlov musí jednoznačně zachrá-
nit. Věděl jsem, do čeho jdu (působil jsem 
zde již dříve 4 sezóny), a proto jsem tré-
ninky přizpůsobil potřebám mužstva. 

Odznak zdatnosti olympijských vítězů
ra Waltrová, Eliška Růžičková , všich-
ni  ze 7. ročníku, dále Miroslav Krou-
til, Samuel Galandák, Barbora Pořízko-
vá a Pavla Bukvová, žáci ze 6. ročníku. 
V krajském kole jsme skončili na krás-
ném 4. místě.
Soutěž se všem zúčastněným líbila,  
i když byla dost fyzicky náročná. Našim 
žákům patří poděkování za skvělou re-
prezentaci školy tentokrát na poli spor-
tovním.

Dagmar Zapletalová

HASIČI A SPORT

V pondělí 27. 6. 2011 bylo završeno sou-
těžní úsilí všech sportovců ZŠ Plum-
lov ve školním roce 2010-2011. V Pro-
stějově v prostorách ČSTV se uskuteč-
nilo vyhodnocení celoroční soutěže  
v různých sportovních odvětvích na-
zvané Pohár senátorky Boženy Sekani-
nové. Soutěž je rozdělena do dvou sku-
pin. První tvoří prostějovské ZŠ a dru-
hou venkovské ZŠ. Odměnou je pře-
dání putovních pohárů. Soutěží se ve 
dvou kategoriích.
Mladší kategorie zahrnuje  2.- 5. tří-
dy a naši žáci bojovali v přehazova-
né, ve vybíjené, KID´S atletice a v at-
letickém trojboji. Celkově získa-
li 161 bodů a obsadili skvělé 2. místo.                                                                                                                               
Starší kategorii tvoří 6.- 9. ročník. Naši 
žáci se zúčastnili těchto sportovních 
soutěží: přespolního běhu, atletického 
čtyřboje, stolního tenisu, florbalu, ha-
lové kopané, street hokeji, KID´S atle-
tiky, Poháru rozhlasu, ringa a Odzna-
ku zdatnosti olympijských vítězů. Po 
sečtení všech bodů jsme zvítězili a zís-

Úspěchy ZŠ Plumlov ve sportu
kali 1. místo v okresním kole venkov-
ských ZŠ.
Nejlepšími sportovci, tj. s největším 
počtem reprezentací, se v mladší kate-
gorii stali Aneta Nedbalová, Aneta Kr-
čová, Nikola Suchá, Monika Lužná, Jiří 
Provazník, Ivo Klech, Matouš Hart-
mann a Tomáš Hladký. Ve starší kate-
gorii byli nejlepší Marek Šustr, Samuel 
Galandák a Klára Waltrová. 

Ve dnech 11. až 12. června 2011 se členové 
jednotky města Plumlova zúčastnili os-
mého ročníku soutěže RALLYE HAMRY, 
která je každoročně připravována Hasič-
ským záchranným sborem Olomouckého 
kraje ve spolupráci s Českou asociací ha-
sičských důstojníků. Tato téměř dvaceti-
hodinová soutěž, složená z denní i noční 
etapy, má za úkol prověřit připravenost 
dobrovolných hasičů po stránce fyzické 
a odborné. Soutěž měla devět úkolů při-
pravených jako skutečné události včetně 
zraněných osob. 

Například: dopravní nehoda, převráce-
ný autobus s velkým počtem zraněných 
osob, osoba zasypaná sutí ve starém ob-
jektu, parašutista na stromě, tonoucí  
v rybníce a další. Soutěže se zúčastnilo 
14 družstev a naše jednotka vybojovala 
krásné 4. místo.
Výcvik jednotky probíhá pravidelně. 
Součástí výcviku je i zdravověda tato část 
probíhá pod odborným dohledem učite-
lek Střední zdravotnické školy Prostějov. 
Žákyně této školy rovněž pomáhají při 
odborném výcviku zdravovědy, kdy vy-
stupují jako figurantky – zraněné osoby.

Ukázalo se, že spolupráce se Střední 
zdravotnickou školou Prostějov nám při-
náší dobré výsledky.
Ctibor Kocourek, velitel JSDH Plumlov

S trenérem Janem Peškem o sezoně plumlovského „A“ týmu
Podařilo se mi skloubit kolektiv tak, že 
začal táhnout za jeden provaz. Výsled-
kem bylo šesté místo v jarní tabulce!  
Určitě se na zlepšení podepsala také tré-
ninková morálka. Nebylo zvláštností, že 
se na tréninku objevilo třeba i šestnáct 
hráčů. Hlavně ale bylo vidět, že kluci mají 
chuť i v tréninku makat naplno.

V posledních pěti zápasech jste do-
konce získali 13 bodů. Co stálo za tím-
to oživením?
Jak jsem už řekl, podle mě hrála velkou 
roli výborná tréninková morálka spoje-
ná navíc se zkušeností mužstva. Někteří 
novináři nás pro vysoký věkový průměr 
nazývají „plumlovští dinosauři“ (úsměv). 
Důležité bylo, že hráči věřili tomu, co  
děláme a čeho chceme dosáhnout.  
Skvěle nám vycházely domácí zápasy, 
vždyť jsme doma dokázali vyhrát pětkrát 
v řadě za sebou!!!

Váš tým skončil nakonec v sezoně na 
desátém místě. Jste s tímto umístě-
ním spokojen, nebo jste si mysleli na 
vyšší příčky?
Myslím, že panuje spokojenost po všech 
stránkách. Nakonec jsme se v pohodě vy-
hnuli sestupovým starostem a hlavně do-
mácí zápasy se musely líbit. Takže desátá 
příčka byla asi naším maximem.

Kteří hráči byli v sezoně podle vás  
tahouny družstva? 
V podstatě všichni hráči odváděli sto 
procent, ale snad se nikoho nedotknu, 
když vyzdvihnu Adama Hladkého. Jde  
o hráče, který odváděl vždy poctivou prá-
ci na tréninku, v zápase a zároveň o ob-
rovského bojovníka. Je velkým příslibem 
do budoucna. Z docházkových statistik 
vyšli nejlépe Radek Bureš a Jiří Kiška. 

(pokračování rozhovoru na str.13

Celkově se těchto soutěží zúčastnilo 
80 žáků plumlovské školy. Všichni si 
vyzkoušeli pocit zodpovědnosti při re-
prezentaci naší školy, bojovali ve škol-
ních, okrskových, okresních a kraj-
ských soutěžích. Zažili pěkné, někdy i 
smutné chvíle při vítězstvích nebo po-
rážkách.                                                                    
Děkuji všem za vzornou reprezentaci 
školy a přeji hodně sportovních úspě-
chů v dalším školním roce.

Eva Frélichová, učitelka Tv  
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S trenérem Janem Peškem o sezoně plumlovského „A“ týmu
Zůstaly výkony některých hráčů za 
očekáváním?
Výkony ani ne, ale spíš nepochope-
ní, že fotbal může hrát v základu jen  
jedenáct chlapů a z toho plynoucí ura-
žení se, když třeba někdo nenastou-
pil hned od začátku. Ale to je věc pro 
našeho psychologa, který se tím bude  
zabývat...

Potrápila vás v sezoně nějaká zra-
nění?
Určitě ano. Nejvíc chyběl Frýbort st., 
který laboroval se zraněním celé jaro, 
ale přesto byl nejlepším střelcem muž-

stva se sedmi góly. Problémy měl také 
Petr Kutný či bratři Kiškové.

A co diváci? Chodili ve slušném po-
čtu?
Chodí asi jako všude jinde. Podle poča-
sí a soupeře.

Jaký zápas v sezoně podalo mužstvo 
nejlepší výkon a naopak, který zá-
pas byste nejraději vymazal z pamě-
ti?
Nejlépe jsme zahráli jednoznačně proti 
Bělotínu, který vedl tabulku a my jsme 
hráli o holé bytí a nebytí v soutěži. Jako 

nejhorší asi vyznívá zápas s Bělkovice-
mi. Chtěli jsme se „připravit“ na zápas 
s Tovačovem (hráli jsme s ním v dalším 
kole) a dostali jsme bůra.

Blíží se nová sezona. Už trénujete? 
Začínáme 14.7. na hřišti v Borkách. 
Doufám, že se čas dovolených moc ne-
podepíše na docházce...
Nějaký vzkaz na závěr?
Sportu zdar a plumlovské kopané 
zvlášť!

Karel Rozehnal
(pozn. redakce - Příště bychom se rádi 
věnovali ve Zpravodaji plumlovskému 
„B“ týmu.)

Plumlov (v bílozeleném) v domácím zápase proti Klenovicím. Plumlovští dokázali v okresním der-
by jarní části soutěže svého rivala porazit nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. Zápas se chvílemi 
odehrával v silném dešti a měl i své vypjaté momenty, například v podobě ostře dohraného soubo-
je u postranní čáry (na snímku). Foto: Karel Rozehnal

Soupiska – Plumlov „A“ (kádr): 
Radek Bureš (Pravý obránce/záložník), 
Ondřej Daněček (útočník), Jaroslav Frý-
bort mladší (Obránce), Jaroslav Frýbort 
starší (Útočník), Adam Hladký (Obránce), 
Jiří Hrstka (Střední záložník), Jiří Ježek 
(útočník), Jiří Kiška (Levý obránce/útoč-
ník), Pavel Kiška (Pravý obránce/útočník), 
Michal Kovařík(Brankář), Lukáš Krou-
til (Záložník), Jaroslav Křupka (Záložník/
útočník), Petr Kutný (Stoper), Petr Matou-
šek (Střední záložník/útočník), Tomáš Pa-
rák (Záložník/útočník), David Staněk (sto-
per), Michal Svoboda (Záložník), Ladislav 
Ševcůj (Střední záložník), Martin Vrána 
(Obránce). 
Z hostování se vrací Marek Lízna, v jednání 
je příchod Tomáše Krče z SK Prostějov a Pe-
tra Kišky z Určic.

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

sobota     2.4.11 16.00 Plumlov Opatovice 0 : 3
sobota     9.4.11 16.00 Dub nad Moravou Plumlov 5 : 1
sobota   16.4.11 16.30 Plumlov Bělotín 2 : 0
sobota   23.4.11 16.30 Náměšť na Hané Plumlov 3 : 0
sobota   30.4.11 16.30 Plumlov Klenovice na Hané 1 : 0
sobota     7.5.11 16.30 Bělkovice Plumlov 5 : 0
sobota   14.5.11 16.30 Plumlov Tovačov 4 : 0
neděle   22.5.11 16.30 Čechovice Plumlov 1 : 1
sobota   28.5.11 16.30 Plumlov Slatinice 3 : 2
sobota     4.6.11 16.30 Plumlov Jesenec 3 : 1
sobota   11.6.11 16.30 Kojetín Plumlov 0 : 1

Konečná tabulka- I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B 2010/2011
1. Troubky  26 18 3 5 68 : 37 57 
2. Kojetín  26 17 3 6 50 : 20 54 
3. Bělkovice  26 13 5 8 47 : 35 44 
4. Bělotín  26 13 3 10 39 : 32 42 
5. Opatovice  26 11 7 8 63 : 42 40 
6. Čechovice  26 11 6 9 45 : 46 39 
7. Náměšť na Hané  26 12 3 11 49 : 47 39 
8. Klenovice  26 11 4 11 39 : 44 37 
9. Dub nad Mor.  26 10 6 10 54 : 52 36 

10. Plumlov  26 10 4 12 38 : 46 34 
11. Jesenec  26 9 5 12 39 : 49 32 
12. Slatinice  26 8 5 13 44 : 48 29 
13. Brodek u Př.  26 7 1 18 31 : 74 22 
14. Tovačov  26 4 1 21 25 : 59 13 

TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  B jarní část část  soutěže 2010/2011 
4.třída  soutěže OFS Prostějov, skupina A
neděle    17.4.11 16.30 Drahany Plumlov „B“ 0 : 0
neděle    24.4.11 16.30 Plumlov „B“ Malé Hradisko 2 : 0
sobota    30.4.11 16.30 Lipová „B“ Plumlov „B“ 2 : 0
neděle      8.5.11 16.30 Plumlov „B“ Brodek u Konice 5 : 1
sobota    14.5.11 16.30 Mostkovice „B“ Plumlov „B“ 0 : 3
neděle    22.5.11 16.30 Přemyslovice „B“ Plumlov „B“ 3 : 0
neděle    29.5.11 16.30 Plumlov „B“ Ptení 0 : 1
neděle      5.6.11 16.30 Rozstání Plumlov „B“ 2 : 4
neděle    12.6.11 16.30 Plumlov „B“ Zdětín „B“ 3 : 2 

Konečná tabulka - 4.třída  soutěže OFS Prostějov, skupina A 2010/2011

1. SK Lipová „B“ 18 36 : 18 36
2. TJ Sokol Zdětín B 18 40 : 23 34
3. TJ ORESVO Sokol Plumlov „B“ 18 35 : 22 32
4. FC Ptení 18 37 : 31 30
5. TJ Jiskra Brodek u Konice 18 48 : 34 28
6. TJ Sokol Mostkovice „B“ 18 33 : 24 27
7. TJ Sokol Malé Hradisko 18 28 : 25 23
8. Sokol Rozstání 17 32 : 47 19
9. Sokol Přemyslovice „B“ 17 24 : 44 14

10. TJ Sokol Drahany 18 15 : 60 6

TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci jarní  část  soutěže 2010/2011 okresní 
soutěž OFS Prostějov
sobota   16.4.11 14.00 Plumlov Protivanov 1 : 1
neděle   24.4.11 10.00 Přemyslovice Plumlov 0 : 8
sobota   30.4.10 14.00 Plumlov Smržice 3 : 0
neděle     8.5.11 10.00 Nezamyslice n.H. Plumlov 5 : 2
sobota   14.5.11 14.00 Plumlov Výšovice 8 : 0
neděle   22.5.11 14.00 Dobromilice Plumlov 3 : 6
sobota   28.5.11 14.00 Plumlov Pivín 0 : 2
sobota     4.6.11 14.00 Plumlov Určice 1 : 2
sobota   11.6.11 10.00 Klenovice n.H. Plumlov 1 : 7

Konečná tabulka – okresní  soutěž  OFS Prostějov, starší žáci 2010/2011

1. TJ Sokol Protivanov 18 66 : 16 45
2. TJ Haná Nezamyslice 18 103 : 25 39
3. TJ ORESVO Sokol Plumlov 18 60 : 16 38
4. TJ Sokol Určice 18 59 : 29 35
5. TJ Sokol Pivín 18 45 : 27 30
6. TJ Smržice 18 45 : 25 28
7. Sokol Přemyslovice 18 20 : 92 15
8. TJ Sokol Klenovice na Hané 18 25 : 82 14
9. FC Výšovice 18 15 : 76 10

10. FC Dobromilice 18 33 : 83 6
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PLUMLOVSKO OBRAZEM

Kemp Žralok hostil na začátku července velký sjezd trabantů z celé 
střední Evropy. Na sraz dorazily více než dvě stovky vozů v nejrůznějším 
provedení.                  Foto: Karel Rozehnal

Máme pro vás malou fotohádanku. Víte, kde v Plumlově můžete vidět na-
bízený obrázek? A) Na Vinohrádku B) Na Bidelci C) Na Běliskách. Správ-
né řešení najdete dole v tiráži.                     Foto: Karel Rozehnal

Žralok zažil trabantovou show Poznáváte tuto scenérii?

Mezinárodní divadelně-taneční workshop na zámku v Plumlově završila 
třetí červencový víkend páteční předpremiéra a sobotní premiéra předsta-
vení na motivy sbírky balad Kytice Karla Jaromíra Erbena. Foto: HARAD

Během dubna a května jste mohli zavítat na oblíbené noční prohlídky na plum-
lovském zámku. Pokud jste to nestihli, budete mít další možnost na podzim, 
a to konkrétně 27.9.2011, 7.-8.10.2011 a 14.-15.10.2011.               Foto: Jaroslav Huška

Na zámku nabídl kytici Nočním zámkem se zatajeným dechem

Asi největší úspěch sklidilo na Bílém dni konaném v půlce června v Hamrech vystoupení těž-
kotonážního tria Poupata. Jeho dva zrakově postižení členové s podporou vidoucího kama-
ráda ohromili publikum nevídanou spartakiádní sestavou.      Foto: Deník/Karel Rozehnal

Stan má rozměry zhruba 9x15m a dá se navíc rozdělit i na dva menší. Mo-
hou jej využít obce pro akce v Mikorerigionu Plumlovsko, speciálně třeba 
na dětské dny, hasičské oslavy a další.              Foto: www.ohrozim.cz 

Bílý den rozzářila těžkotonážní Poupata Mikroregion má nový stan


