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	 Situaci	 se	 věnují	 zástup-
ci	 okolních	 obcí,	 krajského	 úřadu	 
i	 Povodí	 Moravy.	 Realizaci	 projektu	
„Čistá	Hloučela	a	vodní	nádrž	Plum-
lov“	 předcházel	 návrh	 komplexu	
opatření,	z	nichž	některá	se	již	usku-
tečňují.	Příkladem	dílčích	opatření	je	
Podhradský	 rybník,	 zastávající	 roli	
předčišťovací	nádrže.	Rybník	je	dnes	
také	využívaný	ke	sportovnímu	ryba-
ření,	odchyt	vysazených	dravých	ryb	
je	možné	provádět	na	základě	povo-
lení.	Ani	v	rybníku,	ani	na	přehradě	
už	 se	 neprohánějí	 kapři	 ve	 stejném	
množství	 jako	 loni.	 Omezení	 jejich	
výsadby	vyplynulo	z	rozhodnutí	kraj-
ského	úřadu.
Naši	 občané	 i	 široká	 veřejnost	 měli	 
v	 polovině	 června	 opět	 možnost	
zaznamenat	 	provádění	aplikace	 lát-
ky	PAX-18	do	přehrady.	Pro	připome-
nutí,	jde	o	anorganickou	sloučeninu,	
která	 se	 běžně	 užívá	 v	 úpravnách	
pitných	vod.	Z	ekologického	hlediska	
je	 ve	 vodě	 rozpustná,	 nezanechává	
usazeniny,	 ve	 vodě	 hydrolyzuje,	 a	
látky,	 které	 přitom	 mohou	 vznikat,	
nejsou	 ve	 zředěné	 formě	 závadné.	
Profesionální	 opatření	 vodohospo-
dářů	 opět	 proběhlo	 pod	 přísným	
dohledem	 úřadů	 na	 ochranu	 život-
ního	 prostředí.	 Na	 otázku	 dlouho-
dobé	 udržitelnosti	 čistoty	 vody	 ale	
čekají	 odpověďi	 v	 podobě	 odstra-
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nění	 nánosů	 a	 bahna	 vybagrová-
ním,	 anebo	 provzdušňováním	 dna	 
a	okysličením	vody,	což	je	projekt	pod	
záštitou	 Ministerstva	 zemědělství	
ČR.	 Realizaci	 provede	 opět	 Povodí	
Moravy.	 Jde	o	 tzv.	mikroaeraci	 vody	
v	 nádrži	 ozónem.	 Tuto	 technologii	
lze	 popsat	 tak,	 že	 do	 dna	 přehrady	
se	v	její	určité	části	uloží	síť	trubiček	 
a	hadiček,	do	nichž	bude	vháněn	ozón.	
Ten	 sám	 o	 sobě	 působí	 přímo	 proti	
sinicím,	 a	 navíc,	 trubičky	 se	 postu-
pem	času	začnou	navíc	propadat	do	
bahna	a	unikající	bubliny	budou	vířit	
sedimenty,	 v	 nichž	 se	 ukládají	 živi-
ny	pro	sinice.	Tím	dojde	ke	zlepšení	
jakosti	 vody	 s	 předpokladem	 trva-
lejšího	 účinku.	 Toto	 opatření	 samo	
o	 sobě	 však	nemůže	 zůstat	 jediným	
předpokladem	 pro	 udržení	 čistoty	
vody	 i	 prostředí.	 Dlouhodobé	 plány	
hovoří	o	tom,	že	je	nutné	vybudovat	
kanalizace	 v	 obcích	 nad	 přehradou,	
provést	 pozemkové	 úpravy,	 změny	 
v	hnojení	půdy,	 ale	 i	přesvědčit	 lidi,	

aby	 používali	 bezfosfátové	 prací	
prášky.	Fosfát	je	totiž	pro	nebezpečné	
sinice	doslova	živnou	půdou.
Změnu	kvality	vody	v	přehradě	neu-
stále	monitoruje	i	Krajská	hygienická	
stanice	Olomouckého	kraje.	Četnost	
kontrol	je	1	x	14	dnů,	v	případě	zhor-
šené	 jakosti	 vody	 1x	 týdně.	 Zpravo-
daj	 vám	 přináší	 aktuální	 informace	 
o	čistotě	vody	v	přehradě,	získané	dne	 
8.	7.	2008	na	webových	stránkách	Kraj-
ské	 hygienické	 stanice	 v	 Olomouci. 
http://www.khsolc.cz/obcanum.aspx

Datum Hodnocení Poznámka

26.5.2008
Voda vhodná ke koupání – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností 
vzniku zdravotních problémů s vyhovujícími smyslově postižitelnými 
vlastnostmi.

2.6.2008
Voda vhodná ke koupání – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností 
vzniku zdravotních problémů s vyhovujícími smyslově postižitelnými 
vlastnostmi.

16.6.2008 Zhoršená jakost vody - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravot-
ních problémů, po koupání se doporučuje osprchovat.

19.6.2008
MIMOŘÁDNÉ MĚŘENÍ: Voda vhodná ke koupání - nezávadná voda  
s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů s vyhovujícími  
smyslově postižitelnými vlastnostmi.

30.6.2008
Voda vhodná ke koupání - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností 
vzniku zdravotních problémů s vyhovujícími smyslově postižitelnými 
vlastnostmi.

	 Směr	 měření	 od	 kruhového	
objezdu	 ul.	 J.	 Lady	 k	 ulici	 Hacaro-
va.	 Každý	 řidič	 obdrží	 informační	
letáček	s	naměřenou	hodnotou,	pře-
hledem	 bodového	 systému	 a	 účasti	

na	 měření.	 Každý	 účastník	 bude	
mít	možnost	porovnat	údaj	na	svém	
ukazateli	rychlosti	s	rychlostí	namě-
řenou	 mobilním	 radarem	 městské	
policie.	 Tolerance	 u	 ukazatelů	 rych-
losti	 vozidel	 je	 +	 4	 km/h,	 u	 radaru	
+/-	 3	 km/h.	 (informace převzatá  
z Prostějovské radnice, js)

Měření rychlosti se uskuteční dne 
19. července 2008 (sobota) v době 
od 9:00 do 12:00 na komunikaci 
severní – obslužná. 
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Ze zasedání rady města
Zasedání Rady Města Plumlova 
č.41 ze dne 2.4.2008
Rada města bere na vědomí:
-	 informaci	 o	 jednání	 –	 revitalizace	
Plumlovské	přehrady	–	17.3.2008,	
-informaci	 o	 jednání	 se	 
zájemci	o	koupi	pozemků	v	Soběsu-
kách	–	26.3.2008,
-	 informaci	 o	 sběru	 nebezpečného	 
a	velkoobjemového	odpadu	v	obcích,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města.

Rada města schvaluje:
-	 možnost	 bezplatného	 využívání	
prostor		na	OA	Soběsuky		maminkám	
s	dětmi,
-	 cenovou	 nabídku	 na	 zpracování	
projektové	 dokumentace	 –	 kotelna	
ZŠ	Plumlov	-		Slezák,	Olomouc,
-	 podání	 žádosti	 MPO	 ČR	 o	 dotaci	
na	 rekonstrukci	otop.	 soustavy	v	ZŠ	
Plumlov,	program	EFEKT	08,
-	zařazení	žádosti	o	byt	do	pořadníku	
(I.	Zatloukalová,	Hrochov),
-	vyhlášení	záměru	směny	pozemků	
p.č.	508/2	a	528/1	v	k.ú.	Plumlov,
-	vyhlášení	záměru	pronájmu	pozem-
ků	 p.č.	 357	 a	 358	 v	 k.ú.	 Soběsuky	 
u	Plumlova.
-	 udělení	 výjimky	 z	 OZV	 č.2/2005	
na	 hudební	 produkci	 dne	 30.4.2008	
–	Slet	čarodějnic	–	pořadatel	-	Spolek	
Plumlovských	nadšenců	o.s.,	
-	 ukončení	 nájemní	 smlouvy	 na	 
nebytové	prostory	k	1.4.2008	–	MUDr.	
V.	Dadej.

Rada města neschvaluje:
-	 předání	 nabídky	 na	 odprodej	 2/39	
spoluvlastnického	 podílu	 od	 obcí	
Studnice	 u	 Vyškova	 a	 Čelechovice	
na	Hané	k	projednání	zastupitelstvu	
města,	
-	vyhlášení	záměru	prodeje	pozemků	
dle	žádosti	majitelů	pozemků	v	loka-
litě	U	Boží	muky	(	bod	č.8),
-	 poskytnutí	 finančního	 příspěvku	
Spolku	 Plumlovských	 nadšenců	 o.s.	
na	pořádání	Sletu	čarodějnic.

Rada města doporučuje:
-	 Zastupitelstvu	 Města	 Plumlov	
schválit	 změnu	 Zakládací	 listiny	
o.p.s.	Zámek	Plumlov.

Rada města ukládá:
-	 projednat	 možnosti	 zajištění	
lékařské	 péče	 –	 ženský	 lékař	 na	 
ZS	Plumlov.

Zasedání Rady Města Plumlova 
č.42 ze dne 16.4.2008
Rada města bere na vědomí:
-	předběžnou	výsledovku	hospodaře-
ní	SMLD	Niva	za	r.2007,
-	zápis	z	jednání	kontrolního	výboru	
Zastupitelstva	 Města	 Plumlov	 dne	
10.4.2008,
-	uzavírku	silnice	Žárovice	-	Drahany	
ve	dnech	22.	a	25.4.2008,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 s	
účastí	města,	
-	informaci	o	přípravě	jednání	o	změ-
ně	nájemní	smlouvy	na	část	pozem-
ku	p.č.	431/2	v	k.ú.	Plumlov.

Rada města schvaluje:
-	výkaz	zisku	a	ztráty,	rozvaha	a	pří-
loha	organizačních	složek	státu	DpS	
Soběsuky	sestavená	k	31.3.2008,
-	 ukončení	 nájemní	 smlouvy	 na	
pronájem	 nebytových	 prostor	 na	 ZS	
Plumlov	–	p.	Raj	Kumar,
-	uložení	panelů	na	přístupovou	ces-
tu	k	pozemku	p.	Lachmana,	Plumlov	
(	p.č.	1152/1	a	1152/2),
-	ukončení	smlouvy	na	pronájem	hro-
bových	míst	p.	Kroupa	a	pí.	Huňková,	
oba	Plumlov,
-	souhlas	s	uzavírkou	silnice	Žárovi-
ce-Hamry	dne	8.6.2008	–	cyklistický	
závod	HANÁ	Tour,
-	 udělení	 vyjímky	 z	 OZV	 č.2/2005	
na	 hudební	 produkci	 dne	 19.7.2008	
–	pláž	II		–	pořadatel-	HITtrade	s.r.o.	
Prostějov,	
-	dohodu	z	osobního	jednání	s	p.	Vrta-
lem	–	nájem	nocovny	v	Hamrech,	
-	 nájemní	 smlouvu	 na	 část	 pozem-
ku	p.č.	438	v	k.ú.	Plumlov-	Znojilovi,	
Olomouc.	

Rada města neschvaluje:
-	 prezentaci	Města	Plumlov	 v	publi-
kaci	Historie	a	současnost	podnikání	
v	regionech	ČR,
-	 předání	 nabídky	 na	 odprodej	 2/39	
spoluvlastnického	 podílu	 od	 obcí	
Křižanovice	u	Vyškova	k	projednání	
zastupitelstvu	města,	
-	poskytnutí	finančního	příspěvku	v	
r.	2008	ČZS	Plumlov.

Rada města doporučuje:
-	předat	Zastupitelstvu	Města	Plum-
lov	 k	 projednání	 návrhy	 darovacích	
smluv	na	pozemky	v	lokalitě	U	Boží	
muky,	Plumlov.

Rada města ukládá:
-	 zaslat	 nesouhlasné	 vyjádření	 spo-
lečnosti	O2	v	souvislosti	se	záměrem	
odstranit	 veřejný	 telefonní	 automat	 
v	Hamrech.
-	 sjednat	 nájemní	 smlouvy	 s	 firmou	

MEDICOMS	 Prostějov	 –	 ordinace	
ženského	lékaře	resp.	masáže.

Zasedání Rady Města Plumlova 
č.43 ze dne 30.4.2008
Rada města bere na vědomí:
-	 zápis	 z	 kontrolního	 dne	 -	 opravy	
vysokého	zámku	Plumlov-	17.4.2008,
-	 zprávy	 z	 vnitřní	 kontroly	 Města	
Plumlov	 a	 jednotlivých	 příspěvko-
vých	 organizací	 za	 r.2007	 +	 	 přijatá	
nápravná	opatření,	
-	 informaci	 o	 jednání	 se	 zástupci	
Vodovodu	Pomoraví,	svazku	obcí,
-	dopis	o	nepřidělení	dotace	na	výstav-
bu	kanalizace	–	Olomoucký	kraj,	
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města,	
-	 informaci	 o	 doplacení	 nedoplatku	
za	el.	energii	p.	Vrtalem,	Hamry.

Rada města schvaluje:
-	 termín	 	 a	 	 program	 9.	 zasedání	
Zastupitelstva	Města	Plumlov,	
-	rozpočtové	opatření	Města	Plumlov	
č.1/2008	ke	dni	30.4.2008,
-	 zvýšenou	 cenu	 díla	 –	 pasport	
dopravního	značení	–	Urbania	s.r.o.,	
Moravany,
-	 finanční	 příspěvek	 1.300,-	 Kč	 na	
zabezpečení	účasti	žákyně	ZŠ	Plum-
lov	na	Sněmu	dětí	ČR	pro	životní	pro-
středí,	
-	 převod	 prostředků	 z	 rezervního	
fondu	ZŠ	Plumlov	do	provozních	pro-
středků,
-	vyhlášení	záměru	prodeje	pozemků	
v	lokalitě	U	Boží	muky,	Plumlov,
-	Zprávu	o	vnitřní	kontrole	za	r.	2007	
+	nápravná	opatření,
-	informaci	o	přípravě	jednání	o	změ-
ně	nájemní	smlouvy	na	část	pozem-
ku	p.č.	431/2	v	k.ú.	Plumlov.

Rada města neschvaluje:
-	 předání	 nabídky	 na	 odprodej	 2/39	
spoluvlastnického	 podílu	 (nově	
nabyté	pozemky)	od	Městysu		Krali-
ce	na	Hané	projednání	zastupitelstvu	
města,	
-	vyhlášení		záměru	prodeje	na	poze-
mek	 p.č.	 1566/2	 v	 k.ú.	 Plumlov	 	 dle	
žádosti	p.	Šmehlíka	z	Nivy.

Rada města ukládá:
-	vést	další	jednání	o	smlouvě	o	dílo	
a	způsobu	financování	rekonstrukce	
veřejného	rozhlasu	s	firmou	BÁRTEK	
rozhlasy,	s.r.o..

Zasedání Rady Města Plumlova 
č.44 ze dne 14.5.2008
Rada města bere na vědomí:
-	zápis	ze	zasedání	kontrolního	výbo-
ru	ZMP	ze	dne	7.5.2008,
-	 informaci	 o	 nepřidělení	 dotace	 
z	 	 programu	 Obnovy	 kulturních	
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památek	v	Olomouckém	kraji,
-	 informaci	 o	 vyhlášení	 výběrového	
řízení	na	odprodej	nemovitého	majet-
ku	p.č.	1249	a	1250/1	v	k.ú.	Plumlov,
-	 sdělení	 fy.	 LAKEWOOD	 s.r.o.,	 
Mnichovo	 Hradiště	 o	 převze-
tí	 členských	 práv	 a	 povinností		 
v	SMLD	Niva	od	obce	Velenov,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města.

Rada města schvaluje:
-	změnu	v	osobě	nájemce	hrobového	
místa	-	Roztomilý,	Plumlov,
-	udělení	výjimky	z	OZV	č.	2/2005	pro	
hudební	produkce	pořádané	v	měsíci	
červnu	2008	p.	M.	Lázničkou	na	pláži	
U	Valáška,	
-	 smlouvu	 o	 dílo	 –	 1	 .etapa	 rekon-
strukce	 veřejného	 rozhlasu	 –	 BÁR-
TEK	rozhlasy,	Valašské	Meziříčí,	
-	smlouvu	o	přeložce	zařízení	distri-
buční	 soustavy	 	 -	 	 E-ON	 –	 Tyršovo	
náměstí,	Plumlov,	
-	 vyhlášení	 záměru	 prodeje	 části	
pozemku	p.č.	1565	v	k.ú.	Plumlov,
-	vyhlášení	záměru	prodeje	pozemku	
p.č.	1562/2	v	k.ú.	Plumlov,
-	 Dodatek	 č.	 1	 nájemní	 smlouvy	 	 o	
nájmu	nemovitého	majetku	–	SMLD	
Niva.
-	podání	žádosti	o	vytvoření	pracov-
ních	 míst	 na	 VPP	 na	 Úřad	 práce	 v	
Prostějově.

Rada města neschvaluje:
-	 poskytnutí	 finančního	 příspěvku	
Spolku	 Plumlovských	 nadšenců	 na	
konání	 Sportovního	 dne	 s	 AMFO-
ROU	(14.6.2008).

Zasedání Rady Města Plumlova 
č.45 ze dne 28.5.2008
Rada města bere na vědomí:
-	 informaci	 Finančního	 úřa-
du	 v	 Prostějově	 -	 koeficient	 daně	 
z	nemovitostí,
-	vlastní	hodnocení	ZUŠ	Plumlov,
-	Závěrečný	účet	Vodovodu	Pomora-
ví,	svazku	obcí	za	rok	2007,
-	informaci	o	zahájení	správního	říze-
ní	–	změna	plavidla	při	aplikaci	látek	
do	Plumlovské	přehrady,
-	 zápis	 z	místního	 šetření	 na	 farmě	 
p.	Ambrože	v	Žárovicích,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 
s	účastí	města.

Rada města schvaluje:
-	rozpočtové	opatření	Města	Plumlov	
č.2/2008	ke	dni	28.5.2008,
-	 nájemní	 smlouvu	 pro	 ČSOP	 IRIS	
Prostějov	 na	 pronájem	 pozemků	
PK	 p.č.	 357	 a	 358	 v	 k.ú.	 Soběsuky	 u		
Plumlova	za		1,-	Kč/rok,	
-	přípravu	10.	zasedání	zastupitelstva	
Města	Plumlova	–	25.6.2008,

-	 udělení	 výjimky	 z	 OZV	 č.	 2/2005	
pro	hudební	produkci	 –	Keltská	noc	
2008	–	25.-	26.7.2008,
-	umístění	lunaparku	RADOST,	Pro-
stějov,	na	náměstí	v	Plumlově	u	pří-
ležitosti	hodů	v	r.	2009,
-	 proplacení	 odměny	 za	 zpracování	
projektové	 dokumentace	 –	 veřejné	
WC	a	vzdělávací	středisko	na	nízkém	
zámku	 	 a	 souhlasné	 stanovisko	 k	
zamýšleným	stavebním	úpravám,
-	 udělení	 výjimky	 z	 OZV	 č.	 2/2005	
pro	 hudební	 produkci	 –	 PlumLOVE	
–	27.	-	28.6.2008,
-	 souhlas	 s	 dočasným	 záborem	
pozemku	 p.č.	 855	 v	 Žárovicích	 při	
rekonstrukci	mostu,
-	veřejný	zájem	na	zachování	veřejné-
ho	přístupu	na	účelovou	komunikaci	
na	pozemku	p.č.	 1557/3	v	k.ú.	Plum-
lov.

Rada města neschvaluje:
-	 předání	 nabídky	 na	 odprodej	 2/39	
spoluvlastnického	 podílu	 (nově	
nabyté	pozemky)	od	Města		Vyškova	
k		projednání	zastupitelstvu	města.

Rada města ukládá:
-	zrušit	2	krizové	telefony	(společnost	
Telefonica	O2)	v	souvislosti	se	zavá-
děním	měsíčního	paušálu,
-	 prostudovat	 podkladové	 materiály	
a	 sdělit	 stanovisko	Města	Plumlov	k	
schvalovanému	manipulačnímu	řádu	
rybníka	Bidelec	a	Podhradského	ryb-
níka,
-	projednat	se	soukromým		majitelem	
pozemku	 p.č.	 1557/3	 v	 k.ú.	 Plumlov	
možnosti	 odprodeje	 resp.	 směny	
tohoto	pozemku	pod	veřejně	přístup-
nou	účelovou	komunikací.

Zasedání Rady Města Plumlova 
č.46 ze dne 11.6.2008
Rada města bere na vědomí:
-	žádosti	o	prodej	stavebních	pozem-
ků	v	Soběsukách,
-	 plán	 investičních	 akcí	 Vodovodu	
Pomoraví,	svazku	obcí,
-	organizaci	závěru	školního	roku	ZŠ	
Plumlov,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 s	
účastí	města.

Rada města schvaluje:
-	 výběr	dodavatele	na	 výměnu	oken	
na	 bytech	 v	 domě	 Plumlov	 č.p.	 186	
–	NejOkna,	s.r.o.,	Prostějov,
-	podmínky	pro	instalaci	reklamních	
panelů	 pro	 předvolební	 kampaň	 při	
krajských	volbách,
-	 zakoupení	 víceúčelového	 žacího	
stroje,
-	 pronájem	 veřejného	 prostranství	
pro	 zřízení	 restaurační	 zahrádky	
(Zavadilová,	Plumlov).

Rada města neschvaluje:
-	vyhlášení	záměru	prodeje	pozemku	
p.č.877/5	 v	 k.ú.	 Žárovice	 dle	 žádosti	
manželů,	Badalových,	Vícov.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlov č. 47 ze dne 25.6.2008:
Rada města bere na vědomí:
-	nabídku	energetických	služeb	fy.IP		
IZOLACE		Polná,	s.r.o.,
-	připomínkové	řízení	KÚOK	k	 jízd-
ním	řádům,
-	nabídka	Ekologického	právního	ser-
visu,
-	 zprávu	 o	 kompenzaci	 daňových	
převodů	od	FÚ	v	Prostějově,
-	 informaci	o	členské	schůzi	Středo-
moravského	 lesního	 družstva	 Niva	
–	24.6.2008,
-	žádost	fy.	Alamo	Financial	CZ,	s.r.o.	
o	pronájem	nebytových	prostor,
-	 informace	 o	 stavebních	 řízeních	 s	
účastí	města,	
-	zprávu	o	valné	hromadě	Vodovodu	
Pomoraví	–	24.6.2008.

Rada města schvaluje:
-	složení	výběrové	komise	na	dodava-
tele	rekonstrukce	otopného	systému	
ZŠ	Plumlov,
-	zařazení	žádost	o	byt	pí.	Ambrožo-
vé,	Brno,	do	pořadníku	žadatelů,
-	použití	části	finančních	prostředků	
z	fondu	reprodukce	DpS	Soběsuky	na	
zakoupení	 elektrického	 zvedáku	 a	
elektrické	zvedací	židle
-	 udělení	 výjimky	 z	 OZV	 č.	 2/2005	
pro	 hudební	 produkce	 uvedené	 v	
bodě	č.	7,
-	 finanční	 příspěvek	 ve	 výši	 5.000,-	
na	reprezentaci	p.	Korbaře	na	MS	ve	
střelbě	z	kuše
-	 umístění	 reklamního	 banneru	
Evropské	 databanky	 na	 internetové	
stránky	města,
-	instalaci	elektronického	zabezpeče-
ní	v	prostorách	nízkého	zámku.

Rada města neschvaluje:
-	 finanční	 příspěvek	 ve	 výši	 5.000,-	
Kč	 Spolku	 Plumlovských	 nadšenců,	
o.s.,	na	4.	Plumlovské	vinobraní.
-	umístění	dopravní	značky	pro	par-
kovací	místo	dle	žádosti	p.	Všetičky,	
Plumlov,
-	 předání	 nabídek	 na	 odprodej	 spo-
luvlastnických	 podílů	 (Ohrozim,	
Pustiměř)	 k	 projednání	 zastupitel-
stvu	města.



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ�

Usnesení z 9. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova ze dne 
14.5.2008

Zastupitelstvo města bere na  
vědomí:
-	 informaci	 o	 plnění	 usnesení	
uložených	na	minulých	 zasedáních	
Zastupitelstva	Města		Plumlov,
-	 informaci	 o	 bezpečnostní	 situaci	 
v	Plumlově.

Zastupitelstvo města  schválilo:
-	program	9.	zasedání	Zastupitelstva	
Města	Plumlova,	
-	 Závěrečný	 účet	 Města	 Plumlov	 
za	 rok	2007	 s	 výhradou	a	 současně	
rozhodlo,	že	k	odstranění	nedostat-
ku	uvedeného	ve	Zprávě	o	přezkou-
mání	 hospodaření	 za	 rok	 2007	 se	
přijímá	toto	nápravné		opatření:
a)	 Rada	 města	 Plumlova	 bude	 při	
schvalování	 hospodářského	 výsled-
ku	 jednotlivých	 příspěvkových	
organizací	 zřizovaných	 městem	
dbát	 na	 přesné	 dodržování	 povin-
nosti	rozdělit	hospodářský	výsledek	
do	fondů	příspěvkové	organizace	ve	
smyslu	platných	právních		předpisů,
-	rozpočtový	výhled	Města	Plumlov	
na	roky	2009-2010	(příloha	č.	1)	,	

Zastupitelstvo města schválilo:
-	 prodej	 pozemku	 č.479/1	 –	 zahra-
da	v	k.ú.	Plumlov	o	výměře	 103	m2	
manželům	Karlovi	a	Věře	 	 	Knallo-
vým,	Prostějov	za	cenu	100,-	Kč/m2,	
kdy	 kupující	 budou	 hradit	 veškeré	
poplatky	spojené	se	sepsáním	kupní	
smlouvy	 a	 se	 	 zápisem	do	katastru	
nemovitostí,
-	 směnu	 13	m2	pozemku	p.č.	 508/2	
(vlastník	Mojmír	Žalák	a	Marie	Žalá-
ková)		za	13	m2	pozemku	p.č.	528/1	(	
vlastník	Město	Plumlov),	oba	v	k.ú.	
Plumlov	 bez	 dalších	 finančních	
kompenzací	s	tím,	že		náklady	spo-
jené	 se	zápisem	do	katastru	nemo-
vitostí	ponesou	obě	smluvní	strany	
rovným	dílem,		
-	 prodej	 pozemků	 v	 k.ú.	 Soběsuky	
u	Plumlova	-	p.č.	183/55	-	kupující	p.	
Jiří	 Foret	 a	 pí.	 Zuzana	 Sekaninová,	
oba	bytem	Prostějov,	A.	Slavíčka	12,	
p.č.	183/56	–	kupující	manželé	p.	ing.	
Jaroslav	Novotný	a	pí.	ing.	Iva	Novot-
ná,	bytem	Prostějov,	Vrlova	13	a	p.č.	
183/57	–	kupující	p.	Michal	Pospíšil,	

Ze zasedání zastupitelstva
bytem	Malé	Hradisko	154,	ve	všech	
případech	je	prodejní	cena	600,-	Kč/
m2	 a	 kupující	 jsou	povinni	uhradit	
veškeré	náklady	spojené	se	sepsáním	
kupní	 smlouvy,	 zápisem	 do	 kata-
stru	 nemovitostí	 a	 daň	 z	 převodu	 
nemovitostí,		
-	 darovací	 smlouvy	 na	 pozemky	 
v	 lokalitě	U	Boží	muky	 (	příloha	č.	
2),	
-	 návrh	 smlouvy	 o	 věcném	 bře-
meni	 E-ONu	 –	 přípojka	 elektřiny	
k	 novostavbě	 manželů	 Purových,	
Vinohrádky,	Plumlov	-	pozemek	p.č.	
1152/14	v	k.ú.	Plumlov,	
-	Obecně	závaznou	vyhlášku	Města	
Plumlov	č.1	/2008,	o	zákazu	požívá-
ní	alkoholických	nápojů	na	veřejném	
prostranství,	včetně	přílohy	č.	1,			
-	 Směrnici	 k	 používání	 sociálního	
fondu	Města	Plumlov.

Zastupitelstvo města zmocňuje:
-	 správní	 radu	 společnosti	 Zámek	
Plumlov,	 o.p.s.,	 k	 vypracování	nové	
zakládací	 listiny	 obecně	 prospěšné	
společnosti,		kterou	poté	předloží	ke	
schválení	zastupitelstvu	města.

Usnesení z 10. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova ze  
dne 25.6.2008

Zastupitelstvo města bere na 
vědomí:
-	 informaci	 o	 plnění	 usnesení	
uložených	na	minulých	 zasedáních	
Zastupitelstva	Města	Plumlov.

Zastupitelstvo města schválilo:
-	 program	 10.	 zasedání	 Zastupitel-
stva	 Města	 Plumlova	 doplněný	 o	
body:
a)	projednání	vyhlášení	záměru	pro-
deje	 4/39	 spoluvlastnického	 podílu	
Města	Plumlov	
ve	 Středomoravském	 lesním	
družstvu	Niva,
b)	 návrh	 smlouvy	 o	 bezúplatném	
převodu	pozemku	p.	č.	5/2	–	ostatní	
plocha	o	výměře	223	m2	v	k.ú.	Plum-
lov.
-	připomínky	p.	ing.	Otruby	k	zápi-
su	z	9.	zasedání	Zastupitelstva	Měs-
ta	 Plumlova,	 které	 budou	 přílohou	
tohoto	zápisu,
-	prodej	části	pozemku	p.č.	1565	

–	 ostatní	 plocha	 v	 k.ú.	 Plumlov	 o	
výměře	 44	 m2	 manželům	 Lence	 a	
Vítězslavu	Marečkovým,	Plumlov,	za	
cenu	50	Kč/m2,	kdy	kupující	budou	
hradit	 veškeré	 poplatky	 spojené	 se	
sepsáním	kupní	smlouvy	a	se	zápi-
sem	do	katastru	nemovitostí,
-	prodej	pozemku	p.č.	1562/2	–	ostat-
ní	plocha	v	k.ú.	Plumlov	o	výměře	54	
m2	 do	 spoluvlastnictví	 paní	Martě	
Zatloukalové	 a	 Denise	 Řezníčkové,	
obě	 bytem	 Prostějov	 za	 cenu	 100,-	
Kč/m2,	 kdy	 kupující	 budou	 hradit	
veškeré	 poplatky	 spojené	 se	 sepsá-
ním	kupní	smlouvy	a	se	zápisem	do	
katastru	nemovitostí,
-	 prodej	 pozemků	 žadatelům	 dle	
přílohy	č.	 1.	v	 lokalitě	U	Boží	muky	
za	 cenu	 800,-	 Kč/m2,	 kdy	 kupující	
budou	hradit	veškeré	poplatky	spo-
jené	se	sepsáním	kupní	smlouvy	a	se	
zápisem	do	katastru	nemovitostí,
-	bezúplatný	převod	–	přijetí	pozem-
ku	p.č.	5/2	–	ostatní	plocha	o	výmě-
ře	223	m2	v	k.ú.	Plumlov	–	od	Úřadu	
pro	 zastupování	 státu	 ve	 věcech	
majetkových,
-	 rozpočtové	opatření	Města	Plum-
lova	č.	3/2008	ke	dni	25.6.2008	(viz	
příloha	č.	2),
-	 dodatek	 Zřizovací	 listiny	 č.	 2	
Základní	 školy	Plumlov,	 okres	Pro-
stějov,	příspěvk.organizace
-	 zakládací	 listinu	 Zámek	 Plumlov,	
v.p.s.,	s	opravou	textu	dle	zápisu,
-	 smlouvu	 o	 provozování	 vodovod-
ního	a	kanalizačního	řádu	pro	veřej-
nou	potřebu	 a	VAKem	 svazku	obcí	
Plumlov	–	Vícov,	s	opravou	textu	dle	
zápisu.

Zastupitelstvo města neschváli-
lo:
-	 doplnění	 programu	 10.	 zasedá-
ní	 Zastupitelstva	 Města	 Plumlova	 
o	body:
a)	odvolání	zástupce	Města	Plumlov	
p.	 A.	 Sušeně	 ve	 Středomoravském	
lesním	družstvu	Niva,
b)	 odvolání	 předsedy	 Kontrolního	
výboru	Zastupitelstva	Města	Plum-
lov	p.	ing.	A.	Zapletala	z	funkce
c)	revokace	části	usnesení	z	8.	zase-
dání	Zastupitelstva	Města	Plumlov,	
konaného	 dne	 19.3.2008	 týkající	 se	
Dohody	 o	 společném	postupu	 obcí	
sdružených	v	SMLD	Niva.
-	 vyhlášení	 záměru	 prodeje	 4/39	 
spoluvlastnického	 podílu	 Města	
Plumlov	 ve	 Středomoravském	 les-
ním	družstvu	Niva.
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	 Zastupitelstvo	 Města	 Plum-
lova	 podle	 ustanovení	 §	 10	 písmeno	 a)	
a	§	84	odstavec	2	písmeno	 i),	zákona	č.	
128/2000	Sb.,	o	obcích,	ve	znění	pozděj-
ších	 předpisů	 se	 usneslo	 dne	 14.5.2008	
vydat	 tuto	 obecně	 závaznou	 vyhlášku	
(dále	jen	„vyhláška“):
Článek  1
Úvodní ustanovení
Cílem	 této	 vyhlášky	 v	 rámci	 zabez-
pečení	 místních	 záležitostí	 veřejné-
ho	 pořádku	 je	 vymezit	 některá	 místa	
veřejného	 prostranství,	 na	 kterých	
se	 zakazuje	 konzumovat	 	 alkoholické	
nápoje	 a	 tím	 vytvořit	 opatření	 směřu-
jící	 k	 ochraně	 před	 škodami	 na	 zdra-
ví	 způsobenými	 alkoholem	 zejména	 
u	dětí	a	mladistvých.
Článek  2
Vymezení pojmů
Veřejným	 prostranstvím	 jsou	 všechna	
náměstí,	ulice,	tržiště,	chodníky,	veřejná	
zeleň,	parky,		sportoviště,	dětské	koutky	
a	další	prostory	přístupné	každému	bez	
omezení,	tedy	sloužící	obecnému	užívá-
ní,	a	to	bez	ohledu	na	vlastnictví	k	tomu-
to	prostoru.1).	
Článek   3
Zákaz požívání alkoholických nápo-
jů na veřejném prostranství
1.	 Zakazuje	 se	 	 konzumace	 alkoholu	 na	
vymezených	 plochách	 	 	 veřejného	 pro-
stranství	 v	 	 Plumlově,	 	 v	 Soběsukách,	
Žárovicích	a	Hamrech.
2.	 Vymezené	 plochy	 se	 zákazem	 poží-
vání	 alkoholických	nápojů	 na	 veřejném	

Obecně závazná vyhláška
Město  Plumlov prostranství	 jsou	 uvedeny	 v	 příloze	 č.1,	

která	 je	 	nedílnou	 součástí	 této	vyhláš-
ky.
Článek   4
Výjimky
1.	 Zákaz	 požívání	 alkoholických	nápojů	
na	veřejném	prostranství	 se	nevztahuje	
na	1.ledna	a	31.prosince.
2.	 Rada	 Města	 Plumlov	 může	 udělit	
výjimku	 ze	 zákazu	 požívání	 alkoholic-
kých	nápojů	na	veřejných	prostranstvích	
při	 konání	 kulturních,	 sportovních	 či	
jiných	akcí	na	základě	žádosti	pořadate-
le	akce.
3.	 Zákaz	 se	 nevztahuje	 na	 restaurační	
zahrádky,	které	jsou	součástí	restaurač-
ních	zařízení.
Článek  5
Závěrečná ustanovení
1.	 Tato	 obecně	 závazná	 vyhláška	 se	
vztahuje	 pouze	 na	 veřejná	 prostranství	
vyjmenovaná	 v	 příloze	 č.	 1	 této	 vyhláš-
ky.	
2.	 Tato	 vyhláška	 nabývá	 účinnosti	 pat-
náctým	dnem	po	jejím	vyhlášení.

Martin Hyndrich, 
místostarosta Města Plumlova  

Adolf Sušeň, 
starosta Města Plumlova

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů
 Příloha č. 1
Vymezení míst,
 kde je zákaz požívání alkoholu na 
veřejném prostranství :
Město Plumlov:
-	Tyršovo	náměstí,	Plumlov	-	p.č.	1567	+		
p.č.	835		v	k.ú.	Plumlov,
-	Hlavní	 	náměstí,	Plumlov	-	p.č.	 1575	v	
k.ú.	Plumlov,
-	park	-	p.č.	824	v	k.ú.	Plumlov,
-	chodník	před	obchodem	Jednoty	Bos-

kovice	p.č.	997/3	v	k.ú.	Plumlov,
-	manipulační	plocha	za	obchodem	Jed-
noty	Boskovice	p.č.	997/4	v	k.ú.	Plumlov,		
-	 okolí	 kostela	 a	 hřiště	 u	 kostela	 –	 p.č.	
3,4,	72,	1571,	vše	v	.ú.	Plumlov
-	prostor	za	ZŠ	Plumlov	–	p.č.		599,	741/1	
a	1543/1,	vše		v	k.ú.	Plumlov,
-	 prostor	 před	 dětským	 hřištěm	 za	
MŠ,	 Na	 Stráži,	 Plumlov	 -	 p.č.	 672/5	 
v	k.ú.	Plumlov,	
-	pozemky	před	zámkem	+	Zámecká	uli-
ce	–	p.č.	 975,	976,	977,	978,	979,	980	a	
p.č.	1563		+	parkoviště	na	ulici	Zámecké	
-	p.č.	1014,	vše	v		k.ú.	Plumlov,
-	 pozemek	 ve	 Cvrčelce-	 p.č.	 1258/1	 
v	k.ú.	Plumlov,
-	 okolí	 	 ZUŠ	 Plumlov	 –	 p.č.	 1088	 v	 k.ú.	
Plumlov,	
-	 ulice	 Na	 Aleji	 –	 p.č.	 1565,	 Boskovická	
–	 p.č.	 1522,	 1566,	 Bezručova	 –	 p.č.1548,	
Ohrozimská	 –	 p.č.1573/1,	 V.B.	 Plumlov-
ské	–	p.č.	1562.,	vše	v	k.ú.	Plumlov

Obec Soběsuky:
-	pozemky-	p.č.	904/3,	904/4	-	u	autobu-
sové	čekárny,
-pozemek	 st.p.	 115	 –	 autobusová	 čekár-
na,
-	 část	 pozemku	 p.č.	 719/3	 	 -	 dět-
ské	 hřiště,	 vše	 v	 k.ú.	 Soběsuky	 
u	Plumlova.
Obec Žárovice:
-	pozemky	-	p.č.	861/1,	877/2	a	p.č.	877/3	
–	u	autobusové	čekárny,
-	pozemek	st.p.	55	–	autobusová	čekárna,	
vše	v	k.ú.	Žárovice,

Obec	Hamry:
-	pozemek	p.č.	688/3	–	autobusová	 toč-
na,
-	pozemek	p.č.	58/1	–	dětské	hřiště,
-	pozemek	p.č.	32/1,		42/2		
a	 st.	 p.	 107	 –	 čekána	 autobusu	 
a	 prostor	 okolo	 čekárny,	 vše	 
v	k.ú.	Hamry.

Obecně závazná vyhláška Město 
Plumlov č. 1/2008 o zákazu poží-
vání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství.

Informují vás

Desatero proti zlodějům

Jak	na	to,	pro	vás	z	Radničních	listů	
města	Olomouce	vybrala	a	připravila	
Jitka	Spurná:
-	 nejvíce	 ohroženým	 místem	 jsou	
vstupní	 dveře,	 proto	 se	 po	 svém	
odchodu	 přesvědčte,	 zda	 jste	 řádně	
zamkli	dům	či	byt,
-	 vhodné	 by	 bylo	 opatřit	 dveře	 bez-
pečnostním	zámkem,
-	 okna	 jsou	 nejvíce	 napadnutelná	 
v	přízemí	a	je	možné	je	chránit	bez-
pečnostní	fólií	či	bezpečnostní	žalu-
zií,	samozřejmostí	by	mělo	být	to,	že	

Aby se dovolená letošní rok sku-
tečně vydařila, je dobré předchá-
zet nepříjemným překvapením po 
návratu, a pokud možno co nejlé-
pe zajistit své obydlí před zloději.

se	před	svým	odchodem	přesvědčíte,	
že	jste	okna	pečlivě	uzavřeli,
-nechlubte	 se	 příliš	 svými	majetko-
vými	 poměry,	 na	 zvonky,	 poštovní	
schránky	 a	 dveře	 neuvádějte	 tituly,	
nejlepší	 je	 pouze	 společné	 příjmení	 
v	množném	čísle,
-	 neříkejte	 svým	 dětem,	 kde	 máte	 
v	bytu	uloženy	cenné	věci,
-	 zabraňte,	aby	bylo	dveřním	kukát-
kem	vidět	do	vašeho	domu	či	bytu,
-	 před	 odjezdem	 na	 dovolenou	
požádejte	 sousedy	 či	 někoho	 z	 pří-
buzných,	 aby	 vám	 na	 byt	 či	 dům	
dohlédli	a	vybírali	pravidelně	poštov-
ní	schránku,
-	nezatahujte	v	bytě	závěsy	ani	žalu-
zie,	 na	 veřejnosti	 příliš	 nemluvte	 

Sběrný	 dvůr	 v	 Plumlov	 je	 ve	 
2.	 pololetí	 otevřen	 v	 těch-
to	 dnech	 –	 vždy	 sobota	 v	 době	 
od 8.00 -11.30 hodin 
19.7.,	 2.8.	 a	 16.8.,	 6.	 9.,	 5.10.,	 
2.11.,	6.12.	

Sběrný dvůr

o	tom,	že	odjíždíte	na	dovolenou,
-	v	případě,	že	máte	telefonní	přístroj	
se	záznamníkem,	není	vhodné	zane-
chávat	 volajícím	 vzkaz	 s	 informací,	
o	svém	odjezdu	na	dovolenou,	neboť	
tato	informace	je	příliš	cenná	pro	pří-
padného	pachatele.
Přejeme příjemně strávené volné 
chvíle bez  podobných a jiných 
nehod.
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     V úterý 16. června 2008 se opět 
otevřela pomyslná brána základní 
školy pro plumlovskou veřejnost 
tentokrát v setkání nazvaném 
„Plumlovská zastavení“. 

Plumlovská zastavení

Mgr. Ludmila Braunová

	 Impulsem	 k	 této	 akci	 byl	
kalendář	na	 rok	2008,	 ten	vznikl	 ve	
spolupráci	 školy	 a	 města	 Plumlov.	
Žáci	 ZŠ	 vytvořili	 ke	 známým	 plum-
lovským	pověstem	ilustrace	a	vznikla	
tak	 zajímavá	 a	 reprezentativní	 pub-
likace,	 která	 své	 majitele	 provede	
celým	 rokem	 2008.	 Zastavení	 byla	
dvě,	první	výtvarné	a	druhé	drama-
tické.
Zastavení první 
					Vernisáž	výtvarné	výstavy	zahájila	
krásným	úvodním	slovem	Mgr.	 Jana	
Köhlerová.	Návštěvníci	si	mohli	pro-
hlédnout	výtvarné	práce	žáků	zamě-
řené	 na	 plumlovský	 zámek	 i	 plum-
lovské	 pověsti.	 Na	 paravánech	 byly	
zajímavě	 rozmístěny	 malby,	 kresby	
i	 koláže.	 Žlutý	 koberec	 posázený	

keramickými	 botami	 pak	 přivedl	
k	bohatě	prostřené	tabuli,	na	níž	bylo	
vše	 vytvořeno	 z	 keramiky,	 ty,	 kteří	
se	 nechali	 přilákat	 krásnými	 talíři,	
poháry	 i	 dobrotami.	Výtvarné	 práce	
žáků	vznikly	pod	vedením	Mgr.	Jitky		
Havlíčkové,	Mgr.	Dagmar	Zapletalové	
a	Mgr.	Kristiny	Chrástové,	která	také	
celou	výstavu	připravila.	Občerstvení	
připravila	pro	hosty	s	žáky	v	kroužku	
„Vaření“	Mgr.	Hana	Valíková	a	bylin-
kový	 čaj	 pro	 osvěžení	 pracovnice	
školní	kuchyně.
Zastavení druhé
					Po	zahájení	výstavy	se	všichni	pří-
tomní	přesunuli	do	malé	 tělocvičny,	
kde	na	ně	čekalo	dramatické	pásmo,	
které	si	pro	ně	připravili	žáci	od	první	
po	šestou	třídu.	Celý	program	zahájili	
svým	tanečním	vystoupením	v	dobo-
vém	oblečení	žáci	ZUŠ	pod	vedením	
Mgr.	Renaty	Sovíkové.	Potom	násle-
dovalo	 literárně	 dramatické	 pásmo	
ze	zámku	a	podzámčí,	 které	 slovem	

provázela	 Mgr.	 Jana	 Zelená.	 Žáčci	
prvňáčci	pod	vedením	Mgr.	Hany	Fin-
sterlové	 předvedli	 říkadla,	 písničky	
a	hry	„Jak	si	děti	dříve	hrály“.	Potom	
žáci	 5.	 třídy	 zahráli	 novou	 pověst	
„O	 zakleté	 Meluzíně“	 a	 následova-
la	 přehlídka	 plumlovských	 straši-
del	 –	 žáků	 3.B.	 Ty	 	 pak	 vystřídalo	
hudební	 pásmo	 „Kozlíčkův	 nákup	
v	 podhradí“v	 podání	 žáků	 4.	 třídy	
Celé	 vystoupení	 uzavřely	 tři	 zdra-
matizované	 pověsti	 z	 plumlovského	
kalendáře,	které	si	nacvičili	žáci	6.A	
pod	vedením	Mgr.	Ludmily	Brauno-
vé.	Zahráli	si	v	pověstech	„Rod	pánů	
z	 Kravař“	 –	 „O	 zkamenělé	 paní“	 –	
„O	zkáze	plumlovského	hradu“.	Celé	
vystoupení	provázela	velmi	příjemná	
atmosféra	 a	 děti	 byly	 za	 své	 výko-
ny	 odměněny	 srdečným	 potleskem	
a	pocitem	úspěchu.

Opsáno ze školních tabulí

	 	 Redakční	 rada	 vytvoři-
la	 pestrý	 koktejl	 informací	 nejen	
o	dění	ve	škole,	ale	nechyběly	 	rub-
riky	 o	 módě,	 sportu	 a	 kultuře.	
Reakce	na	obsah	a	podobu	časopisu	
byly	vesměs	kladné,	tvůrci	časopisu	
využili	nabídku	12.	ZŠ	Heyrovského	v	
Chomutově	a	přihlásili	se	do	soutěže	
školních	časopisů	ČR.	Vyhodnocení	

soutěže	proběhlo	 v	 sobotu	 7.	
6.	2008	v	Chomutově.	K	velké	
radosti	 všech	 žáků	 a	 učitelů	
byl	 časopis	 nominován	 na	
ocenění	ve	dvou	kategoriích	–	
v	 odborné	 porotě	 a	 v	 porotě	
dětské.	 Nakonec	 se	 organi-
zátoři	 soutěže	 rozhodli,	 že	 v	
obou	 kategoriích	 ocení	 stej-
nou	 cenou	 všechny	 redakce.	
Bylo	 by	 totiž	 velmi	 těžké	
vybrat	 jen	 tři	 nejlepší.	 Bom-
bo	 tedy	 získalo	 dvě	 oceně-
ní.	 Z	 toho	 vyplývá,	 že	 se	 líbí	 nejen	
odborníkům,	ale	také	dětem.	Gratu-
lujeme	 redakci	 časopisu	 k	 velkému	
úspěchu	 a	 přejeme	 hodně	 dalších	
čísel.	 Soutěžní	 časopisy	 se	 v	 příš-
tím	školním	roce		vydají	na	putovní	

Bombo si odvezlo 
z Chomutova dvě ceny
Zhruba před rokem vznikl 
na odloučeném pracovišti ZŠ 
v Drahanech nový školní časo-
pis, který nese jméno Bombo, 
a Plumlovský Zpravodaj již o tomto 
počinu informoval. 

výstavu	po	 celé	ČR	 a	nezbývá	dou-
fat,	že	zavítají	i	k	nám.	Pokud	chcete	
vidět	 podobu	 časopisu	 Bombo	 už	
teď,	 tak	 navštivte	 webové	 stránky	
www.bombo.wgz.cz.	

Tomáš Polák

 Zajímavá beseda o třídění odpadu probíhala v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. Žáci se zapojili do diskuse a velmi 
dobře a rádi spolupracovali a přicházeli dokonce sami na zajímavé nápady „kam s ním“.Ukázka je z 1. třídy a ze 6. třídy .
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Mgr. Ludmila Braunová

Děvčata ze ZŠ Plumlov  získala druhé místo  
v soutěži Svět očima dětí
Odbor	tisku	a	public	relations	minis-
terstva	 vnitra	 pořádá	 již	 pátým	
rokem	soutěž	Svět	očima	dětí.	Soutěž	
je	zaměřena	na	prevenci	a	vzdělává-
ní	dětí	 ve	 věku	 5	 –	 16	 let.	Tento	 rok	
byla	 pro	 druhý	 stupeň	 základních	
škol	vypsána	témata	Kdo	je	cizí	není	
špatný!	a	Nebezpečí	na	síti.	Soutěží-
cí	 si	 mohli	 vybrat	 z	 několika	 forem	
zpracování	 –	 literární,	 hudební,	
audiovizuální	 a	 výpočetní	 technika.	
Simona	Všetičková	a	Hana	Kolářová	
si	 vybraly	 téma	 Nebezpečí	 na	 síti.	 
K	tomuto	tématu	vytvořily	s	pomocí	
učitele	Tomáše	Poláka	webové	strán-
ky	 nebezpeci-internet.blog.cz.	 Dále	
děvčata	 nafotila,	 sestříhala	 krátký	
foto-román,	 napsala	 úvahu,	 sestavi-
la	 pravidla	 pro	 bezpečné	 používání	
internetu	 a	 na	 stránkách	 najde-
me	 také	 pár	 informací	 o	 internetu	 
a	 několik	 odkazů.	 Tuto	 několikatý-

denní		práci	děvčata	spolu	s	prezenta-
cí	poslala	do		soutěže.	Celkem	bylo	do	
soutěže	posláno	přes	1500	prací.	Slav-
nostní	 vyhlášení	 výsledků	 soutěže	
proběhlo	 25.	 6.	 2008	 v	Majakovské-
ho	sále	Národního	domu	v	Praze	na	
Vinohradech.	 Vyhlášením	 provázela	
moderátorská	 dvojice	 Slávek	 Boura	
a	Markéta	Majerová,	mezi	 	hosty	na	
pódiu	se	objevil	také	Jan	Vodňanský	
a	 herci	 pantomimy	 pražských	 diva-
del.	 Záštitu	 nad	 celou	 soutěží	 přijal	
ministr	vnitra	Ivan	Langer.	
	 	 	 	 	Když	 se	naplnila	 čtrnáctá	hodi-
na,	napětí	v	sále	by	se	dalo	krájet.	Na	
všech	oceněných	byla	patrna	značná	
nervozita.	Tu	se	svými	písněmi	snažil	
trochu	uvolnit	zpěvák	Jan	Vodňanský.	
Těsně	 po	 patnácté	 hodině	 zaznělo	 
z	mikrofonů:	„Druhé	místo	získávají		
Simona	 Všetičková	 a	 Hana	 Kolářo-
vá.“	Zjevně	dojaté	dívky	si	pomalými	
krůčky	došly	pro	své	ocenění.	

	 V	posledním	desetiletí	 patří	
plumlovská	 škola	 k	 nejaktivnějším	
a	 nejúspěšnějším	 školám	 okresu	 na	
sportovním	 poli.	 V	 letošním	 roce	
reprezentanti	školy	navázali	na	úspě-
chy	 let	minulých	 ziskem	 nejprestiž-
nější	ceny	na	okrese:	putovního	pohá-
ru	senátorky	Boženy	Sekaninové	pro	
nejlepší	mimoprostějovskou	školu	ve	
školní	sportovní	lize	2007-2008.	Nej-
větší	 úspěchy	 již	 tradičně	 získávali	
atleti.	
	 	 	 	 	 Starší	 dívky	 se	 staly	 přeborni-
cemi	 v	 atletickém	 čtyřboji,	 jako	
zástupci	 okresu	 obsadily	 5.místo	
v	 krajském	 finále	 (K.	 Walterová,	 
Ž.	Strouhalová,	T.	Menšíková,	Z.	Sol-
dánová,	 K.Janečková,	 P.Konšelová).	
Bronzové	 medaile	 přivezly	 mladší	

ZŠ Plumlov získala putovní pohár 
senátorky Boženy Sekaninové 
pro nejlepší mimoprostějovskou  
školu okresu ve sportovní lize 
2007-2008.

ZŠ Plumlov získala putovní pohár senátorky
dívky	z	okresního	finále	v	atletickém	
čtyřboji,družstva	mladších	i	starších	
hochů	 skončila	 na	 pěkném	 4.místě.	
V	 okresním	 finále	 Poháru	 rozhlasu	
se	družstva	 starších	dívek	 i	 chlapců	
prezentovala	 6.místem.	 Předních	
umístění	 dosáhli	 atleti	 v	 okresním	
přeboru	v	přespolním	běhu.	Na	ško-
le	 velkou	 oblibu	mezi	 chlapci	 získal	
florbal.Škola	 se	 zúčastnila	 několika	
soutěží.Největší	 váhu	 má	 bezespo-
ru	 2.místo	 družstva	 starších	 hochů	 
v	 okresním	 finále	 (L.Smékal,	
M.Verner,	 Z.Trunečka	 ,J.Kučera,	
R.Janeček,	 R.Pišín,	 D.Krychtálek,	
J.Kocourek,	F.Kaplánek,	D.Halouska,	
M.Všetička,	J.Stoklasa).	Žáci	4.	a	5.tříd	
získali	 3.místo	 v	 okresní	 soutěži.	 
K	 okresní	 špičce	 již	 několik	 roků	
náleží	 i	 nejmladší	 fotbalisté	 
v	 McDonald ś	 Cupu.	 Obě	 družstva	
(1.-3.roč.	 i	 4.-5.	 roč)	 hladce	 postou-
pila	 přes	 kvalifikace	 do	 okresního	
finále,	 kde	 v	 konkurenci	 nejlepších	

V červnovém programu mezi 
písemkami a uzavíráním známek 
měli žáci 6. a 7. ročníku dvě zají-
mavá setkání s hasiči. 
	 V	čase,	který	s	nimi	strávili, 
si	 zopakovali	 řadu	 naučených	 infor-
mací	 a	 ověřili	 si	 v	modelových	 situ-
acích,	jak	se	mají	chovat.	Na	prvním	
setkání	 5.6.2008	 si	 žáci	 s	 mladými	
zástupci	 hasičského	 sboru	 z	 Prostě-
jova	zopakovali	známá	čísla,	na	která	

Hasiči mezi žáky plumlovské školy
mohou	 volat	 pro	 pomoc,	 vyzkoušeli	
si,	 jak	správně	zatelefonovat	a	ozná-
mit,	co	se	stalo.	Ověřili	si	své	znalosti	
z	občanské	výchovy.	Dokázali	stano-
vit	 pořadí	 zachraňování	 –	 nejprve	
lidé,	pak	zvířata	a	nakonec	majetek.	
A	 velmi	 zajímavá	 pro	ně	 určitě	 byla	
možnost	vyzkoušet	si	pravý	hasičský	
pracovní	oděv.	Ti,	kteří	si	jej	oblékli,	
překvapilo,	 jak	 je	 těžký.	Na	druhém	
setkání	20.6.2008	si	nejprve	zopako-

vali	získané	vědomosti.	Potom	přešli	
k	 přehledu	 typů	 hasicích	 přístrojů	 
a	zdůvodňovali,	k	hašení	jakých	látek	
se	 používají	 a	 proč.	Rozlišovali	 také	
podle	zvukových	ukázek	zvuky	sirén	
a	hasiči	jim	vysvětlili,	co	která	siréna	
ohlašuje.
	 	 	 	 	Obě	besedy	byly	velmi	zajímavé	 
a	 žákům	 přinesly	 nejen	 poučení,	 
ale	 i	 zkušenost,	 že	 vědí,	 co	 dělat	 
v	nenadálých	situacích.

šesti	 celků	obsadila	 vždy	4.místo.	V	
halové	 kopané	 byli	 starší	 hoši	 třetí.	
Družstva	mladších	i	starších	chlapců	
se	zúčastnila	okrskových	kol	v	mini-
fotbale.	Úspěchy	opět	slavili	volejba-
listé,	kteří	se	zúčastnili	řady	soutěží	a	
turnajů,	kde	získali	přední	umístění.
Chlapci	3.místo	v	okresním	přeboru,	
smíšené	družstvo	7.	tříd	rovněž	bron-
zový	stupeň.	Ve	volejbalové	 lize	pak	
celek	chlapců	a	smíšené	družstvo	5.	
a	 6.	místo.Vysokou	 výkonnost	 dlou-
hodobě	 vykazují	 jednotlivci	 a	 týmy	
v	 ringu,	 potvrzují	 to	 dvě	 4.	 a	 dvě	
6.místa	 v	okresním	finále.	Žáci	 ško-
ly	 se	 zúčastnili	 i	 dalších	 soutěží:	 na	
1.stupni	např.	vybíjené,	přehazované,	
Kinderiády,	na	2.stupni	např.	basket-
balu.	Do	soutěží	se	zapojilo	135	žáků	
1.a	2.stupně	ZŠ,	tj.	50%	všech	žáků.
Žáky	 na	 soutěže	 připravovali	 učite-
lé	 tělesné	 výchovy	 Eva Frélichová,  
J. Zedníček a Vlastimil Homolka.
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Kulturní PEL - MEL

Robert Doleček, kastelán

Zámek Plumlov a Plumlovské kulturní léto
Po jarních  víkendových a sváteč-
ních prohlídkách zámku se s prv-
ním prázdninovým dnem zámec-
ká sezona rozeběhla už naplno. 
A s ní celá řada kulturních akcí 
nesoucí společný jmenovatel 
– Plumlovské kulturní léto . 
Po	 jarních	 	 víkendových	 a	 sváteč-
ních	prohlídkách	zámku	se	s	prvním	
prázdninovým	dnem	zámecká	sezo-
na	 rozeběhla	 už	 naplno.	 A	 s	 ní	 celá	
řada	kulturních	akcí	nesoucí	společ-
ný	jmenovatel	–	Plumlovské	kulturní	
léto	.	
Konec	školního	roku	a	první	prázdni-
nové	dny	byly	ve	znamení	již	tradič-
ního	 úvodu	 Plumlovského	 léta	 a	 to	
2.ročníku	 multižánrového	 festivalu	
divadla,	 fi	lmu	 a	 hudby	 PlumLOVE	
08.	Zámek	během	tří	dnů	přivítal	na	
80	 účinkujících	 a	 asi	 800	 převážně	
mladých	diváků	.		
Po	 tomto	 antré	 	 se	 nádvoří	 a	 při-
lehlé	 prostory	 nízkého	 zámku	 staly	
útočištěm	 tanečního	 souboru	 Hor-
ské	 myši	 z	 Rokytnice	 v	 Orl.horách,	
jejichž	týdenní	soustředění	vyvrcho-
lilo	 představením	 muzikálu	 Tanec	
s	upírem.	Během	jednoho	dne	zámek	
opět	 změnil	 návštěvníky	 a	 přivítal	

účastníky	 tradičního	 divadelního	
workshopu	jehož		letošní	již	7.ročník	
předvede	v	sobotu	19.července	výsle-
dek	své	dvoutýdenní	práce	a	to	před-
stavení	Carmina	Burana.
									V	dalším	týdnu		obsadí	nádvoří	
zámku	Spolek	helvétských	 žoldnéřů	
a	skupina	Alt-Stahremberg.	K	vidění	
budou	 dopolední	 a	 odpolední	 ukáz-
ky	umění	těchto	skupin	historického	
šermu.	Tato	akce	bude	doplňovat	 již	
tradiční	 Keltskou	 noc	 konanou	 ve	
stejném	termínu	v	ATC	Žralok.	
Další	 sobotu	 a	 to	 2.8.	 zazní	 z	pódia	
před	zámkem	tóny	trochu	tvrdší	hud-
by	revivalových	hudebních	skupin	na	
akci	ROCK	na	 zámku.	Pozvánku	na	
tento	večer	obstará	v	pátek	1.8.	Večer	
jižanského	rocku	v	Kamenném	sále	.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Bubenickou	show	s	názvem	
Bubny	 Ivo	 Samiece	 s	 následným	
workshopem	 výuky	 hry	 na	 africké	
bubny	 a	 keramickou	 dílnou	 Šárky	
Zíkové	uvidí	 zdi	 zámku	ve	dnech	8.	
–	10.8.
											Mladí	hudebníci	našeho	regionu	
dostanou	příležitost	na	jednodenním	
festivalu	 Zámecké	 rockování.	 Tento	
proběhne	16.8	.
											Závěr	Plumlovského	kulturního	
léta	 obstarají	 představení	 francouz-
ského	 pohybového	 divadla	 Décala-
ges.
Věřím,	 že	 si	 najdete	 čas	 shlédnout	
alespoň	 některou	 z	 těchto	 akcí	 a		
pobavit	se	na	ní	a	svým	zájmem	tak	
podpoříte	a	odměníte	snahu	pořada-
telů	připravit	Vám	co	nejlepší	kultur-
ní	zážitek.
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Dovolte, abychom vám představili

Dnešní doba poskytuje člověku 
možnosti téměř bez hranic. Volá-
me přes mobil kam potřebujeme, 
pohybujeme se po světě dříve neví-
danou rychlostí, korespondujeme 
přes e-mail, komunikujeme přes 
chat, a dokonce už i nakupujeme 
ve webovém prostředí z pohodlí 
domova. 

Stránka pro občany, místní spolky, zařízení, kluby a zájmové organizace.
Schůzka s literaturou

Motto:
„Knihy jsou poklady myšlenek,  
výroků a skutků, zprostředkovaných  
potomstvu.“  Jan Amos Komenský

	 Žijeme	v	době	stále	vyspělej-
ších	moderních	technologií,	učíme	se	
pohybovat	ve	virtuálním	počítačovém	
prostředí.	Vzpomeneme	si	však	občas	
na	 to,	 že	 v	 našich	 domácích	 knihov-
ničkách	 leží	 naše	 dobré	 přítelkyně	 
z	 dětství	 a	 dospívání,	 naše	milované	
knihy	–	stránky,	spojené	kvalitní	vaz-
bou?	Prolistujeme	si	je	občas?	Obávám	
se,	 že	 dnešní	 nerovný	 zápas	 člověka	 
s	 časem	nás	příliš	nemotivuje	 si	 číst.	
A	 přitom	 dobře	 víme,	 kolik	 moudra,	
životních	 příběhů,	 proher,	 vítězství	 
a	 nevyčerpatelné	 inspirace	 se	 v	 kni-
hách	 skrývá,	 jen	 si	 udělat	 nerušenou	
chvíli	na	některé	z	nich….	
					U	nás	na	Plumlově	šanci,	jak	vnést	do	
života	pohodu	i	krásu	díky	literatuře,	
bezpochyby	máme.	 Dovolte	 mi,	 milé	
čtenářky	 a	 čtenáři	 Zpravodaje,	 aby-
ch	 vám	 krátce	 představila	 Městskou	
knihovnu	 v	 Plumlově,	 provozovanou	
Městským	úřadem	Plumlov,	 o	kterou	
se	pečlivě	stará	paní	Jana	Švestková.	
						Náplní	činnosti	naší	veřejné	knihov-
ny	je	získávat,	uchovávat	a	zpřístupňo-
vat	literaturu	všem	zájemcům	o	dobrou	 
a	kvalitní	četbu.	Knihovna	sídlí	vpravo	
vedle	Městského	úřadu	a	je	přístupná	
veřejnosti	 každý	 čtvrtek	 od	 14:00	 do	
19:00.	 Kromě	 využití	 bohatého	 kniž-
ního	 fondu	 má	 veřejnost	 možnost	
bezplatného	 přístupu	 na	 Internet,	 
a	to	i	mimo	výše	uvedenou	dobu.	Pokud	
se	 zájemce	 o	 surfování	 na	 Internetu	
dostaví	v	hodinách	mimo	čtvrtek,	ale	
kdy	 jsou	 přítomny	 zaměstnankyně	
Městského	 úřadu,	 rády	 mu	 umožní	
přístup.	Vždy	se	však	předpokládá,	že	
uživatel	 disponuje	 alespoň	 základní	
znalostí	 práce	 s	 počítačem.	 V	 přípa-
dě	menších	 dětí	 je	 vhodný	 doprovod	
jednoho	 z	 rodičů,	 případně	 staršího,	
počítačově	 zdatnějšího	 sourozence.	
Zájemci	 pak	 mohou	 používat	 pouze	
nainstalovaný	 software,	 vyhledávat	
informace,	psát	a	popřípadě	i	tisknout	
vlastní	 dokumenty.	 Pouze	 v	 případě	
této	služby	 je	 tisk	zpoplatněn	sazbou	
1,50	Kč	za	jednu	vytisknutou	stránku.
Je	vhodné	doplnit,	že	se	naše	knihov-

na	 dočkala	 Internetu	 díky	 vstupu	
do	 projektu	 Internetizace	 knihoven	
v	 Olomouckém	 kraji,	 v	 rámci	 něhož	
byla	 vybavena	 jednak	 počítačovou	
technikou	 i	 	 s	příslušenstvím,	 jednak	
programovým	vybavením.	Cílem	pro-
jektu	 Internetizace	 knihoven,	 který	
byl	 pokryt	 finančními	 prostředky	 ze	
zdrojů	 Strukturálních	 fondů	 EU,	 je	
vyrovnat	 šance	 všech	 obyvatel	 Olo-
mouckého	 kraje	 z	 hlediska	možnosti	
přístupu	k	informačním	zdrojům.	Tím	
i	naše	knihovna	získala	statut	veřejně	
dostupného	informačního	a	vzděláva-
cího	centra.	
	 	 	 	 Vrátíme-li	 se	 k	 hlavní	 činnosti	
knihovny,	 tj.	 umožnit	 zájemcům	pří-
stup	 k	 hodnotné,	 zábavné	 i	 poučné	
literatuře,	 potom	 je	 důležité	 zmínit	
propojení	 naší	 knihovny	 s	 Městskou	
knihovnou	v	Prostějově,	s	níž	sdílíme	
knihy	z	tzv.	výpůjčního	fondu.		Podle	
zájmu	čtenářů	k	nám	pravidelně	putují	
knižní	tituly	na	dobu	dvou	až	tří	měsí-
ců,	 poté	 se	 vrací	 zpět	 do	 Prostějova.	
Zajímavostí	 je,	 že	 většina	 titulů	 jsou	
knižními	 novinkami!	 Znamená	 to,	
že	místní	 čtenáři	 mají	 nezřídka	 jako	
první	v	okrese	možnost	držet	v	rukou	
žádanou	horkou	novinku	ze	světa	lite-
ratury.	V	knihovně	 lze	nalézt	beletrii	
jak	pro	dospělé,	 tak	 i	pro	děti	a	mlá-
dež,	oblíbené	dívčí	romány,	cestopisy,	
detektivní	romány,	poezii,	životopisná	
díla,	literaturu	faktu,	historické	romá-
ny,	 krásnou	 literaturu	 a	 v	 omezeném	
rozsahu	i	knihy	z	oblasti	lékařství,	pří-
rodních	věd,	historie	a	sportu.	K	dis-
pozici	 jsou	i	časopisy,	z	nichž	většina	
pochází	z	darů	místních	občanů.	Malé	
děti	potěší	napětí	a	tajemství,	ukrytá	
v	 pohádkových	 knížkách,	 inspiraci	
najdou	i	začínající	zahrádkáři	a	expe-
rimentátoři	 z	 oblasti	 gastronomie,	
apod.	 Lze	 pouze	 doplnit,	 že	 knihy	 
z	tzv.	výpůjčního	fondu	si	lze	zapůjčit	
na	období	14	dnů,	ostatní	dle	dohody	 
s	paní	Švestkovou,	která	je	vždy	ochot-
ná	pomoci	a	poradit.		
					Nedávno	proběhla	v	knihovně	akce	
pro	 školní	 družinu	 Základní	 školy	 
v	Plumlově,	 která	 vyvolala	nadšení	 u	
malých	dětí,	a	povzbudila	v	nich	tou-
hu	 stát	 se	 novými	 čtenáři	 a	 čtenář-
kami.	 Jejich	 přirozenou	 zvídavost	 je	
mimořádně	důležité	podchytit	zavčas,	
a	nenechat	děti	 trávit	celé	odpoledne	
u	 počítače	 hraním	 her,	 které	 z	 valné	
části	nepřinášejí	obohacení	pro	 jejich	
rozvíjející	se	malé	osobnosti.	Troufám	
si	tvrdit,	že	kvalitní	kniha	má	poten-
ciál	 dítě	 ve	 všech	 směrech	 obohatit,	
obzvláště,	 když	 po	 jejím	 přečtení	 
o	 obsahu	mluví,	 a	 své	 dojmy	 sděluje	

rodičům,	 sourozencům,	 kamarádům,	
nebo	 ve	 škole.	 	 Tímto	 bych	 chtě-
la	 požádat	 rodiče	 malých	 dětí,	 aby	
obětovali	 kousek	 svého	 času	 a	 přišli	
společně	 se	 svými	 kluky	 a	 děvčátky	
do	 místní	 knihovny,	 kde	 jim	 mohou	
nechat	 vystavit	 jejich	 první	 knihovní	
průkaz,	 a	 to	 bez	 poplatku	 či	 jiných	
závazků	 (vystavení	 je	 bez	 poplatku	 
i	 pro	 dospělé).	 Vsadím	 se,	 že	 takové	
dítě	pak	stráví	zbytek	dne	putováním	
po	 nejbližší	 rodině	 s	 vítězoslavným	
výrazem:	„Babi	(dědo,	teto,	brácho…),	
dívej	se,	co	mám!“
					Milé	čtenářky	a	čtenáři,	s	informa-
cemi	 z	 Místní	 knihovny	 Plumlov	 se	
budete	 setkávat	 na	 stránkách	 tohoto	
Zpravodaje	 pravidelně.	 Budeme	 vás	
informovat	 o	 knižních	 novinkách,	
které	 jsou	právě	 k	dispozici.	Upozor-
ňujeme,	 že	 v	měsíci	 červenci	 2008	 je	
knihovna	uzavřena,	ale	již	od:
prvního	 čtvrtka	 měsíce	 srpna	
(7.8.2008)	vás	srdečně	zve	do	knihov-
ních	 prostor	 paní	 knihovnice,	 Plum-
lovský	Zpravodaj	i	všichni	ostatní	dob-
rovolníci,	 kteří	 pomáhají	 obohacovat	
nejen	 knihovní	 fond,	 ale	 i	 kulturní	 
a	společenský	rozhled	všech	občanů.
S paní Janou Švestkovou si povídala,  
a do Zpravodaje připravila: 

Jitka Spurná

Masérské 
studio

Sportovní,rekondiční  
a relaxační masáže  

celého těla
Reflexní terapie

Út  14:00 - 16:00
Čt  14:00 - dle objednání
Pá 14:00 - dle objednání

So,Ne - dle objednání
Michal Konšel, tel.: 739 628 557

Nově otevřeno  
ve zdravotním středisku  

v Plumlově
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Osobnosti Plumlovska
Vojtěška Baldessari Plumlovská - 2. díl

	 	 	 	 	 Jak	 těžké	 jsou	 okamžiky,	 kdy	 se	
klubou	na	světlo	světa	osvícené	myš-
lenky	 a	 ideály,	 s	 hrdou	 touhou	nikdy	
nezapadnout!	 Jak	 obtížné	 je	 prosa-
dit,	 byť	 spravedlivý	 a	 čestný,	 přesto	
však	zbrusu	nový	počin,	změnu,	něco	
dosud	nevídaného!	A	co	platilo	tehdy,	
platí	i	nyní.	Proč	se	člověku	i	přes	veš-
keré	snažení	dobrá	věc	nedaří?	Hlava	
plná	 idejí	 a	 přesto	 žádný	 úspěch.	 Co	
chybí?	 Snad	 kousek	 štěstí?	 Anebo	
ještě	 důkladnější	 příprava	 a	 ještě	
větší	 zaujetí?	 Jak	 praví	 staré	 latinské	
přísloví:	 „Omne	 initium	 difficile	 est“	
(Každý	 začátek	 je	 těžký)	 a	 k	 tomu	 je	
třeba	 dodat,	 že	 ani	 paní	 Baldessari	
nekráčela	 cestou	 vyšlapanou.	 Právě	
naopak,	 trvalo	 dlouhé	 desetiletí,	 než	
se	její	fantazie	na	bílém	papíře	dostala	
až	na	prkna	Národního	divadla	v	Pra-
ze.	Pojďme	však	nechat	plynout	jeden	
životní	 umělecký	 příběh	 od	 začátku.	
Co	 se	 tehdy,	 v	 závěru	 předminulého	
století	odehrálo?	

					Za	dob	působení	v	Kroměříži	(viz	I.	
díl	v	předchozím	Zpravodaji)	se	mladá	
učitelka	 Vojtěška	 snažila	 děti	 přivést	
skrze	divadlo	k	lásce	k	umění,	k	zemi,	
k	vědomí	morálních	hodnot.	Ráda	by	
na	 divadle	 i	 sama	 účinkovala,	 ale	 za	
dob	 Rakousko	 –	 Uherské	 monarchie	
byly	 učitelům	 veřejné	 herecké	 akti-
vity	 zapovězeny.	 Navštěvovala	 tedy	
jako	divák	s	dětmi	představení,	která	
však,	kromě	Kopeckého,	byla	dětským	
srdcím	i	českému	prostředí	vzdálená.	
Nesoustředěné,	nudící	se	děti	a	obsah,	
vhodný	 spíše	 pro	 dospělého	 diváka,	
byly	 impulsy,	 na	 základě	 nichž	 Voj-
těška	usedla	 a	 za	 jedinou	noc	napsa-

„Stopy, jež se snaží ukrýt čas,
jsou stále zde, a inspirují nás.“

17.4.1854 – 31.3.1934
la	 svoji	 první	 hru.	 Pohádkový	 příběh	
dostal	název	Svatoň	a	Milena.	Inspiraci	
čerpala	z	povídky,	kterou	našla	doma	
jako	 památku	 po	 svém	 otci.	 Přímo	 z	
rukopisu	tuto	hru	nastudovala	Sukova	
divadelní	 společnost,	 která	 v	 té	 době	
účinkovala	v	Kroměříži	 (20.	 11.	 1889).	
Představení	se	skutečně	vydařilo,	děti	
pohádka	 okouzlila	 a	 mladá	 učitelka	
Vojtěška	 Baldessari	 si	 z	 představení	
odnáší	 velikou	 kytici	 s	 nápisem	 „Za	
radost,	dětem	způsobenou.“	Do	obdo-
bí	právě	se	rodícího	talentu	však	vstu-
pují	okolnosti,	o	kterých	můžeme	jen	
spekulovat.	Proč	se	literárně	odmlčela	
na	dlouhých	deset	let?	Zřejmě	podpora	
kolem	její	osoby	nebyla	natolik	výraz-
ná,	 aby	 jí	 připravila	 pevnou	 půdu.	O	
její	nové	hry	nebyl	zájem,	ani	naklada-
telství	zřejmě	nic	nepovzbudilo,	co	by	
Vojtěščino	literární	snažení	odměnilo	
alespoň	 pocitem	 z	 dobře	 vykonané-
ho	díla.	Ona	beztak,	 jak	bude	řečeno	
dále,	 o	 nic	 více	 nestála,	 jen	 rozdávat	
radost	a	poučení.	Přesto	je	však	patr-
né,	 že	 pokračovala	 v	 tvorbě	 dál,	 což	
mělo	nést	šťastné	plody,	ovšem	mno-
hem	později…..

					Trvalo	dlouhý	čas,	než	se	v	její	blíz-
kosti	objevili	přátelé,	kteří	zaštítili	její	
snahu	a	pomohli	jí	proměnit	dary	její	
fantazie	 v	 uskutečněná	 představení	
nejen	 na	 scénách	 ochotnických,	 ale	 
i	 kamenných	 divadel.	 Zejména	 Karel	
Pippich,	organizátor	divadelního	hnu-
tí	 na	 venkově	 a	 dále	 pražský	 nakla-
datel	 F.	 Šimáček,	 hudební	 skladatel	
Blanický	a	další,	se	zasloužili	o	to,	že	
v	roce	1899	nastává	bohatá	spisovatel-
ská	žeň.	Z	pera	paní	Baldessari	vychá-
zejí	 veselé	 a	 kouzelné	 hry:	 Honza	 v	
zakletém	 zámku,	 Sůl	 nad	 zlato,	 Sně-
hurka,	 Krakonoš,	 Štědrý	 večer,	 Zlatá	
husa,	Zahrada	sudiček.	Dílka	se	obje-
vují	 i	 na	 pultech	 ve	 formátu	 malých	
knížeček,	 vydávaných	 nakladatel-
stvím	 Máj.	 Dále	 se	 pak	 v	 Olomouci	
rodí	 půvabné	 hry	 Sen	 vánoční,	 Zlatá	
nit	 (první	 dětská	 zpěvohra,	 Žerotín,	
1927),	Pohádková	princezna,	Nespoko-
jená	Káča	atd.	Díla	čerpají	 inspiraci	v	
dávných	pověstech	a	pohádkách,	při-
čemž	v	každém	z	nich	 lze	vysledovat	
vzpomínku	na	Plumlov.	Některé	z	her	
jsou	 dokonce	 pro	 divadelní	 scénu	 i	
zhudebněné	 tehdejšími	 skladateli.	 Ať	
už	jsou	děje	her	zasazeny	do	místního	
prostředí,	 či	 obohaceny	 jmény	 míst-
ních	 lidí,	 případně	 i	 příběhy,	 které	 si	
autorka	 pamatovala	 ze	 svého	 dětství	
na	Plumlově,	vždy	se	v	nich	propojuje	
život	 skutečný	 s	 pohádkovým,	 vždy	

hrají	jemně	na	strunu	dětské	fantazie.	
Slova	jsou	srozumitelná,	nikdy	nechy-
bí	ani	zápletka,	ani	kouzelné	bytosti,	
které	 se	 starají	 o	 přísun	 velké	 porce	
tajemné	atmosféry	a	napětí.	Smysl	pro	
dobro,	lásku	a	zdravý	rozum	vítězí	nad	
zlými	úmysly	a	hloupostí.	Všechny	hry	
mají	 jedno	společné	–	chtějí	předávat	
dětem	ty	nejlepší	z	lidských	kladných	
hodnot,	a	utvářet	tak	základ	pro	roz-
voj	 čestných,	 poctivých	 a	 laskavých	
malých	osobností.	

	 	 	 	 	Vrcholný	 spisovatelčin	úspěch	 se	
dostavil	 zároveň	 s	 uvedením	 někte-
rých	 jejích	 děl	 v	Národním	divadle	 v	
Praze.	 Hrála	 se	 zde	 Sněhurka,	 Zlatá	
husa,	 Zahrada	 sudiček,	 Krakonoš,	
Jura,	Pohádková	princezna	(asi	v	letech	
1904	–	1924).	Velkou	událostí	pro	paní	
Baldessari	 bylo	 setkání	 s	 Jaroslavem	
Vrchlickým,	 s	 nímž	 se	 seznámila	 u	
příležitosti	uvedení	její	hry	Sněhurka.	
Obdržela	 od	 něj	 blahopřání	 k	 úspě-
chu,	čehož	si	velmi	vážila.	Od	té	doby	
přijala	 ke	 svému	 jménu	 ještě	 i	 spiso-
vatelský	 pseudonym	Plumlovská,	 aby	
tak	vzdala	čest	milovanému	rodišti.	

					Vedle	literární	tvorby	však	paní	Bal-
dessari	 sledovala	 i	 politickou	 situaci.	
Ve	hrách	Matička	vlast	a	Blaničtí	rytíři	
zpracovala	silný	dojem	z	návratu	pre-
zidenta	T.G.	Masaryka	do	osvobozené	
země	 v	 roce	 1918.	 Podporuje	 význam	
sokolského	 hnutí,	 a	 také	 během	 I.	
světové	 války	 tvoří	 hru	 České	 srdce,	
pomocí	 níž	 vyzdvihuje	 spolek	 České	
srdce,	starající	se	o	matky	a	malé	děti.	
Vojtěška	 podporuje	 i	 tehdejší	 školy,	
kterým	 věnuje	 většinu	 výnosů	 z	 her,	
což	 jim	 mnohdy	 zajišťuje	 existenci.	
Hrou	Záchrana	dítek	–	záchrana	náro-
da	opět	podněcuje	veřejnost	k	vědomí,	
že	 osud	 opuštěných	 dětí	 nemá	 být	
nikomu	 lhostejný.	 Z	 divadelních	 her	
pro	dospělé	jsou	to	Věno	a	Matka,	kte-
rou	zařadilo	na	svůj	repertoár	Městské	
divadlo	v	Olomouci	(1921).	Spisovatel-
ka	 se	 inspiruje	 H.	 Ch.	 Andersenem,	
a	 právě	 ve	 hře	 pro	 dospělé	 Matka	
představuje	divákům	svoje	pojetí	pra-
vé,	obětující	 se	 lásky	matky	k	dětem,	
možná	 napsané	 o	 to	 vřeleji,	 že	 paní	
Baldessari	 se	 ve	 skutečnosti	 nikdy	
matkou	nestala.	Péči	a	lásku	věnovala	
mnoha	dětem,	ať	už	za	doby	učitelské-
ho	 působení,	 či	 skrze	 divadelní	 hry.	
Milovala	však	velmi	svoji	neteř	Bětuš-
ku,	která	se	stala	hlavní	postavou	hry	
Pohádková	princezna.	Osud	 si	 však	 s	
oběma	 krutě	 zahrál,	 když	 děvčátko	
ještě	v	dětském	věku	odešlo	navždy…

„Jedna z velkých kraje ctností,  
tkví v dědictví osobností.“

Milé čtenářky, milí čtenáři,
již podruhé se na stránkách Zpra-
vodaje objevují úryvky z života 
a díla paní Vojtěšky Baldessari 
Plumlovské, dnes zaměřené na 
literární tvorbu, a to především 
na psaní divadelních her pro děti, 
mládež ale i pro dospělé. I když 
jde o díl zároveň poslední, přes-
to vzpomínku na paní Baldessa-
ri nese do dnešních dnů i ulice, 
vedoucí od zámku dolů k rybní-
ku. Ta nám bude připomínat její 
jméno tak dlouho, dokud se nad 
ní bude tyčit mohutná zámecká 
zeď…. Obraťme teď ale své kroky 
opačným směrem, do historie,  
a alespoň v představách se vrať-
me proti proudu času o více než  
sto let…..

Portrét spisovatelky her 
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	 	 	 	 	Po	odchodu	na	penzi	v	 r.	 1906	se	
v	 Olomouci	 paní	 Baldessari	 konečně	
dočkala,	 a	 zahrála	 si	 sama	 divadlo.	
Vytvořila	 Runu	 v	 pohádce	 Radúz	 a	
Mahulena,	 dále	 pak	 roli	 abatyše	 ve	
Falkenštejnovi	od	J.	Hilberta,	a	roli	M.	
D.	 Rettigové	 v	 Jiráskovi.	 V	Olomouci	
také	 organizovala	 na	 Litovelské	 ulici	
Kroužek	 loutkářský,	který	přibližoval	
dětem	dávnou	minulost	českého	náro-
da	ve	hrách,	jako	například	Ječmínek,	
Přemysl	a	Libuše,	Horymír,	Divotvor-
ný	meč,	Honza	pán,	Zvířátka	na	 ces-
tách,	 Probuzení	 a	 Prodaná	 nevěsta,	
kterou	 paní	 Baldessari	 přepsala	 do	
loutkové	 podoby	 ke	 100.	 výročí	 nar-
ození	 Bedřicha	 Smetany.	 Přehled	 její	
literární	tvorby	by	nebyl	úplný,	kdyby-
chom	si	nepřipomenuli	 její	příspěvky	
do	 Almanachu	 Jednoty	 divadelních	
ochotníků	v	Olomouci,	nebo	do	Vlas-
tivědného	 sborníku	 pro	mládež	 župy	
olomoucké,	kde	se	objevily	její	články	
Nevině	sťata,	O	hastrmanovi,		Pověst	o	
plumlovském	hradě.	A	paní	Baldessari	
se	zajímala	o	historii	českého	národa	
do	té	míry,	že	se	zasloužila	i	o	několik	
archeologických	 objevů.	 Podnětem	
byl	zřejmě	vznik	Vlasteneckého	spol-
ku	muzejního	v	Olomouci,	což	v	příz-
nivcích	historie	vzbudilo	nadšení	pro	
vykopávání,	 zachraňování	 a	 uchová-
vání	prehistorických	památek.	 I	 paní	
Baldessari	se	někdy	v	roce	1890	necha-

la	tímto	nadšením	strhnout,	a	pátrala	
na	 pradávných	 sídlištích	 a	 pohřebiš-
tích	 na	 Prostějovsku.	 Vykopala	 na	
Čubernici	 velikou	 putnu,	 pazourky,	
několik	sekyrek	a	sekeromlatů	z	doby	
kamenné,	předala	Muzeu	v	Olomouci,	
a	dodnes	lze	najít	její	jméno	zazname-
nané	u	těchto	nálezů.
	 	 	 	 	 Paní	 Baldessari	 Plumlovská	 byla	
roce	1924	vyhlášena	za	první	a	nejlepší	
dramatickou	spisovatelku	pro	mládež.	
Pro	děti	 a	mládež	napsala	 celkem	24	
her,	 pro	 dospělé	 dvě	 hry,	 14	 her	 pro	
loutková	 divadla,	 dále	 pak	 vytvořila	
řadu	 článků	 i	 básní,	 zveřejňovaných	
v	 tehdejším	 tisku.	 Ve	 vývojové	 linii	
českého	dramatického	písemnictví	 je	
řazena	 do	 sousedství	 Josefa	Kajetána	
Tyla,	píšícího	pro	dospělé.	Závěr	toho-
to	článku	patří	básni,	kterou	paní	Voj-
těška	Baldessari	Plumlovská	vytvořila	
jako	oslavnou	ódu,	věnovanou	rodné-
mu	Plumlovu:

Můj Plumlove, pohádko mého 
dětství, tys mládí mého nejkrás-

nější báj, vždyť v tobě žila jsem dny 
svého jara, můj ničím  
nenahraditelný máj.

Jak ráda vzpomínám na starou 
školu,na kostelíček v středu hřbito-
va, a zámek, rybníky, na naše háje, 
ba na vše, co si paměť ráda uchová.

Jsou vzpomínky jak nebes hvězdy 
třpytné, jež z hloubi temna v noci 
tryskají, a jimiž stáří mnohdy ve 
svých dumách, jak nektarem se 

vnitřně opájí.

Můj Plumlove!…Pohádko mého 
dětství, a mládí mého nejkrásnější 
báj –žel – vše již minulo a já jen ve 
snách,a ve vzpomínkách zřím svůj 

rodný kraj…..
Pro Zpravodaj zpracovala za pomoci 
materiálů, poskytnutých kronikářem  
p. Pálkou :

Fotbal - sezona 2007/2008
	 Úvodem,	 než	 začnu	 hodnotit	
výsledky	 jednotlivých	 mužstev,	 musím	
poděkovat	 všem	 hráčům	 jednotlivých	
mužstev	 oddílu	 kopané	 TJ	 ORESVO	
SOKOL	 Plumlov,	 trenérům	 a	 vedoucím	
mužstev	za	jejich	poctivou	práci	za	uply-
nulé	období.	Současně	chci	poděkovat	za	
pomoc	a	spolupráci	všem	členům	výboru	
oddílu	 kopané	 a	 všem	 těm,	 kteří	 svou	
prací	přispěli	k	chodu	fotbalu	v	Plumlo-
vě.
	 	 	 	 Do	 fotbalových	 soutěží	 ročníku	
2007/2008	výbor	oddílu	kopané	přihlásil	
celkem	4	mužstva:	muži	A	hráli	I.A.	tří-
du,	skupinu	B,	což	je	soutěž	řízená	Kraj-
ským	 fotbalovým	 svazem	 v	 Olomouci.	
Další	mužstva	se	účastnila	soutěží	pořá-
daných	Okresním	 fotbalovým	 svazem	v	
Prostějově	-	muži	B	3.	třídy	okresu,	žáci	a	
přípravka	okresních	soutěží.
					Již	před	začátkem	fotbalových	soutěží	
byl	 dán	 realizačnímu	 týmu	 mužského	
A	 týmu,	 které	 pracovalo	 ve	 složení:	 Jan	
Pešek,	 trenér,	 Stanislav	 Bureš	 s	 pomocí	
Jiřího	Bureše,	asistent	trenéra	a	Břetislav	
Motal,	 vedoucí	 mužstva,	 cíl,	 aby	 i	 pro	
další	 ročník	 fotbalových	 soutěží	 	 byla		
pro	 město	 Plumlov	 tato	 soutěž	 zacho-
vána.	 Cíl	 se	 podařilo	 splnit	 -	 	 mužstvo	

Hodnocení mužstev TJ Oresvo Sokol Plumlov po skončení jarní části soutěží
v	 konečné	 tabulce	 skončilo	na	 6.	místě.		
Po	odehrání	podzimní	části		fotbalových	
soutěží	 přezimovalo	 první	 mužstvo	 na	
vedoucí	příčce	I.	A	třídy,	skupiny	B.		Přes	
2	nevydařená	utkání		v	jarní	části	soutěže	
je	konečné	6.	místo	úspěchem,	přičemž	
musíme	brát	v	potaz	 i	 skutečnost,	že	se	
někteří	z	hráčů	nemohli	účastnit	zápasů	
pro	 zranění	 či	 pracovní	 zaneprázdnění.		
Bilance	 A	 mužstva	 je	 následující:	 z	 26		
utkání	10	x	vítězství,	7	nerozhodný	výsle-
dek	a	9		porážek,	37	bodů,	skóre	44	:44.	
	 	 	 	 	U	mužstva	mužů	B,	u	kterých	byl	v	
uplynulém	 soutěžním	 ročníku	 před-
poklad	 omlazení	 mužstva	 a	 doplnění	 z	
končícího	mužstva	 dorostenců	můžeme	
konstatovat,	že	tento	záměr	se	nezdařil.	
Po	 nepovedeném	 konci	 soutěže	 způso-
beném	 	 nezájmem	 o	 pravidelnou	 účast	
hlavně	 mladších	 hráčů	 skončil	 tým	
vedený	Michalem	Brachtlem	a	Davidem	
Spáčilem	 na	 posledním	 místě	 III.	 třídy	
okresních	soutěží.	B	-	mužstvo	se	nedo-
stavilo	ke	2	utkáním	(s	mužstvy	Ptení	a	
Pavlovic)	 	 a	 bylo	 sportovně	 technickou	
komisí	potrestáno.		V	26	utkáních	celkem	
6	x	B	tým	zvítězil,	1	x	hrál	nerozhodně	a	
19	 x	 byl	 poražen,	 	 při	 brankovém	 skóre	
29	 :82	 získal	 v	 tabulce	 soutěže	 19	bodů.	

Na	základě	špatných	výsledků	pravděpo-
dobně	 nebude	 toto	 mužstvo	 přihlášeno	
do	nového	soutěžního	ročníku	2008/09.
					Žáci	oddílu	kopané	pod	vedením	Břeti-
slava	Jurníčka	ml.	a	Jaroslava	Somra	skon-
čili	na	8.	místě	okresní	soutěže,	skupiny	
A.	Odehráli	celkem	18	zápasů,	ve	kterých	
v	5	zápasech	zvítězili,	4x	skončilo	utkání	
remízou	a	v	9	zápasech	odešli	poraženi.	
Žákovské	 mužstvo	 vstřelilo	 17	 branek,	
31	branek	obdrželo	 	 a	do	 tabulky	 si	při-
psali	 19	 bodů.	 Přípravka	 oddílu	 kopané	
pod	 vedením	 Petra	 Zapletala	 hraje	 své	
zápasy	 turnajovým	způsobem	se	střída-
vými	úspěchy,	do	finálového	turnaje	však	
nepostoupila.
					Závěrem	byl	chtěl	poděkovat	členům	
Zastupitelstva	 Města	 Plumlov	 za	 jejich	
finanční	podporu	pro	TJ	SOKOL	ORESVO	
Plumlov.	 Dík	 patří	 i	 našim	 sponzorům:	
firmě	HESTIA	–	welt	-	p.	Hrubanovi,	Bar	
OÁZA	 –	 Kino	 Plumlov	 -	 	 p.	 Pavlů,	 ZD	
Plumlov	 	 -	 p.	 ing.	 Spurný,	VLS	Plumlov	
–p.Kopecký,	Restaurace	Pácl	 –	p.	Marek	
a	 řadě	 menších	 sponzorů,	 kteří	 nám	 v	
uplynulém	 ročníku	 pomáhali,	 pevně	
věřím	i	jejich	přízeň	i	v	dalších	letech.
V	neposlední	řadě	chci	poděkovat	za	pří-
zeň	 i	 našim	divákům	 za	 slušnou	 kulisu	
při	našich	domácích	zápasech.	
Za výbor oddílu kopané zpracoval:
Břetislav Jurníček st., předseda oddílu

 Jitka Spurná

Sport
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Upozornění

Sport

Výsledky TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  B  
jarní část  soutěží 2007/08

neděle  23.3.08 10.00 Plumlov Kralice n.H. „B“ 3:2
neděle  30.3.08 10.00 Plumlov Určice „B“ 1:2
neděle    6.4.08 16.00 Otinoves Plumlov 0:1
neděle  13.4.08 10.00 Plumlov Kostelec n. H. „B“ 3:1
neděle  20.4.08 16.30 Tišťín Plumlov 1:0
neděle  27.4.08 16.30 Otaslavice Plumlov 3:2
neděle    4.5.08 10.00 Plumlov Brodek u Konice 4:3
sobota  10.5.08 16.30 Ptení Plumlov 3:0
neděle  18.5.08 10.00 Plumlov Vícov 2:3
neděle  25.5.08 16.30 Čechy p. K. Plumlov 4:1
neděle   1.6.08 10.00 Plumlov Olšany u PV 2:1
neděle   8.6.08 16.30 Pavlovice Plumlov 3:0
neděle 15.6.08 10.00 Plumlov Držovice 2:7

Výsledky TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci  
jarní  část  soutěží 2007/08

neděle  13.4.08 13.30 Horní Štěpánov Plumlov 2:1
neděle  27.4.08 14.00 Ptení Plumlov 1:2
sobota   3.5.08 14.30 Plumlov Krumsín 0:3
sobota 10.5.08 10.00 Lipová Plumlov 1:2
sobota 17.5.08 10.00 Plumlov Brodek u K. 0:2
sobota 24.5.08 14.30 Plumlov Kladky 1:1
neděle   1.6.08 10.00 Otinoves Plumlov 1:0
sobota   7.6.08 14.30 Plumlov Přemyslovice 3:0
sobota 14.6.08 11.00 Protivanov Plumlov 4:0

Za oddíl stolního tenisu
Pavel Vaňák ml.

Horní řada zleva – trenér  Jaroslav Somr, 
Denis Bárta, Michal Švec, Michal Kolařík,  
Petr Spurný, David Krychtálek, Zdeněk Trunečka,  
trenér Břetislav Jurníček ml., vedoucí mužstva  P. Tomiga.  
Spodní řada zleva -  Michal Somr, Martin Čarný, Martin 
Moravec, Jonáš Tomiga, Martin Vysloužil. 

Výsledky TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A  
jarní  část  soutěží 2007/08

odjezd
sobota  22.3.08 15.00 Plumlov Klenovice n H. 1:1
sobota  29.3.08 15.00 Nové Sady Plumlov 1:0
sobota    5.4.08 16.00 Plumlov Horka n M. 2:0
neděle  13.4.08 16.00 Troubky Plumlov 3:2
sobota  19.4.08 16.30 Plumlov Bělkovice 1:1
sobota  26.4.08 16.30 Plumlov Býškovice 5:2
neděle    4.5.08 16.30 Čechovice Plumlov 4:1
sobota  10.5.08 16.30 Plumlov Slatinice 0:2
sobota  17.5.08 16.30 Hněvotín Plumlov 1:2
sobota  24.5.08 16.30 Plumlov Kožušany 1:2
sobota  31.5.08 16.30 VTJ Lipník Plumlov 1:2
sobota   7.6.08 16.30 Plumlov Náměšť n H. 1:1
neděle 15.6.08 16.30 Mostkovice Plumlov 3:3

Konečná tabulka 1. A třídy 
skupina B Olomouckého kraje

1 Hněvotín 26 14 7 5 52:19 49
2 Náměšť na Hané 26 14 5 7 64:43 47
3 Čechovice 26 12 5 9 39:33 41
4 Troubky 26 12 2 12 53:47 38
5 Bělkovice 26 11 4 11 41:39 37
6 Plumlov 26 10 7 9 44:44 37
7 Klenovice 26 9 9 8 41:37 36
8 Kožušany 26 11 3 12 49:57 36
9 Lipník 26 8 9 9 34:47 33

10 Horka nad M. 26 9 5 12 30:40 32
11 Nové Sady 26 9 4 13 25:29 31
12 Slatinice 26 9 4 13 37:49 31
13 Mostkovice 26 7 9 10 37:49 30
14 Býškovice 26 7 7 21 35:48 28

Tabulka - III. třída  - okresu Prostějov 

1 TJ Sokol Určice „B“ 26 87:22 65
2 TJ Sokol Držovice 26 65:40 54
3 Sokol Otaslavice 26 76:47 52
4 FC Kralice na Hané „B“ 26 63:38 47
5 Sokol Olšany 26 44:42 37
6 TJ Otinoves 26 42:46 36
7 TJ Jiskra Brodek u Konice 26 56:52 35
8 Sokol Čechy pod Kosířem 26 47:50 33
9 TJ Sokol Tištín 26 44:54 32

10 Sokol Vícov 26 36:43 31
11 TJ Pavlovice u Kojetína 26 44:76 29
12 FC Ptení 26 26:42 27
13 FC Kostelec na Hané „B“ 26 38:63 24
14 TJ Sokol  Plumlov „B“ 26 29:82 19


