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V tuto dobu většina z nás zvolní své 
celoroční hektické nasazení, co často 
ubírá z prostoru pro naše blízké, rodi-
nu, přátelé a známé. Vánoční svátky 
mají tu moc nás zastavit. Přimějí nás 
zamyslet se nad sebou a nad lidmi 
okolo nás více, než kdy jindy. Zabý-
váme se tím, jaké potřeby, přání i plá-
ny mají naši blízcí. Rádi přemítáme  
o tom, komu bychom udělali radost  
a čím. Nakupujeme tedy spoustu 
věcí, drobnosti i velké dary, užitečné 
méně či více, s puncem chvilkového 
potěšení, dočasné radosti, která vypr-
chá tak rychle, jako oheň stráví vosk  
z vánočních svící. Dárky jistě k Váno-
cům neodmyslitelně patří. Neměli 
bychom však zapomínat darovat to, 
čeho má každý na rozdávání dosta-
tek, avšak někdo o tyto dary naopak 
nouzi. Přitom všichni víme, že nejtr-
valejšími hodnotami jsou lidská blíz-
kost, vzájemnost, přátelství, láska  
a porozumění. Vánoce by proto měly 
být obdobím setkávání, těšení se ze 
vzájemné přítomnosti, sdílení našich 
plánů a přání, vyprávění příběhů, 
vzpomínání, klidu a pohody v našich 
domovech. 

Další rok se chýlí ke svému konci  
a nastává i tradiční období bilanco-
vání. Ohlížíme se zpět a ptáme se: 
„Co se tento rok podařilo udělat pro 
to, aby místo, kde žijeme, bylo zase 
o něco lepší, krásnější a pohodlněj-
ší pro náš každodenní život?“ Lidé 
podobné otázky často kladou zástup-
cům města, které si zvolili. Mohli by 
se přitom zeptat stejně i sami sebe. 
Všichni chceme mít přitažlivé oko-
lí, čistou přírodu, dostupné služby, 
pohodlné bydlení bez zbytečných 
bariér, ať už materiálního či legisla-
tivního rázu. Ozývají se kritické hla-
sy, často se diskutuje o problémech, 
což je v pořádku, neboť smysluplná 
diskuse má potenciál posouvat řeše-
ní věcí kupředu. Planá diskuse, bez 
konkrétního konceptu či návrhu na 
vyřešení je na škodu každé, byť sebe-
lepší myšlenky. Vhodnou cestou se 
však může stát i povzbuzení zájmu 
o veřejné dění, a to nejlépe takového 
zájmu, jehož obsahem budou čin-
nosti, napomáhající rozvoji Plumlova  
a přilehlých osad. Existuje řada mož-
ností, jak se zapojit, od jednoduché 
péče o svoje nejbližší okolí, až po 
aktivní účast na zasedáních zastupi-
telstva města. V tomto směru je dob-
ré si připomenout, že Krajský úřad v 
Olomouci oslovil i naše město s kon-
cepcí komunitního plánování

 
v oblasti sociálních služeb, kde se ote-
vírá široká škála možností pro vstup 
pro každého, kdo by chtěl věnovat 
zlomek svého úsilí i času místu, kde 
žije. Nadchází vánoční čas, čas klidu 
a osobní pohody. Vánoce mají tu moc 
nás zastavit. Přimějí nás zamyslet se 
nejen nad potřebami lidí, kteří nás 
obklopují? 
       Všem našim spoluobčanům  
bych chtěl popřát příjemné proži-
tí svátků, které budou naplněné 
radostí, štěstím, vnitřní harmonií  
a pohodou. Za otevřenými dveřmi do 
nového roku ať na každého z nás čeká 
pevné zdraví, spokojenost a hodně 
osobních i profesních úspěchů.

 Tři známá slova tvoří úvod 
vánočního nápěvu, který pokra-
čuje: „Zpívejte dítky koledy, o tom, 
co se vskutku stalo, že se lidem 
narodilo děťátko.“ Mnoho přání 
bude vysloveno, ať už potichu či 
nahlas, hodně dárků bude daro-
váno a srdce lidí si budou blíž než 
kdy jindy, neboť nadchází opět čas 
vánoční.

Úseky s povinnou zimní výbavou
Na silnicích II. a III. tříd v působ-
nosti MěÚ v Prostějově odboru 
dopravy jsou tyto úseky silnic  
s povinnou zimní výbavou: 
- silnice III/37354 v úseku od 
křižovatky s III/37353 v Hro-
chově po křižovatku s III/37352  
v Holubicích 

-  silnice III/37742 v úseku od kři-
žovatky s II/377 v Drahanech po 
křižovatku s II/150 před Protiva-
novem
- silnice II/150 v úseku mezi obcí 
Stínava a křižovatkou s III/37357  
v Protivanově.
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Ze zasedání rady města
Usnesení z 54. zasedání Rady  
města Plumlova ze dne 1.10.2008:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o personální situaci v DpS 
Soběsuky, 
- zprávu o žácích přihlášených do 
školní jídelny ZŠ Plumlov,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- odvolání ředitelky DpS Soběsu-
ky pí. M. Funkové z funkce ke dni 
2.10.2008,
- prezentaci na turistické mapě  
fy. GEOGALILEO Brno, spol. s r.o., 
- výsledek výběrového řízení na 
dodavatele 2. etapy prací na rekon-
strukci kotelny a otopného systému 
v ZŠ Plumlov, 
- rozpočtové opatření č.7/2008 ke dni 
1.10.2008,
- kladné vyjádření k žádostem KÚOK 
o udělení licence pro autobusové  
linky,

Rada města schvaluje:
- souhlas s výstavbou  technologické-
ho propoje plynu pro výstavbu ZTV  
v lokalitě U Boží muky dle žádosti fy. 
MIS Protivanov, spol. s r.o.,

Rada města schvaluje:
- souhlas s umístěním sjezdu (Tyršo-
vo náměstí) k připravované garáži dle 
žádosti pí. Kamasové, Plumlov,
- řešení situace s problémovými 
nájemci městských bytů.

Rada města neschválila:
- poskytnutí finančního příspěvku 
oddílu sálového fotbalu INDIANA 
Plumlov.

Rada města pověřila:
- místostarostu města p. M. Hyndri-
cha vedením DpS Soběsuky do doby 
výběru nového ředitele (ředitelky) 
této příspěvkové organizace.

Rada města ukládá:
- připravit výběrové řízení na obsa-
zení funkce ředitele (ředitelky) DpS 
Soběsuky.
- projednat na zasedání Osadního 
výboru Žárovice stanovisko k žádosti 
o prodej pozemků v k.ú. Žárovice (MS 
Horka, resp. p. Parák, Prostějov).

Usnesení z 55. zasedání Rady  
města Plumlova ze dne 15.10.2008:

Rada města bere na vědomí:
- informaci z pracovního jednání ve 
věci revitalizace přehrady na KÚOK,

- nabídku na odprodej bytu v domě 
Plumlov č.p. 454 včetně podílu na 
pozemcích,
- výpověď smlouvy o kontrolní čin-
nosti (ing. Otrubová),
- informaci o probíhajících staveb-
ních řízeních.
Rada města schvaluje:
- smlouvu na zpracování žádosti  
o dotaci s firmou AQE advisors a.s., 
Brno,
- příspěvek Spolku Plumlovských 
nadšenců na pořádání 2. Martinské 
husy ve výši 2.000,- Kč,
- rozpočtovou změnu ve výši 2.000,- 
Kč přesun  z položky 3419 do položky 
3319,
- zařazení žádosti pí. M.Vaňkové, 
Plumlov do seznamu žadatelů o byt.

Rada města schvaluje:
- zařazení žádosti pí. Monhartové 
a ing. Prokopa, oba Prostějov do 
požadavků na změnu územního plá-
nu.

Rada města ukládá:
- starostovi - zajistit zpracovatele 
vnitřního auditu pro rok 2009 a dal-
ší,
- starostovi + místostarostovi - zajis-
tit jmenovité složení výběrové komise 
pro výběr nového ředitele (ředitelky) 
DpS Soběsuky.

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
- návrh dohody o realizaci úprav 
stávajícího energetického zařízení  
a smlouvy o budoucí smlouvě na  
zřízení věcného břemena na přelož-
ku VN a stavbu distribuční sousta-
vy NN pro rodinné domy v lokalitě  
U Boží muky,
- nabídku fy. LAKEWOOD, s.r.o., 
Mnichovo Hradiště na odkoupe-
ní 4/39 spoluvlastnického podílu  
v SMLD Niva.

Rada města nedoporučuje k pro-
jednání zastupitelstvu města:
- nabídku obce Rozstání na odkou-
pení 1/39 spoluvlastnického podílu  
v SMLD Niva.

Usnesení z 56. zasedání Rady  
města Plumlova ze dne  
29. 10.2008:

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.8/2008 ke dni 29.10.2008.

Usnesení z 57. zasedání Rady  
města Plumlova ze dne 5.11.2008:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o přípravě programu na 
prevenci kriminality v Olomouckém 
kraji, 
- zprávu o průběhu prací  na in-line 
hřišti,
- cenovou nabídku revizí elektro 
(Hlaváček,. Plumlov),
- sdělení Města Vyškov k nabídce na 
odkup 4/39 spoluvlastnického podílu 
v SMLD Niva, 
- výpověď nájemní smlouvy v SMLD 
Niva od fy. LAKEWOOD, s.r.o. Mni-
chovo Hradiště, 
- informace o aktuální situaci v DpS 
Soběsuky,
- námitky pí. Funkové k zápisu z 54. 
zasedání Rady Města Plumlov,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města.

Rada města schvaluje:
- ukončení nájemní smlouvy na byt 
v domě Plumlov č.186 s manžely 
Mirgovými, přidělení téhož bytu 
manželům Žvátorovým ze Soběsuk  
a přidělení městského bytu v Soběsu-
kách pí. H. Ševčíkové z Plumlova,
- zřízení bytové subkomise v rámci 
kulturní komise,
- navýšení finančního příspěvku na 
dárkové balíčky o 50,- Kč s účinností 
od 1.1.2009,
- smlouvu se společností E-ON, a.s. – 
připojení nově připravované výstavby 
na Trávníku v Soběsukách do distri-
buční soustavy,
- přijetí dotace z MPO ČR – rekon-
strukce kotelny a otopného systému 
v ZŠ Plumlov, 
- navýšení počtu pracovníků u KZ 
Plumlov,
- kladné vyjádření pro licenci pro 
autobusovou přepravu (ZDAR, a.s.).

Rada města schvaluje:
- dodatek smlouvy o dílo s firmou  
OK PYRUS, spol. s r.o. , Brno – posu-
nutí termínu dokončení prací,
- výkazy o hospodaření DpS Soběsu-
ky k 30.9.2008,
- rozdělení hospodářského výsledku 
za r. 2007 ZUŠ Plumlov + úpravu roz-
počtu této příspěvkové organizace  
k 1.10.2008,
- výsledek hospodaření + úhradu 
ztráty hospodaření MŠ Plumlov za r. 
2007 (7.595,- Kč) z rezervního fondu,
- výsledek hospodaření + úhradu 
ztráty hospodaření KZ Plumlov za  
r. 2007 (172.774,- Kč) z rezervního 
fondu,
- převedení fondu odměn KZ Plumlov 
do výnosů organizace,
- nájemní smlouvu – ZO ČSOP IRIS 
Prostějov- pozemky PK p.č. 357 a 358 
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v k.ú. Soběsuky u Plumlova,
- vyhlášení záměru pronájmu pozem-
ků dle žádosti ZO ČSOP IRIS Prostě-
jov, 
- složení komise pro výběr ředitele 
(ředitelky) DpS Soběsuky,
- jednostrannou výpověď Dohody 
o předání do užívání vitríny MNV ( 
KDU – ČSL ) ze dne 6.12.1989 ze stra-
ny Města Plumlov,
- nákup kopírovacího stroje na Měst-
ský úřad v Plumlově (MP toner, Pro-
stějov),
- záporné stanovisko k omezení veřej-
ného přístupu na účelovou komuni-
kaci na p.č. 264 v k.ú. Plumlov (maji-
tel pozemku pí. Nováková, PV).

Rada města neschválila:
- poskytnutí finančního příspěvku na 
pokrytí ztráty za r. 2007 KZ Plumlov,
- poskytnutí finanční dotace VaKu 
Plumlov – Vícov,
- nové projednávání odvolání bývalé 
ředitelky DpS Soběsuky z funkce.

Rada města ukládá:
- provést kontrolu využívání  
městských bytů.
- projednat s majitelem pozemku 
pod in-line hřištěm záměr na úpravu 
povrchu.

Usnesení z 58. zasedání Rady  
města Plumlova ze dne 26.11.2008:

Rada města bere na vědomí:
-  informaci o ohrožených prostorech 
VVP Březina v měsíci prosinci 2008,
- informaci o aktuální situaci v SMLD 
Niva, 
- zprávu o dílčím přezkoumání 
hospodaření Města Plumlov za rok 
2008,- informaci o vnitřním auditu 
hospodaření města za letošní rok,
- zprávu MO ČR o přípravě projektu 
na protihluková opatření na střelnici 
v Hamrech,
- informace o stavebních řízeních  
s účastí města,
- informaci o cenách a svoz a likvida-
ci komunálního odpadu v r.2009 od 
fy. A.S.A. TS Prostějov, s.r.o..

Rada města schvaluje:
- ustanovení p. Hyndricha opatrov-
níkem pro osoby neznámého pobytu  
v řízeních o rušení trvalého pobytu, 
- termín konání a program 12. zase-
dání zastupitelstva města,
- jmenování nové ředitelky DpS 
Soběsuky paní PhDr. Věry Palacké, 
Prostějov do funkce s účinností od 
1.12.2008,
- instalaci odkládacích schránek dle 
žádosti České pošty, s.p..

Rada města schvaluje:
- souhlas s přeúčtováním použitých 

provozních prostředků na prostřed-
ky investiční a s navýšením celkové 
hodnoty budovy ZŠ Plumlov po pro-
vedené rekonstrukci,
- prodloužení nájemní smlouvy SDH 
Plumlov na hasičské hřiště v Borkách 
do 30.6.2019,
- složení inventarizačních komisí pro 
provedení inventarizace majetku za 
r.2008,
- kladné vyjádření k udělení licence 
autobusovému přepravci- IRIS, s.r.o., 
Držovice,
- rozpočtové opatření č.10/2008 ke 
dni 26.11.2008 (viz. příloha),
- změnu sytému právních informací 
(výpověď systému ASPI a zakoupení 
systému CODEXIS),
- souhlas s použitím soukromého 
vozidla – pí. Zbořilová a p. Bc. Chyt-
ráček

Rada města neschválila:
- poskytnutí finančního příspěvku 
podle žádostí Spolku Plumlovských 
nadšenců.

Rada města doporučuje k projednání 
na zasedání zastupitelstva města:
- žádost ÚZSVM o převod pozemků 
v k.ú. Hamry – pozemky pod komu-
nikacemi,
- požadavky SDH Plumlov na vybave-
ní technikou v r.2009.

Rada města nedoporučuje k pro-
jednání na zasedání zastupitel-
stva města:
- nabídku Městysu Drahany na 
odkoupení 2/39 spoluvlastnického 
podílu v SMLD Niva.

Rada města ukládá:
- provést úkony spojené se jmeno-
váním nové ředitelky DpS Soběsuky 
(jmenovací dekret, předání agen-
dy…).
- provedení inventarizace majetku 
dle příkazu starosty města.

Usnesení 59. zasedání Rady města 
Plumlova,  konané dne 10.12.2008

Rada města bere na vědomí:
- zprávu o dokončení 1. etapy prací 
na rekonstrukci kotelny a otopného 
systému v ZŠ Plumlov,
- informaci o zahájení řízení o povo-
lení chemické úpravy vody v Plum-
lovské přehradě i v r.2009,
- zápis ze zasedání kontrolního výbo-
ru ze dne 3.12.2008,
- informaci o dokončení lesního hos-
podářského plánu  SMLD Niva na 
období 2009-2018,
- informaci o organizaci Tříkrálové 
sbírky 2009,
- zápis z jednání prostějovské části 
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí ze 

dne 11.11.2008,
- dopis p. R. Kocourka, Krumsín 
– podnájem občerstvení v ATC Žralok 
v r.2009,
- informaci o probíhajících staveb-
ních řízeních s účastí města. 

Rada města schvaluje:
- prodloužení smlouvy – mobilní 
telefony- VODAFONE Czech Repub-
lic, a.s.,
- smlouvu o dílo na 2. etapu rekon-
strukce kotelny a otopného sytému v 
ZŠ Plumlov – Kirchner, s.r.o., Prostě-
jov, 
- udělení výjimky z OZV Města Plum-
lov č. 1/2008 – konzumace alkoholu 
na veřejném prostranství při hasič-
ské zabijačce dne 20.12.2008,
- udělení výjimky z OZV Města Plum-
lov č.2/2005 pro ples SDH Plumlov 
dne 24.1. 2009 a ples Spolku Plumlov-
ských nadšenců dne 7.2.2009, v obou 
případech do 03.00 hodin následují-
cího dne, 
- nájemní smlouvu pro ČSOP IRIS 
Prostějov – pronájem pozemků p.č. 
1400/1-6 , vše v k.ú. Plumlov na dobu 
5 roků za cenu 1,- Kč/ ročně,
- nájemní smlouvu na  hrobové místo 
– J. Brichtová, Plumlov,
- souhlas s udělením licence pro 
autodopravce k provozování linky: 
Prostějovičky resp. Vícov – INTER-
SPAR (Tesař, Rozstání),
- vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku pro umístění garáže - p. 
Přehnal, Plumlov, 
- změnu v osobě nájemce nebytových 
prostor - Krajské ředitelství policie 
Severomoravského kraje, Ostrava s 
účinností od 1.1.2009,
- vzájemný zápočet (nájemné x plat-
ba za využití střeleckého hřiště) dle 
žádosti p. B. Korbaře, Prostějov,
- prodloužení nájemní smlouvy do 
31.12.2013 na pozemek v k.ú. Žárovice 
– pí. J. Luběnková, Prostějov,
- termín 60. zasedání rady města dne 
29.12.2008 od 9.00 hodin.

Rada města neschválila:
- inzerci v reklamním lexikonu fy. 
IKAR CZ, s.r.o., Hradec Králové.

Rada města doporučuje k projed-
nání na zasedání zastupitelstva 
města:
- žádost ČZS Plumlov o finanční pří-
spěvek z rozpočtu Města Plumlov  
v r.2009,
- žádost Vodovodu Pomoraví o navý-
šení členského příspěvku Města 
Plumlov do rozpočtu svazku obcí.

Rada města jmenovala:
- p. Pavla Švestku, Vícov a pí. Miro-
slavu Kremnickou, Plumlov jako 
zástupce města do Školské rady ZŠ 
Plumlov.
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Informují vás

Sběrný dvůr Plumlov
Sběrný dvůr v Plumlově- otevírací doba  
v roce 2009 – vždy v době od 8.00 -11.30 
hodin :

leden 3.1.2009, únor 7.2.2009 
březen 7.3.2009, duben 4.4.2009

květen 2.5.2009,  
červen 6.6.2009,  20.6.2009

červenec 4.7.2009,  18.7.2009
srpen 1.8.2009,  15.8.2009
září 5.9.2009,  19.9.2009

říjen 3.10.2009, listopad 7.11.2009
prosinec 5.12.2009

Vyřazené elektrospotřebiče předané 
při sběru nebezpečného odpadu resp. 
dovezené do sběrného dvora musí být 
odevzdány kompletní, bez vymontova-
ných dílů.
Město Plumlov je zapojeno v systému 
EKO-KOM – oddělené třídění plas-
tů, skla nápojového kartonu a papíru, 
chceme tímto požádat naše občany 
o separaci  takto sbíraných komodit 
– máte-li poznatek, že síť sběrných 
nádob na tříděný odpad je ve Vašem 
okolí nedostatečná, kontaktujte Měst-
ský úřad v Plumlově.

Je-li kontejner s některou komoditou 
přeplněn, odložte vytříděný odpad 
prosím v igelitových taškách mimo něj, 
zlikvidují jej pracovníci KZ Plumlov. 
Připomínáme při dovozu odpadu 
do sběrného dvora:
- výrazně nižší cena je i za likvida-
ci biologicky rozložitelného odpadu  
(listí, tráva) oproti ceně za likvidaci 
kontejneru směsného komunálního 
odpadu.
- občanům nebude v žádném přípa-
dě ve sběrném dvoře odebíráno větší 
množství stavební suti, při bouracích  
a stavebních pracích je nutno si objed-
nat kontejner u specializovaných 
firem. 

Odjezd mikrobusu ze stanoviště:
Plumlov 13.30 od kostela se zastáv-
kou od Hotelu
Hamry 13.45 zastávka autobusu
Žárovice 13.50 zastávka autobusu
Soběsuky 13.55 od bývalé školy
Krumsín 14.00 autobusová zastávka 
u kostela
Doba pobytu na hřbitově asi 30 
minut.
Mikrobus pojede v tyto dny:
23. ledna 2009, 10. července 2009,
20. února 2009, 24. července 2009,
20. března 2009, 7. srpna 2009,
10. dubna 2009, 28. srpna 2009,
24. dubna 2009, 11. září 2009,
15. května 2009, 2. října 2009
29. května 2009, 30. října 2009,
12. června 2009, 27. listopadu 2009,
26. června 2009, 18. prosince 2009.

Doprava na hřbitov 
v roce 2009

Otevírací doba posilovny  
v prostorách nízkého zámku:
každé pondělí, středa a pátek v době 
od 17.30 do 20.30 hodin

Otevírací doba čistírny  
na KZ Plumlov:

pondělí-pátek od 8.00 do 15.00 hod.

Klubové zařízení Plumlov si Vás 
dovoluje pozvat na koncert Evy 
a Vaška, který se uskuteční 19. 
dubna. 2009  v kulturním domě v 
Žárovicích, předprodej vstupenek 
bude zahájen v březnu 2009 na KZ 
Plumlov.Stanislav Bureš, KZ Plumlov

Příjemné prožití Vánoc, 
hodně štěstí, zdraví  
a mnoho osobních 

i pracovních úspěchů  
v roce 2009 Vám přeje  

Místní sdružení ODS Plumlov



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ 5

Opsáno ze školních tabulí
Stonožkové dny na základní škole
V týdnu od 1. prosince do 5. pro-
since probíhal na ZŠ v Plumlově 
již 17. ročník Stonožkového týd-
ne. Tentokrát však měla tato tra-
diční humanitární sbírka hnutí 
Na vlastních nohou - Stonožka 
jednu zvláštnost. 
V minulých letech jsme byli zvyklí na 
říjnový termín, ten byl letos nahra-
zen prvním adventním týdnem. 
„Stonožkové dny tentokrát vzbudily 
takový ohlas, že příští rok budeme 
uvažovat o přesunu literárně-hudeb-
ního pásma žáků do velké tělocvičny, 
abychom uspokojili všechny návštěv-
níky,“ zhodnotila situaci ředitelka 
školy Dagmar Zapletalová.
První prosincový týden patřil na 
plumlovské základní škole Stonož-
ce. Vše vypuklo v úterý 2. prosince. 
Těsně po půl čtvrté zcela zaplněný 
vestibul sledoval vernisáž prodejní 
výstavy prací žáků, rodičů a přátel 
školy. Po krátkém uvítání se všichni 
přítomní oddali příjemným tónům 
houslí. Do období baroka nás pozval 
nejdříve žák osmé třídy a posluchač 
nultého ročníku konzervatoře v 
Kroměříži Jakub Stoklasa. Po něm 
převzal taktovku bývalý žák plum-

lovské základní školy 
Martin Pištěk, který 
šestým rokem studuje 
hru na housle na kro-
měřížské konzervatoři. 
To, jak vládne houslím, 
předvedl při skladbách 
Bacha a Paganiniho. 
Krásné vystoupení pří-
jemně naladilo návštěv-
níky a ti se dočkali 
slavnostního otevře-
ní výstavy, na níž si mohli vybrat 
z nepřeberného množství kalendářů, 
pexes, batikovaných triček a šátků, 
keramiky a sladkých drobností. 
Příchodem šestnácté hodiny začalo 
v prostorách malé tělocvičny pás-
mo pohádek, písní, básní a scének 
s názvem „Adventní setkání aneb 
Stonožka se sem tam mihne“. Výtvar-
ný kroužek Babinec na úvod předvedl 
módní přehlídku klobouků a batiko-
vaných triček. Poté se už rozjel velký 
kolotoč vystoupení, jehož vrcholem se 
nepochybně stalo ztvárnění pohádky 
s výchovným podtextem O sněhulá-
kovi, který mluvil pimprdlónsky. Žáci 
4.B třídy pod vedením třídní učitelky 
Jany Zelené, která si sama napsala 
scénář, předvedli, že není důležité, 

jak člověk vypadá, ale to, jak mluví 
a jak se chová. Velký závěrečný 
potlesk pyšných rodičů patřil všem 
vystupujícím. 
Ve čtvrtek odpoledne si žáci devátého 
ročníku připravili pro své spolužá-
ky Stonožkovou diskotéku, na které 
předvedli své taneční umění mnozí 
žáci školy. Tečku za týdnem hudby, 
tance a divadla udělal v pátek pří-
chozí Mikuláš. Utržené peníze škola 
zčásti pošle na humanitární hnutí Na 
vlastních nohou, ale také fi nančně 
podpoří vybranou charitativní akci 
v regionu. Dagmar Zapletalová na 
závěr dodala: „Chtěla bych poděkovat 
rodičům za podporu a pomoc, dětem 
za jejich krásné vystoupení a učite-
lům za trpělivost a nácvik“.  

Překvapení na ZŠ Plumlov
V pondělí 24.11.2008, díky ochotě 
a laskavosti paní Jindřišky Šafra-
nové, zavítali na naši školu vojáci 
z napoleonských válek 1. hulánského 
a 8. husarského pluku. Tedy přes-
něji členové Klubu vojenské historie 
z Ostravy a Bratislavy, kteří mířili do 
Slavkova na každoroční rekonstrukci 
slavné bitvy „tří císařů“. Velký dojem na 
žáky udělalo efektní vzorové napocho-
dování a železná vojenská disciplína 
vojáků. Ti také poskytli dětem výklad 
o tehdejších uniformách a zbraních.  
Bylo to opravdu milé a zajímavé pře-
kvapení, za které členům obou klubů 
děkujeme.

Mgr. Pavel Majoršin, 
zástupce ředitelky školy

Slavnost padajícího listí

 Sešlo se tu mnoho maminek a 
hlavně dětí. Dle pokynů učitelek jsme 
se všichni společně vypravili na cestu. 
Šli jsme okolo školy směrem k náměstí, 
přes přechod pro chodce a pokračovali 
dolů k Podhradskému rybníku. Na roz-
cestí jsme se vydali po hrázi ke kempu 
Žralok. Okolo kempinku kamenitou 
cestou do kopce jsme pořádně funěli, 
ale kolem nás už byl konečně les. Stro-
my rostly vysoko do oblak, některé list-
naté a jiné zase jehličnaté. Když jsme 
vyšli pořádný kopec, odbočili jsme na 
lesní cestičku, kde nás čekala „Stezka 
Ferdy Mravence a brouka Pytlíka“. Po 
cestičce bylo rozmístěno pět stanovišť, 
na kterých všichni účastníci plnili úko-
ly a za splněný úkol dostali obrázek 
do kartičky. Projitím stezky zapadané 
listím jsme se ocitli na okraji lesa. Před 
námi se objevilo poorané pole. Zde se 
již prohánělo mnoho dětí se svými dra-

V sobotu 8. listopadu jsem se s 
maminkou a mladší sestrou Míšou 
zúčastnila akce pořádané Základní 
školou v Plumlově „Slavnost pada-
jícího listí“. Sraz všech účastníků 
byl v 10:00 hodin před vchodem do 
školy. 

ky. Také jsem začala pouštět létajícího 
draka a běžela s ním zabláceným polem 
z kopce dolů. Jakmile jsme byli unave-
ní, našli jsme na okraji pole zalesněnou 
dolinku, ve které na nás čekal guláš 
pana Cvrčka. Všichni s chutí snědli 
výborný guláš a ochutnali bylinkové 
čaje. Celou cestu i při posezení nám 
vůbec nepřálo počasí. Byli jsme zmrz-
lí i zmoklí, ale přesto při cestě příro-
dou jsme byli nadšení a příští rok se 
této slavnosti určitě opět zúčastníme. 
Já i moje sestra se moc těšíme.

Alice Nezhybová, žákyně 5. třídy

Česká strana sociálně 

demokratická přeje všem 

občanům hodně zdraví, 

veselé Vánoce a úspěšný 

rok 2009.
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Kulturní PEL - MEL
Obecně prospěšná společnost Zámek Plumlov
Závěrečné zhodnocení roku 2008

 Mezi první aktivity patřily 
prohlídky zámku a pohádkových 
sklepů, které průběžně zajišťovalo 
dvanáct průvodců. Je třeba se zmínit 
také o nočních prohlídkách, které 
si u veřejnosti postupně získaly vel-
kou oblibu. Tyto prohlídky se konají 
v jarním a podzimním období roku. 
Jako další prioritu lze uvést pořádání 
různých kulturních a společenských 
akcí v podobě výstav, hudebních či 
divadelních představení, provozu 
galerie a provozu příležitostného 
občerstvení v „Kamenném sále“. 
Pokud bychom chtěli uvést výčet 
zdařilých akcí a lákadel, které moh-
li účastníci v roce 2008 shlédnout, 
nesmíme zapomenout na zahájení 
sezóny, která byla obohacená verni-
sáží malířky Lenky Horňákové-Civa-
de a sochaře Karla Žáka. Poté se mohla 
veřejnost zaposlouchat do hudby sku-
piny Fleret, která poctila plumlovský 
zámek návštěvou na hody. Zejména 
dětem bylo při příležitosti jejich svát-
ku věnováno představení Pohádkový 
zámek, během kterého vystoupily 
oblíbené dětské postavičky Jů a Hele. 
V tomto výčtu jsme se dostali na 
samotný začátek léta, který probíhal 

Od 1. 1. 2008 byla Městem Plum-
lov obnovena Obecně prospěš-
ná společnost Zámek Plumlov. 
Smyslem její činnosti je v první 
řadě péče o chod plumlovského 
zámku.

ve znamení multižánrového festivalu 
PlumLOVE. Prázdninové měsíce poté 
v akcích nezůstaly pozadu. Návštěv-
níci si mohli vybrat, zda zvolí poslech 
hudebních skupin v rámci akce Rock 
na zámku, Zámecké rockování, anebo 
je přiláká již známá bubenická show 
Bubny Ivo Samiece. Koncem srpna 
nabídl zámek zajímavé a neobvyk-
lé vystoupení česko-francouzského 
divadelního souboru Décalages. Neje-
nom divadelní a hudební vystoupení, 
ale i středověké souboje obohatily 
kulturní scénu zámeckého nádvoří a 
prostor. Řeč je o historickém vojen-
ském ležení barokních mušketýrů a 
renesančních žoldnéřů, které oslovilo 
všechny generace. S blížícím se pod-
zimem Společnost připravila tradiční 
Hubertské slavnosti, které vyvrcholi-
ly Svatohubertskou mší. Akcí, která 
uzavírala letošní sezónu, byl Advent 
na zámku, spojený s vepřovými hody, 
a obohacený písněmi pěveckého sbo-
ru Larry ś Cheries, nebo i cimbálovou 
muzikou, aby si každý návštěvník 
mohl vybrat dle svého vkusu a chuti.
Na závěr bychom vás rádi seznámili 
s výběrem z akcí, které Obecně pro-
spěšná společnost Zámek Plumlov 
připravuje pro nadcházející sezónu 
2009. Nejprve se však společně roz-
loučíme s rokem 2008, a to silvestrov-
ským ohňostrojem, který vypukne 31. 
prosince v 19.00 hodin. Na samotném 
začátku roku nového, a to dne 10. 
ledna 2009 vás srdečně zveme na 1. 
Zámecký ples do KD Žárovice. Další 

zbrusu nové vystoupení čeká zámek 
30. května, kdy ke Dni dětí vystoupí 
známý brněnský soubor Kamarádi v 
pořadu Hrajeme si s Kamarády. Další 
zajímavou akcí, která se bude konat 
6. června v období plumlovských 
hodů je vystoupení známé hudební 
skupiny Argema.
Při příležitosti blížících se Vánoc 
nám dovolte, abychom vám všem 
poděkovali za dosavadní přízeň, 
popřáli vám pohodové svátky, boha-
tého Ježíška, veselého Silvestra 
a v nastávajícím roce vás rádi přivítali 
na zámku Plumlov.

za Správní radu Zámek 
Plumlov, o.p.s. Milan Piňos, 

Martin Hyndrich,  Petr Piňos 
a kastelán zámku Robert Doleček
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Dovolte, abychom vám představili
Stránka pro občany, místní spolky, zařízení, kluby a zájmové organizace.

Domov pro seniory Soběsuky

Vážené čtenářky a čtenáři,
    záměrem Zpravodaje je přinášet obča-
nům Plumlova a přilehlých osad mimo 
jiné i zajímavé informace o současném 
dění. Hlavním tématem stránky se aktu-
álně stává 

Domov pro seniory v Soběsukách. 

Na úvod si připomeňme, že Dps Soběsu-
ky poskytuje pobytové sociální služby 
ve smyslu podpory, pomoci a péče kli-
entům, kteří mají sníženou soběstač-
nost, zejména z důvodů vysokého věku, 
nemoci, zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc  
a péči jiné fyzické osoby a dohled odbor-
ných pracovníků. Obsahem základního 
prohlášení je také závazek motivování 
klientů k soběstačnosti, poskytování 
možností, aby i nadále žili kvalitním 
způsobem života. Domov se prezentuje 
na webových stránkách www.dpssobesu-
ky.cz, kde lze nalézt doplňující informa-
ce, týkající se kontaktů, spektra služeb, 
přehledu akcí, organizačního schématu, 
fotogalerie a dalších informací. Váš Zpra-
vodaj zavítal na návštěvu do Soběsuk, 
kde se v nedávné době odehrála zásad-
ní změna v personálním obsazení. Nad 
otázkami, vztahujícími se k přítomnosti 
i budoucnosti Domova, se společně sešly 
šéfredaktorka Zpravodaje Mgr. Jitka 
Spurná a nová ředitelka DpS Soběsuky 
PhDr. Věra Palacká. Pro Zpravodaj tak 
vznikl zajímavý rozhovor, který vám nyní 
předkládáme:
JS: Paní ředitelko, nejprve mi dovolte, 
abych Vám pogratulovala k Vašemu 
novému postu. Do sféry sociálních služeb 
již vstupujete s určitými zkušenostmi a z 
toho plynoucími představami o možných 
směrech dalšího vývoje Domova. Můžete 
čtenářům nastínit Vaši vizi?
VP: Pokud bereme slovo vize jako vidění 
do budoucnosti, ráda bych pak zajistila 
udržení pohledu na Domov v Soběsukách 
tak, jak se prezentuje v současnosti na 
svých webových stránkách. Jako přístav 
pokojného stáří. Jako místo, kde mohou 
zakotvit ti, kteří hledají příjemné a bez-
pečné útočiště. 
JS: Ještě, než budeme hovořit o klientech 
Domova a jejich potřebách, mohla bych 
Vás požádat, abyste představila nejen 
sebe, ale i Vaši praxi, relevantní pro ny-
nější roli?
VP: Mám 51 roků, jsem vdaná a mám tři 
dospělé děti. Vystudovala jsem Filosofic-
kou fakultu UP Olomouc a dlouhodobě 
se zajímám o problematiku zdravotně 
postižených občanů a seniorů. Jako 
vedoucí Dobrovolnického centra ADRA 
jsem se v posledních letech věnovala 
tvorbě projektů, které přispívaly ke zlep-
šení pohody obyvatel ve zdravotnických 
i sociálních zařízeních. Měla jsem tak 
možnost seznámit se s tím, jak to v jed-
notlivých zařízeních vypadá, jaké služby 
svým obyvatelům poskytují, a s lidmi 
jsem si mohla povídat o tom, co je těší i 
trápí. 
JS: Vaše praxe má velký potenciál oboha-
tit chod zdejšího Domova a stát se inspi-
rací pro jeho obyvatele i zaměstnance. 
Disponuje v současné době Domov kon-
cepcí, která by mohla být východiskem 
pro nastavování dalších opatření, vedou-

cích ke zkvalitnění služeb pro klienty?
VP: Ano. V současné době se veške-
rá zařízení poskytující sociální služby 
zaměřují na zavádění standardů kvality 
sociální péče do praxe a Domov pro seni-
ory v Soběsukách není výjimkou. Tyto 
standardy kvality je možno definovat 
jakou soubor kritérií, která určují kva-
litu konkrétních poskytovaných služeb 
sociální péče. Jejich součástí je i tzv. indi-
viduální plánování, které odpovídá na 
potřeby každého jednotlivce, konkrétní 
témata jsou směřována ke konkrétním 
zájemcům.
JS: Pro mnoho lidí, blížících se k seni-
orskému věku, nese pojem „domov pro 
seniory“ stále ještě určitou míru negativ-
ní konotace. Jakým způsobem lze nejlépe 
zamezit zbytečným obavám?
VP: Vyrovnat se se stářím a nemocí 
není jednoduché. Lidé, kteří byli dříve 
samostatní a schopni se o sebe postarat, 
jsou často najednou odkázáni na pomoc 
druhých. Senioři si najednou mohou při-
padat nadbyteční, pociťují vlastní nemo-
houcnost a zdá se jim, že jsou pro ostatní 
jen břemenem. V takové chvíli je velice 
důležité, jací lidé se kolem nich pohybu-
jí, kdo je jim denně nablízku. Pokud je 
personál v domově přívětivý a poskytuje 
své služby na profesionální úrovni, není 
třeba se bát.
JS:Jakým způsobem toho lze dosáhnout?
VP: Jako jeden z možných způsobů 
udržení a rozvíjení profesionální úrovně 
služeb mám na mysli zavedení pravidel-
ných supervizí, jejichž výstupem bude 
zpětná vazba, užitečná pro moji další 
práci s personálem. Supervize probíhají 
pod dohledem odborníka, který je scho-
pen rozkrýt potencionální rizika ještě 
před tím, než mohou vzniknout násled-
né problémy. Vedle toho i již zmiňované 
zaváděné standardy obsahují nutnost 
vzdělávání personálu a zejména sester, 
kterým další vzdělávání ukládá přímo 
zákon.
JS: Senioři, pro které se nyní vžívá 
pojem stříbrná generace, se často mohou 
cítit společensky izolovaní. Jak nejlépe 
uspokojit jejich společenskou potřebu? 
Uvažujete například o zapojení rodin-
ných příslušníků či nejbližšího okolí?
VP: Myslím si, že na prvním místě je 
vždycky zájem klientů. Pokud budeme 
vědět, o jaký druh činnosti mají zájem, 
bude na nás, abychom jim vyšli vstříc. 
Například výlety se organizují pravidel-
ně, často se pořádají kulturní vystoupení. 
Já bych měla představu o pravidelných 
zájmových i naučných akcích, které by 
byly určeny právě jen pro malou skupin-
ku zájemců. Proto bych nejprve ráda zjis-
tila, co naše klienty nejvíce baví, co by si 
sami přáli. Podle toho je možné zvát zají-
mavé lidi, kteří umí a mají co sdělit. Akce 
by měly být nastaveny interaktivně, tj. s  
možností zapojení posluchačů do jejich 
průběhu. Za velmi důležité považuji 
schopnost personálu obyvatele Domova 
vhodně motivovat. Co se týče rodinných 
příslušníků, jsem přesvědčená, že mají 
také zájmy a koníčky, které by mohli sdí-
let s obyvateli domova. I nejbližší okolí, 
v němž se Domov nachází, lze zapojit 
do jeho činnosti například prostřednic-
tvím návštěv anebo účastí na aktivitách 
Domova, nabídnout například některé 

akce i maminkám na mateřské dovolené.
JS: Rozumím tomu tak, že tudy vede 
cesta k pomoci seniorům zachovat si 
psychické, komunikační a sociální akti-
vity do nejvyššího věku. Je známo, že 
pomocí duševní činnosti lze intelektové 
schopnosti udržovat a dokonce i rozvíjet 
v každém věku. Budete se tomuto tématu 
věnovat i nadále?
VP: Určitě ano. Mám dobré zkušenosti 
s trénováním paměti v domovech pro 
seniory a tuto aktivitu bych ráda nabídla 
i seniorům, kteří nejsou obyvateli našeho 
domova. Ráda bych se také zaměřila na 
reminiscenční terapii. 
JS: To je velmi zajímavé. Pokud budete 
souhlasit, přiblížíme pojem reminiscenč-
ní terapie čtenářům Zpravodaje v někte-
rém z dalších čísel, zasloužil by si více 
prostoru. Přicházíte z oblasti, kde jste 
pracovala s dobrovolníky, otevřete dveře 
Domova tedy i jim?
VP: Já bych byla ráda, kdyby byl Domov 
otevřen všem, kteří by chtěli předat své 
zkušenosti a znalosti. Být dobrovolníkem 
může být opravdu každý. Nejdůležitější 
je, aby měl rád lidi. V letošním roce rea-
lizovali dobrovolníci v Domově trénink 
paměti, studenti promítali svůj naučný 
program o prostějovských kostelech. 
Samozřejmě, že každý dobrovolník, kte-
rý bude mít zájem se zapojit do pomoci v 
Domově, projde vstupním proškolením a 
řídí se pravidly Dobrovolnického centra 
ADRA, které má akreditaci Ministerstva 
vnitra ČR. V současné době Domov pra-
videlně navštěvuje a pomáhá nám jedna 
dobrovolnice, splňující výše uvedená kri-
téria.
JS: Chystáte se provést v Domově perso-
nální audit?
VP: V současné době jsou obsazeny 
všechny pracovní pozice v Domově. Jsem 
zde teprve krátce a personální otázce se 
budu věnovat až po důkladné analýze 
současného stavu.
JS: Na závěr bych se Vás, paní ředitelko, 
ráda zeptala, jak se Vám líbí výrok: „Mlá-
dí není období života, ale duševní stav.“
VP: Mně se výrok líbí a myslím, že se 
jím i řídím. Na oplátku Vám i Vašim čte-
nářům poskytnu jiný, se kterým se také 
ztotožňuji:
„Stáří může být nešťastné a neradostné 
právě tak jako mládí. Srovnávám-li, nezdá 
se mi stáří i se všemi slabostmi, které při-
náší, bez radosti, jen zabarvení a zdroje 
těchto radostí jsou jiné.“ (Wilhelm Von 
Humboldt)
JS: Paní ředitelko, velmi Vám děkuji za 
příjemný a inspirativní rozhovor. Do Vaší 
nové role Vám přeji hodně sil a ještě více 
lidí, ochotných pomoci. Věřím, že tako-
ví lidé v Domově jsou, ať už mluvíme o 
Vašich zaměstnancích, či samotných kli-
entech. Během našeho rozhovoru jsem 
se stala svědkem daru Vaší klientky pro 
Fond ohrožených dětí, což ve mně zane-
chalo velký dojem.
VP: Já děkuji za možnost přiblížit své 
představy a těším se, že se je podaří za 
přispění všech také realizovat. Přeji pří-
jemné prožití vánočních svátků Vám  
i čtenářů Zpravodaje.

S novou ředitelkou DpS Soběsuky, 
PhDr. Věrou Palackou si povídala, 

a pro Zpravodaj připravila:  
Jitka Spurná
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Upozornění

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov  
muži  A, podzimní část 2008/09  

I.A. třída Ol. kraje, sk. B

so 9.8. 08 16.30 Plumlov Lipník n. B. 3:0

so 16.8.08 16.30 Brodek u Př. Plumlov 4:2

so 23.8.08 16.30 Plumlov Náměšť n.H. 4:0

ne 31.8.08 16.30 Kožušany Plumlov 4:1

so 6.9.08 16.30 Plumlov Mostkovice 1:1

ne 14.9.08 10.00 Opatovice Plumlov 3:2

so 20.9.08 16.00 Plumlov SK Lipová 3:1

ne 28.9.08 15.30 Troubky Plumlov 4:1

so 4.10.08 15.30 Plumlov Klenovice 3:3

ne 12.10.08 15.00 Bělotín Plumlov 2:1

so 10.10.08 15.00 Plumlov Čechovice 4:1

so 25.10.08 14.30 Nové Sady Plumlov 1:2

so 1.11.08 13.30 Plumlov Jesenec 1:2

so 8.11.08 13.30 Lipník n. B. Plumlov *

so 15.11.08 13.00 Plumlov Brodek u Př. 6:3

Oddíl kopané TJ ORESVO SOKOL Plumlov

Než začnu hodnotit výsledky jed-
notlivých mužstev oddílu kopané 
TJ ORESVO SOKOL Plumlov v pod-
zimní části soutěžního ročníku 
2008/2009 musím poděkovat všem 
našim hráčům, trenérům a vedou-
cím mužstev a všem těm, kdo se na 
chodu oddílu kopané podíleli svojí 
poctivou prací na úkor svého volné-
ho času a rodiny.
 Z pozice předsedy oddílu 
kopané děkuji i svým nejbližším spolu-
pracovníkům - členům výboru oddílu 
kopané, za jejich nelehkou práci, kte-
rou vykonávají pro náš oddíl.  Zvlášt-
ní poděkování patří i všem sponzo-
rům, kteří nám podle svých možností 
pomáhají finančně zajišťovat provoz  
TJ ORESVO SOKOL Plumlov. Výraz-
nou podporu získáváme od zastupitelů 
Města Plumlov, pomoc poskytují i fir-
my: HESTIA WELT Domamyslice -  p. 
Hruban, Restaurace Pácl - p. Marek, ZD 
Plumlov - p. ing. Spurný, Barvy laky – p. 
Bureš a mnoha dalších menších spon-
zorů. Částkou 20.000,- Kč nás finančně 
podpořil v rámci podpory  sportovních 
aktivit i Olomoucký kraj.  Mám – li 
pokračovat ve slovech díků, nesmím 
zapomenout na p. Voráče – hospodáře 
oddílu, za jeho práci při údržbě areálu 
Borky, ale i při zajišťování bezproblé-
mového servisu ( dresů a další výstroje 
) pro hráče všech našich mužstev. Již 
řad let se příkladně o trávník na hřišti 
v Borkách stará p. Bureš. V neposlední 
řadě patří dík i našim věrným divákům, 
kteří vytváří tu správnou sportovní 
atmosféru při soutěžních zápasech.
Do nového ročníku fotbalových sou-
těží přihlásil oddíl kopané TJ ORESVO 
SOKOL Plumlov celkem 3 mužstva. A-
mužstvo hraje 1.A třídu, supinu B, tj. 
soutěž řízenou Krajským fotbalovým 
svazem v Olomouci, žákovský tým se 
účastní okresního přeboru okresu Pro-
stějov, skupiny A, přípravka je zařazena 
do skupiny A okresní soutěže starších 
přípravek, která se hraje turnajovým 
způsobem. Obě soutěže, kterých se 
zúčastní mládežnická mužstva  jsou 
organizovány Okresním fotbalovým 
svazem v Prostějově. 
A teď se dostávám k hodnocení spor-
tovních výkonů našich mužstev:
Před začátkem soutěže v ročníku 
2008/2009 skončil své působení ve 
funkci trenéra A – mužstva po 4 letech 
p.Jan Pešek. Realizační tým  fungující 

v sestavě Stanislav Bureš, Jiří Bureš a 
Břetislav Motal byl doplněn novým 
trenérem p. Pavlem Musilem z Pros-
tějova.  Jako se již stalo tradicí – prio-
ritou stanovenou vedením oddílu pro 
A-tým byla bezproblémová záchrana 
v soutěži. Tento úkol se ukázal být 
nelehkým, zvláště vezmeme-li v úvahu 
fakt, že v prvních 4 zápasech soutěž-
ního podzimu se trenér musel obejít 
bez 4 zraněných hráčů stabilní sesta-
vy a tým doplňovali hráči z bývalého 
B-mužstva, které po loňské sezóně 
ukončilo činnost. Přesto nové vedení 
mužstva dokázalo tým tak  stmelit, že 
po odehrání 14 zápasů podzimní čás-
ti soutěže jsme na 7. místě průběžné 
tabulky 1.A třídy, skupiny B se ziskem 
20 bodů a  bilancí 6 vítězství, 2 remízy 
a 6 porážek, brankovým poměrem 31 : 
29. 
Navíc má A-mužstvo k dispozici navíc 
odložené  utkání v Lipníku nad Beč-
vou, které bylo odloženo po tragickém 
úmrtí asistenta trenéra p. Jiřího Bureše 
při autonehodě na začátku listopadu. 
Naše  žákovské mužstvo pod vedením 
trenérů p. Břetislava Kurníčky ml. a p. 
Jaroslava Somra skončilo po odehrání 
podzimní části soutěže na pěkném 3. 

místě tabulky skupiny A okresního 
přeboru, když v 8 utkáních dokázali 
4 vyhrát, 1 remizovali a 3 odcházeli ze 
hřiště poraženi. Žáci soupeřům nastří-
leli celkem 28 branek, obdrželi jen 10 
branek a získali 13 bodů. 
Posledním naším mužstvem, které se 
účastní dlouhodobých soutěží je fot-
balová přípravka. Ta je zařazena do 
skupiny A okresu Prostějov, kde s tur-
najovým způsobem  turnaje utkává s 
mužstvy z Kostelce na Hané, Smržic a 
Otinovse. Výsledky v této věkové kate-
gorii nejsou důležité, naše mužstvo 
poráží na turnajích pravidelně pouze 
tým Otinovse, další mužstva jsou nad 
jeho síly, ale přesto jsme i s Kostelcem 
a Smržicemi sehráli několik vyrovna-
ných zápasů. 
Naše benjamínky ( žáky mladší pří-
pravky ) připravuje již několik roků 
p. ing. Jaroslav Zapletal, za což i jemu 
patří můj dík.
Blíží se doba Vánoc a tak bych Vám 
všem krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v osobním životě a v přípa-
dě našich členů i ve sportovních utká-
ních. 

Břetislav Jurníček,   
předseda oddílu kopané 

TJ ORESVO SOKOL Plumlov

Hodnocení jednotlivých mužstev
po podzimní části soutěží 2008/09

Tabulka  I.A. třídy  KFS Olomouc po  
podzimní části  2008/2009

1 Bělotín 15 10 2 3 28:11 32

2 Troubky 15 9 4 2 30:10 31

3 Jesenec 15 9 3 3 36:17 30

4 Opatovice 15 8 4 3 23:19 28

5 Brodek u Přerova 15 7 3 5 42:31 24

6 Kožušany 15 8 0 7 27:27 24

7 Plumlov 14 6 2 6 31:29 20

8 Náměšť n. H. 15 6 2 7 30:30 20

9 Nové Sady 15 4 7 4 15:14 19

10 Čechovice 15 6 0 9 19:29 18

11 Klenovice 15 4 4 7 24:33 16

12 Mostkovice 15 2 6 7 13:26 12

13 Lipník 15 3 1 10 13:31 10

14 Lipová 15 2 2 11 7:31 8

* odloženo

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci
podzimní část  soutěže 2008/09  

okr. přebor Prostějov -  skupina A

so 6.9.08 14.30 Plumlov H. Šťěpánov 1:4

ne 14.9.08   9.00 Protivanov Plumlov 3:1

so 20.9.08 14.00 Plumlov Přemyslovice 11:0

so 28.9.08 13.00 Ptení Plumlov 0:2

so 4.10.08 13.30 Plumlov Konice 7:0

so 11.10.08 13.00 Olšany u PV Plumlov 2:0

so 8.10.08 13.00 Plumlov Krumsín 5:0

so 25.10.08 12.30 Plumlov Držovice 1:1

Tabulka  okresní soutěže  Prostějov 
podzim 2008/2009

1 Protivanov 8 67:7 24

2 Šťěpánov 8 47:8 21

3 Plumlov 8 28:10 13

4 Držovice 8 23:10 13

5 Olšany u PV 8 23:13 12

6 Ptení 8 24:22 9

7 Krumsín 8 11:24 9

8 Konice „B” 8 8:50 3

9 Přemyslovice 8 6:93 3


