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Ohlédnutí za zimou
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych vám  
i zaměstnancům Klubového 
zařízení a také zaměstnancům, 
pracujícím v rámci veřejně pro-
spěšných prací poděkoval za vzor-
ný úklid obecních komunikací  
v zimním období. Letošní zima 
byla obzvláště bohatá na sněhovou 
nadílku, jakou město a jeho oby-
vatelé už dlouho nepamatovali. 
Navzdory legislativním opatřením  
a limitům se městu díky podpo-
ře vaší i zaměstnanců podařilo 
udržet schůdnost i sjízdnost hlav-
ních komunikačních tahů. Zima 
sobě vlastní roční období vrcho-
vatě naplnila hlubokými mrazy 
a kopci sněhu, měnícími se nyní 

na vláhu, kterou půda vděčně 
přijímá. V důsledku toho přiby-
lo i něco málo vody v přehradě, 
jejíž vypouštění zastavilo Povodí 
Moravy na podzim. Podle aktuál-
ních informací se Povodí Moravy 
nyní zabývá jednotlivými kroky 
výběrového řízení na dodavatele 
prací na přehradě. Do poloviny 
dubna by měl být zahájen již na 
podzim avizovaný přesun živoči-
chů a ryb do náhradních nádrží 
zřejmě v Moravičanech, odkud 
se potom vrátí zpět na přehradu 
po jejím vyčištění. Odstraňová-
ní nánosů ze dna přehrady by 
potom mělo probíhat od června 
až do konce letošního roku. Povo-
dí Moravy má zároveň v úmyslu 
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zahájit čisticí práce na Podhrad-
ském rybníce, který provozuje,  
a jejich projekt se nachází ve stá-
diu příprav. Byly zahájeny práce 
na úpravě dna rybníku Bidelec. Co 
se týče investičních akcí, získalo 
město Plumlov v OPŽP grant ve 
výši 5,1 milionu Kč na zateplení 
budovy Základní školy v Plumlo-
vě, v rámci něhož budou probíhat 
i výměny okenních výplní, zatep-
lování stropů a tělocvičny. Město 
dále připravuje žádost o dotaci na 
opravu komunikací, letos uplatní 
žádost na odkanalizování posled-
ních částí města a přilehlých obcí 
a společně s Vodovodem Pomora-
ví má záměr požádat o dotaci na 
vodovod pro Soběsuky, Žárovice  
a Hamry.

Adolf Sušeň, 
starosta města Plumlov

Prezentace školy v regionální televizi

Environmentální výchovu máme roz-
pracovanou do ŠVP jako jedno z průře-
zových témat. Každoročně je pořádán 
celoškolní projekt s touto problema-
tikou, od letošního roku vyučujeme  
volitelný předmět ekologická prakti-
ka. Třídění odpadu na škole patří ke 

 Poslední únorový týden 
na školu zavítali reportéři regio-
nální televize Morava. Důvodem 
návštěvy byla výborná činnost 
školy v oblasti ochrany životního 
prostředí a udržitelného rozvoje, 
neboli v oblasti environmentální 
výchovy. 

každodenní mu životu na škole, jsme 
členy klubu ekologické výchovy. Pořá-
dáme ročníkové ekologické projekty, 
sběrové akce, máme vybudovanou 
přírodní učebnu a koutek živé příro-
dy a realizujeme mnoho dalších akcí 
zaměřených na problematiku ochra-
ny životního prostředí. Reportéři se 
zajímali právě o výše zmíněné aktivi-
ty a dále o grantové projekty, které na 
škole realizujeme s finanční podporou 
Olomouckého kraje. Naše škola byla v 
grantovém řízení úspěšná již dvakrát. 
(...pokračování na straně 6)

Tak jako pro mnohé z Vás začá-
tek jara ve znamení příprav, tak  
i naše společnost připravuje novou 
sezonu, ve které vás čeká mno-

Obecně prospěšná společnost ZÁMEK PLUMLOV  
v návštěvní sezoně 2010
 Vážení čtenáři Plumlov-
ského zpravodaje, úvodem nám 
dovolte za společnost Zámek 
Plumlov o.p.s. popřát krásné 
prožití nastávajících jarních 
velikonočních dnů.

ho zajímavých akcí a novinek. 
Všem  našim příznivcům i široké 
veřejnosti bychom chtěli oznámit,  
že letošní návštěvní sezonu  
začínáme s novou ředitelkou spo-
lečnosti, paní Kateřinou Jenešovou. 
K tomuto kroku  přistoupila správní  
rada společnosti  z důvodu spo-
kojenosti s prací paní Jenešové v 
předcházejícím čase. Není žádným 
tajemstvím, že paní Jenešová není  
na zámku v Plumlově žádným 
nováčkem a spolu s paní Martinou  

Dostálovou se již několik let 
významnou měrou obě přičiňu-
jí ke krásné výzdobě, aranžmá  
a úklidu na Plumlovském zámku. 
Chceme využít této příležitosti  
a poděkovat jim za dosavadní práci 
pro zámek Plumlov a do další čin-
nosti popřát mnoho zdaru. V letoš-
ní sezoně se návštěvníci mohou 
těšit na velkou novinku, zpří-
stupnění  dalšího patra zámku.  
(...pokračování na straně 8)
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Ze zasedání rady města
Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č. 84 ze dne 9.12.2009:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o provedené inspekci posky-
tování sociálních služeb v DpS Soběsu-
ky,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov,
- informaci o dotačních titulech ( slu-
neční kolektory na ohřev TUV, počíta-
čové vybavení knihovny).

Rada města schvaluje:
- kladné stanovisko k návrhu na převze-
tí investorství od Vodovodu Pomoraví 
– větev Plumlovsko,
- přeúčtování použitých provozních 
prostředků na prostředky investiční 
při provedené rekonstrukci osvětlení ve  
3 učebnách ZŠ Plumlov,
- souhlas s převodem hodnoty technic-
kého zhodnocení ZŠ Plumlov na vlastní-
ka budovy,
- zařazení žádosti o změnu územního 
plánu p. Musílka, Olomouc k dalším 
podobným žádostem evidovaným na 
stavebním úřadu MěÚ v Plumlově,
- pronájem hrobového místa ( pí. Kama-
sová a pí,. Zlatníčková, obě Plumlov),
- smlouvu o výpůjčce 3 ks odpadových 
nádob – EKO-KOM, a.s.,
- rozhodnutí  v působnosti zřizovate-
le v souladu s §9, odstavec 3, písmeno 
d) zákona č563/1991 Sb., o účetnictví  
v platném znění, že všechny příspěvko-
vé organizace zřízené Městem Plumlov 
budou s účinností od 1.1.2010 vést účet-
nictví ve zjednodušeném rozsahu,
- vyjímky z OZV Města Plumlov č.2/2005 
pro pořadatele hudebních produkcí,
- navýšení ceny za pobyt  v DpS Soběsu-
ky s účinností od 1.1.2010 o 5%,
- odpis nedobytných pohledávek a vyřa-
zení poškozeného majetku dle návrhu 
likvidační komise,
- podání žádosti o dotaci na pořízení 
nových počítačů popř. el. systému evi-
dence knih v knihovně Plumlov.

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
- návrh převzetí investorských práv  
a povinností k etapě-Plumlovsko (stavba 
Vodovodu Pomoraví, svazku obcí),
- žádost p. M.Lázničky, Prostějov  
o odkoupení části pozemku p.č. 431/6  
v k.ú. Plumlov.

Rada města ukládá:
- projednat s právním zástupcem města 
možnosti řešení stížnosti na nevhodné 
chování nájemníka v bytovém domě  ve 
vlastnictví města – Plumlov č.p. 482.
- připravit projekt na žádost o dotaci 
– pořízení nových počítačů popř. elek-
tronického  systému evidence knih  
v Městské knihovně Plumlov.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.85 ze dne 21.12.2009:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o výsledku místního šetření 
stavu bezejmenného vodního toku v k.ú. 
Soběsuky u Plumlova,
- zaregistrování žádosti o dotaci na 
bezdrátový rozhlas v Programu rozvoje 
venkova (SZIF),
- informaci o zahájení zjišťovacího říze-
ní k Územní studii rozvoje cyklistické 
dopravy v Olomouckém kraji, 
- informaci o stavebních (vodohospodář-
ských) řízeních s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření č.10/2009 ke dni  
21.12.2009,
- souhlas zřizovatele s přijetím finanč-
ních darů – ZŠ Plumlov, okres Prostějov, 
p.o.,
- souhlas s přerušením činnosti školní 
družiny ZŠ Plumlov v době vánočních 
svátků,
- souhlas zřizovatele s přijetím finanč-
ních darů – DpS Soběsuky, p.o.,
- smlouvu o závazku veřejné služby ve 
veřejné autobusové přepravě – VYDOS 
bus, a.s., Vyškov,
- majetkové vyrovnání – chodník – ul. 
Ohrozimská, Plumlov – p. Vítek, pí. Huš-
ková,
- výjimku z OZV Města Plumlov č.2/2005 
– J.Dudík, Plumlov- ples dne 22.1.2010 do 
02.00 hodin následujícího dne.

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
- nabídku na odkoupení pozemků od p. 
Slezáka, Krumsín.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.86 ze dne 6.1.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o dopise starosty města 
p.Pejřovi, Plumlov,
- informaci o ohrožených prostorech 
VVP Březina v měsíci lednu 2010,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov.
 
Rada města schvaluje:
- vyřazení nehmotného dlouhodobého 
majetku z evidence Města Plumlov ke 
dni 31.12.2009,
- kladné stanovisko k projektu revitali-
zace Podhradského rybníka v Plumlově.

Rada města předává k projednání 
zastupitelstvu města:
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene  a souhlasu se zří-
zením stavby – plynovod – p. Pospíšil, 
Prostějov,
- žádost p. Lázničky, Prostějov o prodej 
části pozemku p.č. 431/6 v k.ú. Plumlov.

Rada města ukládá:
- projednat žádost manželů Kohouto-
vých o odprodej pozemků p.č. 456/1 
456/6 v k.ú. Žárovice v OV Žárovice  
a předložit radě města stanovisko,
- připravit žádost do Programu podpo-
ry kultury a památkové péče v Ol.kraji 
v roce 2010 – oprava střechy nízkého 
zámku.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.87 ze dne 23.1.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o provedené administrativní 
kontrole projektu na bezdrátový rozhlas 
( Program rozvoje venkova – SZIF ),
- žádost starostky Obce Prostějovičky  
o bezúplatný převod hasičské cisterny,
- informaci o ohrožených prostorech 
VVP Březina v měsíci lednu 2010,
- informaci o stavebních a vodoprávních 
řízeních s účastí Města Plumlov,
- informaci o přípravě žádostí o dotaci 
na kanalizaci a vodovod,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- revokaci ( zrušení ) udělené výjimky  
z OZV č.2/2005 pro hudební produkce na 
pláži U Valáška – viz. bod 84. zasedání 
Rady Města Plumlova ze dne 9.12.2009,
- zpracování a podání žádosti na finan-
cování  instalace  kolektorů na ohřev 
teplé vody v DpS Soběsuky,
- výjimku z OZV č.2/2005 Města Plum-
lov pro fotbalový ples FC RELAX Prostě-
jov dne 26.2.2010 v KD Žárovice,
- dodatek č. 4-smlouvy o dílo – OK 
PYRUS, s.r.o., Brno – pokračování opra-
vy střechy nízkého zámku,
- poskytnutí věcné ceny do tomboly na 
19. Hasičském bále SDH Plumlov dne 
23.1.2010 a Spolku Plumlovských nad-
šenců o.s. dne 6.2.2010,
- kladné stanovisko Města Plumlov  
k projektu rekonstrukce rybníka Bidelec 
v Plumlově,
- podání žádosti o dotaci z programu 
MZe ČR – výstavba kanalizace v Plum-
lově,
- rozpočtové opatření  a přijetí finanč-
ních darů – DpS Soběsuky.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.88 ze dne 3.2.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informace – ohrožené prostory – VVP 
Březina – únor 2010 a rozhodnutí o uza-
vírkách komunikace Žárovice – Draha-
ny,
- zpráva o výsledku finanční kontroly 
– vnitřní audit – ZŠ Plumlov, p.o.,
- poděkování Charity Prostějov za spo-
lupráci při organizaci Tříkrálové sbírky 
2010,
- zápis z jednání – rekonstrukce mos-
tu přes potok Roudník u ČOV Plumlov 
– 25.1.2010,
- informaci o stavebních a vodoprávních 
řízeních s účastí Města Plumlov.
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Rada města schvaluje:
- účetní uzávěrku Domova pro seniory 
Soběsuky, p.o. za  rok  2009,
- hospodářský výsledek ZŠ Plumlov, p.o. 
za rok 2009 +  rozdělení zisku do fondů 
organizace,
- hospodářský výsledek ZUŠ Plumlov, 
p.o. za rok 2009 +  rozdělení zisku do 
fondů organizace,
- kladné vyjádření k projektu rekon-
strukce návodního líce hráze Plumlov-
ské přehrady – Vodní díla – TBD, a.s., 
Brno,
- udělení výjimky z OZV č.2/2005 pro 
hudební produkce pořádané firmou Hit-
Trade, s.r.o.Prostějov na pláži U Valáška 
v termínech uvedených v bodě č.9  toho-
to zápisu.

Rada města ukládá:
- vybrat dodavatele projektové doku-
mentace na výstavbu opěrné zdi podél 
cesty na Běliska ( v součinnosti s pra-
covníky Povodí Moravy, s.p.), připravit 
návrh smlouvy o dílo.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.89 ze dne 17.2.2010:

Rada města bere na vědomí:
- děkovný dopis prezidentky hnutí Na 
vlastních nohou – STONOŽKA,
- zápis z jednání ze dne 4.2.2010– obchvat 
obce Ohrozim,
- informaci o stavebních  řízeních  
s účastí Města Plumlov,
- informace o přípravě rozpočtu Města 
Plumlov na rok 2010,
- bere na vědomí rezignaci členů dozorčí 
rady o.p.s. Zámek Plumlov.

Rada města schvaluje:
- podmínky pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání v MŠ Plumlov, 
p.o., 
- vyúčtování prokazatelné ztráty auto-
dopravce za r.2009 – VYDOS BUS, a.s., 
Vyškov,
- nové nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor na zdravotním stře-
disku v Plumlově,
- převod nájemní smlouvy na pozemek 
p.č. 1273/33 v k.ú. Plumlov na nového 
nájemce p. R. Krychtálka, Plumlov,
- smlouvu na zpracování projektové 
dokumentace na kalovou koncovky 
– ASIO, spol. s r.o. Brno.,
- smlouvu o dílo – projektová dokumen-
tace – opěrná zeď podél cesty pod hrází 
Podhradského rybníka – Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a.s., Praha,
- kladné vyjádření k udělení licence 
autodopravci – FTL Prostějov, a.s.,
- smlouvu o dílo – ing. Novák, Brno 
– energický audit DpS Soběsuky,
- smlouvu na zpracování projektové 
dokumentace – solární ohřev vody - DpS 
Soběsuky,
- pronájem nebytových prostor a nájem-
ní smlouvu s p. Z.Tomšík, PV – kiosek 
– Tyršovo náměstí, Plumlov – rychlé 
občerstvení,

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova ze dne 10.3.2010

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

Zastupitelstvo města schválilo:
- upravený program 18. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova,
- aktualizaci Akčního plánu Města Plum-
lov na roky 2010-2011, doplněnou o opra-
vy vysokého zámku v Plumlově,
- odkoupení nemovitostí + pozemků p.č. 
1157/2, 1157/3, 1157/4 a 1158 v k.ú. Plumlov 
– STAVO,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby – pozemek p.č. 279  v k.ú. Plumlov 
– JMP Net,s.r.o.,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby – pozemek p.č. 243/22 a p.č. 243/23, 
oba  v k.ú. Plumlov – JMP Net, s.r.o.,
- rozpočet Města Plumlov na rok 2010 
- viz. příloha č.1, kdy se oproti původní-
mu návrhu rozpočtu  z položky č. 3319 
(kultura) přesunuje částka 100.000,- Kč 
do položky č. 3322 (obnova kulturních 
památek).

Zastupitelstvo města neschválilo:
- souhlas s provedením vrtané studny na 
části pozemku p.č. 431/6 v k.ú. Plumlov 
pro p. M. Lázničku, Prostějov,
- odkoupení  pozemku  p.č. 449/1   
o výměře 3.212 m2 v k.ú. Žárovice – pan  
P. Slezák, Krumsín.

Rada města jmenuje:
- nové členy dozorčí rady o.p.s. Zámek 
Plumlov – p. J. Vladaře a p. P. Hromjaka.

Rada města neschvaluje:
- vyhlášení záměru prodeje pozemků 
p.č. 456/1 a 456/6 v k.ú. Žárovice podle 
žádosti manželů Kohoutových, Žárovi-
ce.

Rada města ukládá:
- připravit žádost o dotaci z Fondu na 
obnovu a výstavbu vodohospodářské 
infrastruktury na území Ol. kraje na 
kalovou koncovku na ČOV Plumlov.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.90 ze dne 3.3.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o změně kalkulace oběda ve 
ŠJ ZŠ Plumlov od 1.3.2010,
- informaci o přerušení provozu ŠD ZŠ 
Plumlov v době jarních prázdnin, 
- informaci o stavebních  řízeních  
s účastí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- udělení výjimky z OZV Města Plum-
lova č.2/2005 pro hudební produkci – 2. 
Zámecký ples dne 6.3.2010 v kulturním 
domě v Žárovicích do 03.00 hodin dne 
následujícího,
- Smlouvu o právu provést stavbu – most 
ev. číslo 377-019, Plumlov - SSOK,
- nájemní smlouvu a hrobové místo č..60 
K ( pí. A. Kleinerová, Žárovice ),
- souhlas zřizovatele pro ZŠ Plumlov, 
p.o. s přijetím bonusu k nákupu – kame-
ry TOSHIBA v hodnotě 5.490,- Kč,
- finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč 
pí. E. Suchánkové, Prostějov  na vydání  
publikace  o kulturním dění v Plumlo-
vě,
- finanční příspěvek SŠ, ZŠ a MŠ JISTO-
TA, o.p.s. Prostějov ve výši 7.000,- Kč.

Rada města ukládá:
- projednat nabídku p. ing. Kohouta, 
Žárovice na směnu pozemků v OV Žáro-
vice.

Usnesení ze zasedání Rady Města 
Plumlova č.91  ze dne 17.3.2010: 

Rada města bere na vědomí: 
- zamítnutí žádostí o dotaci z OPŽP 
na kompostárnu a na rekultivaci staré 
skládky, 
- výsledky interního auditu u příspěvko-
vých organizací města za rok 2009, 
- informaci o plánovaných termínech 
výlovů rybníků v Hamrech, 
- informaci o stavebních  řízeních  
s účastí Města Plumlov. 
  
Rada města schvaluje: 
- opakované podání žádosti o zřízení 
kompostárny z prostředků EU v nej-
bližší vypsané výzvě, 
- smlouvu o poskytování ekonomického 
poradenství s pí. ing. Otrubovou, Plum-
lov, 
- souhlas s užitím pozemků ( p.č. 431/2, 

432 a 1521, vše v k.ú. Plumlov) pro 
vyvážení sedimentů z Plumlovské pře-
hrady, 
- možnost dočasného uložení sedimen-
tů z bagrování Podhradského rybníka 
na bývalé skládce v Plumlově při splnění 
podmínek OŽP, 
- souhlas s umístěním volební agitace 
ČSSD na Hlavním náměstí v Plumlově  
v době od 28.4. do 28.5.2010, 
- přípravu kupní smlouvy na areál STA-
VO Plumlov p. Mgr. ing. Cingrošem, 
Brno, 
  
Rada města neschvaluje: 
-souhlas s užitím znaku Města Plum-
lov dle žádosti firmy AKTIV 95 Opava,  
s .r.o.
  
Rada města ukládá: 
-prověřit možnost dočasného uložení 
sedimentů z bagrování Podhradského 
rybníka na bývalé skládce v Plumlově, 
-pokračovat v přípravě kupní smlouvy 
na areál STAVO, 
-zjistit potřebu a případně provést 
objednávku nových nádob na sběr třídě-
ného odpadu. 
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Informují vás

Jubilea
leden - červen 2010

70 let
Plumlov
Burda Josef
Vaňková Jaroslava
Burdová Miroslava
Přehnal Jaroslav
Škarda Ivan
Havlenová Františka

Soběsuky
Liedermann Vladimír

Žárovice
Černý Gustav

75 let
Plumlov
Povolný Boleslav

Páclová Libuše
Tupá Blažena
Oplocká Milada
Kamená Irena
Bistrý Jiří
Antorinová Anna
Štěpánková Vojtěška
Horáková Ludmila
Všetičková Miroslava
Kryka František

Soběsuky
Kučerová Drahoslava

Hamry
Krčová Jindřiška
Tříska Josef
Ševčíková Jiřina

80 let
Plumlov
Třísková Františka
Krejčí Marta
Nakládal Zdeněk
Frélichová Květoslava
Pospíšilová Olga
Uzlová Anna
Zapletal  Zdeněk

Soběsuky
Grošková Jarmila
Petržela Jaroslav

85 let
Plumlov
Krychtálek Zdeněk

90 let
Plumlov
Víchová Zdeňka

Soběsuky
Nováková Aloisie
Janálová Bohumila

95 let
Žárovice
Piňosová Antonie

97 let
Plumlov
Staňková Karla

Soběsuky
Ošlejšková Marie

99 let
Hamry
Hrubanová  Věnceslava

Plumlov
Jan Jurníček, Marek Rosenberg,
Agáta  Burešová, Tereza Pořízko-
vá, Richard Prachař

Soběsuky
Erik Vyroubal, Tereza Mikušová,
Petr Hudec

Hamry
Matyáš Gregor, Ester Tichánková

Plumlov
Viktorie Růžičková, Adéla 
Rychvalská, Valentýna Ludmila 
Štefk ová

Žárovice
Sofi e Rolencová

Nově narozená 
miminka

září – prosinec 2009

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
 hodně pohody a optimismu do dalších let !

Všem dětem přejeme šťastný 
životní start a jejich rodičům 

hodně trpělivosti i lásky !

Rozpočet města Plumlov na rok 2010  (v tisících Kč)
Plánované příjmy
Daňové příjmy:  
daň fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků    3 600
daň fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti       700
daň fyzických osob z kapitálových výnosů       300
daň z příjmu právnických osob    4 000
daň z příjmu právnických osob za obce         85
daň z přidané hodnoty (DPH)    8 000
daň z nemovitostí    2 000
Ostatní poplatky a příjmy:
poplatek za odvoz komunálního odpadu   1 050
poplatek za odvoz komunálního odpadu-smlouvy        50
poplatek ze psů        55
pobytové poplatky od rekreantů        50
poplatek za užívání veřejného prostranství        40
poplatek ze vstupného          1
poplatek z ubytovacích kapacit v rekreačních zařízeních         30
poplatek z výherních hracích přístrojů         80
odvod z výtěžku provozování loterií         60
správní poplatky       200
ostatní neinvestiční dotace – školství a státní správa    3888,60
neinvestiční dotace od obcí za žáky ZŠ       782,30
Základní škola  - neinvestiční náklady za žáky z DD, odpisy         61
příjmy z pronájmu pozemků       180
příjmy z pronájmu zdravotního střediska       470
příjmy z pronájmu bytů       360
příjmy z pronájmu nebytových prostor       400
příjem – vyúčtování- plynofi kace- SFŽP       900
prodej regulační stanice plynu       500
hřbitovní poplatky         10
příjem za třídění odpadu – EKOKOM         80
činnost místní správy         42
příjmy z úroků         35
Příjmy celkem  28.009,90
zůstatek účtu r. 2009  20 389 
Celkové příjmy  48 398,90
fi nancování – přebytek rozpočtu -13 073

 35.325,90

Plánované výdaje  
pozemky – nájemné, služby, nákup      285
pěstební činnost – lesní hospodářství, daň z převodu 
nemovitostí

       18

opravy a údržba komunikací   1 915
dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy      290
pitná voda - dotace Vodovodu Pomoraví, VaK Plumlov      708,26
kanalizace – výstavba a údržba kanalizační sítě      436
příspěvek na provoz Mateřské školy   2 497
příspěvek na provoz Základní školy, budova   4 567
příspěvek na provoz Základní umělecké školy      203
činnost obecní knihovny        51
el.energie – převaděč Hamry          3
kultura       128
zachování památek    1 995
místní rozhlas       430
Plumlovský zpravodaj         51
Sbor pro občanské záležitosti         70
tělovýchovná činnost, hřiště       236
provoz zdravotního střediska       336
bytové hospodářství       204
nebytové hospodářství       277
veřejné osvětlení       724
pohřebnictví        59
komunální služby    2 675
sběr a odvoz komunálních odpadů    4 747
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      680
pomoc zdravotně postiženým občanům           8
provoz DpS       800
příprava na krizové stavy         20
požární ochrana        486
zastupitelstva obcí     1 675
činnost místní správy, dotace místním organizacím 5 990,64
úroky        460
vyúčtování se st.rozpočtem za r.2008          38
proúčtování daně za obec          85
Výdaje celkem    33 147,90
fi nancování – splátky půjček 2 178
Celkové výdaje 35 325,90

leden – únor 2010
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Z nabídky MK Plumlov pro velké i malé čtenáře
Klevisová Michaela 
Zlodějka příběhů
Autorka je držitelkou ceny Jiřího Mar-
ka za nejlepší detektivku roku 2008.
Šéfka televizního scenáristického 
týmu Anna Valentová je výrazná osob-
nost – lidé ji buď milují nebo nenávidí. 
Její pracně budovaná pověst se jí však 
hroutí pod rukama.  Neznámý vydě-
rač odhaluje její tajemství, dcera je 
nezvěstná… Když dojde k vraždě, snaží 
se inspektor Bergman rozplést složitě 
zamotané klubko přátelských a mile-
neckých vztahů.

Renata Šindelářová
Tajemství v trezorech duší
V knize najdete osmnáct povídek o lás-
ce a touze, vášni a zoufalství. Přečtete 
si o všem, co patří k lásce. Kniha obsa-
huje i několik milostných básní.

Jonathan Kellerman 
Kosti
V Ptačí mokřině byla nalezena mrtvo-
la mladé ženy. Když policisté vzápětí 
naleznou kosti několika dalších obětí, 
je na místo povolán detektiv Sturgis. 
Postupně odhaluje znepokojivé pravdy 
o obětech, podezřelých…
J. Kellerman představuje absolutní 
špičku mezi autory psychologických 

thrillerů. Neřeší pouze problém, kdo 
je pachatelem, ale stejnou pozornost 
věnuje i otázce, proč byl vlastně daný 
zločin spáchán.

Kateřina Janouchová
Dcera na přání
Jde o román o matkách a dcerách, ale 
také o otcích a o lásce, která se rozhod-
ně neobejde bez komplikací.
O citových tabu, o rodinných tajem-
stvích a o touze.
Autorka od osmdesátých let působí 
jako novinářka na volné noze, píše pro 
periodika, televizi, rozhlas.

J. Wilsonová
Holka z popelnice
Další příběh pro „náctileté“ z pera zná-
mé a oblíbené autorky knih pro děti  
a mládež, která v Británii sklidila mno-
ho  literárních cen.
Holka z popelnice proto, že ji jako 
novorozeně někdo vyhodil do popel-
nice. Dnes slaví čtrnácté narozeniny  
a je pevně rozhodnutá vypátrat pravdu 
o své minulosti.

Čítanka pro prvňáčky
U nás doma
Čítanka sestavená spisovatelem Lud-
víkem Štěpánem vyniká literární, gra-

fickou, výtvarnou a především didak-
tickou úrovní. Poslouží k rozvíjení 
čtecích návyků, čtenářské fantazie a 
tvořivosti.

František Zacharník
Pohádky o princeznách
Hlavní hrdinka je zvědavá holčička 
Sára, které její dědeček každý večer 
vypráví pohádku o jedné z princezen. 
Každá princezna je jiná – jedna hodná, 
druhá zlobivá, jiná se zase všeho bojí…

Rosie Dickinsová – Kreslíme portrét 
pro předškoláky a školáky
Kniha je plná rad a návodů, jak snadno 
kreslit obličeje. Jednoduché instruk-
ce krok za krokem ukážou, jak kreslit 
portréty, jednoduché kresbičky a kari-
katury, jak používat tužky, pera, paste-
ly, barvy… Je zde vysvětleno množství 
technik, které můžete sami vyzkoušet.
http://knihovna-plumlov.webnode.

Místní organizace chovatelů, kte-
rá byla založena 15 nadšenci dne 
18.6.1950, slaví v letošním roce své 
60. výročí. Počet členů za celou dobu 
trvání spolku kolísal a největšího 
počtu dosáhl v roce 1964, kdy měl 
97 členů. Tento vysoký počet ale 
byl hodně ovlivněn v tehdejší době 
nedostupností krmiva bez členství 
ve svazu chovatelů. Toto se projevilo 
po roce 1989, kdy členská základna 
výrazně klesla. Jako mnoho orga-
nizací se ale také potýká i s nezá-
jmem mladých lidí o chovatelství. 
Za celou dobu trvání spolku v něm 
bylo organizováno více než 300 členů  
a v polovině 60tých let 20. století  
i několik chovatelských kroužků. Už 
od počátku založení spolku byly uspo-
řádávány rozsáhlé místní a okresní 
výstavy v zahradě kina, kde místní 
členové předváděli své chovy. V roce 
1974 byl zakoupen domek, který byl 
brigádnickou činností členů přebu-
dován na solidní chovatelské středis-
ko. Na jeho zahradě jsou vybudovány 

výstavní klece pro zvířata a přístře-
šek pro návštěvníky. Každoročně je 
pořádána tradiční místní výstava  
v termínu místních hodů. Ty se kona-
jí vždy na Nejsvětější trojici, a letos to 
bude 29. – 30. května. Nyní má člen-
ská základna 21 členů, z toho 2 ženy  
a 3 mladé chovatelky.

Josef Pálka

Okrašlovací spolek v Prostějově je již 
od roku 2007 pro čtenáře Zpravodaje 
dobře známým pojmem. Informace o 
činnosti Spolku se zde objevila něko-
likrát, z toho úplně první zmínka záhy 
po jeho založení obsahovala nabídku 
spolupráce ve prospěch zlepšování 
životního prostředí  Plumlova.  
    V reakci na výzvu se skutečně obje-
vily konkrétní nabídky spolupráce, 
které jsou výrazem zájmu o vylep-
šování vzhledu města Plumlova. 
Okrašlovací spolek  je rád a s potě-
šením  nabídku přijal. V dubnu roku 

Základní organizace  
Českého svazu chovatelů 

drobného zvířectva  
Plumlov Vás zve na 

Místní výstavu  
králíků a drůbeže 

která se koná  
v sobotu 29. května 2010  

od 14.00 do 18.00 hod.  
a v neděli 30. května 2010 

od 8.00 do 16.00 hod. 
v chovatelském areálu na 

Tyršově náměstí v Plumlově.

2010 zasadí Spolek přímo v Plumlově, 
konkrétně na návrší u kostela, pět 
nových stromů, lip velkolistých, pro 
zkrášlení  města a k užitku jeho oby-
vatel.
Na účast se těší 

Ing. Milada Sokolová, předsedky-
ně Okrašlovacího spolku města 

Prostějova
Tel.: 603 218 887
E-mail: miladasokolova@seznam.cz
Informace ke spolku najdete na  
www.okraslovacispolek.cz 

60. výročí ZO Českého svazu  
chovatelů drobného zvířectva Plumlov

Okrašlovací spolek z Prostějova
obohatí plumlovskou zeleň o nové přírůstky

Pozvánka
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Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“

Opsáno ze školních tabulí

Prezentace školy v regionální televizi

V roce 2008 s projektem Putování 
se zámeckou paní, v loňském roce 
2009 s projektem Nebe nad hlavou. 
V letošním roce opět Olomouc-
ký kraj vyhlásil grantové řízení, 
do kterého jsme se také zapo-
jili s projektem Cesty člověka. 
Na výsledky, zda jsme byli opět 
úspěšní nebo ne, si musíme počkat 
do konce dubna.  

Redaktoři televize byli velmi 
potěšeni ze všech našich činností, 
a naši školu nenavštívili jistě 
naposled. Reportáž byla odvy-
sílána první březnové pondělí 
v Minutách regionu na Primě, je 
možno ji  také shlédnou na webo-
vých stránkách televize Morava.

Mgr. Simona Zapletalová, 
koordinátor environmentální 

výchovy 

Na školách se stále častěji setká-
váme se situacemi, kdy žák 
omdlí nebo se u něho projeví 
příznaky nějaké jeho nemoci, 
např. epilepsie či alergie.

Také životní styl dnešních dětí, 
které daleko více svého volného 
času tráví u počítače a ne pohy-
bem, vede k většímu riziku vzniku 
úrazů. Dnešní učitel tedy musí být 
kompetentní nejen ve své výchov-
ně vzdělávací práci, ale taktéž 
v oblasti poskytování první pomo-
ci. Proto se na naší škole pedago-
gové zúčastnili kurzu „Zdravotník 
zotavovacích akcí“, který vedla 
paní Ing. Lenka Černochová, ředi-
telka úřadu 

Oblastního spolku Českého čer-
veného kříže Prostějov.
Učitelé se prakticky seznámili 
s pravidly poskytování první 
pomoci při různých zraněních, 
každý si zdravotní techniku 
vyzkoušel na fi guríně i svém kole-
govi. Součástí školení bylo také 
poučení o právním rámci posky-
tování první pomoci, o chování v 
modelových situacích a o nejčas-
tějších chybách. Domnívám se, že 
získané znalosti, pokud to bude 
třeba, uplatní učitelé  nejen ve své 
profesi, ale i v běžném životě.

Mgr. Pavel Majoršin,
zástupce ředitelky školy

Žáci budou minimálně jednou 
měsíčně dostávat dotované pro-
dukty zdarma.  Předmětem pod-
pory je čerstvé ovoce a zelenina 
bez obsahu přidaných cukrů, 
tuků, soli a sladidel a dále balené 
ovocné a zeleninové šťávy, bez 
obsahu přidaných cukrů, tuků, 
soli, sladidel a konzervantů. 
Dodávky ovoce a zeleniny v pro-
jektu „Ovoce do škol“ budou 
dětem dávány nad rámec pravi-
delného školního stravování, tzn. 
že dodávka ovoce a zeleniny v 
projektu „Ovoce do škol“ nebude 
nahrazovat naplňování výživo-
vých norem stanovených vyhláš-
kou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování. 
Hlavní úkolem projektu je přede-
vším přispět k trvalému zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvo-
řit zdravé stravovací návyky ve 
výživě dětí, bojovat proti epidemii 
dětské obezity a zvrátit klesající 
spotřebu ovoce a zeleniny. 

Mgr. Simona Zapletalová

Ovoce do škol
Naše škola se zapojila do pro-
jetu MŠMT, SZIF a EU – Ovoce 
do škol. Projekt se vztahuje na 
žáky prvních až pátých roční-
ků základních škol. 

Soutěž ZUŠ se koná každoroč-
ně a jednou za tři roky se obrací 
kategorie.V kategorii komorní hra 
s převahou dechových nástrojů 
jsme opět pronikli sítem krajského 
kola a dostali se mezi ŠEST NEJ-
LEPŠÍCH v republice. Jde opět o p. 
učitelku Janu Nedbalovou,kterou 

můžete vidět na svatebních 
i jiných obřadech na zámku 
v Plumlově a především její žáky-
ně Kristýnu Kolářovou,Petru 
Bartošovou a Kristýnu Pícha-
lovou.Všechny žákyně můžete 
vidět na výše zmíněných místech 
v Plumlově.Nemenším úspěchem 
je pro školu umístění žáků p.uč.
Mgr.K.Štenclové která se letos 
zúčastnila dvou soutěží. Věříme,že 
i v kategorii komorní hra s převa-
hou smyčcových nástrojů,která se 
teprve bude konat,udělají žáci čest 
své škole.
Více o škole a jejím životě na strán-
kách zusplu.pvskoly.cz.

Jako již tradičně Vás informu-
jeme  o úspěších ZUŠ, a to pře-
devším na našich stránkách 
/zusplu.pvskoly.cz/, tak i letos 
nastává ten okamžik kdy je 
potřeba vyzdvihnout mimo-
řádný úspěch našich žáků.

Je to opět tady

(...dokončení ze strany 1)
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„Všechny tváře vody“
Český svaz ochránců přírody 
- Ekocentrum Iris vyhlašuje  
další korespondenční soutěž, 
která je určena pro tříčlenné 
týmy žáků. Tentokrát je ústřed-
ní téma soutěže VODA.
Soutěž je vypsána v kategorii 
mladší a starší žáci. Nová soutěž 
bude mít 4 kola a závěrečné finá-
le. Hodnocení bude probíhat pro 
každé kolo samostatně. První 
tři nejúspěšnější řešitelské týmy  
(v každé kategorii) obdrží drobné 

odměny. Body za jednotlivá kola 
se budou sčítat a nejlepší týmy 
postoupí do finále, které se bude 
konat 7. června. Hlavní cenou pro 
nejúspěšnější týmy bude večerní 
výprava na lodičkách za bobry.
ZŠ Plumlov se účastnila i první 
korespondenční soutěže „ Poznej a 
chraň“ , která se žákům velice líbi-
la a řešením jednotlivých úkolů se 
žáci dozvěděli mnoho zajímavostí 
o přírodě. Proto jsme se s radostí 
zapojili i do druhé korespondenč-
ní soutěže „Všechny tváře vody“. Mgr. Simona Zapletalová

Naše knihovna se v tomto školním 
roce přihlásila do 2. ročníku pro-
jektu „Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka“ vyhlášeného Národní 
pedagogickou knihovnou. Cílem 
tohoto zajímavého projektu je 
rozvoj četby dětí hned od počátku 
školní docházky a vytvoření  návy-
ku pravidelného čtení. Neméně 
důležité je také nalákat tyto malé 
čtenáře do knihovny. 

Knížka pro prvňáčka

 Není to pouhé hraní, ale 
vyučování uskutečňované netra-
diční formou, kdy pedagog stojí 
více v pozadí a žáci se intenzivněji 
podílejí na tom, jak hodina bude 
probíhat.             
Na začátku projektu seznámím 
s kritérii hodnocení. Děti se 
následně rozdělí do skupinek 
a vyberou si bohy, které budou 
představovat. Je velmi důležité, 
jak se mezi sebou domluví. Učí 
se při tom komunikačním doved-
nostem, umění ustoupit, neboť 
všichni chlapci nemohou být 
Diem a všechna děvčata Afrodi-
tou. Také záleží na spolupráci celé 
skupiny, protože i lenost jednoho 

Projektová výuka „Bohové starověkého Řecka“

člena může znehodnotit práci 
všech ostatních. Pak žáky čekají 
dva týdny, během nichž zjišťu-
jí potřebné informace, třídí je  
a vybírají ty nejpodstatnější, aby 
jejich závěrečný výklad splňoval 
pětiminutový časový limit. Vět-
šinu povídání o bůžkovi, kterého 
zosobňují, se musí naučit nazpa-
měť. Jejich nejoblíbenější činností 
je ovšem výroba antických kostý-

Při výuce dějepisu v 6. ročníku 
se již třetím rokem v polovině 
ledna těším na naši projekto-
vou výuku, kdy se žáci převlé-
kají za starořecké bohy.

Naši žáci se s elánem pustili do 
řešení prvního kola soutěže, kte-
ré obsahovalo teoretické otázky 
o vlastnostech vody, ale i mate-
matické výpočty, vážení vody a 
sněhu, zkoumání čistoty sněhu. 
Hned dvě družstva našich žáků se 
umístily v trojici nejlepších řeši-
telů. Ale nutno podotknout, že i 
další družstva naší školy dosáhla 
dobrých výsledků. 
A které třídy soutěží ?  5.A a 5.B 
třídy v kategorii mladších žáků, 
6., 8. a 9.A a 9.B v kategorii star-
ších žáků.

mů. Vždy jsem zvědavý, čím mě 
překvapí. Po vystoupení zhodnotí 
každá skupinka svůj výkon, pro-
stor vyjádřit, co si zaslouží pochva-
lu či co se zrovna příliš nepovedlo, 
dostanou i ostatní spolužáci. 
Jak se naší šesté třídě podařilo 
vystihnout atmosféru starořecké-
ho Olympu, můžete posoudit na 
přiložených fotografiích.

Mgr. Pavel Majoršin

Přihlášeni jsou žáci 1.A i 1.B naší 
základní školy. V rámci projektu 
tyto děti spolu se svými učitelka-
mi navštíví městskou knihovnu 
Plumlov, kde je pro ně připravena 
beseda i malá pohádková soutěž.  
Všichni prvňáčci dostali svůj prv-
ní průkaz malého čtenáře, do kte-
rého si zapisují názvy knih, které 
si společně doma s rodiči přečetli, 
tuto průkazku si nosí  s sebou i 

do knihovny. Největší šikulové se 
pouští i do nejnáročnějšího úkolu 
a tím je nabídka knihy. Nebudete 
věřit tomu, jak děti umí krásně 
vyprávět o knize, kterou si za 
pomoci dospělých přečetly.
Odměnou za vynaloženou námahu 
bude dětem Knížka pro prvňáčka, 
původní česká novinka spisovate-
le Jiřího Kahouna s názvem Leg-
rační dům, kterou nelze koupit v 
žádném knihkupectví. 

Jana Švestková, Jana Zelená
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Týden oslav na 
základní umělecké 
škole v Plumlově
U příležitosti 55. let založení 
Základní školy v Plumlově pořádá 
místní ZUŠ kulturní vystoupení.

V týdnu od 17. - 22.května 2010 
se uskuteční vystoupení: literár-
ně-dramatického oboru, tanečního 
oboru, dále absolventský koncert 
hudebního oboru, koncert žáků 
hudebního oboru a pořad o Emě 
Destinové, ve kterém vystoupí 
bývalá absolventka II. cyklu literár-
ně-dramatického oboru.
Celý týden oslav ukončí slavnostní 
koncert našich bývalých absolventů 
hudebního oboru, kteří v současně 
době studují na konzervatořích, na 
vysokých uměleckých školách ane-
bo pracují na základních umělec-
kých školách po celé republice.

Mgr. Renata Sovíková, zástupce 
ředitele ZUŠ Plumlov

Regionální pověsti v literárním projektu
Literatura na základní škole v Plum-
lově  může být hodně zajímavá. Pře-
svědčili se o tom žáci 6. ročníku. Na 
základě literárních ukázek měli nej-
prve porovnat báje a mýty s pověstmi. 
Docela snadno označili hlavní rozdíly 
mezi těmito literárními druhy. Vždyť 
s pověstí se už dávno setkali v Jirás-
kově knize Staré pověsti české.
Svůj obzor si tentokrát šesťáci rozší-
řili o pražské pověsti autora Adolfa 
Weniga v knize Věnec pražských 
pověstí. Snad nejvíce žáky zaujaly 
regionální pověsti. Vztahovaly se 
totiž především k plumlovskému 
hradu a zámku. V roce 2007  tyto 
pověsti inspirovaly žáky v hodinách 
výtvarné výchovy. Vznikl kalendář 
školy, ve kterém byly ilustrovány 
jednotlivé pověsti našimi šikovnými 
žáky. Formou referátů se tak žáci 6.r. 
přenesli do historie  hradu a zámku. 
Připomněli si pověsti Krutý purkrabí, 
Zkamenělá paní, O zkáze plumlov-
ského zámku  a další.
Děti čerpaly z knihy Pověsti o hra-
dech a zámcích B. Štégera. Například 

pověsti Plumlov, Olomouc, Ptení, 
Ježův hrad žáky zaujaly, šesťáci se 
seznámili také s pověstí  Ošatková 
odplata z knihy Šílený stařec autorky 
M. Moučkové,  kniha  Z Ječmínkovy 
říše autorky K. Bufk ové-Wanklové 
nabídla pověst O Macoše a Punkvě. 
Dozvěděli jsme se také o Oklukách, 
Vícově, Drahanech a jiných místech  
našeho regionu.  Ukázky pověstí děti 
ještě zpracují do čtenářského deníku 
a své znalosti si vyzkoušely přímo v 
pracovním listě, který testoval naby-
té informace u všech dětí. Jednička v 
testu se objevila u poloviny šesťáků. 
To potvrzuje skutečnost, že práce 
na tomto projektu a jeho zpracování 
mělo smysl a  byl splněn hlavní cíl- 
seznámit se s historií regionu a rozli-
šit co je pravdivé a co smyšlené . Je to 
tedy podpora čtenářské gramotnosti 
v praxi.
Mgr. Dagmar Zapletalová

K vidění zde bude expozice zvonařské 
dílny Marie Tomáškové-Dytrychové 
z Brodku u Přerova a  také prezenta-
ce aranžérských prací našich nových 
spolupracovníků, studentů Střední 
školy oděvní Prostějov, s.r.o. Další 
část tohoto patra bude sloužit jako 
výstavní galerie, kde budou vysta-
vovat své práce umělci z blízkého i 
dalekého okolí. Další velkou zajíma-
vostí, která jistě příjemně překvapí 
všechny zájemce o prohlídku zám-
ku, jsou naše krásné průvodkyně, 
které budou provázet návštěvníky 
v dobových kostýmech. Kromě kla-
sických denních prohlídek a prohlí-
dek pohádkového sklepení budou v 
měsíci dubnu po dva víkendy /9.,10. 
a 23.,24./ probíhat velmi oblíbené 
Noční prohlídky zámku s novým 
programem. Pro letošní sezonu také 
plánujeme úzkou spolupráci s nově 
vznikajícím Spolkem historického 
šermu Malleus, pod vedením pana 
Josefa Vladaře z Plumlova.
Je třeba se také zmínit o jednom z 
největších lákadel letošní sezony 
- Plumlovské hody 29. května, na 
vystoupení Ivana MLÁDKA a Banjo 
Bandu, včetně dalších hvězd, Lenky 

Šindelářové, Ivo Pešáka, Lenky Plač-
kové, Milana Pitkina a dalších. Hodo-
vý večer bude pokračovat vystoupe-
ním hudební skupiny Scarlet Rose. 
Všechny Vás srdečně zveme.
A protože naše společnost Zá-
mek Plumlov má pro Vás vždy 
i něco navíc a pro činnost 
v letošní sezoně máme heslo - „Vše 
pro spokojeného návštěvníka“, 
oznamujeme novou skutečnost všem 
občanům z Plumlova, Soběsuk, 
Žárovic a Hamer: „Pokud se roz-
hodnete v letošní sezoně navštívit 
klasickou denní prohlídku zámku 
a prokážete občanským průkazem 
svoje trvalé bydliště ve zmiňovaných 
obcích, obdržíte slevu na vstupném 
ve výši  neuvěřitelných  50%. Zveme 
Vás všechny, kteří chcete vidět nové 
expozice, nebo jste ještě  na prohlídce 
zámku nebyli. Využijte této nabídky 
a přijďte se na zámek podívat. Zajisté 
nebudete litovat.“
Milan  Piňos, Martin Hyndrich 
a Petr Piňos, Správní rada společ-
nosti Zámek Plumlov
Na závěr bychom vás chtěli seznámit 
s našimi akcemi v roce 2010, na které 
jste rovněž srdečně zváni:  

Obecně prospěšná společnost ZÁMEK PLUMLOV v návštěvní sezoně 2010

Kulturní PEL - MEL
Obecně prospěšná společnost ZÁMEK PLUMLOV v návštěvní sezoně 2010
(...dokončení ze strany 1)
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Letošní dlouhotrvající a tuhá zima 
se negativně projevila na zdravot-
ním stavu naší zvěře. Vzhledem  
k nadměrné sněhové pokrýv-
ce, částečně zledovatělé, se zvěř 
nemohla dostat k přirozené potra-
vě. Také velmi silné mrazy zvěři 
ublížily. Zvěř postupně ztrácela 
tukové zásoby a bohužel dochází 
i k úbytku svalové hmoty. Zvěř je 
v současné době značně vysíle-
ná. Členové našeho mysliveckého 
sdružení HORKA Žárovice pravi-
delně navštěvovali krmná zaříze-
ní, zvěř přikrmovali, do korýtek 
předkládali odpadové zrno, do 
krmelců seno, zajícům k okusu 
větve ovocných stromů, do slani-
sek sůl. Zemědělské podniky nám 
pro účely přikrmování poskytu-
jí odpadové zrno a plevy, za což 
jim touto cestou děkujeme. Zvěř 
v tomto ročním období potřebuje 
zejména také klid. Při nadměrném 
rušení, hlavně ve vysokém sněhu, 
se zvěř snadno unavuje, následuje 
zápal plic a možný úhyn zvěře.
V jarních měsících se bude 
příroda probouzet, začne se  
v přírodě rodit nový život. Nastane 
kladení mláďat a hnízdění. Podle 
zákona o myslivosti může orgán 

státní správy myslivosti na žádost 
uživatele honitby dokonce v tomto 
období zakázat vstup do honitby 
nebo její části. Bohužel v současné 
době nastává značný úbytek drob-
né zvěře, zejména bažanta a zajíce. 
Koroptev polní z přírody již téměř 
vymizela. V minulosti, asi před 
40 lety, se stavy této drobné zvěře 
v honitbách pohybovaly ve stov-
kách. V současné době a zejména 
v minu-lých letech došlo ke znač-
nému zhoršení přírodních podmí-
nek pro drobnou zvěř, což nemo-
hou myslivci v plné míře ovlivnit, 
na vině je především velkoplošné 
zemědělské hospodaření, rušení 
remízků pro úkryt zvěře, chemi-
zace a zvýšení intenzity dopravy 
atd. Myslivci se snaží i umělým 
odchovem bažantů tuto situaci 
řešit, pouze ale s dílčími úspěchy.  
V poslední době je tato problemati-
ka zařazena i do vysílání naší tele-
vize. Nám všem musí záležet na 
zlepšení životního prostředí zvěře 
a její ochrany, aby se naše děti poz-
ději nemusely seznamovat se zají-
cem, bažantem a koroptví pouze ve 
školách na obrázcích nebo dokon-
ce v ZOO. Pokud jste chovatelem 
psa, váš pes je nepochybně vaším 
přítelem a kamarádem. Chov psa 
má zvláštní společenskou hod-
notu, je ušlechtilým koníčkem. Je 
ovšem nutno pochopit, že pes je 
mimo svých pozitivních vlastností 
jako věrnost, oddanost, přítulnost 

Myslivci a ochrana přírody také šelma. Psovi zůstaly všechny 
vlastnosti šelem z dob, kdy se psi 
museli ve smečce sami živit a lovit 
zvěř. Tyto vlastnosti jsou většinou 
silně potlačeny domácím chovem. 
Je ale až k neuvěření, jak se rychle 
opět probudí, má-li pes možnost 
volného pohybu v přírodě. Téměř 
každý chovatel o svém psovi tvr-
dí a úporně dokazuje, že jeho pes 
se netoulá, při vycházkách může 
klidně běhat na volno, protože je 
poslušný, neodbíhá a tudíž své 
okolí ani zvěř nijak nezneklidňuje. 
Pes při volném pohybu v přírodě 
zavětří, při zjištění pachové stopy 
zvěře se za zvěří rozběhne a jeho 
odvolání obyčejně nestačí. Zvěř 
tedy odbíhá a pobíhá po honitbě, 
což je pro ni zejména v zimním 
období vysilující, v jarním období 
stresující.
Problematiku pobíhání psů po 
honitbě řeší zákon o myslivosti 
č. 449 z roku 2001, kde je výslov-
ně zakázán volný pohyb psů na 
honebních pozemcích. Proto, 
abyste se vyhnuli možným nepří-
jemnostem nebo dokonce postihu, 
jako chovatel psa musíte dodržo-
vat a respektovat, co vám zákon 
povoluje a co zakazuje. Pevně dou-
fám, že pochopíte tento celospole-
čenský zájem v oblasti myslivosti  
a kladným přístupem k přírodě  
a naší zvěři pomůžete tuto situaci 
řešit.

Miroslav Janeček, předseda 
mysliveckého sdružení HORKA 

Žárovice

Sběrna obuvi:
Klubové zařízení Plumlov zpro-
středkovává sběr oprav obuvi, 
drobné opravy tašek, batohů  

a výměny veškerých zipů.
Provozní doba: pondělí: 8.00 

-14.00 hodin, středa: 8.00-16.00 
hodin, pátek: 8.00-14.00 hodin.

V neděli 9.května.2010  
od 15.00 hodin proběhne  
v sále vysokého zámku 

koncert paní Zdislavy  
Krausové-Otrubové  

ke Dni matek.

16.5.2010 od 15.00 hodin ve 
spolupráci s Mikroregionem 

Plumlovsko je připraven 
hudebně - zábavný pořad 
„Televarieté v operetě“,  

který se bude konat v sále 
vysokého zámku.
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Cechy a řemesla v historii Plumlova
aneb kousek „plumlovské paměti“ z archívů a kronik
 Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři, dovolte mi, vaší příležitost-
né průvodkyni historickými  
(a nejenom těmito) tématy, abych 
přispěla troškou do pomyslné-
ho mlýna plumlovských pamětí  
a uvedla vás do doby minulé, často 
už zapomenuté. 
Nahlédněme společně do prostředí 
cechovních společenstev, která se u 
nás kdysi utvářela, jejich řádu a čin-
ností. Krátkou zastávku si uděláme u 
místních řemesel, z nichž se vynořují 
nejmarkantněji řemesla tkalců a krej-
čích, jejichž zručnost a úsilí dokáza-
ly po dlouhá desetiletí uživit nejen 
jejich rodiny, ale podporovat i celý 
region. Pro lepší obrázek o historic-
kém období, které zabírá následující 
faktografický článek, je nutno dodat, 
že se budeme pohybovat od roku 1739 
až po rok 1948. Projdeme tak obdobím 
habsburské monarchie, přes význam-
ný mezník vyhlášení samostatného 
Československa (28.10.1918) až po 
přelomový rok 1948, v němž došlo ke 
zrušení živnostenských společenstev. 
Záměrem procházky „plumlovskou 
pamětí“ je rozšíření povědomí a vzbu-
zení zájmu o poznávání historie mís-
ta, kde žijeme. Zdrojem se staly nejen 
kroniky města Plumlova, ale i knihy, 
spisy a dokumenty z prostějovského 
archívu. Badatelé s hlubším historic-
kým zájem mají možnost pátrat i v 
Krajském zemském archívu v Brně, 
kde jsou uloženy záznamy zejména o 
Lichtenštejnském velkostatku. Vstup-
me nyní společně do míst, kde vládne 
řád, je vyžadována tvrdá práce, ale 
zachována řemeslná čest.

Jakou úlohu v rozvoji řemesel hrály 
cechy?
     Počátky plumlovských cechů spada-
jí do 16. století. Sdružovaly řemeslníky, 
vykonávající práci pro potřebu podda-
ných tehdejší aristokratické vrchnosti. 
Sídla cechů byla situována na panství 
v Plumlově, v Kostelci a v Prostějo-
vě. Vrchnostenští úředníci ukládali 
cechům správní a provozní řády, zvané 
ARTIKULE. Cechy se řídily Generální-
mi cechovními artikulemi, vydanými 
císařem Karlem VI. v roce 1739. V čele 
samosprávného cechu stáli cechmis-
tři. Svolávali setkání členů, chránili 
řemeslnou čest, dbali na řádné vedení 
dílen a na kontrolu kvality zboží na 
trzích. K trhům bych ráda dodala, že 
v roce 1846 dostal Plumlov povolení 
konat tři výroční trhy a dále od 1893 
týdenní trhy vždy v úterý. Cechmis-
tři měli za úkol opatrovat pokladnici, 

které se říkalo cechovní matka. Každá 
schůzka začínala otevřením truhlice, 
nad níž se přednášely přípovědi (při-
jetí nováčků), výpovědi (ukončení), 
stížnosti, symbolicky se na ni vkláda-
ly ruce. Nejstarší známá truhlice má 
letopočet 1753 a patřila cechu bednářů. 
Truhlice měli tkalci, zámečníci, kováři 
a byly v nich uchovávány spisy, peče-
ti, poplatky od nových mistrů, čítající 
tři až pět zlatých, zápisné od učňů, 
pokuty za přestupky z řádu. Zdrojem 
příjmů bylo také půjčování na úrok. 
Cechy se zabývaly i dobročinností. Po 
vzoru mistrů si svá bratrstva zřizova-
li i tovaryši, a také se řídili vlastními 
artikulemi.  

Z tovaryše mistrem řemesla 
     Přijetí do učení na řemeslo nebylo 
snadné. Budoucí učeň musel proká-
zat, že chodil dva roky do školy. Cech 
zkoumal, zda uchazeč dodržoval dobré 
mravy a nejprve jej přijal jen na zkouš-
ku. Učeň na řemeslo musel mít od 
vrchnosti potvrzení, za které se platil 
od roku 1756 jeden zlatý. Otec musel 
vyžádat od své obce atestaci a doložit 
potvrzení o poctivém manželském 
zplození dítěte. Každý učeň musel mít 
dva hodnověrné ručitele, kteří dosvěd-
čili jeho manželský původ a zaručili se 
za jeho vytrvalost v učení. Na řemeslo 
nesměly být přijaty děti katů, žalář-
níků, hlídačů, ponocných, hrobníků, 
ovčáků a žebráků. Učební doba byla 
2, 3 až 4 roky. Vše potřebné se chlap-
ci naučili u mistra, na závěr skládali 
zkoušky a ti úspěšní obdrželi výuční 
list. Tovaryš potom šel na vandr - na 
zkušenou, a dostal od mistra pracov-
ní list, kde bylo psáno, že se poctivě 
vyučil a měl určeno i místo (tzv. Wan-
derpass, který vystavil soupisný úřad 
na Plumlově). Takový krejčovský tova-
ryš vandroval po Čechách, Moravě  
a Rakousích, ale jen 1 rok. Pak se musel 
vrátit jako vrchnostenský poddaný, 
neboť se stále pohybujeme v I. pol. 19. 
stol. Jestli se chtěl stát mistrem, ještě 
několik let usilovně pracoval a poté 
zhotovil dle předpisů a za dohledu 
jiného cechmistra mistrovský kus. 
Zaplatil předepsanou taxu, vystrojil 
cechu hostinu a poté shromáždění roz-
hodlo o jeho přijetí. Podmínkou bylo  
i to, že musel být ženatý. Úspěšný mis-
tr pak dostal mistrovský list, byl přija-
tý do cechu a mohl se usadit v obci. 

Cechy a jejich symboly
Tak, jak měla šlechta erby, i každý 
cech vlastnil znak a prapor a dále dva 
postavníky, užívané při průvodech. 

Cech mlynářů měl bílý vlněný prapor 
s vyobrazením mlýnského kola, úhel-
níku, kružítka a s podobou ochránce, 
tzv. patrona, kterým byl zřejmě papež 
Kliment. Cech krejčovský se chlubil 
modrým vlněným praporem. Na pra-
poru byla vyobrazena žehlička, nůžky, 
jehla a ochranitel v podobě Krista  
s ovečkami. Když šli zástupci cechu 
v průvodě, řadili se za sebou nejprve 
mlynáři, potom řezníci, jejichž postav-
níky byly nejhonosnější. Hlavici měly  
z postříbřeného plechu a na praporu se 
objevovaly symboly ve tvaru lva, dvou 
seker, nože a patrona sv. Lukáše. Hla-
vice ostatních cechů byly jednodušší, 
ozdobené malým andílkem, držícím 
násadce pro svíčky. Cech tkalců měl  
v odznaku tři člunky, cech zámečníků 
a kovářů podkovu a klíč, cech stolářů 
hoblík, cech bednářů soudek, dále šli 
krejčí a průvod uzavírali obuvníci se 
znázorněním vysoké boty na praporu 
a patronem sv. Kryšpínem. Na poč. 
19. století bylo na Plumlově celkem  
8 cechů, z nichž každý sdružoval 
kolem deseti cechmistrů, cech krej-
čích přibyl jako poslední. Každý cech 
vedl vlastní knihy, avšak nejstarší 
shořely při požáru v Plumlově v r. 1828 
(21. 4. 1828 shořela větší část městeč-
ka i škola). Poté byly knihy obnoveny 
a jsou uloženy v archívu v Prostějově. 
Zachovaly se knihy cechu zámečníků, 
kovářů, kolářů a sedlářů z 1753 – 1833, 
na něž navazují další svazky z r. 1883. 
Dále nás o velikosti a struktuře cechů 
informují kniha přípovědí učňů 1858 
- 1883 a kniha výpovědí učňů 1858 
– 1883.

Tkalci v Plumlově a jejich život
     V 80. letech 19. stol. se obyvatelé 
Plumlova živili hlavně tkalcovinou. 
V r. 1869 v tomto oboru pracovalo asi 
88 samostatných tkalců a 135 pomoc-
níků. V každém domě stál VEŘTAT 
(stav) a od rána od pěti až do noci 
bylo slyšet klapání. Místnost, kde byl 
tkalcovský stav, byla většinou dílnou, 
kuchyní a ložnicí zároveň. Zpracová-
valy se zakázky pro židovské továrny 
v Prostějově. Tkaly se kanafasy, bar-
chety, později bílé plátno sypkovina.
Tkadlec míval jednoho až dva učně 
a k tomu pracovala celá rodina. Bavl-
na a osnova se uvazovala v počtu  
6 až 7 kusů týdně a zpracování mělo 
mít délku 29 a půl lokte. Nejprve se 
naškrobila osnova, poté se nitě roz-
dělily na předýnka. Ženy navinovaly 
přadena na cívky, muži překrucovali, 
potom teprve se tkalo plátno na stavu. 
Továrník dával od jednoho kusu 70 
až 80 krejcarů. Tkadlec si průměrně 
vydělal i s rodinou 3 - 5 zlatek týdně. 
Stejně se však většinou jedly brambo-
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ry, chleba, maso bývalo jen o svátcích.  
Na jednom stavu se udělalo za týden 
tak 6 až 7 kusů barchetu a někdy se 
podařilo i kousek plátna ušetřit a ušít 
z něj rodině, co bylo třeba. Do Pros-
tějova se práce přivážela i odvážela na 
trakařích. Napadl-li sníh, hotová prá-
ce se nesla na zádech pěšky, jen někdy 
tkadlec využil služeb povozníka. Od 
1892 však práce s postupem mechani-
zace prostějovských továren ubývalo. 
Řemeslníci odcházeli pracovat do 
továren, část se dala na krejčovinu. 
Krejčovské řemeslo pozastavila v 1914 
válka, ale po ní opět ožilo. Dědeček 
autorky tohoto článku se také učil v 
r. 1916 krejčím ve Vídni, přes celý den 
pracoval v zaprášené dílně, ke spánku 
učni uléhali na stoly, na nichž se přes 
den stříhalo plátno na obleky. Přidá-
me-li k tomu jeho dopravu do Vídně 
a zpět na kole 1x týdně, byli tovaryši 
určitě dobře připraveni na tvrdý život, 
který je čekal. První šicí stroj se u nás 
ve městě objevil v r. 1860, a šilo se opět 
pro tovární konfekci v Prostějově. Na 
Plumlovsku se nerozvinul vlastní vět-
ší průmysl, protože mnoho obyvatel 
uplatnilo tehdy svoje schopnosti a um 
v rychle se průmyslově rozvíjejícím 
Prostějově. 

Zrušení cechů v r. 1859
     Dle živnostenského řádu v r. 1859 
nahradila cechy živnostenská spole-
čenstva, sdružující řemeslníky růz-
ných profesí. Cechy se staly přežitkem. 
Živnostenský řád ve svých základech 
přečkal c.k. absolutistické Rakousko. 
Živnosti byly rozvrženy na svobodné, 
řemeslné a koncesované. V Plumlově 
se utvořilo v r. 1883 Smíšené společen-
stvo řemeslných živností a Společen-
stva živností svobodných a konceso-
vaných. Postupem času se jednotlivá 
řemesla vyčleňovala, krejčí založili 
Společenstvo krejčích. V r. 1929 bylo 
napočítáno u tohoto společenstva 94 
krejčích. V roce 1946 už se šilo hlav-
ně pro OP Prostějov, a domácky bylo 
zaměstnáno z našeho městečka kolem 
100 krejčích a švadlen. Živnosten-
ská společenstva byla zrušena v roce 
1948.

Výběr dalších zajímavých činností  
v Plumlově a blízkém okolí
     Plumlov je z historie známý tím, 
že býval sídlem vrchnosti a panství s 
hradem a zámkem. Aristokratům zde 
patřily všechny výroby a hospodářství 
(pivovar, hostinec, mlýn, pila, cihelna, 
kovárna, ovčárny, rybníky, vodovod, 
sýpky). Poddaní na jejich hospodářství 
i pozemcích museli povinně pracovat 
a to až do zrušení poddanství v r. 1848. 
Soustřeďme se však nyní pouze na nej-

zajímavější aktivity, neboť celá histo-
rie Lichtenštejnského velkostatku by 
vydala na samostatný článek. Většina 
dále popisovaných zařízení patřila do 
Velkostatku či dříve v historii k plum-
lovskému knížecímu panství.

PIVOVAR
O pivovaru se objevuje první zmínka 
až roku 1590. Je popsán jako rozsáh-
lá budova, na jejímž štítě, zdobeném 
knížecím znakem, se skví letopočet 
1612. Pivovar míval i svého knížecího 
bednáře, ten dělával bečky na pivo, 
vysmoloval, vypaloval. Pernštejno-
vé si tehdy pěstovali i sami chmel. V 
druhé pol. 19. stol. byl knížecí pivovar 
třetí největší na Moravě, a později 
byly namísto něj vybudovány byty pro 
knížecí úředníky, a  kanceláře lesního 
úřadu. Jde o dům na náměstí naproti 
prodejny COOP po pravé straně. Pivo-
var byl zrušen v roce 1900.

LIHOVARY
I o lihovaru se zachovaly zprávy z roku 
1640 a 1662. Namísto něj byl později 
zbudován hostinec. Před I. světovou 
válkou se však Plumlov mohl pochlu-
bit pěti hostinci, nevím tedy přesně, 
kde lihovar stával. Lihovar byl zru-
šen v roce 1900, stejně jako pivovar. 
Tam, kde je dnes hospoda přímo pod 
Zámkem, tam také pálíval žid Samuel 
Schostal dobrou kořalku. Žejdlík stá-
val pět krejcarů, lepší až šest, a nejlep-
ší bývala prý peprmintová. 

MLÝNY
Panský, tedy knížecí mlýn na vodní 
pohon stával na hrázi Podhradské-
ho rybníka. Byl válcový a měl trojí 
složení. Mlelo se v něm obilí, šrotovalo 
a dělaly se kroupy. Tento mlýn s trojím 
složením byl zrušen v r. 1896.
Větrný mlýn v Plumlově (18. stol.), 
který stával u kostela, byl v roce 1804 
přenesen do Určic.

PILA
Na hrázi Podhradského rybníka stá-
vala i knížecí pila, poháněna vodou. 
Vodní pila zanikla, jakmile byla zří-
zena u Soběsuk parní pila (zřízena asi  
r. 1869).

CUKROVAR
V archivu se dochovaly zajímavé 
dokumenty, týkající se výroby cukru z 
javorové šťávy a cukrové řepy, v obdo-
bí 1811 – 1814. Pokusy řídil plumlovský 
lesmistr Oldřich Steinbach. Ročně 
bylo naříznuto 723 až 3320 kusů javo-
rů. V cukrovaru na zámku zkoušeli 
vyrábět cukr i z březové šťávy, bez 
úspěchu, sirup byl černý a trpký.

CIHELNY
Na cestě k Vícovu stávala knížecí 
cihelna, kde mistroval Štěpán Kořínek. 
Založena byla v roce 1828. Další cihel-
na byla v roce 1908 zřízena za koste-
lem Alfredem Toufarem a Františkem 
Hrubanem. V roce 1932 na Plumlově 
fungovaly tři cihelny.

SKLÁRNY
Nejde přímo o území Plumlova, přes-
to je informace z archívu mimořádně 
zajímavá. Na Plumlovsku, konkrétně 
v Hartmanicích a v Rozstání měly v 
19. století vyrůst sklárny, pokus však 
ztroskotal, není přesně uvedeno proč.

A na konec: „Věděli jste, že…..“:
Plumlovem měla vést železnice, 
bylo zde sídlo okresní soudu a pla-
tívalo se mýtné?

V Plumlově se dokonce vybíralo i mýt-
né, a to u domku, kterému se říkávalo 
ještě v roce 1960 „Na mýtě“. Byla tam 
závora a vozka s povozem a koňmi 
mohl projet dál, jen když zaplatil. 
Datuje se kolem roku 1800.

    Od roku 1886 se Plumlov mohl 
nebývale rozvinout, avšak zdejší Lich-
tenštejnský velkostatek odmítl již 
připravený projekt na železniční spo-
jení  s tím, že dráha pokazí pozemky  
a ubere výdělek formanům. Dráha 
měla vést na Plumlov, dále na Soběsu-
ky,  Vícov, Ptení. Projekt byl odkloněn 
na Kostelec, který tuto změnu přivítal. 
Dráha měla vést Prostějov – Plumlov 
– Boskovice. Obsáhlé projekty a spisy 
se před I. svět. válkou údajně někde 
ztratily… 

     Revoluční rok 1848 znamenal 
zásadní politické změny. Na místě 
vrchnostenských úřadů byly zřízeny 
v r. 1850 byrokratické státní úřady na 
Plumlově, c.k. Okresní soud v Zám-
ku a v Prostějově pak c.k. Okresní 
hejtmanství, jemuž podléhaly živnos-
tenské věci. Plumlovský poštovní úřad 
byl založený v r. 1850, šlo o listovní  
a jízdní poštu. Stejně tak byla zřízena 
i Četnická stanice. Od roku 1898 zave-
den telegraf, od 1923 telefon. V r. 1920 
u nás zřizuje soukromník elektrárnu, 
zásobující Plumlov, ale již v r. 1929 je 
Plumlov napojen na Středomoravské 
elektrárny. A poslední zajímavost, 
ovšem pouze pro tento článek, v r. 1932 
bylo na Plumlově 8 osobních aut a jed-
no auto nákladní.

Z místních kronik a dokumentů 
z prostějovského archívu pro vás 

připravila:
vaše redaktorka Jitka Tinclová



PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ1�

Informační občasník „Plumlovský zpravodaj“ slouží  k poskytování informací účelového charakteru, zejména místním 
občanům a firmám. Plumlovský zpravodaj vychází podle potřeby Městského úřadu Plumlov. Náklad 1 000 výtisků.  
Redakční rada: Mgr. Jitka Tinclová, Mgr. Dagmar Zapletalová, Ing. František Kocourek, Petr Piňos.  
Je zapsán do evidence per. tisku pod č. MK ČR-E-10972 ze dne 4. 12. 2000. Příspěvky: podatelna - MÚ Plumlov.  
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, příp. upravit. Sazba a tisk: Sdružení AJAX, tel.: 582 311 498

Upozornění

Sport
Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A
jarní část  soutěže 2009/2010 
I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

sobota   20.3.10 15.00 Klenovice n. H. Plumlov odjezd ve 13.15 hodin
hřiště Němčice n.H.

sobota   27.3.10 15.00 Kojetín Plumlov odjezd ve 12.45 hodin

sobota    3. 4.10 16.00 Plumlov Dub nad Moravou

neděle   11.4.10 16.00 Troubky Plumlov odjezd ve 14.30 hodin

sobota   17.4.10 16.30 Plumlov Čechovice

neděle   25.4.10 10.00 Opatovice Plumlov odjezd v 7.45 hodin

sobota     1.5.10 16.30 Plumlov Kožušany

sobota     8.5.10 16.30 Brodek u  Př. Plumlov odjezd ve 14.30 hodin

sobota   15.5.10 16.30 Plumlov VTJ Lipník n.B.

neděle   23.5.10 16.30 Náměšť n. H. Plumlov odjezd v 15.00 hodin

sobota   29.5.10 16.30 Plumlov Slatinice

neděle     6.6.10 16.30 Mostkovice Plumlov odjezd v 15.15 hodin

sobota   12.6.10 16.30 Plumlov Jesenec

Tabulka I.A třídy, skupina B – po skončení  pod-
zimní části soutěže  2009/2010

1. Lipník  13 9 2 2 34 : 8 29 

2. Náměšť na Hané 13 8 2 3 36 : 20 26 

3. Kojetín  13 7 3 3 34 : 17 24 

4. Opatovice  13 7 2 4 32 : 21 23 

5. Brodek u Př.  13 6 4 3 30 : 28 22 

6. Jesenec  13 4 7 2 23 : 19 19 

7. Slatinice  13 5 3 5 14 : 24 18 

8. Troubky  13 5 2 6 24 : 27 17 

9. Plumlov  13 4 4 5 26 : 30 16 

10. Dub nad Mor.  13 5 1 7 23 : 27 16 

11. Čechovice  13 4 3 6 14 : 17 15 

12. Klenovice  13 3 2 8 21 : 43 11 

13. Kožušany  13 3 1 9 18 : 37 10 

14. Mostkovice  13 1 4 8 11 : 22 7 

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci
jarní část  soutěže 2009/2010 
okresní přebor Prostějov

sobota     3.4.1010.00 Plumlov Výšovice

neděle  11.4.1013.30 Pivín Plumlov odjezd ve 12.15 hodin

sobota  17.4.1014.30 Klenovice n.H. Plumlov odjezd ve 13.00 hodin
hřiště Tvorovice

sobota  24.4.1010.00 Plumlov FKM Konice

neděle    9.5.1014.00 Otaslavice Plumlov odjezd  ve 12.45 hodin

neděle  16.5.1014.15 Určice Plumlov odjezd ve 13.15 hodin

sobota  22.5.1010.00 Plumlov Nezamyslice

sobota  29.5.10  9.00 Protivanov Plumlov odjezd v 7.45 hodin

sobota    5.6.1010.00 Plumlov Vrahovice

sobota  12.6.1014.00 Bedihošť Plumlov odjezd ve 12.45 hodin

Tabulka okresního přeboru – žáci – podzim 2009

1. TJ Sokol Protivanov 9 93 : 7 24

2. TJ Haná Nezamyslice 9 57 : 11 23

3. TJ Sokol Pivín 10 39 : 20 19

4. TJ Sokol Určice 10 33 : 13 19

5. TJ Oresvo Sokol Plumlov 10 26 : 14 18

6. TJ Sokol Klenovice na Hané 10 30 : 25 16

7. Sokol Bedihošť 10 30 : 55 9

8. FKM Konice „B“ 9 25 : 71 9

9. Sokol Vrahovice 10 7 : 51 5

10. Sokol Otaslavice 6 6 : 14 4

11. FC Výšovice 9 7 : 72 1

Zakázková výroba nábytku

Petr Kútny

telefon: 737 530 101

Kamil   Loubal

telefon: 777 291 125

provozovna:  PLUMLOV

WWW. STOLARSTVI - KL.CZ

kuchyňské linky

vestavné skříně

kancelářský nábytek

Ve dnech 16. a 17. 4. 2010  
Vás zveme do Klubového zařízení 

na zámku v Plumlově,
kde se uskuteční 

prodej dětského second hand 
oblečení

Nabízíme kvalitní pěkné značkové 
oblečení v dětských velikostech 

62-164.
Prodejní doba: 

16.4.2010   10.00-16.00 hod.
17.4.2010     9.00-11.30 hod.

OPRAVY A ÚPRAVY VŠECH 

DRUHŮ ODĚVŮ

Leona Duřpeková

Ohrozimská 294

Plumlov

Kalhoty mikiny, trička, 

bundy

- zkracování

- zužování

- výměna zipu

tel.: 733 322 886


