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Nadpis tohoto úvodníku jasně na-
povídá, že nastává doba Vánoc  
a s nimi se blíží konec roku 2010.  
Je to období, kdy se v převážné vět-
šině domácností zpomalí každo-
denní ruch a vzduch je nasycen 
vůní vánočního stromečku či nape-
čeného cukroví. Je to i období roz-
zářených dětských očí, ale i doba, 
kdy si vzpomeneme na ty, kteří  
s námi dříve sedávali u jednoho sto-
lu. Samozřejmě dojde na bilancová-

ní uplynulého roku, zda byl lepší 
než ten předchozí a také k úvahám, 
jaký asi bude ten příští.
Při této příležitosti bych vám chtěl, 
vážení spoluobčané, jménem měst-
ské rady i nově zvoleného zastupi-
telstva poděkovat za vaši podporu a 
popřát všem ještě jednou hezké Vá-
noce a mnoho zdraví, štěstí a úspě-
chů v roce 2011.

Adolf Sušeň, starosta města
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
další rok se uzavírá jako dočte-
ná knížka. Zda to byl rok dobrý či 
špatný nechť každý posoudí sám.
Co všechno je už za námi? A co nás 
ještě čeká? Někdy se téměř jako ná-
hodou začnou plnit naše malá přá-
ní, která jsme považovali za bezvý-
znamná. Možná i zdánlivě nesplni-
telná.  Jestliže ty malé každodenní 
zázraky necháme lehce, bez povšim-
nutí proklouznout kolem nás, nic se 
nezmění. Pokud si je však nenechá-
me utéct a naplno je užíváme, může-
me zažít příjemný obrat k lepšímu. 
Šťastní jsou lidé, kteří umí v jedno-
duchosti uvidět prostou krásu a za 
smůlou jiskřičku naděje. Spokoje-
ní jsou ti, co vědí, že podstata věcí se 

O radosti a o symbolech zimy

Hezké prožití svátků vánočních a šťastný nový rok

neprojeví vždy na první pohled. Čeká 
na své odhalení a čas pro ni není vů-
bec tak důležitý, jako pro nás, co pá-
díme každodenním tryskem, ani ob-
čas nevíme vlastně kam. Nad dočte-
nou knihou přemýšlíme, vzpomíná-
me na jednotlivé děje a epizody, kte-
rými jsme si prošli v roce 2010. Obdo-
bí bez událostí nemá tu moc utkvět  
v paměti, ale naopak, období se 
zvláštními, zajímavými a milými pří-
hodami zůstává v paměti po mnoho 
let. Možná se nám to letos přihodilo. 
Někdo nám podal pomocnou ruku, 
kdy jsme to nečekali. Podařilo se nám 
někoho konečně přesvědčit. Naše 
mladší dítě začalo nosit dobré znám-
ky. Naše starší dítě přestalo odmlou-
vat. Po mnoha letech jsme potka-
li přátele či dokonce naše příbuzné a 
způsobilo nám to velkou radost. S ně-
kým jsme si vzájemně porozuměli a 
bylo nám s ním nebo s ní dobře. Po-
těšil nás výlet, koncert nebo vernisáž.  
Začali jsme konečně opravovat (dům, 
byt, auto, chatu) anebo si to alespoň 
naplánovali.  Začali jsme si společně 
více povídat a scházet se u jednoho 
stolu ……. tak, jako se sejdeme zno-
vu o Vánocích. Kéž v paměti zůstá-
vají jen ty zajímavé, něčím zvláštní a 
krásné příběhy, a rok 2011 přidá dal-
ší podobné pestrobarevné kamínky 
příhod jako do mozaiky. Podle lido-
vých pověr ještě stále můžeme při-
spět pomyslnou kapkou dobra pro 
druhého tím, že darujeme jmelí, ne-
boť prý přináší štěstí tomu, kdo je jím 

obdarován. Přidáme-li laskavá a vlíd-
ná slova, dobro je na světě.V našem 
Zpravodaji jsme se před rokem sezna-
movali se starobylými zvyky a oby-
čeji. Tentokrát si společně všimneme 
vánočních a zimních symbolů a jejich 
historie.
Adventní věnec
Adventní věnec je jedním z řady sym-
bolů blížících se Vánoc. Nejstarší pí-
semně doložená zpráva o adventním 
věnci pochází z roku 1838 z německé-
ho přístavního města Hamburku. Te-
olog Johann Heinrich Wichern o ad-
ventních svátcích pověsil nade dve-
ře sirotčince velký věnec vyřezaný ze 
dřeva a pravidelně každého dne na 
něj dal jednu zapálenou svíčku. Pod 
věncem stála pokladnička, určená 
na vánoční milodary pro osiřelé děti. 
Odtud se adventní věnec pomalu roz-
šířil, nejprve do německy mluvících 
zemí, později do celé Evropy. Kru-
hový tvar věnce vyjadřoval jedno-
tu společenství lidí s Bohem. Proto-
že adventní čas začíná čtvrtou nedělí 
před Vánocemi, ustálil se počet svící 
na adventním věnci na čtyřech, které 
se postupně zapalují. První advent-
ní neděli se zapálila první svíčka, ne-
chala se chvíli hořet a zhasla. O čtvr-
té adventní neděli už hořely všechny.
Adventní kalendář
K nejkrásnějším adventním zvykům 
(alespoň z pohledu dětí) patří ad-
ventní kalendář. Měl nejen dětem 
připomenout hlavní smysl a význam 
předvánočního času, ale i zároveň 
zkrátit čekání na stromeček a nadíl-
ku.         (pokračování na straně 11) 
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Ze zasedání rady města
Usnesení ze 104. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova, konaného 29.9.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informace ZŠ Plumlov, p.o. – ředitelské 
volno 27.9.2010, počty žáků ve ŠD,
- částečnou úhradu dlužné částky za 
elektrickou energii na nájemním bytě – 
Z. Nováková, Žárovice,
- zprávu o jednání o úhradě nájemného 
Mikroregionem Plumlovsko a Mikrore-
gionem Protivanovsko za služebnu PO-
LICIE ČR v Plumlově,
- zápis z jednání kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva města Plumlova dne 
13.9.2010,
- informaci o vodohospodářských  říze-
ních s účastí Města Plumlov,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.5/2010 ke dni 29.9.2010,
- zařazení  žádosti pí. J. Zapletalové, 
Plumlov do pořadníku žadatelů o byt,
- podmíněný souhlas se zařazením po-
zemku p.č. 528/2 v k.ú. Plumlov (ostatní 
plocha, výměra 433 m2) do seznamu po-
zemků určených k výstavbě rodinných 
domů (p. Musílek, Olomouc),
- odpověď občanům Žárovic na stížnost 
na chovatele psů v obci,
- předání žádosti DpS Soběsuky p.o.  
o finanční příspěvek z rozpočtu města  
k projednání členům zastupitelstva 
města,
- udělení vyjímky z maximálního počtu 
dětí – MŠ Plumlov, p.o.- 82 dětí,
- revokaci usnesení zasedání rady měs-
ta ze dne 15.9.2010 – zrušení nájemní 
smlouvy – pronájem nebytových prostor 
– STAVO – p. ing. Badal, Ptení,
- nesouhlasné vyjádření k žádosti  fy. 
MOPRE s.r.o., Břest - úprava DS, Brab-
lec.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednáních o výši resp. for-
mě úhrady nájemného za služebnu PO-
LICIE ČR v Plumlově obcemi, které toto 
obvodní oddělení má v územní působ-
nosti,
- připravit relaci v místním rozhlase, za-
jistit dohled PČR, instalovat koš na ex-
krementy v obci Žárovice-realizovat 
opatření k řešení problémů s chovateli 
psů v Žárovicích,
- zajistit zpracování nesouhlasného sta-
noviska k připravovanému plánu zá-
plavového území Povodí Moravy, s.p. a 
požádat o zbudování suchého poldru  
v obci Soběsuky,
- objednat další statický posudek na 
stodolu na nádvoří zámku, pokračovat 
 v jednáních o řešení havarijního stavu  
s památkáři, zabezpečit ohrazení ne-
bezpečného objektu.

Usnesení ze 105. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova, konaného 13.10.2010:

Rada města bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení uložených na 
minulých zasedáních rady města,
- oznámení o konání závodu v orien-
tačním běhu – 16.10.2010 – ATC Žralok 
Plumlov,
- výzvu k úhradě bezesmluvního užívá-
ní – pozemky pod stavbami v ATC Žra-
lok Plumlov,
- informace z diskuse.

Rada města schvaluje:
- nájemní smlouva na nebytové prostory 
v areálu STAVA - RENOVA Vícov, v.o.s.,
- souhlas s umístěním sídla společnos-
ti RENOVA Vícov, v.o.s. na adrese Plum-
lov č.p. 165,
- souhlasné vyjádření k žádosti fy. MO-
PRE s.r.o., Břest - úprava DS, Brablec,
- finanční příspěvek dramatickému 
spolku HISTORIA Prostějov  na vydá-
ní knihy,
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.6/2010 ke dni 13.10.2010.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednáních o formě spolu-
práce Města Plumlov při dokončení stře-
leckého hřiště v Plumlově,
- zařadit do projektu na opravu místních 
komunikací v Plumlově i přípravu chod-
níku pro pěší v ul. Fučíkové, Plumlov, 
- předat k projednání na zasedání zastu-
pitelstva města žádost VAK svazku obcí 
Plumlov-Vícov o dotaci na vyrovnání 
ztráty za období 1-9/2010.

Usnesení ze 106. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova, konaného 20.10.2010:

Rada města schvaluje:
- Smlouvu č. 09036673 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí a pově-
řuje  starostu města  p. Sušeně k jejímu 
podpisu.

Usnesení ze 107. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova, konaného 27.10.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informace o plánovaných uzavírkách 
komunikace Žárovice-Drahany,
- oznámení o nepřidělení dotace z ROP 
– MŠ Plumlov,
- rozhodnutí o přijetí žáků ke stravování 
ve školní jídelně ZŠ Plumlov, p.o.
- informaci  o přidělení finančního pří-
spěvku KÚOK – Škola podporující zdra-
ví – 14.000,- Kč,
- informace o opravě komunikace na 
hrázi rybníka Bidelec,
- přípravu humanitární sbírky – DIAKO-
NIE Broumov,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.7/2010 ke dni 27.10.2010,
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravy 
místních komunikací – EUTROVIA CS, 
a.s., Brno,
- uzavření školní družiny ZŠ Plum-
lov v době podzimních prázdnin (27.-
29.10.2010),
- souhlasné vyjádření k žádosti fy. MO-
PRE s.r.o., Břest – přípojka NN, Zapletal,
- výkaz  zisku a ztráty + rozvahu ke dni 
30.9.2010 DpS Soběsuky, p.o.,
- přidělení bytu v nemovitosti Dukelská 
548, Plumlov p. P. Toufarovi, Soběsuky,
- termín konání ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města – středa 10.11.2010 
od 17.00 hodin v sále vysokého zámku.

Rada města neschválila:
- finanční příspěvek ZŠ Plumlov, p.o. za 
organizaci sběru starého papíru.

Rada města jmenovala:
- p. ing. A.Zapletala jako stavební dozor 
investora při akci - oprava střechy níz-
kého zámku.

Rada města předala k projednání za-
stupitelstvu města:
- smlouvu o smlouvě budoucí na zříze-
ní práva odpovídajícímu věcnému bře-
menu – přípojka NN, Zapletal, Plumlov.

Usnesení ze 108. zasedání Rady Měs-
ta Plumlova, konaného 10.11.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci správní rady o.p.s. Zámek 
Plumlov o zrušení společnosti ke dni 
31.3.2011 bez likvidace,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- souhlas zřizovatele s účetním převo-
dem technického zhodnocení budovy - 
ZŠ Plumlov (59.878,- Kč) – rekonstrukce 
osvětlení ve 2 učebnách,
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.8/2010 ke dni 10.11.2010,
- smlouva o právu provést stavbu – pře-
ložka NN v chatové oblasti,.Plumlov.

Rada města předala k projednání za-
stupitelstvu města:
- smlouvu o smlouvě budoucí na zříze-
ní práva odpovídajícímu věcnému bře-
menu – rekonstrukce NN – chatová ob-
last“stará cesta“, Plumlov.

Rada města pověřuje:
- nově zvolenou radu města a vedení 
města ke zpracování nové koncepce prá-
ce a organizace kultury v rámci Města 
Plumlov a jejímu předložení na zasedání 
zastupitelstva města.

Usnesení ze 1. zasedání Rady Města 
Plumlova, konaného 24.11.2010:

Rada města bere na vědomí:
- zápis z dílčího přezkoumání hospoda-
ření Města Plumlov za rok 2010,
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- závazné stanovisko MěÚ Prostějov, 
OŽP – Podhradský rybník – revitaliza-
ce nádrže,
- informace o přijetí rozhodnutí o dotaci 
na kompostárnu,
- zpráva o akceptaci žádosti o zateplení 
MŠ Plumlov,
- zamítnutí dotace na rekultivaci sklád-
ky TKO, 
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov,
- nabídka na provozování kanalizační 
sítě – INSTA CZ, s.r.o., Olomouc.

Rada města schvaluje:
- zpracování projektové žádosti o dotaci 
na zlepšení stavu ovzduší, 
- zpracování projektové žádosti - získání 
dotace na výstavbu sběrného dvora,
- smlouva o výpůjčce odpadových nádob 
- 9 ks – EKO-KOM, a.s.,
- termín a program 1. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova.

Rada města ukládá:
- pokračovat v jednáních o možnosti zís-
kání dotačních prostředků na výstavbu 
kanalizace.

Usnesení ze 2. zasedání Rady Města 
Plumlova ze dne 8.12.2010:

Rada města bere na vědomí:
- informaci o plnění úkolů uložených na 
minulých zasedáních rady města,
- informaci o zahájení prací na odstra-
nění sedimentů z Plumlovské přehrady,
- informaci o stavebních řízeních s účas-
tí Města Plumlov.

Rada města schvaluje:
- způsob dohodnuté úhrady nájemného 
za služebnu POLICIE ČR v Plumlově,
- souhlas zřizovatele s přijetím majet-
ku do vlastnictví – ZŠ Plumlov, p.o.- hry, 
stolní fotbal…,
- Smlouvu o závazku veřejné služby – 
FTL Prostějov, a.s. na rok 2011,
- prodloužení nájemní smlouvy – p. Vr-
tal, nocovna, Hamry,
- prodloužení nájemní smlouvy – pí. Ro-
senbergová, Plumlov č.p. 186.

Rada města předává k projednání 
Zastupitelstvu Města Plumlova:
- návrh Smlouvy o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu – E.ON Dis-
tribuce – úprava DS, Burget, Žárovice,
- nabídku na odprodej pozemků pod bý-
valou skládkou TKO – 1 pozemku p.č. 
1441/5 v k.ú. Plumlov od p. Hrubana, Sy-
rovátka, Hradec Králové.

Rada města rozhodla nepředat k pro-
jednání Zastupitelstvu Města Plum-
lova:
- nabídku na odprodej pozemků v Žáro-
vicích – p. Slezák, Krumsín.

Rada města předává k projednání a vy-
dání stanoviska OV Soběsuky:
- žádost p. P.Dvorského, Soběsuky o pro-
nájem či prodej části pozemku p.č. 902/1 
v k.ú. Soběsuky.

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesení ustavujícího  zasedání Za-
stupitelstva  Města  Plumlova ze dne 
10.11.2010

Zastupitelstvo města schválilo:
- program ustavujícího zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova,
- složení návrhové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele,
- počet uvolněných funkcionářů Města 
Plumlov takto:
- starosta města + 1 místostarosta města, 
který zastupuje starostku města v plném 
rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

Zastupitelstvo města zvolilo:
- starostou města: p. Adolfa Sušeně, bytem 
Ohrozimská 438, Plumlov,
- místostarostou (místostarosty) města: p. 
Martina Hyndricha, bytem Soběsuky 99, 
Plumlov.
- členy Rady Města Plumlova:
Ing. Vlastimila Klukáčka, bytem Fučíkova 
356, Plumlov,
Bc. Pavla Němce, bytem Sadová 596, Plum-
lov,
Ing. Aleše Zapletala, bytem Partyzánská 
513, Plumlov,
- předsedou finančního výboru Zastupitel-
stva Města Plumlova:
Jiřího Nezvala, bytem Žárovice 102, Plum-
lov,
- předsedou kontrolního výboru Zastupi-
telstva Města Plumlova:
Ing. Jaroslava Petrželu, bytem Dukelská 
210, Plumlov.

Zastupitelstvo města pověřuje:
- zvolené předsedy finančního a kontrol-
ního výboru Zastupitelstva Města Plumlo-
va ke zpracování jmenného seznamu dal-
ších členů finančního a kontrolního výbo-
ru a předložení návrhu na jejich jmenová-
ní na dalším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlov dne 8.12.2010

Zastupitelstvo města schválilo:
- složení návrhové komise, jmenování ově-
řovatelů zápisu a zapisovatele,
- program 1. zasedání Zastupitelstva Měs-
ta Plumlova,
- výši měsíčních odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva, předsedů výborů, 
předsedů komisí a předsedů osadních vý-
borů, která jim bude vyplácena s účinnos-
tí od 1.12.2010 (viz příloha č.1),
- finanční příspěvek VaK svazku obcí Plum-
lov-Vícov ve výši 200.000,- Kč na vyrovná-
ní ztráty v hospodaření za období 1-9/2010,
- rozpočtové opatření č. 9/2010 ke dni 
8.12.2010 (viz. příloha č.2),
- pravidla rozpočtového provizoria Měs-
ta Plumlov na rok 2011 ( do doby schválení 
rozpočtu ), kdy měsíční výdaje nepřekročí 
1/12 skutečnosti letošního roku, výjimkou 
je dohodnutá splátka za areál STAVO,
- účetní převod neuhrazené ztráty z mi-
nulých let z hospodářské činnosti Města 
Plumlov na účet 406  (oceňovací rozdíly při 
změně účetních metod),
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídající věcnému břemeni – E.ON 
Distribuce, a.s. - kabelové vedení NN na po-
zemcích p.č. 1548, 1557/2, 1557/1, 279, 300, 
329, 404 a 389, vše v  k.ú. Plumlov,

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídající věcnému břemeni – E.ON 
Distribuce, a.s. - kabelové vedení NN na po-
zemcích p.č. 389, 359, 279 a 371, vše v k.ú.  
Plumlov,
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídající věcnému břemeni – E.ON 
Distribuce, a.s. - nadzemní vedení NN na 
pozemku  p.č. 1140 v k.ú. Plumlov – p. Za-
pletal,
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídající věcnému břemeni – E.ON 
Distribuce, a.s. -  nadzemní vedení NN 
na pozemku  p.č. 1573/13 v k.ú. Plumlov – 
p.Brablec,
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene – JMP Net, s.r.o. -  plynová 
přípojka k RD Plumlov č.p. 83 – pí. Husár-
ková, Plumlov,
- Obecně závaznou vyhlášky Města Plum-
lov č. 1/2010, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů (viz. příloha č.3).

Zastupitelstvo města zrušilo projedná-
vání:
- bodu č. 11 programu 1. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova - prodloužení man-
dátu správní rady o.p.s. Zámek Plumlov  
a předalo rozhodnutí v této věci do kompe-
tence rady města.

Zastupitelstvo města zvolilo:
- členy finančního výboru Zastupitelstva 
Města Plumlova: p. ing. Pavla Koutného, p. 
Jiřího Zapletala, p. ing. Otakara Svobodu, 
pí. ing. Věru Němečkovou,
- členy kontrolního výboru Zastupitelstva 
Města Plumlova: pí. Lenku Ambrožovou, p. 
Josefa Režného, p. Aleše Mynaříka, p. ing. 
Karla Rozehnala, p. ing. Marka Otrubu, pí. 
ing. Jindřišku Šafranovou,
- předsedou OV Soběsuky: p. Mirosla-
va Vránu, členy OV Soběsuky: p. Martina 
Hyndricha,  pí. Lenku Ambrožovou, Pavla 
Dvorského a Michala Švece,
- předsedou OV Žárovice: p. Josefa Poříz-
ku, členy OV Žárovice: p. Jana Vysloužila, 
pí. Markétu Polákovou, p. Martina Mikuše 
a p. Josefa Nedělu,
- zástupcem Města Plumlov ve Vodovodu 
Pomoraví, svazku obcí: p. Martina Hyndri-
cha, místostarostu města.

Zastupitelstvo města ukládá:
- zvolit předsedu a členy OV Hamry na 
příštím zasedání zastupitelstva města,
- starostovi města – zařadit do programu 
každého zasedání zastupitelstva bod - in-
formace o průběhu investičních akcí měs-
ta  od předchozího zasedání zastupitelstva 
města,
- předsedům kontrolního a finančního vý-
boru zastupitelstva města - na každém za-
sedání zastupitelstva města informovat 
členy zastupitelstva města o činnosti pří-
slušného výboru od předchozího zasedání 
zastupitelstva.
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Informují vás

Jubilea
leden - červen 2011
70 let
Plumlov
Pořízková Alena
Štefek Jiří
Zapletalová Danuška
Minářová Bohuslava
Vybíralová Anna
Dolanský František
Lázna Antonín
Minář Jiří

Soběsuky
Vysloužil Jan
Haitmar Jiří
Procházka Ladislav
Špičák František
Źárovice
Zatloukal Josef

Hamry
Kocourek Josef

75 let
Plumlov
Burešová Helena
Kocourek Břetislav
Vozihnoj Josef
Jurníček Břetislav
Kratochvílová Zdeňka

80 let
Plumlov
Surmová Olga
Hnilová Františka
Hamplová Marie
Bukvová Josefa
Kuchařová Marie

Soběsuky
Brablecová Anna

Žárovice
Motalová Jiřina
Šmudla Vlastimil

Hamry
Krč Rostislav

85 let
Plumlov
Zatloukal Oldřich
Cetkovský Josef
Frélich František
Hrubá Ludmila
Soběsuky
Konšelová Jiřina
Hamry
Kunertová Vlasta

90 let
Plumlov
Vysloužil Josef

Soběsuky
Lánská Vlasta
91 let
Soběsuky
Nováková Aloisie

96 let
Žárovice
Piňosová Antonie

98 let
Plumlov
Staňková Karla

Soběsuky
Ošlejšková Marie

100 let
Hamry
Hrubanová  Věnceslava

Plumlov
Štefk ová Lucie
Ošlejšková Kristýna
Staňková Megan
Pustějovská Sára

Soběsuky
Pořízka Jakub

Hamry
Hýbl Antonín

Nově narozená 
miminka

červen - říjen 2010

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 !

Poplatek za odvoz odpadu Provoz sběrného dvora

Dne 6.10.2010 bylo na mimořádné 
Valné hromadě MS ČCK Plumlov roz-
hodnuto o ukončení činnosti ke dni 
31.10.2010. Pokladní hotovost ve výši 
4.000,- Kč byla darována JIP dětské-
ho oddělení Nemocnice Prostějov. 

Zastupitelstvo Města Plumlov na 
svém 1. zasedání konaném dne 
8.12.2010 schválilo zvýšení místního 
poplatku za odvoz odpadu na 450,- 
Kč/ osoba/rok popř. na rekreační ob-
jekt/rok. Změnil se termín splatnos-
ti tohoto poplatku, který je od r.2011 
stanoven v období od 1.3. roku nej-

Oznámení o ukončení činnosti MS Československého červeného kříže

později do 30.6. příslušného kalen-

dářního roku. V případě, kdy poplat-

ková povinnost za domácnost převy-

šuje částku 1.200,-. Kč, je možno po-

platek zaplatit ve.2 stejných splát-

kách s termíny splatnosti do 31.3. a 

30.6. příslušného kalendářního roku.

Sběrný dvůr v Plumlově bude 
v roce 2011 otevřený v těchto ter-
mínech: 8. ledna.2011, 5. února.2011, 
5. března.2011, 2. dubna.2011, 7. květ-
na.2011, 4. června. 2011, 2. červen-
ce.2011, 16. července 2011, 6.srpna.2011, 
20.srpna. 2011, 3. září. 2011, 1. října.2011, 
5. listopadu.2011 a 3.prosince.2011.

Předsedkyně MS ČCK v Plumlově 
děkuje členkám Československého 
červeného kříže za jejich dlouholetou 
práci v této organizaci.

M.Vítková

Klubové zařízení Plumlov Vás 
srdečně zve na dětský kar-
neval v sobotu 8. ledna 2011  
ve 14.00 hodin v KD v Žá-
rovicích. Vítáni jsou malí 
i velcí návštěvníci v pohádkových 
i hrůzostrašných maskách. Čeka-
jí vás veselé soutěže, tombola a sa-
mozřejmě občerstvení.
Svoz: 13.30 od hotelu Plumlov,                   
13.35 Soběsuky, 13.40 Hamry

Dětský karneval

Příjemné prožítí 
vánočních svátků 

a mnoho štěstí, zdraví 
a životní pohody 

vám přeje 
Místní organizace ODS 

v Plumlově
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Zveme Vás k posezení v nově otevře-
ném baru - Balkán 615, Plumlov (na-
proti Dětského domova). Otevřeno  
7 dnů v týdnu. Těšíme se na Vás.

Hana Hanzlíková

Bar u kláštera

MASÉRSKÉ SLUŽBY JANA HLADKÁ, 
se sídlem hlavní provozovny v Prostě-
jově, Havlíčkova 43, oznamuje obča-
nům otevření POBOČNÉHO PRACO-
VIŠTĚ v městě PLUMLOVĚ-Tyršovo 
náměstí.
Zahájení: v pátek dne 7.1.2011.
Pracovní doba: Pondělí a pátek dle ob-
jednávek telefonem: 608639609 /mů-
žete začít objednávat ihned dle Vašich 
časových možností/.
V nabídce služeb jsou : KLASICKÉ MA-
SÁŽE dílčí i celého těla, ruční LYM-
FODRENÁŽE NOHOU, bioenergetické 
tišení chronických i akutních bolestí 
svalů a kloubů, poradenství v otázkách 
regenerace sil přírodními prostředky, 
prodej přírodních produktů pro zdraví 
i pro domácnost a dalšího zboží objed-
návkami z katalogů firem.Platby v ho-
tovosti, pro zaměstnance podníků na 
fakturu. Výhodou jsou permanentky 
na 10 a více vstupů /s platností jednoho 
roku od data vystavení/, které si mů-
žete zakoupit s výraznou slevou opro-
ti jednorázovému ošetření.

Jízdní řád mikrobusu KZ Plumlov 
na hřbitov v roce 2011
Odjezd mikrobusu ze stanoviště:
Plumlov  13.30 hodin od kostela se za-
stávkou u Hotelu
Hamry 13.45 hodin zastávka autobusu
Žárovice  13.50 hodin zastávka autobu-
su
Soběsuky 13.55 hodin od bývalé školy
Krumsín 14.00 hodin točna u autobu-
sové zastávky
Doba pobytu na hřbitově asi 30 minut.
MIKROBUS JEDE V TYTO DNY:

21.ledna 8.července

25.února 22.července

18.března 12.srpna

  8.dubna 26.srpna

22.dubna 16.září

13.května   7.října

27.května 21.října

10.června 19.listopadu

24.června 16.prosince

Paní LAKOŠTÍKOVÁ oznamuje obča-
nům, že otevírá v PLUMLOVĚ-Tyršovo 
náměstí pracoviště, které bude posky-
tovat tyto služby:
MANIKURU, včetně parafinových zá-
balů
MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ(včet-
ně zdobení)
PEDIKURU suchou nebo mokrou ces-
tou, včetně parafinových zábalů.
Zahájení: 3.1.2011.
Pracovní doba: Pondělí až pátek dle ob-
jednávek telefonem:731153898 /můžete 
začít objednávat ihned dle Vašich časo-
vých možností/.
Do roku 2011 přejeme všem občanům 
Plumlova i okolních obcí dobré zdraví 
a rodinnou pohodu. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Mikroregion  Plumlovsko spolu-
organizuje již tradiční Lyžování 
ve Vysokých Tatrách
BACHLEDOVA DOLINA v ter-
mínech
1)  21.-23.1.2011
2)    4.- 6.2.2011 
3) 18.-20.2.2011  
 podrobnější informace na www.
mestoplumlov.cz, případné při-
hlášky přijímají starostové obcí 
Mikroregionu Plumlovsko nebo 
na tel.774302163.  

ČSSD Plumlov
přeje všem občanům 

hodně zdraví,  
veselé Vánoce 

a úspěšný rok 2010.

Sbor dobrovolných hasičů  

Plumlov Vás zve na 

20.HASIČSKÝ  BÁL
který se koná v pátek 21.ledna 

2011 od 20 hodin
ve společenském sále „STAVO“ 

Plumlov
k tanci a poslechu hraje  

skupina CASINO
Vstupné 80,- Kč

Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek od 2. ledna 2011  

v prodejně Tabáku u p. Hyndricha

Svoz – odjezdy autobusu 
Prostějovičky 19:20, Krumsín 19:25,  

Plumlov od hotelu 19:35, Vícov 19:45,  
Hamry 19:50, Žárovice 19:55

Odvoz zajištěn.

Pořadatelé se těší na Vaši 
účast.

Sbor dobrovolných hasičů  
a členové zásahové jednotky  měs-
ta Plumlov děkují vedení města za 
vybavování  jednotky , sponzorům 
za  technickou a finanční podporu  
a přejí všem občanům města Plum-
lov klidné prožití Vánoc a štastný 
nový rok 2011.

Oznamujeme občanům že nově zpro-
vozněný místní rozhlas umožňuje novou 
službu – každý občan který z jakéhoko-
li důvodu nemohl vyslechnout hlášení 
místního rozhlasu může po zavolání na 
tel.číslo 776 084 215 vyslechnout posled-
ní hlášení které bylo z místního rozhlasu 
uskutečněno.

Upozornění pro občany
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Dovolte mi na konci roku malé po-
zastavení nad činností naší jednot-
ky JSDH-Plumlov. Zřizovatelem jed-
notky je Město Plumlov, vrchním ve-
litelem je ze zákona starosta města. 
Jmenovaným velitelem je Ctibor Ko-
courek, který se stará o výcvik členů 
a řídí činnost jednotky.
Jednotka je zařazena do požárního 
poplachového plánu Olomouckého 
kraje a vyjíždí k zásahům společně 
s profesionálními hasiči. Z toho vy-
plývá, že členové jednotky musí mít 
stejný výcvik jako profesionální hasi-
či, aby byli schopni plnit dané úko-
ly při zásahu. Svoji odbornost získá-
vají v Ústřední hasičské škole a zku-
šenosti při výcviku u profesionálních 
hasičů v Prostějově.

V průběhu roku jsme na strán-
kách Zpravodaje informovali pře-
devším o aktivitách klientů v Do-
mově pro seniory v Soběsukách, 
v tomto čísle na konci roku bych 
chtěla, jako ředitelka zařízení, po-
děkovat zaměstnancům domova 
za jejich práci. A je opravdu zač.
Domácí strava z kuchyně domo-
va je vyhlášená. Kuchaři nepou-
žívají žádné polotovary a vaří z 
čerstvých surovin, všichni čty-
ři zaměstnanci ve stravovacím 
provozu jsou vstřícní a ohledupl-
ní k požadavkům klientů, přes-
tože je mnohdy velmi časově ná-
ročné připravovat speciální stra-
vu nemocným seniorům. Právě 
tak není lehké udržovat velkou 
budovu a třicet pět pokojů v čis-
totě. Našim třem pracovnicím se 
to daří, domov je čistý a voňavý. 
K tomu ještě zvládají péči o květi-
ny, obstarávají nákupy pro klien-
ty, pomáhají v „kavárničce“ a při 
mimořádných akcích. Prádlo, kte-
ré pereme v domově, je vždy v po-
řádku, jedna z pracovnic zvládá i 
drobné krejčovské úpravy. A po-
kud se něco pokazí na pokojích, v 
budově, nebo okolí domova, vždy 
je připravený náš nepostradatelný 
provozář. Neváhá kdykoliv oběto-
vat i své osobní volno, aby bylo vše 
v pořádku a klienti viděli, že nám 
na nich záleží. Paní ekonomka, 
která hlídá finance, je pracovnice 
na svém místě, proto všemi kon-

Poděkování  JSDH  Plumlov

Poděkování ředitelky DpS zaměstnancům

V letošním roce byla jednotka povo-
lána k 19 zásahům - 8x jako technická 
pomoc,1x povodeň a 9x k požárům. 
Při těchto akcích chrání životy a ma-
jetek našich občanů. Za jejich prá-
ci jsou velmi dobře hodnoceni u pro-
fesionálních hasičů a za pomoc při 
povodních v obci Troubky jim osob-
ně poděkoval hejtman Olomouckého 
kraje p. ing. Tesařík a generální ředi-
tel HZS ČR genmjr. ing. Štěpán.
Ke své práci jednotka potřebuje také 
vybavení na určité úrovni, aby zá-
sah mohl být proveden co nejrychleji 
a kvalitně. O vybavení se stará měs-
to spolu s SDH Plumlov a je vidět že 
vložené peníze do jednotky jsou na 
správném místě.

Práce jednotky není vždy vidět, pro-
tože ji mnohdy dělají v noci, kdy 
všichni ostatní v klidu spí doma v tep-
le a pohodě. Někteří z vás jste určitě 
sledovali poslední požár v Plumlově 
vedle autoservisu Martina Štěpánka 
a můžete posoudit, jak naše jednotka 
pracovala a za jakých podmínek. Jen 
pro zajímavost uvádím, že naši tam 
opět byli jako první a hned zahájili 
likvidaci požáru. Byl to opravdu ná-
ročný zásah, který byl prováděn ně-
kolik hodin v dýchacích přístrojích a 
kde bylo velké nebezpečí úrazů všech 
hasičů. Většině občanů je činnost ha-
sičů víceméně lhostejná, dokud se to 
konkrétně nedotkne jich samotných. 
Uvědomme si však, že jsou tu pro nás 
a že si zaslouží poděkování za jejich 
práci.

Adolf Sušeň,  
starosta Města Plumlov

trolami procházíme s výborným 
výsledkem a uskutečněné audity 
jsou vždy v pořádku. Nestará se 
ale jen o finance, pomáhá také s 
aktivizačními programy pro kli-
enty. Právě tak sociální pracov-
nice zvládá svoji práci na výbor-
nou a plánované měsíční činnos-
ti nám v mnohých zařízeních zá-
vidí. Mimo sociální agendu, kte-
rou vede, se věnuje individuálně 
klientům a pomáhá jim při řešení 
jejich problémů a přání. Přestože 
si pochvalu za celoroční práci za-
slouží všichni zaměstnanci, nej-
větší díl patří pracovníkům v pří-
mé péči.
Celý rok se staralo šest zdravot-
ních sester a osm pracovníků v so-
ciálních službách o to, aby se kli-
enti cítili v příjemném prostře-
dí dobře i po stránce poskytova-
né péče. Vymýšleli, jak se co nej-
lépe chovat, jak pomáhat, podpo-
rovat a pečovat. Jejich práce je fy-
zicky i psychicky velmi náročná a 
k tomu je potřeba dokázat se vzá-
jemně domluvit, zastoupit kolegy-
ni, přijít ve svém volnu pomáhat, 
účastnit se školení,….
Děkuji zaměstnancům domo-
va za to, jakým způsobem každo-
denně pracují. Za jejich trpělivost 
a vstřícnost, za milý úsměv, za 
osobní přístup ke každému klien-
tovi a za jejich zájem učit se nové 
věci.  Z celorepublikového dotaz-
níkového šetření vyplynulo, že 

klienti jsou v našem domově spo-
kojení víc, než v jiných domovech. 
I když Domov pro seniory v So-
běsukách Cenu kvality v sociální 
péči nevyhrál, druhé místo mezi 
108 nominovanými svědčí o tom, 
že pracovníci domova vykonáva-
jí svou práci s profesionální kva-
litou. 
A já jim za to děkuji.

Věra Palacká, ředitelka

Krásné a pohodové 
svátky a mnoho  

úspěchů v novém roce 
2011 přeje  

KSČM Plumlov
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Prostějov - Plumlov
05 . 25 x 31 Hamry
05 . 25 6  23 Protivanov
05 . 30 x Buková (Protivanov)
05 . 45 x Nové Sady
05 . 45 x 76 Prostějovičky                                                                                                                                        
05 . 55  x Boskovice
06 . 05 x  Prostějovičky
06 . 15 x 52 Vícov (z Hrubčic - 780652)
06 . 20 x Rozstání
06 . 30 x 76 Prostějovičky
07 . 35 x Prostějovičky (Ohrozimská)
07 . 35 6 23 Prostějovičky
08 . 20 x Boskovice (z Olomouce) 
08 . 25 + 6 Boskovice
09 . 00 x Rozstání
09 . 35 + 6  69 Hamry
09 . 35 x Prostějovičky
10 . 00 x Protivanov (Ohrozimská) 
10 . 45 x + 6 52 69 Hamry
11 . 00 x Rozstání
11 . 15 6 96 Boskovice (z Držovic)
11 . 30 7 14 cc 36 Buková (Protivanov)
11 . 30 x 31 Prostějovičky
11 . 45 x cc 31 Boskovice
12 . 10 x 6 69 Hamry
12.  15 x 52 Lipová (Ohrozimská)
 12 . 20 x Prostějovičky
12 . 30 32 Protivanov
12 . 35 x 31 Hamry        
12 . 40 6 30 Rozstání
13 . 10 x 76 Protivanov
13 . 20 x Rozstání 
13 . 45 x 52 Hamry
13 . 40 + 6 69 Hamry
14.  00 28 Protivanov
14 . 12 R 1 5 29 Žďár nad Sázavou (z Olomouce)
14 . 30 + Rozstání
14 . 35 x 31 Protivanov
14 . 35 x 52 Hamry
14 . 40 x Otinoves

14 . 40
7 14 6 cc 36 
23

Protivanov utiger ce

14 . 45 x Rozstání
14 . 45 x Boskovice (z Olomouce)
15 . 00 x 31 Prostějovičky
15 . 05 x 31 Hamry
15 . 10 + 6 69 Plumlov
15 . 16 R 1 2 3 17 Jihlava (z Olomouce)
15 . 35 x 52 Protivanov
15 . 45 x 52 Prostějovičky (Ohrozimská)
16 . 10 + 24 Hamry
16 . 15 x 52 Hamry
16 . 30 x Rozstání
16 . 40 x 31 Prostějovičky   
16 . 45 x 31 Protivanov
17 . 15 x Boskovice (z Olomouce) 
17 . 35 + 6 24 Prostějovičky
17 . 46 R 4 16 Jihlava (760700)
17 . 47 R 5 20 Jihlava (760700)
18 . 10 + 6 22 Rozstání
18 . 35 x 31 Prostějovičky
18 . 40 x Rozstání 
18 . 55 x 56 Protivanov
19 . 20 + 6 24 Protivanov
19 . 50 x 31 Protivanov
22 . 35 x 56 Protivanov

Plumlov - Prostějov
04 . 52 x 52 Hamry (do Hrubčic)
04 . 58 6 23 Protivanov    
05 . 01 x Prostějovičky
05 . 02 x 31 Protivanov
05 . 11 x Protivanov
05 . 12 x Otinoves
05 . 13 x Rozstání
05 . 20 6 30 Rozstání 
05 . 46 x 52 Prostějovičky
06 . 04 x 31 Hamry (do Hrubčic)    
06 . 37 x 76 Prostějovičky
06 . 49 + 6 Protivanov
06 . 49 x Boskovice (Olomouc)
06 . 50 x Rozstání
06 . 56 x Prostějovičky
07 . 00 x 53 Buková
07 . 15 x 52 Buková  
07 . 20 x Prostějovičky
07 . 20 x 52 Vícov
07 . 21 x Nové Sady
07 . 54 R 1 5 29 Žďár nad Sázavou (Olomouc)
08 . 22 x Rozstání 
08 . 25 6 23 Prostějovičky
09 . 00 x Prostějovičky 
09 . 22 6 96 Boskovice (Arkáda)
09 . 25 7 14 36 cc Protivanov (780721) 
09 . 34 x Boskovice
09 . 34 x Lipová (Ohrozimská)
10 . 05 + 6 69 Plumlov       
10 . 28 x Prostějovičky
11 . 23 x Rozstání
11 . 25 + 6 69 Plumlov
11 . 49 x 52 Hamry
11 . 53 32 Protivanov
12 . 23 x 31 Prostějovičky (Ohrozimská)
12 . 53 + 6 69 Hamry (do Hrubčic)
13 . 10 x Boskovice (Olomouc)
13 . 13 x 31 Hamry (do Hrubčic)
13 . 19 + 6 Boskovice
13 . 23 x 31 Protivanov (Ohrozimská)
13 . 25 x Rozstání
13 . 30 + Rozstání
13 . 58 x 76 Protivanov
14 . 16 x 76 Prostějovičky (Ohrozimská)
14 . 23 x 75 Prostějovičky (Ohrozimská)
14 . 28 x + 6 52 69 Hamry         
14 . 50 6 30 Rozstání 
15 . 13 x Boskovice (Olomouc)
15 . 19 x 52 Lipová (Ohrozimská)
15 . 20 x 52 Hamry
15 . 26 R 7 21 Jihlava (Olomouc)
15 . 33 x Rozstání
15 . 34 x 31 cc Boskovice
15 . 40 + 6 69 Plumlov
15 . 48 x 31 Hamry 
15 . 51 x 31 Prostějovičky
16 . 23 6 23 cc Buková
16 . 28 5 20 Boskovice (760700)
16 . 42 + 24 Rozstání
16 . 54 + 24 Hamry
17 . 07 x 52 Protivanov 
17 . 10 x Rozstání  
17 . 36 x 31 Prostějovičky
18 . 18 + 6 24 Prostějovičky
18 . 24 x 56 Protivanov
21 . 12 x 56 Protivanov



Prostějov -  
- Soběsuky

05 . 25 x 6 23 31
05 . 45 x
05 . 45 x 76
05 . 55 x
06 . 05 x
06 . 15 x 52
06 . 20 x
06 . 30 x 76
07 . 30 x zP
07 . 35 x 6 23
08 . 20 x
08 . 25 + 6
09 . 00 x
09 . 35 x
10 . 45 x 52
11 . 00 x
11 . 15 9 96 
11 . 30 7 14 cc 36
11 . 30 x 31 
11 . 45 x 31 cc
12 . 10 + 6 69
12 . 20 x
12 . 30 32
12 . 35 x 31
12 . 40 6 30
13 . 10 x 76
13 . 20 x
13 . 40 + 6 69
13 . 45 x 52
14 . 00 28
14 . 30 +
14 . 35 x 52
14 . 40 6  7 14 23 
14 . 40 x
14 . 45 x
15 . 00 x 31
15 . 05 x 31
15 . 45 x 52
16 . 10 + 24
16 . 15 x 52
16 . 30 x
16 . 40 x 31
16 . 45 x 31
17 . 15 x
17 . 35 + 6 24
18 . 10 + 6 22
18 . 35 x 31
18 . 40 x
18 . 55 x 56
19 . 20 + 6 24 
19 . 50 x 31
22 . 35 x 56

Prostějov -  
- Žárovice

05 . 25 x 6 23 31 
05 . 45 x
05 . 55 x
06 . 15 x 52
06 . 20 x
07 . 30 x zP
08 . 20 x
08 . 25 + 6
09 . 00 x
10 . 45 x 52
11 . 00 x
11 . 15 6 96
11 . 30 7 14 cc 36
11 . 45 x 31 cc
12 . 10 + 6 69
12 . 30 32
12 . 35 x 31
12 . 40 6 30
13 . 10 x 76
13 . 20 x
13 . 40 + 6 69
13 . 45 x 52
14 . 00 28
14 . 30 +
14 . 35 x 52
14 . 40 6 7 14 23 36 cc

14 . 40 x
14 . 45 x
15 . 05 x 31
16 . 10 + 24
16 . 15 x 52
16 . 30 x
16 . 45 x 31
17 . 15 x
18 . 10 + 6 22
18 . 40 x
18 . 55 x 56
19 . 20 + 6 24
19 . 50 x 31
22 . 35 x 56

Prostějov -  
- Hamry

05 . 25 x 6 23 31
05 . 55 x
06 . 15 x 52
07 . 30 x z P
08 . 20 x
08 . 25 + 6
10 . 45 x 52
11 . 15 6 96 
11 . 30 7 14 cc 36
11 . 45 x 31 cc
12 . 10 + 6 69
12 . 30 32
12 . 35 x 31
13 . 10 x 76
13 . 40 + 6 69
13 . 45 x 52
14 . 00 28
14 . 35 x 52
14 . 40 6 7 14 cc 23 36

14 . 45 x
15 . 05 x 31
16 . 10 x 24
16 . 15 x 52
16 . 45 x 31
17 . 15 x
18 . 55 x 56
19 . 20 + 6 24
19 . 50 x 31
22 . 35 x 56

Žárovice -
- Prostějov

04 . 47 x 52
04 . 54 6 23
05 . 01 6 30
05 . 06 x
05 . 08 x
05 . 58 x 31
06 . 29 + 6 
06 . 43 x
06 . 45 x
06 . 56 x 53
07 . 11 x 52
07 . 17 x
08 . 17 x
09 . 17 6 96
09 . 21 7 14
09 . 23 7 36 cc
09 . 28 x
11 . 18 x
11 . 43 x 52
11 . 48 32
12 . 48 + 6 69
13 . 07 x 31
13 . 11 +
13 . 14 + 6
13 . 19 x
13 . 53 x 76
14 . 23 x + 6 52 69
14 . 35 6 30
15 . 15 x 52
15 . 29 x 31 cc
15 . 30 x
15 . 43 x 31
16 . 04 6 23 cc
16 . 28 + 24
16 . 48 + 24
17 . 04 x
18 . 19 x 56
21 . 08 x 56

Hamry -
- Prostějov

04 . 45 x 52
04 . 51 6 23
05 . 03 x
05 . 57 x 31 
06 . 26 + 6
06 . 42 x
06 . 53 x 53
07 . 05 x 52
09 . 14 6 96
09 . 18 7 14
09 . 20 7 36 cc
09 . 25 x
11 . 40 x 52
11 . 45 32
12 . 45 + 6 69
13 . 05 x 31
13 . 10 + 6
13 . 50 x 76
14 . 20 x + 6 52 69
15 . 13 x 52
15 . 26 x 31 cc
15 . 40 x 31
16 . 00 6 23 cc
16 . 45 + 24
18 . 16 x 56
21 . 05 x 56

Zpracoval: Pálka Josef (čp. 6)

Soběsuky -
- Prostějov

04 . 49 x 52
04 . 56 6 23
04 . 57 x
05 . 08 x
05 . 09 x
05 . 10 x
05 . 17 6 30
05 . 43 x 52
06 . 00 x 31
06 . 33 x 76
06 . 45 x
06 . 46 + 6 
06 . 47 x 
06 . 52 x
06 . 56 x 52
06 . 57 x 53
07 . 14 x 52
07 . 17 x 76
07 . 19 x
08 . 19 x
08 . 22 6 23
08 . 55 x
09 . 19 6 96
09 . 22 7 1
09 . 25 7 36 cc
09 . 30 x
10 . 24 x
11 . 20 x
11 . 45 x 52
11 . 50 32
12 . 19 x 31
12 . 50 + 6 69
13 . 06 x 75 76
13 . 09 x 31
13 . 16 + 6 
13 . 21 x
13 . 25 +
13 . 55 x 76
14 . 09 x 76
14 . 25 x + 6 52 69
14 . 49 6 30
15 . 17 x 52
15 . 31 x
15 . 31 x 31 cc
15 . 45 x 31
15 . 48 x 31
16 . 20 6 23 cc
16 . 40 + 24
16 . 50 + 24
17 . 05 x 
17 . 33 x 31
18 . 14 + 6 24
18 . 21 x 56
21 . 10 x 56

1 jede v pondělí                   
2 jede v úterý                   
3 jede ve středu                   
4 jede ve čtvrtek
5 jede v pátek
6 jede v sobotu
7 jede v neděli                   
x jede v pracovních dnech 
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky                                                                           
R možnost zakoupení místenky
cc přepravuje jízdní kola
zP jede jen z Plumlova 
14 jede 25. 12. 2010, 1. 1. 2011, 25. 4. 2011, 28. 9. 2011, 28. 

10. 2011, 17. 11. 2011, nejede od 30. 4. 2011  
do 18. 9. 2011

16 nejede 17. 11. 2011(Jihlava - Olomouc - 760700 - původ-
ní číslo 13)

20 nejede 24. 12. 2010, 31. 12. 2010, od 1. 7. 2011 do 26. 8. 
2011, 28. 10. 2011, 18. 11. 2011

21 jede 25. 4. 2011, 28. 9. 2011, nejede 26. 12. 2010, 24. 4. 
2011, od 3. 7. 2011 do 28. 8. 2010, (Jihlava - Olomouc - 
760700 - původní číslo 22)

22 nejede 24. 12. 2010, 25. 12. 2010, 1. 1. 2011
23 nejede 25. 12. 2010, 1. 1. 2011                                                                                                                                           
24 nejede 24. 12. 2010 
26 nejede od 24. 12. 2010 do 25. 12. 2010, 1. 1. 2011 
28 jede jen 24. 12. 2010
29 nejede od 23. 12. 2010 do 31. 12. 2010, 25. 4. 2011, od 1. 

7. 2011 do 31. 8. 2011, 28. 10. 2011,  jede 22. 12. 2010, 
26. 4. 2011, 27. 10. 2011 (Žďár n/S - Olomouc - 840127 - 
původní číslo 28)

30 nejede 1.1. 2011
31 nejede 31. 12. 2010
32 jede jen 31. 12. 2010
36 jede od 30. 4. 2011 do 18. 9. 2011, jede také 5. 7. 2011 a 

6. 7. 2011
37 jede 26. 12. 2010, 5. 7. 2011, 6. 7. 2011, 28. 9. 2011, 28. 

10. 2011, 17. 11. 2010

52 nejede od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 

53 jede od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010
56 nejede od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2010, od 25. 7. 2011 

do 5. 8. 2011
69 jede od 18. 6. 2011 do 28. 8. 2011,   
75 jede od 23. 12. 2010 do 30. 12. 2010, 4. 2. 2011, od 14. 3. 

2011 do 20. 3. 2011, 21. 4. 2011, 22. 4. 2011, jede od 1. 7. 
2011 do 31. 8. 2011, od 26. 10. 2011 do 27. 10. 2011,

76 nejede od 23. 12. 2010 do 31. 12. 2010, 4. 2. 2011, od 14. 
3. 2011 do 20. 3. 2011, 21. 4. a 22. 4. 2011, nejede od 1. 7. 
2011 do 31. 8. 2011, od 26. 10. 2011 do 27. 10. 2011

96 nejede 25. 12. 2010, 1. 1. 2011, (Boskovice - Olomouc - 
710912 - původní číslo 36)

Prázdniny: od 23. 12. 2010 do 1. 1. 2011, 4. 2. 2011, od 14. 3. 2011 do 
20. 3. 2011, 21. 4. 2011 a 22. 4. 2011, od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011, od 
26. 10. 2011 do 27. 10. 2011. Bez záruky. 
Během  platnosti  jízdního  řádu  je  možnost  2 x změny v roce 2011 
(červen, září).
Jízdní  řád  platí  od  12. 12. 2010  do 10. 12. 2011

Vysvětlivky
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Olomouckého kraje vy-
hlašuje každoročně soutěž pro mateřské, 
základní a střední školy, které se aktivně 
zapojují do realizace školního environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
I v letošním roce tomu nebylo jinak, pro  
školní rok 2009/2010 byl vyhlášen již pátý 
ročník této soutěže. V pondělí 15. listopa-
du proběhlo slavnostní vyhlášení a pře-
dání cen vítězným školám v Ekologickém 
centru Sluňákov v Horce nad Moravou. 
Mezi oceněnými školami byla i Základ-
ní škola PLUMLOV, která získala titul 

„Zelená škola Olomouckého kraje za 
školní rok 2009/2010“.  
Škola v Plumlově se i v loňském školním 
roce pokoušela tento titul získat, ale ob-
sadila „bramborové“, tedy čtvrté mís-
to. Zisk titulu se zdařil až letos.  Škola se 
problematice environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty (dále EVVO) sou-
stavně věnuje již čtvrtým rokem.  Oblast 
EVVO  prolíná celým výchovně vzdělá-
vacím procesem, je pevně zakotvena v 
dokumentech školy. Škola realizuje řadu 
vzdělávacích projektů pro žáky, ekolo-
gické exkurze a soutěže, nabízí žákům 

ZŠ PLUMLOV získala titul „Zelená škola 
Olomouckého kraje za školní rok 2009/2010“

Slavnost padajícího listí 2010

Možná přijde i Mikuláš.... 
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Opsáno ze školních tabulí

Počasí jako na objednávku. Tato věta zce-
la popisuje atmosféru letošní Slavnosti 
padajícího listí. Sluníčko nás hřálo, vítr 
pěkně pofukoval a popoháněl tak draky 
v letu.  Více než sto příznivců pouštění 
draků a dobré zábavy dorazilo v sobotu 
23.října k budově základní školy. Odtud 
se pod vedením paní učitelky Hany Fin-
sterlové vydali do Obory, kde především 
na děti čekal Ferdův pětiboj. Své schop-
nosti si v jednotlivých disciplínách moh-
li vyzkoušet také rodiče. 
A jaké záludné úkoly na ně čekaly? Nej-
dřív museli chytit mravenečka, prově-

řili své znalosti o přírodě, zahráli si les-
ní hokej, s broukem Pytlíkem vyzkouše-
li pétanque a na závěr na ně čekal slalom 
slečny Berušky. Všichni účastníci úko-
ly zvládli a s chutí se tak mohli pustit 
do guláše, který opět jako každý rok va-
řil „Cvrček“ (Jirka Finsterle). Všem se dě-
laly boule za ušima a bylo slyšet jen po-
chvalné pomlaskávání. V průběhu do-
poledne se dvě z maminek ujaly prode-
je tomboly. Výtěžek opět věnujeme na 
nákup pomůcek a her pro děti. Tombo-
la zásluhou ochotných rodičů, kteří nám 
v průběhu týdne dodali balíčky, obsaho-

Hravě a zdravě na míči
Náš projekt „Zdravě a hravě na míči“ 
vznikl jako reakce na stále narůstají-
cí počet dětí s vadným držením těla. 
Nejedná se pouze o vady způsobené 
nesprávným sezením ve škole, ale i v 
důsledku nedostatku pohybu, špat-
ného držení těla, jednostranné zátě-
ži a z mnoha dalších příčin. Necha-
li jsme se tedy inspirovat projektem 

„Zdravá záda“, projektem Katedry an-
tropologie a zdravovědy Pedagogické 
fakulty UP Olomouc a krajské hygie-
nické stanice Olomouc, který má su-
perlativní hodnocení a výsledky uka-
zují, že sezením na balančních mí-
čích se zlepšuje držení těla. 
Nutno také podotknout, že sezení na 
míči zlepšuje obratnost a snižuje psy-

chickou únavu, která se ve školním 
prostředí bezpochyby vyskytuje. 
Náplní našeho projektu je tedy za-
řazení míčů do školních tříd na I. 
stupni.  Používání míčů při škol-
ním vyučování chceme preven-
tivně napravovat skoliózy zad u 
dětí.  Míče budeme využívat jako 
formu relaxace o přestávkách 
a v relaxačních chvilkách v hodinách, 
ale i během vlastní výuky.

Mgr. Simona Zapletalová

V pátek 3.12.2010 se malá tělocvič-
na ZŠ  v Plumlově změnila v hoto-
vé „peklo“. Daly si tam totiž schůz-
ku čertice z 9. ročníku doprovázené 
Mikulášem a andělem, aby odměnily 
mikulášskou nadílkou děti ze školní 
družiny. Po urputném soutěžení, při 
kterém si děti procvičily nohy, ruce 
i hlavičky, se nejedna malá dušička 
zachvěla obavami, když se do tělo-
cvičny přihnalo šest čertic s pytlem 

a řetězy a začalo hledat nějaké nové 
učedníky pro peklo. Přece jen úpl-
ně čisté svědomí neměl snad žádný. 
Ještě štěstí, že Mikuláš s andělem na 
sebe nenechali dlouho čekat, a přes-
tože stránka v Knize hříchů byla u 
některých hustě popsaná, nakonec se 
všem dětem podařilo se vykoupit pís-
ničkou či básničkou. I ti největší zlo-
bivci svatosvatě slíbili, že se polepší, 
takže čertovské pytle zůstaly i letos 

prázdné. Čertice i děti se potom po-
řádně vyřádily na čertovské disko-
téce, která následovala. Holky i klu-
ci se naučili spoustu nových čertov-
ských tanečků, takže nevím, nevím, 
jestli jim nakonec nebylo tak trochu 
líto, že se do toho pekla nepodívají. 
Tak třeba za rok…. V každém případě 
všichni odcházeli s úsměvem na tvá-
ři a o to tu přece šlo. Bavit se tím, že 
bavím ostatní. A to se určitě povedlo!

Mgr. Markéta Linney

vala více než 50 cen. Byla opravdu boha-
tá. Na losování čekal početný výherchti-
vý dav. Pravda, cenu nevyhrál úplně kaž-
dý, ale určitě nikdo neodcházel smutný. 
Vždyť jsme společně prožili část sobot-
ního dne, opravdu se nikdo z nás nenu-
dil a odnášel si (když ne cenu z tomboly) 
spoustu příjemných zážitků. A nás, uči-
tele a rodiče, kteří jsme se na organiza-
ci Slavnosti padajícího listí podíleli, kro-
mě sluníčka, hřejí slova chvály z úst dětí 
i jejich rodičů. Takže drakům zdar a těm 
papírovým obzvlášť.              Jana Zelená 

přírodovědné kroužky a volitelný před-
mět ekologická praktika, vydává infor-
mační letáky, brožury. Je také úspěšná 
v grantových řízeních na podporu envi-
ronmentální výchovy. Každoroční oslava 
Dne Země, projektové vyučování v díl-
nách, třídění odpadu, podzimní a jarní 
sběrové týdny starého papíru, pravidelné 
vzdělávání všech pedagogů v této oblas-
ti, účast v mezinárodním projektu Les ve 
škole – škola v lese, v projektu Evoluce a 
Recyklohraní - to jsou jen některé aktivi-
ty z mnohých, které se na škole realizují.  
Základní škola Plumlov získala spolu s ti-
tulem neinvestiční účelovou dotaci deset 
tisíc korun určenou na další rozvoj školy 
v oblasti environmentální výchovy.

Mgr. Simona Zapletalová
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Čas vánoc v mateřské škole

Bezpečné chování dětí v silničním pro-
vozu, předvídání rizik, správně se učit 
vyhodnocovat dopravní situace, vhodně 
jednat, získávat správné návyky do bu-
doucna, naučit se vážit si svého zdraví, to 
jsou vzdělávací cíle v oblasti dopravní vý-
chovy v MŠ. Problematika dopravní vý-
chovy není v MŠ opomíjena, průběžně je 
na ni kladen velký důraz. Je zařazována  
i do oblasti výtvarných činností, a pro-
to se MŠ zapojila do vyhlášené výtvar-
né soutěže s dopravní tématikou „ Děti, 
pozor, červená!“ Bylo odesláno celkem 

Ocenění dětí z MŠ Plumlov ve výtvarné soutěži
devět výtvarných prací dětí, z nichž tři 
byly, v kategorii dětí předškolního věku, 
vyhodnoceny mezi nejlepšími. Klára Ko-
courková získala v celkovém pořadí 2. 
místo, Martin Černoch a Kryštof Pochy-
la se umístili mezi prvními deseti. Ceny 
jim předali osobně v MŠ zástupci Po-
licie ČR a organizace BESIP, ve spolu-
práci s odborem dopravy v Prostějově.  
Dětem blahopřejeme!

Mgr. Marta Soldánová,  
ředitelka MŠ Plumlov

Předvánoční čas je vždy pro děti obdo-
bím očekávání, splněných tajných přání, 
obestřen jistou dávkou tajemna i skry-
tých obav při položení si otázky „ … byl 
jsem hodný?“ Tato předvánoční nálada se 
promítá i do vzdělávací práce dětí v MŠ i 
jejich učitelek. Zdobí se třídy, celá budo-
va MŠ,  připravuje se program na vánoč-
ní besídku, očekává se „ Čert a Mikuláš“! 
A jako každý rok, tak i letos se děti do-
čkaly. Nejdříve do MŠ zavítala „ Mikuláš-
ská návštěva“ s košíkem plným sladkostí. 
Některé děti čerti tzv. zaskočili, ale na-
konec vše dobře dopadlo. V tento den se i 
v obou budovách MŠ,  slavnostně rozsví-
tily i vánoční stromečky. O týden pozdě-
ji již děti přivítaly své rodiče, babičky, dě-

dečky, přátele a známé na vánoční besíd-
ce. Ve slavnostně vyzdobených třídách 
zavonělo i vánoční cukroví a světla vá-
nočních svíček naladila všechny přítom-
né, aby vdechli kouzlo Vánoc. Děti samy 
tak prostřednictvím vánočních písní, ko-
led, říkanek, tanečků a pohádek nadělily 
rodičům ten nejkrásnější dárek. Popřály 
všem krásné Vánoce, plné pohody, klidu, 
spokojenosti a vzájemného porozumění. 
Dovolte, abych se i já, jménem všech za-
městnanců MŠ Plumlov, připojila k přání 
dětí a současně poděkovala všem za pří-
zeň a podporu; zřizovateli, rodičům, or-
ganizacím i jednotlivcům, kteří  s námi 
po celý rok 2010  spolupracovali a podpo-
rovali naši MŠ.

Mgr. Marta Soldánová
ředitelka MŠ Plumlov
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V letošním roce uplynulo 55 let od zalo-
žení Základní umělecké školy v Plumlo-
vě. Toto výročí jsme oslavili týdnem vy-
stoupení žáků hudebního,tanečního a li-
terárně-dramatického oboru, spojeného 
s vernisáží výtvarného oboru. Týden akcí 
vyvrcholil koncertem bývalých absolven-
tů školy – L. Doleželové-Hadové, M. Piš-
těka, J. Popelkové, K. Lužné a J. Stokla-
sy. Z úspěšného koncertu vzniklo DVD.
Další významnou akcí byl křest sborníku 
K historii kulturního života v Plumlově 
– polovina 19.století až konec 20.století. 
Jedním z “komtrů”byl i starosta Plumlo-
va p.Adolf Sušeň. Škola se aktivně podí-
lí na kulturním životě nejen města Plum-
lova, ale i všech osmi obcí, kde máme po-

bočky/ Mostkovice, Krumsín, Draha-
ny, Přemyslovice, Čechovice, Čelechovi-
ce, Kostelec na Hané, Čechy pod Kosí-
řem.Ročně máme kolem sedmdesáti nej-
různějších vystoupení – svatební obřady, 
koncerty žáků, divadelní představení, ta-
neční vystoupení, karnevaly, plesy, za-
hradní slavnosti, rozsvícení stromečku, 
absolventské koncerty, výstavy výtvar-
ného oboru, vánoční koncert, Stonožka. 
Naši žáci se úspěšně zúčastnili i Národ-
ní soutěže ZUŠ. Žáci literárně-drama-
tického oboru získali postup do krajské-
ho kola v sólovém projevu. Žáci hudební-
ho oboru slavili úspěchy v komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů, ale nej-
větším úspěchem bylo získání druhého 

místa v komorní hře s převahou decho-
vých nástrojů v oblastním kole v Liberci.
Neméně závažným úkolem je ještě řád-
ně učit a starat se aby umělecký vývoj 
nám svěřených dětí spěl správným smě-
rem.V tomto ohledu také  pracujeme spo-
lu s ostatními Základnimi uměleckými 
školami na vývoji Školního vzdělávacího 
programu.Jsme poslední školy,které ho 
ještě nemají a o to větší pozornost je mu 
věnována. Na závěr roku 2010 přejeme 
našim žákům, jejich rodičům a všem pří-
znivcům školy hodně uměleckých úspě-
chů a zážitků v celém novém roce 2011.                                                                                                                                     

I.Malík , ředitel

(dokončení ze strany 1)
Prvním adventním obrázkovým kalen-
dářem byl výtvor Němce Gerharta Lan-
ga. V roce 1908 pan Lang, majitel prospe-
rující tiskárny v Mnichově, vytiskl vystři-
hovací kalendář s názvem „V zemi Ježíš-
kově“ a tím vytvořil krásný a rychle se 
rozšiřující zvyk. V padesátých a šedesá-
tých letech 20. století se adventní kalen-
dáře začaly objevovat na pultech v Evro-
pě. Kalendáře jednotlivých zemí odrá-
žely kulturní tradici a kopírovaly cítění 
dané země.
Vánoční pohledy
Předchůdcem vánočních pohlednic byly 
blahopřejné lístky. První blahopřejné 
lístky byly vytištěny ve Skotsku roku 1841 
a zdobil je nápis „Příjemné svátky“. Ot-
cem vánočních pohlednic byl zřejmě je-
den gentleman z Londýna, který zna-
ven každoročním vypisováním blaho-
přejných dopisů nechal zhotovit v roce 
1843 na tisíc ručně kolorovaných po-
hlednic. Ty se staly velkým hitem a po-
sílaly se v obálkách. U nás se do počátku  
20. století tiskly a prodávaly pohlednice 
většinou s německými nápisy. Nejoblíbe-
nějšími motivy na českých pohlednicích 
se staly jesličky, stromeček, zasněžené 
krajinky, andělíčci a Tři králové. 
Jmelí
Větvička jmelí většinou nechybí o Váno-
cích v žádné domácnosti, a čím více má 
na větvičce bílých bobulek, tím prý vět-
ší štěstí čeká domácnost. Má údajně moc 
zahrnout dobrem všechny, kdo pod ní 
projdou. Podle lidové pověry jmelí nosí 
štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a ni-
koliv tomu, kdo si jej koupí sám. Zvyk, že 
muž smí políbit každou dívku či ženu, 
kterou potká pod zavěšeným jmelím, po-
chází z Anglie. Za každý takovýto poli-
bek se utrhávala jedna bílá bobulka až na 
tu poslední, ta se měla na jmelí nechat až 
do dalších Vánoc, prý aby z domu neo-
dešla láska. Sny o jmelí mívaly také svůj 

význam. Například když někdo viděl 24. 
prosince ve snu jmelí, znamenalo to svat-
bu. Zelené jmelí se spoustou bílých bo-
bulí značilo velké štěstí.  Suché jmelí zas 
předpovídalo smrt. Viděl-li někdo za-
věšovat jmelí, čekalo jeho domov veliké 
štěstí, oproti tomu sen o sundávání jmelí 
měl varovat před unáhleností v jednání a 
před finanční či citovou újmou.
Ryba
V biblických dobách byla ryba označová-
na jako pokrm chudých, protože díky své 
dostupnosti byla nejlacinějším masitým 
pokrmem. V Čechách byly vždy vodní 
toky a nádrže plné ryb a velkou zásluhu 
na tom měly i kláštery, zakládající ryb-
níky. Velkou ránu znamenala třicetiletá 
válka, která přivedla české rybníkářství 
téměř k úpadku. V té době přestala být 
ryba pokrmem chudých, veškerá práva 
k rybolovu na sebe převedla vrchnost a 
pytláctví se tvrdě trestalo. Postní pokrm, 
dříve tak snadno dostupný, se stal deli-
katesou určenou jen pro malý okruh lidí. 
Proto není divu, že si na Vánoce mohli 
dopřát rybu většinou jen v rybníkářských 
krajích. Ostatní se museli spokojit napří-
klad s houbovou polévkou, jahelníkem, 
nebo černým kubou.
Betlémy, jesličky
Vánoční betlémy a jejich tradice pochá-
zí z roku 1223. Svatý František s Asisi při-
vedl spolu se svými přáteli do jeskyně v 
italské Umbrii živého osla a vola. Zinsce-
novali tak první živý betlém. V Čechách 
se první betlém objevil údajně v roce 
1560 v dominikánském kostele sv. Kli-
menta. Postupně se jesličky rozšířily do 
dalších kostelů a klášterů. Až teprve ke 
konci 18. století si jesličky našly své mís-
to v domácnostech. Někdy se k základ-
ním figurkám klasického betlému (Ježí-
šek v jeslích, Marie, Josef, volek, tele, pas-
týři se stády a tři mudrci) přidávaly i další 
postavy, mnohdy z nejbližšího okolí. Bet-
lémy bývaly vyřezávané ze dřeva, papíro-

vé nebo keramické. Betlém byl hlavním 
symbolem Vánoc až do 19. století, kdy za-
čal být oblíbenějším symbolem strome-
ček. 
Co možná nevíte:
Jmelí je parazitický keř, který roste větši-
nou na listnatých stromech, objevuje se 
však i na jehličnanech. V minulosti se ve-
lice cenilo jmelí z ovocných stromů.
Slovo koleda pochází z latinského slova 
Calendae (kalendy), označující první led-
nové dny, kdy se slavil slunovrat.
P.F. Novoroční přání, se zkratkou PF, což 
znamená Pour féliciter (Pro štěstí). První 
novoročenku má na svědomí český šlech-
tic, hrabě Karel Chotek, zastávající místo 
nejvyššího purkrabí v Čechách. Ten ne-
měl kolotoč zdvořilostních návštěv příliš 
v lásce, a proto v roce 1827 začal rozesí-
lat blahopřejné lístky. Tehdy se jim říka-
lo omluvenky a byly ozdobeny obrázkem.
Několik receptů na závěr roku
Vaječný koňak
Suroviny: 5 žloutků, 1 vanilkový cukr, 
1 slazené mléko, ½ litru rumu, trocha 
moučkového cukru.
Postup:
Žloutky s cukrem rozmixujeme v mixeru. 
Přidáme vanilkový cukr, slazené mléko, 
rum a vše chvíli mixujeme. Přelijeme do 
lahve a necháme v chladu odležet.
Bowle
Suroviny:1 plechovka ananasu, 1 plechov-
ka loupaných broskví, 1 plechovka meru-
něk, 1 plechovka mandarinek, 2 pome-
ranče, vlašské ořechy, rozinky, 20 dkg 
cukru, 3 dcl rumu, 1-1,5 l bílého (možno  
i červeného) vína, perlivá voda.
Postup: Do mísy na bowli vložíme ovoce 
nakrájené na kostičky, přidáme rozinky, 
posekané vlašské ořechy a cukr, všech-
no zalijeme rumem. Necháme pár hodin, 
nejlépe 1 den odležet v chladnu. Pak při-
dáme víno, perlivou vodu a bowle je při-
pravené. Ovoce lze použít i čerstvé nebo 
mražené. 

Malé ohlédnutí ZUŠ Plumlov na konci roku 2010

O radosti a o symbolech zimy
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Upozornění

Sport

Tabulka – okresní  soutěže OFS Prostějov, starší žáci

po skončení podzimní části soutěže

1. TJ ORESVO SOKOL  Plumlov 9 26 : 2 22

2. TJ Sokol Protivanov 9 29 : 8 22

3. TJ Haná Nezamyslice 9 44 : 8 20

4. TJ Sokol Pivín 9 19 :10 17

5. TJ Smržice 9 20 : 11 15

6. TJ Sokol Určice 9 21 : 19 13

7. Sokol Přemyslovice 9 10 : 35 9

8. TJ Sokol Klenovice na Hané 9 6 : 35 5

9. FC Dobromilice 9 12 : 31 3

10. FC Výšovice 9 1 : 29 3

Výsledky TJ ORESVO SOKOL Plumlov – žáci

podzimní část  soutěže 2010/2011

okresní soutěž OFS Prostějov

sobota   28.8.10 14.00 Plumlov Nezamyslice n.H. 1 : 1

sobota     4.9.10   9.00 Výšovice Plumlov 0 : 4

sobota   11.9.10 13.30 Plumlov Dobromilice 3 : 0

sobota   18.9.10 13.30 Pivín Plumlov 0 : 3

neděle   26.9.10 13.15 Určice Plumlov 0 : 2

sobota   2.10.10 13.00 Plumlov Klenovice n.H. 6 : 0

neděle  10.10.10   9.00 Protivanov Plumlov 0 : 1

sobota  16.10.10 12.30 Plumlov Přemyslovice 6 : 0

neděle  24.10.10 12.00 Smržice Plumlov 1 : 0

Tabulka - 4.třída  soutěže OFS Prostějov, skupina A
po skončení podzimní části soutěže

1. TJ Sokol Zdětín B 9 23 : 10 18

2. TJ Jiskra Brodek u Konice 9 20 : 12 18

3. FC Ptení 9 21 : 17 17

4. SK Lipová „B“ 9 22 : 12 16

5. TJ ORESVO SOKOL Plumlov „B“ 9 18 : 11 16

6. TJ Sokol Mostkovice „B“ 9 12 : 12 11

7. Sokol Rozstání 9 20 : 27 10

8. TJ Sokol Malé Hradisko 9 11 : 14 10

9. Sokol Přemyslovice „B“ 9 11 : 24 4

10. TJ Sokol Drahany 9 10 : 29 2

Výsledky TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  B
podzimní část  soutěže 2010/2011
4.třída  soutěže OFS Prostějov, skupina A

neděle     8.8.10 16.30 Plumlov „B“ Drahany 3 : 1

neděle   15.8.10 16.30 Malé Hradisko Plumlov „B“ 1 : 0
neděle   22.8.10 16.30 Plumlov „B“ Lipová „B“ 2 : 0
neděle   29.8.10 16.30 Brodek u Konice Plumlov „B“ 2 : 1
neděle     5.9.10 16.30 Plumlov „B“ Mostkovice „B“ 3 : 1
neděle   12.9.10 16.00 Plumlov“B“ Přemyslovice „B“ 5 : 1
neděle   19.9.10 16.00 Ptení Plumlov „B“ 1 : 1
neděle   26.9.10 15.30 Plumlov „B“ Rozstání 3 : 1
sobota   2.10.10 15.30 Zdětín „B“ Plumlov „B“ 3 : 1

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

sobota     7.8.10 16.30 Brodek u Přerova Plumlov 0 : 2

sobota   14.8.10 16.30 Plumlov Troubky 0 : 2

neděle   22.8.10 10.00 FKM Opatovice Plumlov 3 : 1

sobota   28.8.10 16.30 Plumlov Dub nad Moravou 1 : 1

neděle     5.9.10 16.30 Bělotín Plumlov 2 : 1

sobota   11.9.10 16.00 Plumlov Náměšť na Hané 3 : 0

sobota   18.9.10 16.00 Klenovice n.H. Plumlov 2 : 2 

sobota   25.9.10 15.30 Plumlov Bělkovice 1 : 1

neděle    3.10.10 15.30 Tovačov Plumlov 3 : 1

sobota    9.10.10 15.00 Plumlov Čechovice 1 : 2

neděle  17.10.10 15.00 Slatinice Plumlov 1 . 3

neděle  24.10.10 14.30 Jesenec Plumlov 2 : 1

sobota  30.10.10 13.30 Plumlov Kojetín 1 : 3

sobota   6.11.10 13.30 Plumlov Brodek u Přerova 3 : 2 

neděle 14.11.10 13.00 Troubky Plumlov 2 : 1

Tabulka- I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B
po skončení podzimní části soutěže

1. Kojetín  15 10 2 3 28 : 11 32

2. Troubky  15 10 2 3 36 : 26 32

3. Bělotín  15 9 1 5 26 : 17 28

4. Dub nad Mor.  15 6 6 3 27 : 22 24

5. Klenovice  15 7 3 5 27 : 26 24

6. Bělkovice  15 6 4 5 24 : 22 22

7. Jesenec  15 6 4 5 25 : 25 22

8. Čechovice  15 6 4 5 29 : 34 22

9. Opatovice  15 5 5 5 32 : 22 20

10. Náměšť na Hané  15 6 2 7 29 : 25 20

11. Plumlov  15 4 3 8 22 : 26 15

12. Slatinice  15 4 3 8 18 : 28 15

13. Tovačov  15 3 1 11 14 : 29 10

14. Brodek u Př.  15 3 0 12 18 : 42 9


