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	 Na	 úvod	 mi	 dovolte	 letmé	
ohlédnutí za letošní zimou. Ta, ač 
na	 sníh	 skoupá,	 probíhala	 ve	 zna-
mení častých změn, mráz a sníh 
střídaly oblevy a tání. Příroda však 	
v  neustálém koloběhu opět dokazu-
je, že své zákony ctí daleko lépe, než 
to dokážou samotní lidé ve svém lid-
ském společenství. Nelze se ubránit 
srovnání s těmi, co hýbou světovými 
názory a děním, a sice s novinářskou 
„sedmou velmocí“, která nám neú-
navně podsouvá informace o celo-
světové hospodářské krizi, kterou 
by bylo možné přirovnat k zimnímu 
období, kdy se procesy či pochody 
přirozeně zpomalují. Na rozdíl od 
rozumné přírody je však průběh cyk-
lu hospodářské recese v jejím nor-
málním vývoji narušován značnými 
dávkami	negativismu	ze	stran	médií	
za hojné podpory odborníků přes 
všechno, kteří ve své podstatě přispí-
vají k všeobecné stagnaci a vyčkávání 
v obavách, co bude dál a kde je konec. 
Není v silách nás, běžných občanů, 
odpovědět na tyto otázky. Můžeme 
se pouze vrátit k osvěžujícímu tématu 
spolehlivější přírody. Jaro je nezvra-
titelně zde a otevírá doširoka brány 	
k vyvětrání nejen našich domovů, ale 
i myslí a srdcí, které mohou být po 
zimním období pro důkladnou očis-
tu jako stvořené. Jarní povětří se ve 
vší	skromnosti,	která	provázela	 jeho	
nástup, dostává nyní ke slovu stejně 
tak, jako zprávy o dění v našem měs-
tě. Vybrali jsme pro vás ty nejzajíma-
vější.

	 Nejprve	 mi	 dovolte	 projevit	
úctu a obdiv k hasičským sborům 
Města Plumlova, které zasahovaly 	
v Hamrech a na Podhradském rybní-
ce. Obě lokality byly na konci března 
zasaženy jarními povodněmi a jen 
díky vysoké profesionalitě hasič-
ských sborů došlo k odvrácení škod 
na obecním i soukromém majetku. 
Patří jim proto právem veřejný dík za 
jejich ochotu a vysoce profesionální 
výkon. Lze pouze dodat, že Město 
pamatuje na nutnost dovybavit zása-
hovou jednotku potřebným zaříze-
ním a požádalo o zhruba 600 tis. Kč. 
Městu Plumlov dále naléhavě chybí 
propojení s Hasičským záchranným 
systémem, což je řešeno v připravo-
vané žádosti na dostavbu hasičské 
zbrojnice včetně instalace bezdrá-
tového	 rozhlasu	 a	 jeho	 napojení	 na	
zmiňovaný systém. 
 Mezi hlavní investiční akce 
patří rekonstrukce Tyršova náměstí, 
kdy jeho první etapa je ve fázi finali-
zace. Dalším záměrem je dokončení 
kanalizace ve zbytku Plumlova, při-
vaděče do Žarovic, včetně Zámecké 
ulice, přičemž územní rozhodnu-

tí a stavební řízení je již hotové. 	
Ve fázi projektových příprav se nachá-
zí rekonstrukce a oprava komunika-
cí, která by mohla probíhat současně 	
s výměnou vodovodu. Konkrétně jde 
o tyto lokality: Budovatelská, Balkán, 
Pod Kostelem, Fučíkova, Podhradská, 
Na Aleji, Bližník a v Soběsukách část 
Janáška. Město usiluje o získání dota-
ce na vybudování chodníku na Ohro-
zimské ulici a v plánu je vybudování 
chodníku do Soběsuk. Město Plum-
lov řeší i naléhavé opravy zámku, a to 
přípravou záměru na opravu fasády 
vysokého zámku a fasády ve dvorní 
části zámku. Do akce jsou zapojeny 	
i umělecké ateliéry. Pozornost upírá-
me i na vyřešení stavu střechy níz-
kého zámku, pravého křídla. Na obě 
akce bude město žádat celkem o 1 mil. 
Kč. Vedle těchto významných investic 
je třeba uvést i investice drobnějšího 
charakteru, avšak stejně důležité, 
určené pro mladou a nejmladší 
generaci. Tento rok bude dokončený 	
a uvedený do provozu skate park, 
na němž se provedou  drobné práce 
ve smyslu instalace bezpečnostních 
prvků, svařování, nátěry. Dále bude 
vybaven dětský koutek ve Cvrčelce 	
a v plánu je vybavení dětského kout-
ku v Žarovicích.
 Co dodat na závěr? Vcházíme 
do období vítání Velikonoc, největších 
křesťanských svátků. Bývají naplněny 
tradičními zvyky, rituály a sváteční 
atmosférou, která oslovuje každého 
bez ohledu na vyznání. Dovolte mi 
popřát vám, aby se Velikonoce staly 
časem příslibů a splněných nadějí, 	
a jejich vlídná tvář dodala novou sílu 
těm, kteří naději nejvíce potřebují. 

Vážení spoluobčané,
je mi ctí a potěšením, že vás mohu 
opět oslovit na stránkách našeho 
městského Zpravodaje.  

Kulturní události na zámku v roce 2009
Letošní rok na zámku se podařil 
naplnit kulturními akcemi, kte-
ré mají rozhodně co nabídnout 
různorodému spektru návštěv-
níků. Každý si přijde na své a 
bude se rozhodně na co těšit! 	
Zveme všechny, kteří mají chuť 

se pobavit, odreagovat, aktivně 
odpočívat anebo se přijít jen tak 
podívat. Kulturní menu bude 
obsahovat rozmanité chody, 
stačí si vybrat dle chuti - kom-
pletní pozvánka na straně 8.
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Ze zasedání rady města
Usnesení z 60. zasedání  Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 29.12.2008

Rada města schvaluje:
- rozpočtové opatření Města Plumlov 
č.12/2008 ke dni 29.12.2008,
- dodatek č. 5 ke smlouvě o zajiště-
ní odvozu a zneškodnění směsného 
komunálního odpadu se společností 
TS ASA Prostějov, s.r.o., 
- rozpočtové opatření, rozpočet na rok 
2009 a navýšení plateb Domova pro 
seniory Soběsuky,
- dodatek č. 5 k pojistné smlouvě na 
pojištění majetku Města Plumlov,
- výjimku z OZV Města Plumlova 
č.2/2005 pro ples o.p.s: Zámek Plumlov 
a Mysliveckého sdružení „Horka“ Žáro-
vice.

Usnesení z 61. zasedání  Rady Města 
Plumlova ze dne 14.1.2009

Rada města bere na vědomí:
- zprávu o kontrole matriky Městského 
úřadu v Plumlov pracovníkem Měst-
ského úřadu v Prostějově,
- protokol o kontrole České škol-
ní inspekce na ZŠ Plumlov ze dne 
15.12.2008,
- plán financování obnovy vodovodů a 
kanalizace VaKu Svazku obcí Plumlov-
Vícov,
- zápis ze schůze představenstva VaK 
Svazku obcí Plumlov-Vícov ze dne 
3.12.2008.
- zápis z jednání představenstva Vodo-
vodu Pomoraví, svazku obcí ze dne 
4.12.2008.
- podání žádostí o dotace poskytované 
Olomouckým krajem ( workshop, stře-
cha nízkého zámku ),
- informaci o změně ve výpočtu daně z 
nemovitostí platné od r.2009,
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města. 

Rada města schvaluje:
- zaslání dopisu řediteli VUSS Brno 
– střelnice Hamry,
- poskytnutí věcného daru do tomboly 
na Hasičský bál SDH Plumlov, 
- uzavření podnájemní smlouvy – O2 
Telefonica Czech Republic, a.s. – umís-
tění antén na vodojem v Plumlově,
- smlouvy o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové osobní dopravě pro 
r.2009 s autodopravci- FTL Prostějov, 
a.s. a BODOS bus Boskovice, a.s.,
- podání žádostí o dotace poskytované 
Olomouckým krajem ( workshop, stře-
cha nízkého zámku ),
- odvolání jednatele společnosti ATC 
Žralok, spol. s r.o., p. ing. R. Dolečka z 
funkce s platností k 15.1.2009.

Rada města jmenovala:
- p. P. Šmída, Plumlov do funk-
ce jednatele ATC Žralok Plumlov, 	
spol. s r.o. s účinností od 1.2.2009.

Rada města uložila:
- zpracovat žádosti o dotace posky-
tované Olomouckým krajem 	
(workshop, střecha nízkého zámku).

Usnesení z 62. zasedání  Rady Města 
Plumlova ze dne 28.1.2009

Rada města bere na vědomí:
- informaci o přípravě plánu Povodí 
Moravy, s.p. na bagrování Plumlovské 
přehrady,
- zprávu o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ 
Plumlov pro školní rok 2009/2010,
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města.

Rada města schvaluje:
- uzavření krátkodobé nájemní smlou-
vy na byt – Žárovice 15 – Z. Nováková,
- finanční uzávěrku DpS Soběsuky 
ke dni 31.12.2008, výsledek hospoda-
ření, výkaz zisku a ztráty a rozvahu 	
k témuž datu,
- odpisové plány na nově pořízený 
majetek ( myčka, el. zvedák a zvedací 
židle),
- souhlas zřizovatele s odprodejem 
nepotřebného majetku ( velký fritovací 
hrnec),
- nájemní smlouvy na hrobová místa 
– p. Pejř a pí. Pohlídalová, Plumlov,
- kladné stanovisko Města Plum-
lov k pořádání cyklistického závodu 
HANÁ tour dne 7..6.2009 a k uza-
vření komunikace Žárovice – Hamry 	
v době závodu,
- udělení výjimky z OZV č. 2/2005 
– ples SDH Soběsuky dne 31.1.2009 do 
02.00 hodin následujícího dne,
- finanční uzávěrku ZŠ Plumlov ke dni 
31.12.2008, 
- přípravu projektů k žádostem 	
o finanční prostředky z dotačních titu-
lů EU dle informace p. Sušeně,
- ukončení nájemní smlouvy s p. Dadá-
kem, Žárovice – hřiště na biketrial u 
Soběsuk – Olšinky.

Rada města ukládá:
- řešit situaci s nákladními vozidly na 
Hlavním náměstí v Plumlově ( umístě-
ním dopravní značky),
- jednat s majiteli pozemků na hrázi 
Podhradského rybníka – havarijní stav 
stromů.

Usnesení z 63. zasedání  Rady Města 
Plumlova ze dne 11.2.2009

Rada města bere na vědomí:
- poděkování Charity Prostějov za spo-
lupráci při organizaci Tříkrálové sbír-
ky,
- stížnost na rušení nočního klidu při 
plesu Spolku Plumlovských nadšenců 
dne 7.2.2009,
- odpověď ředitele VUSS Brno na stíž-
nost Města Plumlov,
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města.

Rada města schvaluje:
- výši poplatku za služby spojené se 
svatebním obřadem na vysokém zám-
ku,
- smlouvu o provozování veřejné lin-
kové osobní dopravy – Autodoprava 
Tesař, s.r.o., Rozstání,
- účetní uzávěrku ZUŠ Plumlov za  r. 
2008, rozdělení hospodářského výsled-
ku,
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ 
Plumlov za r.2008,
- podání žádosti na Olomoucký kraj 
– materiální vybavení JSDH Plumlov 
dle předloženého návrhu,
- vyhlášení záměru pronájmu pozem-
ku p.č. 19 v k.ú. Žárovice – žádost pí. M. 
Knallové, Žárovice,
- vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Plumlov 
– ( Z.Vodica, Plumlov) a následné před-
ložení jeho žádosti členům zastupitel-
stva města.
Rada města ukládá:
- prověřit informace z dopisu ředitele 
VUSS Brno a pokračovat v řešení situa-
ce se střelnicí v Hamrech.

Usnesení z 64. zasedání  Rady Měs-
ta Plumlova ze dne 25.2.2009

Rada města bere na vědomí:
- informaci o podmínkách pro podává-
ní žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání v MŠ Plumlov,
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města,
- návrh p. Bc. Chytráčka – pronájem 
areálu	autokempu.
Rada města schvaluje:
- termín a program 13. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova,
- finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč 
ZŠ JISTOTA, o.p.s. Prostějov,
- smlouvu o odvozu a likvidaci tříděné-
ho odpadu – Bureš, Kostelec n.H., 
- udělení výjimky z OZV č.1/2008 – 
prodej alkoholických nápojů při kácení 
máje dne 28.2.2009 a pronájem plochy 
pro 2 prodejní stánky podle žádosti 
Spolku Plumlovských nadšenců, 
- zprávy o interním auditu Města Plum-
lov a jím zřizovaných příspěvkových 
organizací za rok 2008,
- zařazení žádosti pí. Svozilíkové, 
Plumlov o byt do pořadníku žadatelů,
- zrušení hostinského pokoje v DpS 
Soběsuky a zvýšení lůžkové kapacity,
- přerušení činnosti ŠD ZŠ Plumlov 
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v době jarních prázdnin od 23.2 do 
27.2.2009,
- podání žádosti o finanční dotaci z 
Fondu na obnovu a rozvoj vodohospo-
dářské infrastruktury Ol. kraje,
- změnu předsedy povodňové komise 
- nově jmenován p. Hyndrich,
Rada města doporučuje:
- schválit na 13. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova předložený návrh roz-
počtu Města Plumlov na rok 2009 po 
zapracování návrhů členů zastupitel-
stva vznesených na dnešním jednání.

Rada města ukládá:
- zajistit zpracování návrhu orientační 
mapy Plumlova, včetně cenové nabíd-
ky.
- prověřit možnosti zajištění přístu-
pu na pozemky vlastníků po prodeji 
pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Plumlov.
- připravit návrhy na jmenování příse-
dících soudců Okresního soudu v Pro-
stějově 

Usnesení z 65. zasedání  Rady Města 
Plumlova ze dne 18.3.2009

Rada města bere na vědomí:
- zápis o jednání – revitalizace Plum-
lovské přehrady – 26.2.2009,
- informaci  MRS Prostějov o výlovu 
rybníků v Hamrech,
- žádost o spolupráci na festivalu Kelt-
ská noc 2009,
- zprávu povodňové komise ze dne 
6.3.2009, informaci o zásahu hasičů 	
v Hamrech, 
- informaci o probíhajících stavebních 
řízeních s účastí města.

Rada města schvaluje:
- smlouvu o výpůjčce – DpS Soběsuky,
- změnu osoby nájemce – část pozem-
ku p.č. 1544 v k.ú. Plumlov - Doležalovi 
, Plumlov,
- podání žádosti na dovybavení Czech 
POINTu,
- kupní smlouva na dodávku počítačo-
vého vybavení od fy. AutoCont CZ a.s.- 
Czech POINT,
- prodloužení nájemní smlouvy na 
pozemky p.č. 456/1 a p.č. 456/6 v k.ú. 
Žárovice – Kohoutovi, Žárovice,
- souhlas uživatele pozemků s uvažova-
ným uložením sedimentů z bagrování 
Plumlovské přehrady na bývalé skládce 
v Plumlově,
- finanční závěrku MŠ Plumlov 	
k 31.12.2008, 
- změna způsobu obkládání veřejných 
WC na Tyršově náměstí.

Rada města doporučuje:
- schválit na příštím zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova žádost na 
Pozemkový fond ČR o převod  pozem-
ku p.č. 32/2 v k.ú. Hamry.

Rada města ukládá:
- připravit změnu zřizovací listiny DpS 
Soběsuky, 
- provést sběr nebezpečného a velko-
objemového	odpadu.

Ze zasedání
zastupitelstva
Usnesní 12. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova ze dne 10.12.2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení uložených 
na minulých zasedáních Zastupitelstva 
Města  Plumlov:
a) Osadní výbor Žárovice nedoporučuje 
prodej pozemků dle žádosti Myslivecké-
ho sdružení Horka Žárovice, žádost byla 
MS Horka Žárovice stažena,
b) vyčíslení částky poplatku za úhra-
du pobytu v porodnici matkám 	
s novorozenci s trvalým bydlištěm 	
v Plumlově.

Zastupitelstvo města  schválilo:
- program 12. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova,
- prodej 4/39 spoluvlastnického podílu 
Města Plumlov ve Středomoravském les-
ním družstvu firmě LAKEWOOD, s.r.o. 
Mnichovo Hradiště  za podmínek uvede-
ných v příloze č.1 a č.2,
- podání žádosti ÚZSVM, odloučené pra-
coviště Prostějov o bezúplatný převod  
pozemků p.č. 759/3, 759/4, 759/5, 759/6, 
759/7, 759/8 a 759/9, vše ostatní plocha   
v k.ú. Hamry,
- smlouvy o zřízení věcného břemene 
– přeložka VN,  distribuční soustava NN 
v lokalitě U Boží muky, Plumlov dle před-
ložených návrhů smluv – viz. příloha č.3 
a č.4,
- převod pozemku p.č. 964/2 v k.ú. Plum-
lov – ostatní plocha o výměře 170 m2 ( z 
majetku Vojenských lesů a statků, s.p.) za 
kupní cenu 12.580,- Kč,
- kladné stanovisko k jednání o využití 
části zámku Plumlov zahraničním inves-
torem,
- přijetí úvěru od fy. ESSOX České Budě-
jovice s.r.o. ve výši 112.410,- Kč dle smlou-
vy o úvěru ze dne 10.6.2008 na zakoupení 
žacího stroje HUSQUARNA RIDER 16 C 
AWD - 35 měsíčních splátek,
- rozpočtové  opatření č.8  a č.11/2008 ke 
dni 10.12.2008 – viz. příloha č.5,
- pravidla rozpočtového provizoria na 1. 
čtvrtletí r. 2009, kdy bude Město Plum-
lov měsíčně hospodařit s příjmy i výdaji, 
které nepřekročí 1/12  reálných rozpočto-
vých příjmů resp. výdajů  r. 2008.

Zastupitelstvo města neschválilo:
- doplnění programu 12.zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova o  body navržené 
p. ing. Otrubou, a to:
a) odvolání předsedy kontrolního výboru 
Zastupitelstva Města Plumlova a doplně-
ní výboru o nové členy,
b) odvolání starosty, místostarosty 	
a členů Rady Města Plumlova,
- použití získaných peněz z prodeje 2 
podílů v SMLD Nivě výhradně ke spolufi-
nancování projektů v osadě Žárovice, na 
které budou získány finanční prostředky 
z různých dotačních titulů,
- uložení úkolu pro Radu Města Plum-
lov – odvolat p. ing. Zapletala z pozice 
stavebního dozoru na stavbě Rekon-
strukce Tyršova náměstí v Plumlově 	
(termín do 31.12.2008).

Zastupitelstvo města odložilo projed-
nání:
- bezúplatného převodu  technického 
vybavení na pozemku p.č. 556, 1509/4, 
1509/5 a 1509/6, vše v k.ú. Plumlov (čer-
pací stanice a vodojem) z majetku Svazku 
obcí Plumlov - Vícov na Město Plumlov  
do doby předání kompletních podklado-
vých materiálů Svazkem obcí Plumlov- 
Vícov.

Zastupitelstvo město uložilo:
- použít získané peníze z prodeje 	
4 podílů v SMLD Niva výhradně ke 
spolufinancování projektů, na kte-
ré budou získány finanční prostředky 	
z různých dotačních titulů,
- starostovi města, aby zajistil v ter-
mínu od 23.12.2008 do 4.1.2009 
kompletní úklid Tyršova náměstí 	
a parkoviště v Zámecké ulici, a to pře-
devším odstranění bláta z komunika-
cí, odstranění nevzhledného oplocení 	
a nahrazení oplocením z typových dílců, 
odstranění skládky suti a asfaltu a úklid 
odpadků.

Usnesní 13. zasedání Zastupitelstva 
Města Plumlova ze dne 18.3.2009

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

Zastupitelstvo města schválilo:
- doplněný program 13. zasedání Zastupi-
telstva Města Plumlova,
- rozpočet Města Plumlov na rok 2009 se 
změnami - viz. příloha č.1 
a) příspěvek o.p.s. Zámek Plumlov bude 
rozdělen na dvě částky – 50.000,- Kč bude 
určeno na činnost společnosti a 100.000,- 
Kč na vybavení kamenného sálu na Zám-
ku Plumlov,
b) částku ve výši 1.200.000,- Kč  z finanč-
ních prostředků získaných za prodej 
spoluvlastnických podílů v SMLD Niva 
použít na výstavbu chodníku v Ohrozim-
ské ulici v Plumlově – výjimka z usnesení 
12.zasedání Zastupitelstva Města Plum-
lova,
- rozpočtový výhled Města Plumlov na 
roky 2010 – 2011 – viz. příloha č.2,
- bezúplatný převod  technického vyba-
vení ( staveb ) na pozemcích  p.č. 556, 
1509/4, 1509/5 a 1509/6, vše v k.ú. Plum-
lov (čerpací stanice a vodojem) z majetku 
Svazku obcí Plumlov - Vícov na Město 
Plumlov, 
- majetkoprávní vypořádání stavby 
„III/37751-Ohrozim - Plumlov, rekon-
strukce komunikace“,
- smlouvu o smlouvě budoucí – uložení 
věcného břemene – vodovod, kanalizace 
dešťová, kanalizace splašková – MIS PRO 
s.r.o., Protivanov ( příloha č. 3)
- Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace v rámci Integrovaného operač-
ního programu, prioritní osa 2, oblast 
intervence 2.1 v rámci výzvy č.02 „ eGo-
vernment v obcích- Czech POINT“.

Zastupitelstvo město neschválilo:
- doplnění programu 13. zasedání Zastu-
pitelstva Města Plumlova  podle návrhu 
p. Bc. Chytráčka – pronájem areálu  ATC 
Žralok.
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Informují vás

Jubilea
leden - červen 2009
70 let
Plumlov
Kropáč Rudolf
Kořínková Marie
Karásek Zdeněk
Kořínková Marie

Soběsuky
Navrátilová Miroslava
Vysloužilová Eva

Žárovice
Rosenbergová Marie

75 let
Plumlov
Brablecová Helena

Voda Jan
Kratochvil Břetislav
Čukovič Karol

Soběsuky
Marková Marie

Hamry
Adamec Zdeněk
Strouhalová Karla
Pořízka Miloš

80 let
Plumlov
Synková Drahomíra
Talandová Věra

Soběsuky
Valtrová Ludmila
Čmelová Bohuslava

Žárovice
Přikrylová Miluška
Dvořáková Drahoslava

85 let
Plumlov
Mrtvý František
Řezníčkvá Jindřiška

Soběsuky
Rybařík Stanislav
Nepustilová Jarmila

Žárovice
Marciánová Eliška

Šustrová Marie
94 let
Žárovice
Piňosová Antonie

96 let
Plumlov
Staňková Karla

Soběsuky
Ošlejšková Marie

98 let
Hamry
Hrubanová Věnceslava

Plumlov
Nesvadba Daniel
Otrubová Karolína
Lužná Karolína
Lužný Marek
Pustějovský Matyáš

Žárovice
Soldán  Filip

Plumlov
Střeláková Ema
Fojtíková Laura

Soběsuky
Ošlejšková Vanesa

Narozené děti
říjen – prosinec  2008

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a posíláme přání pevného zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let. 

Dětem do vínku posíláme 
přání všeho nejlepšího.

Rozpočet města Plumlov na rok 2009  (v tisících Kč)
Plánované příjmy
Daňové příjmy:
daň fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 3 475
daň fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 696
daň fyzických osob z kapitálových výnosů 172
daň z příjmu právnických osob 5 141
daň z příjmu právnických osob za obce 100
daň z přidané hodnoty (DPH) 8 372
daň z nemovitostí 1 100
Ostatní poplatky a příjmy:
správní poplatky 250
poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 000
poplatek za odvoz komunálního odpadu-smlouvy 55
poplatek ze psů 55
pobytové poplatky od rekreantů 60
poplatek za užívání veřejného prostranství 50
poplatek ze vstupného 2
poplatek z ubytovacích kapacit v rekreačních zařízeních 40
poplatek z výherních hracích přístrojů 165
odvod z výtěžku provozování loterií 100
ostatní neinvestiční dotace – školství a státní správa 1.655,600
neinvestiční dotace od obcí za žáky ZŠ 822
Základní škola  - neinvestiční náklady za žáky z DD, odpisy 159
příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 58.880
neinvestiční dotace na výkon přenesené působnosti obcí 722.955

příjmy z pronájmu zdravotního střediska 405
příjmy z pronájmu bytů 300
příjmy z pronájmu nebytových prostor 270
hřbitovní poplatky 10
příjmy z úroků 400
příjem za třídění odpadu – EKOKOM 80
činnost místní správy 20
Příjmy celkem 54.637,555
Zůstatek účtu r. 2007 3 315
Celkové příjmy 57 952,555
fi nancování – přebytek rozpočtu 18 786,990

39 165,565

Plánované výdaje
pozemky - nájemné, služby, nákup 64
pěstební činnost – lesní hospodářství 903
opravy a údržba komunikací 4 025
dopravní obslužnost-provoz veřejné dopravy 280
pitná voda - dotace Vodovodu Pomoraví, VaK Plumlov 708,26
kanalizace – výstavba kanalizační sítě 1 580
příspěvek na provoz mateřské školy 1 070
příspěvek na provoz základní školy, budova 4 525
příspěvek na provoz základní umělecké školy 183
činnost obecní knihovny 54
el.energie – převaděč Hamry 2
kultura 228
zachování památek 2 112
místní rozhlas 280
Plumlovský zpravodaj 55
Sbor pro občanské záležitosti 71
tělovýchovná činnost, hřiště 508
provoz zdravotního střediska 460
bytové hospodářství 189
veřejné osvětlení 600
nebytové hospodářství 438
pohřebnictví 57
výstavba a údržba místních inženýrských sítí 103
komunální služby 2 675
sběr a odvoz komunálních odpadů 2 172
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 981
pomoc zdravotně postiženým občanům 8
provoz DpS 500
příprava na krizové stavy 20
požární ochrana 693,405
zastupitelstva obcí 1 538
činnost místní správy, dotace místním organizacím 6 091,81
úroky 590
vyúčtování se st.rozpočtem za r.2008 47,09
proúčtování daně za obec 100
Výdaje celkem 36 808,565
fi nancování – splátky půjček 2 357
Celkové výdaje 39 165,565   Adolf Sušeň, starosta města

leden – březen  2009
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10.května.2009 v 15.00 hodin

Koncert ke Dni matek
sál vysokého zámku 	

paní Zdislava Krausová - Otrubová 
vstupné dobrovolné

Pozvánka

Vážené čtenářky a čtenáři Zpravo-
daje, jaro přebírá vládu nad kra-
jem a to je čas, lákající k častější-
mu pobytu v přírodě.

Pro zdravý život
Informují vás

Jitka Spurná

Volný prostor v kombinaci s příjem-
ným počasím bývá často silným pod-
nětem k zahájení sportovně-rekon-
dičních aktivit, neboť jak víme: Lékař 
léčí, příroda uzdravuje. Tak jak se 
pomalu probouzí rostliny a stromy, 
tak i my můžeme pomalu a nenásilně 
rozhýbat tělo v rámci činnosti, kterou 
zvládnou všechny generace. Slyšeli 
jste už o optimální pohybové aktivitě 
pro zdraví s názvem Nordic Walking? 
Někteří už možná o severské chůzi 
ví, jiní se možná s chutí začtou do 
tohoto článečku. 
     Chůze je nejpřirozenější a tedy 	
i nejekonomičtější pohybová akti-
vita. Nevyžaduje žádné nákladné 
vybavení, ale vyplatí se pořídit si kva-
litní obuv s měkkou podrážkou tlu-
mící nárazy. Dobře naučená normální 
chůze po rovině není příliš energe-
ticky náročná. Zapojuje do pohybu 
sice většinu svalů na nohou, avšak 
horní část těla zůstává nevytížena. 
Počátkem 80. let minulého stolení se 

zejména v USA vyvi-
nula	 snaha	 obohatit	
„obyčejnou“ chůzi 	
o současné provádění 
pohybů rukou a trupu. 
V 90. letech se v USA 
objevuje „Pole Wal-
king“ – chůze pomocí 
holí. Kolébkou chůze 
se speciálními hole-
mi – Nordic Walking 
je Finsko, kde byly v 
roce 1997 vyrobeny 
první speciální hole 
pro	tuto	aktivitu,	kte-
rá původně sloužila 
jako letní trénink běžců na lyžích. 
Nordic Walking je kondiční pohybo-
vá aktivita, která má všestranný vliv 
na člověka a velmi pozitivní vliv na 
zdraví. Ve srovnání s normální chůzí 
bez speciálních holí je přibližně o 22 
% vyšší energetický výdej, o 16 % vyšší 
tepová frekvence a je zapojeno 90 % 
svalů celého těla. Tím se stává Nordic 
Walking mnohem efektivnější než 
normální chůze. Je to jedinečný pro-
středek ke snižování váhy, zvyšování 
fyzické kondice, zlepšení držení těla 
a úlevě bolestí zad, a chrání i naše 
srdce. Je vhodná pro všechny věkové i 
výkonnostní kategorie, pro každého, 

kdo má rád pohyb v přírodě a chce si 
zlepšit svoji kondici. Správná frek-
vence, v jaké by se člověk měl pohy-
bové aktivitě věnovat, je 30 minut 
při optimální a 45 minut při nízké 
intenzitě zátěže minimálně třikrát 
týdně. K zásadám patří i rozehřátí 	
a protažení před cvičením, stre-
čink po cvičení, dodržování pitného 
režimu a nepřejídání se před zahá-
jením chůze. Pokud vás článeček 
zaujal, další informace jsou na 	
www.srdcehane.cz, z něhož pro vás 
čerpala a ke zdravému pohybu pobí-
zela:

Základní organizace Českého svazu  
chovatelů drobného zvířectva Plumlov

Vás srdečně zve do chovatelského areálu na Tyršo-
vě náměstí v Plumlově na místní výstavu králíků 	
a drůbeže, která se koná v sobotu 6. června 2008 	
od 14:00 do 18:00 hodin a v neděli 7. června 2008 	

od 8:00 do 16:00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

31.května.2009  
ve 14.30 hodin 

KVĚTY PANÍ OPERETY
sál vysokého zámku 

koncert sólistů Slezské-
ho divadla v Opavě

pořádáno ve spolupráci 
Mikroregionem  

Plumlovsko

vstupné dobrovolné

Od měsíce dubna 2009 
je možno ke sportovním 

aktivitám využívat	
 hřiště za Mateřskou 
školou, Objednávky: 

paní M. Kišková 	
775 78 00 77

Informace pro příznivce rybolovu
 Informujeme všechny přátele a příz-
nivce rybolovu, že zahájení rybolov-
né sezóny na Podhradském rybníce 
je 11. dubna 2009. Do Podhradského 
rybníka byly průběžně přisazová-
ny atraktivní druhy ryb tak, aby si 
každý zájemce mohl dopřát vlastní 
rybářský zážitek při lovení ryb. Jed-
ná se zejména o druhy: štika obec-

ná, candát obecný, amur bílý, kapr 
obecný a pstruh americký duhový 
a další. Pravidla pro rybolov, platná 
pro sezónu 2009, ceník povolenek 	
a ostatní zajímavosti můžete najít na 
webových stránkách www.atraktiv-
nirybolov.cz, z nichž byly čerpány 	
i tyto informace.

Jitka Spurná
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odhodlání. Se všemi záludnostmi bás-
nického textu si v první kategorii nejlépe 
poradil Vojtěch Slezák, který okouzlil 
porotu básní Kloboukovy trampoty, 
v těsném závěsu za ním se umístila Adéla 
Zelená z první třídy s básní Polámal se 
mraveneček. Protože měla porota vel-
mi těžké rozhodování, udělila dvě třetí 
místa a to Filipu Křivánkovi a Evženu 
Kohoutovi. Starší kategorii ovládla třída 
4.B. První místo si odnesl Jakub Volf za 
recitaci básně Sliby chyby. Pomyslné stří-
bro získala Kristýna Ošťádalová s básní 
Alenka jde spát. Porota opět udělila dvě 
třetí místa, která získali Tomáš Hladký 
a Jindřich Šafran. 
„Potěšil nás obrovský zájem o recitační 
soutěž a porota měla nelehký úkol vybrat 
pouze tři nejlepší. Jsme také velmi rádi, 
že soutěž sledovala početná skupina 
diváků,“ dodala na závěr porotkyně Hana 
Finsterlová.

Školou zněly verše
V úterý 24. března proběhla na naší 
škole tradiční recitační soutěž žáků 
prvního stupně. 
Do školního kola se probojovali nejlepší 
recitátoři z třídních klání. Ti se sešli těs-
ně po třinácté hodině v krásně vyzdobené 
4. B. Moderátorské taktovky se ujala paní 
učitelka Jana Zelená. Soutěž probíhala ve 
dvou kategoriích. První tvořili zástupci 
první a druhé třídy a druhou kategorii 
žáci třetího až pátého ročníku. Ve škol-
ním kole se setkalo 28 milovníků poezie, 
které přišly podpořit děti ze školní druži-
ny, rodiče a starší spolužáci. Výkony osm-
advaceti statečných hodnotila odborná 
porota složená z řad pedagogů z prvního 
i druhého stupně. 
Zazněly verše známých i méně známých 
básníků. Za zmínku určitě stojí Josef 
Václav Sládek, Eduard Petiška, František 
Halas, František Hrubín, Jiří Suchý, Jan 
Skála a Jiří Žáček. Na některých dětech 
byla patrná nervozita, ale také obrovské 

  Jana Zelená,
 učitelka 1. stupně

Opsáno ze školních tabulí

Domov pro seniory Soběsuky aktuálně
Plumlovský zpravodaj chce být 
všude, kde se dějí zajímavé věci, 
a proto předem děkuje za nápa-
dy a články, které přicházejí 
a váží si všech zajímavých pří-
spěvků, které obohacují jeho 
obsah. Díky aktivní spolupráci 
s paní ředitelkou se nyní můžeme 
se čtenáři podělit o novinky 
z DpS Soběsuky.
Každá mince má dvě strany a tak se 
podíváme, jaké má domov:     
Starosti:
jako ve všech zařízeních sociální 
péče je problémem poskytnutí dota-
ce z MPSV. Přestože naše zařízení 
zažádalo na letošní rok o nízkou 
částku (v porovnání s jinými zaří-
zeními stejného typu), předběžná 
výše poskytnuté dotace je pouze 
64%. Samozřejmě jsme poslali 
žádost o navýšení dotace, ale jestli 
se tak skutečně stane, ještě nevíme. 
Vzhledem k tomu, že naše zaříze-
ní poskytovalo neregistrovanou 
odlehčovací službu, bylo potřeba po 
konzultacích s inspektorem kvality 
poskytovaných služeb zrušit tzv. 
hostinský pokoj. Tím se navýšila 

kapacita domova o dvě lůžka, což 
je určitě dobrá zpráva pro zájemce 
o pobyt v našem domově. I když ani 
tak nejsme schopni všechny uspo-
kojit.
Každá zdolaná překážka v sobě 
skrývá prvek aktivizace, podně-
cující nové nápady, a proto zde 
můžeme směle zveřejnit i to, z čeho 
má domov:
Radost:
Na konci loňského roku jsme pořídi-
li počítač a projektor, takže můžeme 
promítat fi lmy na velké ploše, což 
senioři vítají, protože ve stáří se 
zrak zhoršuje a televize se začíná 
„zmenšovat“. Projektor využívá-
me také pro pravidelné přednášky 
(Japonsko, Projekty ADRA, Chrá-
něná území Prostějovska,…) a sou-
těže typu AZ kvíz. V únoru proběhl 
v domově papučovo-pyžamový 
bál, na kterém se všichni (včetně 
zaměstnanců) výborně pobavi-
li. Pravidelně se konají výtvarné 
aktivity, které vede bývalá zaměst-
nankyně domova paní Drahuška. 
O tyto činnosti je velký zájem, pro-
tože klienti tvoří výtvarná dílka, 

kterými se mohou pochlubit na 
vývěsce v jídelně a různá přáníčka, 
kterými mohou obdarovat své blíz-
ké.		
Náš	 domov	 se	 zapojil	 do	 dotaz-
níkového šetření „Můj domov“, 
které se věnuje názorům seniorů 
na prostředí, poskytovanou péči, 
na pořádané akce, na stravování, 
na přístup zaměstnanců domo-
va a na okolnosti, které u seniorů 
podporují či naopak ohrožují pocit 
bezpečí. Zapojila se více než polo-
vina klientů, a ukázalo se, že míra 
spokojenosti klientů DpS Soběsuky 
je dokonce i vyšší, než v ostatních 
domovech, které byly taktéž zapo-
jeny do průzkumu.
Kdo má možnost podívat se 
v počítači na www.dpssobesuky.cz, 
najde zde ve fotogalerii fotografi e 
z činností v domově.

PhDr. Věra Palacká,
Ředitelka DpS Soběsuky

Úvodní komentář: 
Jitka Spurná
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na ZŠ Majakovského v Prostějo-
vě okresní kolo zeměpisné olym-
piády. V kategorii A se umístil 
žák 6. roč. Tomáš Vaněk na 	
8. místě a v kategorii B žák 	
7. roč. David Vasický na 6. 
místě. „Bramborovou medaili“ 	
v kategorii C získala Žaneta 	
Pořízková, žákyně 8.A třídy.
Gratulujeme a přejeme žákům 
mnoho dalších úspěchů na sou-
těžích.

Plumlovští žáci zabodovali  
na soutěžích
Dne 17. 3. se žáci naší školy 
zúčastnili okresního kola 
olympiády v českém jazyce, 
které se konalo v prostorách 
Reálného gymnázia a základ-
ní školy v Prostějově.
 Zatímco Žaneta Pořízko-
vá se umístila na 18. místě, Tere-
za Menšíková získala „stříbro“ 
a	 postoupila	 do	 krajského	 kola.	
Terezka	 zabodovala	 i	 v	 mate-
matické olympiádě, kde získala 
2. místo, a hájila barvy školy 	
v krajském kole. 18. 3. proběhlo 

Mgr. Pavel Majoršin,  
zástupce ředitelky školy

Multikulturní dílny na plumlovské škole

Zúčastnili se jich všichni žáci, 
ale každý stupeň měl jiné poje-
tí. Žáci 1. až 4. třídy pracovali 
průběžně celý týden. Každá 
třída si zvolila jeden stát Evro-
py, o kterém zjišťovala zajíma-
vosti	 a	 seznamovala	 se	 s	 jeho	
typickými znaky.  Všichni žáci 
se potom sešli v pátek 13. 3. 	
v malé tělocvičně školy a tam 
formou jednotlivých výstupů 
seznámili své ostatní spolužáky 
s tím nejzajímavějším.
1.  třída reprezentovala BELGII 	
a malí „šmoulové“ byli opravdu 
roztomilí. 2.  třída reprezen-
tovala naši ČESKOU REPUB-
LIKU a děti si mj. připome-
nuly i naši státní hymnu.3. 
třída reprezentovala NIZOZE-
MÍ a děti už ví, že se tam ještě 	
i dnes nosí při určitých pří-
ležitostech dřeváky. 4.A  
reprezentovala FRANCII 	
a z dětí se mimo jiné sta-
li malí šikovní kuchaři	
4.B  reprezentovala ŠVÉDSKO 	
a tady se děti spolu s Pipi vydaly 
do země Vikingů Žáci 5. až 9. tří-
dy pracovali v jednodenní dílně v 
úterý 10. 3. a své práce také hned 

V minulém týdnu proběhly na 
naší škole další dílny, tentokrát 
s multikulturní tematikou.

ten den vzájemně odprezento-
vali také v malé tělocvičně školy. 
Věnovali se z různých pohledů 
třem velkým etnickým okru-
hům romskému, židovskému 	
a černošskému. Seznámili se vzá-
jemně s jejich historií, původem, 
kulturou jazykovou, výtvarnou 	
i hudební, významnými osob-
nostmi, zajímavými pokrmy 	
i uklidňujícím tělesným pohy-
bem.	 Ludmila Braunová

Všechny výstupy byly zdoku-
mentovány písemně i fotografic-
ky a můžete se s nimi seznámit 
na webových stránkách školy.
Všechny dílny byly velice zají-
mavé a žáci se do nich hlásili 
podle svého zájmu. Při pre-
zentaci potom potleskem oce-
nili výkony svých spolužáků 	
a jsou opět bohatší o netradič-
ně získané poznatky, informace 	
i	dovednosti.
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Kulturní PEL - MEL
Kulturní události roku 2009

Osobnosti Plumlovska
Josef Blekta
21. 12. 1882  – 7. 11. 1960

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

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

pedagog, badatel, přírodovědec, archeolog, zakladatel muzea.

 Milé čtenářky a milí čte-
náři Zpravodaje, dovolte mi, abych 
se opět vrátila do historie, zacíli-
la zájem ve prospěch kulturního 
plumlovského povědomí k obdi-
vuhodným lidem, kteří kdysi žili v 
našem městě, a zanechali nám po 
sobě dědictví v podobě nepřehléd-
nutelných skutků. A tak v duchu 
latinského úsloví: Tempora mutan-
tur, et nos mutamur in illis  (časy 
se mění a my se měníme v nich), 
společně odpočítejme z kalendáře 
roky, ba i staletí a vraťme se až do 
časů Rakousko – uherské monar-
chie, kdy mnoha lidem záleželo 
na udržení kulturní a vědomostní 
úrovně českého národa, trpícího 
pod nadvládou mocnějších států. 
Přímo se tak nabídne možnost 
srovnání se současnou hektic-
kou dobu a mnohým vyvstane na 
mysli otázka, zda i dnes je únosné 
takovým velkorysým způsobem 
věnovat svoji osobní sílu, invenci a 
čas práci pro radost a užitek blíz-

kého okolí. Je to obtížné. Ten, kdo 
si cestu do oblasti pomoci ostat-
ním, okolí, charitativní činnosti, 
zájmových a osvětových aktivit, 
tedy všeho, čím přesáhne rámec 
svých každodenních povinností, 
již našel, pak dobře ví, jak velmi 
je to náročné. Sama bych si však 
přála, aby na výše uvedenou otáz-
ku zazněla kladná odpověď.

Josef Blekta - Curriculum vitae 

Josef Blekta se narodil 21. 12. 
1882 v Podolí u Bouzova. Jak sám 
později zjistil, jeho rodina měla 
kořeny v předbělohorském rodu 
pánů z Outěchovic. Vystudoval 
Slovanské gymnázium v Olomou-
ci, kde v roce 1903 odmaturoval. 
Ve studiích pokračoval na učitel-
ském ústavu, dále složil v Praze 
zkoušky, které mu umožnily učit 
na měšťanských školách. Jeho píle 
mu	pomohla	dosáhnout	i	aproba-
ce pro výuku přírodních věd. Prv-

ní učitelské místo na něj čekalo na 
obecné škole v Čechách pod Kosí-
řem. Vynucená přestávka v práci 
přichází s I. světovou válkou. Josef 
Blekta je přidělen k vídeňskému 
pluku a odchází bojovat na fron-
tu. Vlastní zážitky z Ruska a Itálie 
potom popisuje v sedmnácti feje-
tonech, vycházejících v Národních 
listech v Brně. Poté jeho kariéra 
pokračuje v Prostějově na chla-
pecké měšťanské škole, kde zůstá-
vá až do roku 1926. Do roku 1932 
je správcem dívčí měšťanské školy 
na Komenského třídě, ale záro-
veň vyučuje i na živnostenských 
pokračovacích odborných školách 
krejčovské a kovodělné, a stará se 
v Prostějově i o pokračovací školu 
stavební. V roce 1932 odchází, aby 
byl jmenován defi nitivním ředite-
lem měšťanské školy v Plumlově. 
Zde se zasloužil o zvelebení školy, 
obohacení přírodopisných, mine-
ralogických a geologických sbírek 
tak vydatně, že se staly chloubou 
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celého okresu.  Školu řídil od roku 
1932 do 1939, kdy bylo německý-
mi úředníky rozhodnuto o jeho 
předčasném odchodu do penze. 
Ani	po	tomto	zlomu	neustal	 jeho	
zájem o dění kolem, přírodu, his-
torii, sbírání. Ba právě naopak. 
Po roce 1945 se Josefu Blekto-
vi naskytla možnost založit na 
plumlovském zámku Krajinské 
muzeum. Získával a kupoval sbír-
ky, které obsahovaly starožitnosti 
a památky z celého kraje, uspo-
řádával je, neustále vylepšoval a 
dokonce osobně prováděl expozicí 
zájemce a návštěvníky. Po dobu 
desetileté existence muzea navští-
vilo jím spravované sbírky kolem 
35 tisíc lidí. Po deseti letech byla 
jeho snaha obohacovat svými 
znalostmi a vědomostmi všech-
ny zájemce, násilně přetržena. Za 
neopatrně vyslovenou větu před 
návštěvníky: „Zde vidíte cechov-
ní pokladnici, která byla dřevěná 
a železem jen pobitá. Přesto byla 
stále plná. Nyní máme pokladny 
pancéřové a jsou stále prázdné.“, 
zaplatil Blekta za tehdejších poli-
tických poměrů krutou daň. Byl 
Okresním národním výborem v 
Prostějově odvolán jako správce i 
jako průvodce v muzeu, které sám 
založil a o nějž pečoval. Kde jsou 
sbírky z Krajinského muzea nyní? 
Byly dočasně přesunuty do pros-
tějovského muzea, tedy tam, kde 
leží většina badatelových sbírek. 
Josef Blekta zemřel 7. 11. 1960 v 
Plumlově. Ač neúnavně šířil pově-
domí o Plumlovu, celém regionu, 
jeho historii, přírodních zajíma-
vostech, geologických pozoru-
hodnostech a mnohém dalším, 
odešel zapomenutý v ústraní. Jak 
příliš častý konec mnoha umělců, 
vědců a géniů! A jak hodně stojí za 
to, si je připomínat!
Josef Blekta – kustod, badatel  
a archeolog
     Vedle pedagogické činnosti 
se Josef Blekta zabýval činností 
badatelskou, kulturní i osvěto-
vou. Stal se kustodem (průvodce 
v muzeích a galeriích) přírodních 
rezervací na okrese, a plumlovské-
ho zámku. Čím vybočoval z řady 
podobných zapálených odborníků 
i amatérů, byl jeho osobitý způsob 
pozorování věcí. A protože měl i 
dar psaného slova, byl schopen 
svědectví o svých objevech zpra-

covat i do písemné podoby, a tak 
vznikala dílka, mapující vývoj a 
zajímavosti celého kraje. Jeho prá-
ce, jejichž východiskem bylo nad-
šení pro geologické, botanické, 
archeologické i paleontologické 
průzkumy, přinášely užitek také 
všem školám, kterými procházel, 
zejména v podobě sbírek. Zaměřo-
val se i na lokality se vzácnou kvě-
tenou, zasazoval se o její ochranu. 
Co se týká našeho nejbližšího 
okolí, snažil se shromáždit důka-
zy pro to, aby v plumlovském regi-
onu bylo možné vyhlásit některá 
území jako chráněná. Usiloval o 
vyhlášení šesti přírodních rezer-
vací, v rámci čehož se zasazoval 
se o ochranu například kaštanové 
aleje k Soběsukám a lipové aleje 
směrem k Vícovu. Pozoruhodným 
počinem byla tvorba plastických 
map okresu, jejichž vysoká odbor-
ná a estetická úroveň mu přinesla 
i veřejná ocenění např. od Zemské 
školní rady, od Ministerstva škol-
ství, Státní péče o ochranu přírody 
a krajiny. Josef Blekta ctil odkaz 
J. A. Komenského, kdy jednou z 
Komenského zásad byla zásada 
názornosti během vyučování. 
Výrazný zájem Blekty o historii 
kraje vyústil ve skutečné pátrání 
po pozůstatcích minulosti na blíz-
kých zbytcích středověkých hradů 
a tvrzí. Společně s J. Všetičkou a F. 
Meiselem prováděl výzkumy na 
Smilově hradě, Starém Plumlově 
a Ježově hradě. Nálezy lze i dnes 
shlédnout v prostějovském muzeu. 
Dokonce popsal soustavu hradišt-
ních náspů, pravěkou lokalitu 
Oberská vrata a určil polohu tvrze 
Bránek u Javoříčka. Jakou roli hrál 
Blekta v objevu železných rud na 
Plumlovsku? V roce 1935 Královská 
česká společnost nauk projednala 
zprávu o výskytu železných rud v 
lese 2 km od Stínavy, asi 8 km od 
Plumlova, a poté objevitelé Mei-
sel, Blekta a Otruba zahájili právo 
kutací. Objev byl tehdy velkým 
překvapením, avšak těžba skon-
čila neúspěchem a zasypanou što-
lou. Tomuto místu se dodnes říká 
„Na kutiskách“.
Vědecké příspěvky, publikace  
a články
    Na závěr jsem vybrala tituly, 
dokazující, jak nebývale širokým 
vědomostním záběrem Josef Blek-
ta disponoval. Články, příspěvky 

či monografie byly publikovány v 
dobových periodikách, sbornících, 
odborných ročenkách. Až do pol. 
50 let minulého století vycházely 
například: monografie Kras mezi 
Konicí a Litovlí, dále Popis dějin 
o dolování železné rudy a uhlí na 
Prostějovsku a Plumlovsku, pale-
ontologické příspěvky o pravěkých 
nálezech z okolí Prostějova a Mys-
lejovic, knížka Plumlov a panství 
plumlovské v době tereziánského 
katastru kolem roku 1750, brožu-
ra Dvacet let měšťanské školy na 
Plumlově s básní V. B. Plumlovské 
„Vzpomínka na Plumlov“, knížka 
o Bývalých cechovních a družs-
tevních poměrech na Plumlově, 
články Vzácná květena na Plum-
lovsku, Ochrana květeny na step-
ních ostrůvcích na Prostějovsku 
a Plumlovsku, Přírodní památky 
okresu Prostějov, Přírodní rezer-
vace na Plumlovsku, Středověké 
figurky jezdců, Nové jeskyně u 
Bouzova, Paleontologické naleziš-
tě u Myslejovic, Původ pojmeno-
vání městečka Plumlova, Krajin-
ské muzeum v Plumlově, Laténská 
sídelní jáma v Plumlově, Pohád-
kové hradní chodby na Plumlově, 
Proč nebyl dostavěn Plumlovský 
zámek, Původní stříbrná pečeť 
městečka Plumlova ze 16. století, 
Smilovo hradisko a Starý Plumlov, 
Ježův hrad u Vícova, Kde ležela 
zaniklá osada Skýhrov u Vícova 
a Lhotka u Ohrozimi, a mnoho 
dalších. Josef Blekta popsal i vývoj 
II. světové války, kde přiblížil čte-
nářům válečný život v Plumlově v 
době protektorátu Čechy a Mora-
va. Výčet vzhledem k omezenému 
prostoru Zpravodaje není zdaleka 
úplný, a přesto lze již nahlížet s 
úctou na to, jak se v jednom nad-
šeném člověku dokázaly skloubit 
hluboké vědomosti s nalezením 
vhodného způsobu jejich inter-
pretace veřejnosti, ať již ve formě 
sbírek, péče o Krajinské muzeum, 
písemných záznamů či pedago-
gické práce. Josef Blekta zasvětil 
svůj život kultuře a osvětě, věno-
vané našemu regionu a v dějinách 
Plumlova by měl být proto zazna-
menán tak nepřehlédnutelně, 
jakým byl i jeho život.

Za pomoci dokumentů, poskytnu-
tých kronikářem p. Pálkou  

zpracovala: Jitka Spurná
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Upozornění

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

okresní přebor Prostějov -  skupina A

odjezd

neděle  19.4.09 10.00 Krumsín Plumlov 9.00
sobota  25.4.09 10.00 Plumlov Olšany u PV 8.00
neděle   3.5.09 9.00 Držovice Plumlov
neděle 10.5.09 Plumlov (volno) 
neděle 17.5.09 14.00 H. Štěpánov Plumlov 12.30
sobota 23.5.09 10.00 Plumlov Protivanov
neděle  31.5.09 10.00 Přemyslovice Plumlov 8.45
sobota   6.6.09 10.00 Plumlov Ptení
neděle 14.6.09 14.00 Konice * Plumlov 12.15
* hřiště Dzbel

Tabulka  okresní soutěže  Prostějov 
podzim 2008/2009

1 Protivanov 8 67:7 24

2 Šťěpánov 8 47:8 21

3 Plumlov 8 28:10 13

4 Držovice 8 23:10 13

5 Olšany u PV 8 23:13 12

6 Ptení 8 24:22 9

7 Krumsín 8 11:24 9

8 Konice „B” 8 8:50 3

9 Přemyslovice 8 6:93 3

Sport

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

1 Bělotín 15 10 2 3 28:11 32

2 Troubky 15 9 4 2 30:10 31

3 Jesenec 15 9 3 3 36:17 30

4 Opatovice 15 8 4 3 23:19 28

5 Brodek u Přerova 15 7 3 5 42:31 24

6 Kožušany 15 8 0 7 27:27 24

7 Plumlov 14 6 2 6 31:29 20

8 Náměšť n. H. 15 6 2 7 30:30 20

9 Nové Sady 15 4 7 4 15:14 19

10 Čechovice 15 6 0 9 19:29 18

11 Klenovice 15 4 4 7 24:33 16

12 Mostkovice 15 2 6 7 13:26 12

13 Lipník 15 3 1 10 13:31 10

14 Lipová 15 2 2 11 7:31 8

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A  

podzimní část  soutěže 2008/09

I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B

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

so 16.8.08 16.30 Brodek u Př. Plumlov 4:2

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

ne 31.8.08 16.30 Kožušany Plumlov 4:1

so 6.9.08 16.30 Plumlov Mostkovice 1:1

ne 14.9.08 10.00 Opatovice Plumlov 3:2

so 20.9.08 16.00 Plumlov SK Lipová 3:1

ne 28.9.08 15.30 Troubky Plumlov 4:1

so 4.10.08 15.30 Plumlov Klenovice 3:3

ne 12.10.08 15.00 Bělotín Plumlov 2:1

so 18.10.08 15.00 Plumlov Čechovice 4:1

so 25.10.08 14.30 Nové Sady Plumlov 1:2

so 1.11.08 13.30 Plumlov Jesenec 1:2

so 8.11.08 13.30 Lipník n. B. Plumlov *

so 15.11.08 13.00 Plumlov Brodek u Př. 6:3

Rozlosování TJ ORESVO SOKOL Plumlov – muži  A  
jarní část  soutěže 2008/09

I.A. třída Olomouckého kraje, skupina B
odjezd

sobota  28.3.09 15.00 Lipník n B. Plumlov. 13.00
neděle  5.4.09 16.00 Náměšť n H. Plumlov 14.30
sobota  11.4.09 16.00 Plumlov Kožušany
neděle  19.4.09 16.30 Mostkovice Plumlov 15.15
sobota  25.4.09 16.30 Plumlov Opatovice
neděle  3.5.09 16.30 SK Lipová Plumlov 15.00
sobota   9.5.09 16.30 Plumlov Troubky
sobota  16.5.09 16.30 Klenovice n H. Plumlov 15.00
sobota  23.5.09 16.30 Plumlov Bělotín
neděle  31.5.09 16.30 Čechovice Plumlov 15.15
sobota  6.6.09 16.30 Plumlov Nové Sady
neděle  14.6.09 16.30 SK Jesenec Plumlov 14.45

Plumlovský 
zpravodaj Vám 

přeje veselé 
Velikonoce! 


